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1 Voorwoord 

Voor ons onderzoek hebben we de nodige steun genoten van verscheidene personen en instellingen. 

Zonder hun actieve medewerking hadden wij dit onderzoek onmogelijk kunnen presenteren. Bijgevolg 

zouden wij onderstaande personen en onderwijsinstellingen vanuit de  grond van ons hart willen 

bedanken.  

Allereerst bedanken wij de promotor van ons onderzoek, Mevrouw Els Verlinden, die ons begeleid 

heeft met het opstellen van de onderzoeksvragen, het opzet, het verloop en het product van ons 

onderzoek. Zij is steeds actief betrokken geweest bij de processen die dit afstudeeronderzoek hebben 

gemaakt tot wat het is.  

Ook de coaches van de monitoraten en andere contacturen, Mevrouw Leen Alaerts en Mevrouw Tine 

Van Camp, willen wij bedanken om ons de juiste richting uit te sturen bij de opstart en initiële 

begeleiding. Hun adviezen en richtlijnen hebben ons enorm geholpen om uit de startblokken te 

schieten.   

Vervolgens willen wij de leerkrachten geschiedenis van onze stagescholen bedanken voor hun 

medewerking en het eerlijk beantwoorden van de interviews. Ook appreciëren wij hun feedback op 

zowel ons lesgeven als ons afstudeeronderzoek. Graag vernoemen wij ook onze stagescholen, wiens 

medewerking cruciaal is geweest: VTI Diksmuide, Sint-Jozefinstituut Essen, Sint-Dimpna College Geel, 

Sint-Jozefinstituut Geel, Don Bosco-instituut Genk, Campus Bovenrij Herentals, Heilig 

Drievuldigheidscollege Leuven, Sint-Gummarus College Lier, Neue Mittelschule Stams. 

Verder willen wij de opleiding en onze naasten bedanken. Vanuit de opleiding krijgen wij de kans om 

dit onderzoek tot een goed einde te brengen en zonder de steun van onze naasten zou een project 

van deze grootte ons allen enorm zwaar gevallen zijn. Hun morele en mentale steun is voor ons 

allemaal een drijfveer geweest om dit onderzoek tot een goed einde te brengen.  

Wij wensen u, de lezer, veel plezier toe en hopen dat het u tot nieuwe inzichten over bronnenomgang  

in de geschiedenisles kan brengen. 

  

Desmaricaux Benoit, Obbers Wouter, Tweepenninckx Maarten, Vanbekbergen Jelle en Willems Jochem 

Heverlee Leuven, 9 juni 2016 
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2 Samenvatting 

Onze onderzoeksvraag: “Hoe kunnen wij kant-en-klare informatie over historische bronnen en hun 

relevantie in de les aanbieden aan Vlaamse geschiedenisleerkrachten in het tweede tot en met het 

vierde jaar ASO op een tijdbesparende manier die deze leerkrachten tot uitgebreider bronnengebruik 

zouden motiveren?” Om hierop een antwoord te vinden, zijn we naast onze literatuurstudie gaan 

kijken naar de praktijk zoals die zich in het werkveld presenteert. 

 Hoe kunnen we de beste resultaten, inzake de vraagstelling en opstelling van de 

steekkaarten,  afleveren? 

 Hoe reageren de leerlingen het best op uitproberen van steekkaarten in de les geschiedenis? 

 Wat is de mening van de geschiedenisleerkrachten in het werkveld, zouden zij positief 

tegenover dit soort project kunnen staan? 

 

De antwoorden op deze laatste vraag waren, tot ons groot genoegen, vrij positief. Het belang van 

bronnen in de geschiedenisles wordt duidelijk erkend in onze scholen en de bevraagde leerkrachten 

staan open voor het praktische nut dat ons project aan hen hoopt voor te leggen. Dit zorgde voor een 

bemoedigende sfeer waaruit ons afstudeeronderzoek tot stand is kunnen komen. De voltooiing van dit 

project was echter een lang proces, eentje dat wij hier dan ook graag aan u zouden willen voorleggen 

in de komende pagina’s. 
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3 Inleiding 

Het onderzoek dat hier gevoerd wordt, kreeg de titel ‘de feiten voorbij’. Hiermee willen we in één 

oogopslag de lezer prikkelen en nieuwsgierig maken. Bronnen zijn vaak een objectieve verslaggeving 

van de feiten maar ze zijn wel bruikbaar.  Bronnen gebruiken in de les is van enorm belang voor de 

leerling. De leerling verkrijgt een kritische ingesteldheid en leert, via context, te kaderen in de tijd. Dat 

kritische is van enorm belang in een moderne wereld, waar correct bronnengebruik en objectiviteit 

binnen de media steeds twijfelachtiger wordt. De manier waarop deze feiten worden voorgesteld zijn 

echter per definitie subjectief. Daarom willen we met dit onderzoek aantonen hoe bronnen 

voorgesteld kunnen worden. Het eindproduct dat we willen aanbieden zijn kant-en-klare steekkaarten 

voor leerkrachten in het secundair onderwijs, die tijdens de lessen geschiedenis kunnen worden 

gebruikt. Uiteraard zijn deze steekkaarten het resultaat van heel wat voorbereiding en onderzoek. De 

manier waarop we aan informatie kwamen, wordt hieronder nog verder beschreven. 

Ons onderzoeksdoel kwam tot stand nadat wij als toekomstige leerkrachten geschiedenis samenzaten 

en overleg pleegden over het feit dat er (te) weinig aan de kritische geest van leerlingen gewerkt 

wordt. Bij observaties in middelbare scholen over heel Vlaanderen viel het ons op dat bronnen op een 

inadequate manier gebruikt en geduid werden. Sommige leerkrachten koppelden bronnen en lestekst 

amper aan elkaar door ze, enerzijds gewoon over te slagen en niet te betrekken bij de les, en 

anderzijds door ze oppervlakkig te bestuderen. Hiermee bedoelen we dat buiten het voorlezen van de 

bron er weinig wordt bij stil gestaan door er o.a. een onderwijsleergesprek of een groepswerk bij te 

betrekken. Hierdoor kan de meerwaarde van bronnen voor leerlingen verloren gaan. Bovendien 

hebben we gemerkt dat leerkrachten geschiedenis vaak tijd te kort hebben om zelf uitgebreid 

opzoekingswerk te doen rond bronnen die ze gebruiken. Door een bronnenpakket samen te stellen, 

hopen wij ons steentje bij te dragen aan het oplossen van dit probleem. Dit bronnenpakket zou een 

selecte groep van bronnen omvatten, gekozen op basis van de frequentie van hun huidige gebruik in 

lessen en handboeken (en mogelijke andere vakliteratuur) en hun relevantie voor de algemene 

onderwerpen in het tweede, derde en vierde jaar, zoals gespecifieerd in de leerplannen van de 

Vlaamse onderwijskoepels. Deze informatie zouden we aanbieden door middel van steekkaarten, 

ontworpen volgens een uniform sjabloon. Dit sjabloon is gericht op een vlotte en gerichte verwerking 

van de bron in het lesgebeuren. Dit heeft het uiteindelijke doel goede en uitgebreide informatie te 

verschaffen en hierdoor de Vlaamse geschiedenisleerkrachten niet alleen tijd uit te sparen met hun 

voorbereiding maar hen ook verder te motiveren om deze bronnen uitgebreid in hun lessen te 

gebruiken. We hopen, door deze middelen aan te bieden, dat anderen in het vakgebied onze werken 

mee helpen uit te breiden zodat bronnenonderzoek in de geschiedenisles in het middelbaar onderwijs 

makkelijker en vlotter kan verlopen. Daarom geven wij ook het sjabloon mee als bijlage in dit 

onderzoek. 

De uiteindelijke onderzoeksvraag die we zouden willen beantwoorden met dit onderzoek luidt: “Hoe 

kunnen wij kant-en-klare informatie over historische bronnen en hun relevantie in de les aanbieden 

aan Vlaamse geschiedenisleerkrachten in het tweede tot en met het vierde jaar ASO op een 

tijdbesparende manier die deze leerkrachten tot uitgebreider bronnengebruik zouden motiveren?”. 

Hiervoor moesten we eerst antwoorden vinden op de volgende vragen: Bij welke bronnen 

rechtvaardigt de frequentie en inhoud van hun gebruik in het Vlaamse werkveld hun opname in dit 

bronnenpakket? Komt deze bron voor in minstens twee hedendaags gebruikte 

handboeken/handleidingen? Is deze bron inhoudelijk relevant genoeg voor het lesonderwerp? Hoe zou 

het didactisch hulpmiddel, de ontworpen steekkaart, een goede bijdrage zijn in de les geschiedenis? 

Welke criteria zijn wenselijk om een goed historisch overzicht van de bron te bekomen? Welke 

suggesties tot didactisch gebruik van de bronnen zijn mogelijk in het geval van elke individuele bron? 
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Via een ontwerponderzoek zouden we willen komen tot een bundel met interviews die gelinkt worden 

aan onze literatuurstudie. Deze interviews helpen ons de vraag naar een eventueel hulpmiddel voor 

het analyseren en gebruiken van bronnen te bepalen. Is er nood aan een algemene steekkaart? Hoe 

zou de leerkracht deze implementeren in de les? Daarbij werken we een bronnenpakket uit aan de 

hand van steekkaarten als eindproduct. Hieronder vindt u dit resultaat neergeschreven. 
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4 Methodologie 

 Methoden van dataverzameling en data-analysetechnieken 4.1

We hebben van verschillende media gebruik gemaakt om allerhande data te verzamelen. Voor de 

literatuurstudie, het theoretisch gedeelte van het onderzoek, gebruikten we het internet, cursussen 

van de opleiding (hoofdzakelijk didactiek) en naslagwerken die (geschiedenis)didactiek behandelen.  

Uit de verzamelde informatie vormden we vervolgens een theoretisch kader. We selecteerden 

informatie die relevant is voor ons onderzoek en probeerden zo een beknopte doch duidelijke 

structuur in onze literatuurstudie te creëren.  

Om de veelvoorkomende en relevante bronnen voor de steekkaarten te selecteren hebben we een 

vijftal reeksen geschiedenishandboeken voor het secundair onderwijs met elkaar vergeleken. Met 

behulp van deze handboeken en met het leerplan in het achterhoofd, dat ons laat weten welke inhoud 

moet besproken worden in dat jaar, kozen we zo de bronnen die we zouden uitwerken volgens ons 

format. 

Eigen data werd eveneens gegenereerd. De eerste stappen die we hierbij ondernamen dateren van 

onze eerste lesstages. We namen interviews af bij vakleerkrachten geschiedenis om hun meningen en 

visies over de steekkaarten en algemener ook bronnengebruik in de les te weten te komen. Deze 

informatie werd vervolgens in de verwerking van deze interviews teruggekoppeld naar de 

literatuurstudie. 

In de laatste lesstage hebben we zoveel mogelijk gepoogd om zelf de steekkaarten uit te testen en 

extra feedback te krijgen van onze stagementoren. Onze eigen inzichten en ervaringen zijn terug te 

vinden onder de tussentitel ‘bevindingen’.  

 De randvoorwaarden voor en de schaal van het onderzoek 4.2

De objectiviteit van het werk en haar makers, gepaard met de eerlijkheid van de bevraagde 

leerkrachten staan voorop voor het verschaffen van informatie voor dit onderzoek.  

Ons onderzoek is kleinschalig in die zin dat we slechts een heel selecte groep mensen ondervraagd 

hebben via interviews. De informatie die we van hen verkregen is dus hoogstwaarschijnlijk niet 

representatief voor alle leerkrachten geschiedenis in het secundair onderwijs van Vlaanderen. Dit komt 

verder, in de beperkingen, uitgebreid aan bod. 

De verzameling van gegevens is natuurlijk wel uitgebreider dan de interviews. De informatie van de 

geraadpleegde sites, de (didactische) cursussen en naslagwerken zijn relevant op een veel globaler 

niveau dan de interviews. 

We hebben geprobeerd de steekkaarten zo te ontwerpen dat deze los van handboeken, schoolnet, 

onderwijsvorm et cetera gebruikt kunnen worden. Een algemeen sjabloon is voor velen makkelijker 

om te in te vullen en te gebruiken in de les. 

 Obstakels bij en verantwoording voor het onderzoek 4.3

Tijdens het onderzoek zijn we weinig obstakels tegengekomen. We hadden een redelijk sterk definitief 

onderzoeksplan waarin we al veel rekening hadden gehouden met moeilijkheden die we zouden 

kunnen ondervinden. Zo hebben we lang nagedacht over de haalbaarheid van onze acties (interviews, 

steekkaarten…) en hebben we lang stilgestaan bij wat we wel of niet zouden ondernemen. Dit had als 

gevolg dat we erg lang aan dit onderzoeksplan gewerkt hebben alvorens te kunnen beginnen aan de 

literatuurstudie.  

Als voordeel bracht dit met zich mee dat we geen enkele keer het onderzoek over een volledige 

andere boeg moesten gooien. We hadden meteen een structuur in gedachten die we grotendeels 

hebben kunnen volgen.    
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 Betrokkenheid van belanghebbenden 4.4

De belanghebbenden bij het onderzoek zijn de leerkrachten geschiedenis in het secundair onderwijs. 

We hebben de leerkrachten waar we zelf mee in contact kwamen betrokken door middel van de 

interviews. Hierdoor hebben ze ook een actieve rol gespeeld in onze dataverzameling.  
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5 Literatuurstudie 

 Inleiding 5.1

Bij observaties in middelbare scholen over heel Vlaanderen viel het ons op dat bronnen dikwijls op een 

inadequate manier gebruikt en geduid worden. Hiermee bedoelen we dat de bronnen vaak enkel 

dienen ter illustratie van de aangereikte leerstof. Zo zal een leerkracht tijdens de lessen over het 

Engelse koningshuis in de late middeleeuwen vaak een afbeelding tonen van de Magna Carta zonder 

daar verdere historische kritiek op toe te passen. Hierdoor kan de meerwaarde van bronnen voor 

leerlingen verloren gaan. Deze meerwaarde kan dan bijvoorbeeld inhouden dat de leerlingen beseffen 

dat bronnen niet zomaar een of andere tekst zijn, maar telkens met een reden gemaakt en bewaard 

werden. Op die manier leren we de leerlingen ‘historisch denken’.  

Bovendien hebben we gemerkt dat leerkrachten geschiedenis vaak tijd te kort hebben om zelf 

uitgebreid opzoekingswerk te doen rond bronnen die ze gebruiken. Door een bronnenpakket samen te 

stellen, hopen wij ons steentje bij te dragen aan dit probleem. Dit bronnenpakket zou een beperkte 

selectie van bronnen omvatten, gekozen op basis van de frequentie in lessen en handboeken (en 

mogelijke andere vakliteratuur) en hun relevantie voor de algemene onderwerpen in het tweede, 

derde en vierde jaar secundair onderwijs, zoals gespecificeerd in de leerplannen van de Vlaamse 

onderwijskoepels. Deze informatie willen we aanbieden in de vorm van steekkaarten, ontworpen 

volgens een uniform sjabloon. Deze steekkaarten zijn gericht op een vlotte en gerichte verwerking van 

het bronmateriaal. Dit heeft het uiteindelijke doel kwalitatieve en uitgebreide informatie te verschaffen 

en hierdoor de Vlaamse geschiedenisleerkrachten niet alleen tijd uit te sparen aan hun voorbereiding 

maar hen ook verder te motiveren om deze bronnen uitgebreid in hun lessen te gebruiken.  

In onderstaande literatuurstudie bekijken we een diversiteit aan naslagwerken over bronnenomgang 

in de lessen geschiedenis. Hiermee trachten we al een eerste antwoord te vinden op onze 

onderzoeksvraag  ‘Hoe kunnen wij kant-en-klare informatie over historische bronnen en hun relevantie 

in de les aanbieden aan Vlaamse geschiedenisleerkrachten in het tweede jaar ASO op een 

tijdbesparende manier die deze leerkrachten tot uitgebreider bronnengebruik zouden motiveren?’ 

 Betrouwbaarheid van bronnen  5.2

Een artikel uit het magazine Histoforum ‘bruikbaarheid en betrouwbaarheid van bronnen’, gericht op 

geschiedenisdidactiek, legt op een korte en praktische manier uit hoe men met bronnen om kan gaan.  

Allereerst wordt hier het belang van bronnen kort in de verf gezet, ze zijn namelijk de onmisbare basis 

voor historisch onderzoek. Daarom is het niet alleen belangrijk om met ze, maar ook over ze te 

kunnen redeneren. Dit verschil wordt aan de hand van enkele schema’s uitgelegd (zie afbeelding 5.1).  

Redeneren met bronnen komt neer op het achterhalen van de kennis die de bron wel of niet biedt en 

hoe betrouwbaar deze informatie is, terwijl we ons in het redeneren over bronnen enkel bezighouden 

met vragen over de bron zelf, zoals ‘waar komt het vandaan?’ en ‘wie heeft het gemaakt?’. Dit is 

beperkter, maar in heel wat gevallen kunnen zelfs deze vragen niet beantwoord worden.1 Wanneer 

we het sjabloon voor onze steekkaarten opstellen, zullen we dus zeker rekening moeten houden met 

het onderscheid tussen deze twee belangrijke manieren van redeneren. 

Zoals op deze afbeelding (afbeelding 5.1) te zien is, kunnen beide manieren van redeneren veel 

belangrijke informatie verschaffen. Toch zien we dat één van de belangrijkste vragen in het historisch 

onderzoek, “Hoe betrouwbaar is de bron?”, zich bevindt in de eerste categorie van redeneren. Deze 

vraag is echter niet alleen heel belangrijk, maar is volgens dit artikel ook meer een kunst om te 

beantwoorden dan een wetenschap. Het antwoord hiervan hangt af van vele factoren die verschillen 

                                                
1 Van der Kaap, A. (2012). Bruikbaarheid en betrouwbaarheid van bronnen. Histoforum magazine. 
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in de context van verscheidene soorten van bronnen en onderzoek. Er is hier dus geen sprake van één 

vaste formule om de betrouwbaarheid van een bron te bepalen. 

  

Afbeelding 5.12 

Aangezien we het doel voor ogen hebben om de leerlingen meer kritisch en betere historische denkers 

te maken, zullen we vooral de nadruk moeten leggen over het ‘redeneren met de bron’. Uiteraard 

kunnen we daar pas aan beginnen wanneer we eerst geredeneerd hebben over de bron. Het is dus 

een goed idee om aan het begin van de steekkaart een kader met de basisinformatie toe te voegen 

(redeneren over de bron), om daarna dieper op de materie in te gaan (redeneren met de bron). 

 Objectiviteit en feitelijkheid van bronnen 5.3

5.3.1 Feiten vaststellen 

Wanneer we vastgesteld hebben in welke mate een bron betrouwbaar en geschikt is voor het 

onderzoek of voor het gebruik in de les, moeten we kijken welke feiten vastgesteld kunnen worden na 

analyse van de bron.  

Geschiedenis is een mogelijke reconstructie van het verleden. Daarom moet men zich dus aan de 

bronnen houden die het verleden construeren en beseffen dat het verleden geen feiten meebrengt 

naar het heden, maar dat het een theoretische weergave volgens historici is van hoe het zou zijn 

geweest. Enkel wanneer men dit beseft, spreekt men van historisch denken. Hoe komen we dus tot 

dat mogelijk waarheidsgehalte van feiten, bronnen, ideeën,…? Het verleden, iets wat niet (meer) 

bestaat, kan niet uit zichzelf feiten voortbrengen. Overblijfselen mogen bijvoorbeeld geen feiten 

genoemd worden, omdat deze niet uit zichzelf spreken. Dit is een heel abstract gegeven voor veel 

leerlingen die nog in volle ontwikkeling zijn op cognitief vlak. Daarom dat extra hulpmiddelen de zaken 

kunnen verduidelijken en vergemakkelijken. Leerlingen gaan ervan uit dat als ze iets zien, dat het ook 

zo is, zonder dit te verbinden met de tijdsgeest en soortgelijke gebeurtenissen. Zij zullen dus veeleer 

redeneren óver de bron in plaats van redeneren mét de bron. Het verband dat de leerlingen moeilijk 

kunnen leggen, kan schematisch worden weergegeven in een dynamische cyclus (zie afbeelding 5.2)  

die hieronder gedetailleerd wordt besproken.3 

                                                
2 Van der Kaap, A. (2012). Bruikbaarheid en betrouwbaarheid van bronnen. Histoforum magazine. 
3 Van Straaten, D. (e.a.) (2012). Historisch denken: basisboek voor de vakdocent. Assen: Koninklijke 

Van Gorcum B.V. 
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5.3.2 De plaats van bronnenomgang 

 

Afbeelding 5.2 

Legende schema: 

Het schema geeft de verhoudingen weer tussen het concept verleden en overblijfselen en het verschil tussen interpretaties 

binnen het geschiedenisonderzoek en feitelijke verslagen of uitspraken.  

Verleden: Wat in het verleden staat is zo. Het is een feit. Het concept verleden is onveranderlijk  overblijfselen. 

Uitspraken: Kunnen ‘waar’ of ‘onwaar’ zijn. Feiten zijn waar mits er geldigheid is wat betreft uitspraken. 

Interpretatie: Schetsen de bronnen de context? Is het betrouwbaar?  

 

Om een bron op een historisch juiste en relevante manier te kunnen interpreteren, zijn er meerdere 

zaken waarmee rekening gehouden moet worden. Dit zijn onder andere de context van de bron, de 

soort van bron en het historische bewustzijn dat heerst bij de leerlingen. Hiermee bedoelt men de 

nodige vaardigheid die men moet bezitten om bronnen op de juiste manier in het denken over de 

geschiedenis te kunnen plaatsen. Dit komt neer op zowel inzicht hebben in het verleden, als inzicht 

hebben in manier waarop geschiedkundigen tot deze historische kennis komen (de “historische 

praktijk”).  

Het probleem dat men hier vaak tegenkomt, is de manier waarop de meeste leerlingen aan het begin 

van hun schoolcarrière met bronnen omgaan. Ze zien deze bronnen, net zoals in punt 5.3.1 besproken 

werd, vaak als objectieve waarheden van ‘de’ geschiedenis. Ten eerste moeten we laten zien dat er 

niet zoiets als een volledig objectieve bron bestaat. Ten tweede moeten we duidelijk maken dat dit 

ook geldt voor ‘de’ geschiedenis. Beide zaken zijn namelijk afhankelijk van de interpretatie van 

geschiedkundigen en die kunnen onderling of in tijd variëren afhankelijk van hoe de historicus 

redeneert met de bronnen en op welke bronnen ze zich baseren. Hetzelfde geldt voor de auteurs van 

bijvoorbeeld geschreven bronnen: ze zijn het niet altijd onderling met elkaar eens, ook al leven ze in 

dezelfde tijd. Bronnen zijn dus altijd een interpretatie van feiten (zie afbeelding 5.2).  

Dit discours onderlijnt voor ons ook het belang van de twee doelen van het geschiedenisonderwijs. 

Zoals er letterlijk gezegd wordt in ‘Een theoretische reflectie over bronnenomgang’:  

“Enerzijds moet het vak leerlingen vormen en maatschappelijk nut bieden, anderzijds moet het een 

inleiding bieden in geschiedenis als academische discipline.”  

Er wordt dus verwacht dat de leerlingen niet gewoon hun geschiedenis moeten ‘kennen’ waarbij het 

vak synoniem staat met het vanbuiten leren van data. Er moeten ook vaardigheden worden 

aangeleerd om geschiedenis als wetenschap te begrijpen en om door middel van dit begrip de 

leerlingen te helpen om zichzelf en hun omgeving te plaatsen binnen een grotere historische context, 

zodat ze een diepgaandere kijk op het heden kunnen ontwikkelen.4 

                                                
4 Verlinden, E. (e.a.) (2015). Een theoretische reflectie over bronnenomgang. KULeuven. 
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Zoals we aangehaald hebben, hangt de interpretatie van bronnen af van persoon tot persoon. Het is 

voor ons dus moeilijk om in onze steekkaarten één of alle mogelijke interpretaties te formuleren. 

Daarom zullen we een beslissing moeten maken over hoe we dit zullen aanpakken. Het lijkt ons het 

meest aangewezen om bij op de steekkaarten een rubriek ‘valkuilen’ toe te voegen, zodat we de 

vakleerkracht enkele tips kunnen aanreiken over hoe de bron op verschillende manieren 

geïnterpreteerd kan worden en waarom de bron misschien in het verleden verkeerd werd opgevat. 

 Subjectief, onvolledig en onnauwkeurig 5.4

Bronnen zijn zeer belangrijke middelen om het verleden te reconstrueren. Zoals eerder vermeld in 

5.3.2 moeten we opletten met het interpreteren van de bronnen. Vooraleer je een kritisch onderzoek 

doet naar de motieven van de auteur kan je dus niet zeker zijn van de waarde van de bron binnen de 

context van je les. Hierdoor moeten we kritisch omgaan met de informatie die we van het verleden 

hebben in de vorm van een historische bron om een zo juist mogelijk beeld te creëren. Er zijn echter 

een heel aantal problemen die het werken met bronnen compliceren.  

Ten eerste zijn bronnen in honderd procent van de gevallen subjectief. Uiteraard is dit geen 

probleem: een subjectieve bron kan ons veel meer vertellen over de tijdsgeest, de motieven, de 

moraal … van de auteur en zijn omgeving. De onnauwkeurigheden in de weergave van de feiten over 

een persoon, situatie of gebeurtenis hebben verscheidene oorzaken. De auteur kan een bepaald 

perspectief hebben en dit verwerken in zijn schilderij, tekst of beeldhouwwerk. De auteur kan ook een 

bepaald doel voor ogen hebben, wat het meest expliciet aan te tonen is in propaganda. De tijdsgeest 

en sfeer van intellectualiteit is ook van groot belang. Als voorbeeld kunnen we stellen dat een tekst 

van Thomas van Aquino zeker door zijn Goddelijke overtuiging zal zijn beïnvloed terwijl dit in een 

werk uit de Verlichting heel wat minder zal meespelen. Een ander voorbeeld is een stroming zoals de 

Romantiek, waarin de liefde voor volk en vaderland dan weer een impact heeft op het werk.     

Ten tweede kunnen bronnen, zoals wij ze nu ter beschikking hebben, simpelweg onvolledig zijn.  

Delen van een bron kunnen verdwenen zijn in de loop van de geschiedenis, wat natuurlijk meer en 

meer voorkomt hoe verder we teruggaan in de tijd.  Ook kan een auteur bijvoorbeeld tijdens het 

schrijven of maken van een werk sterven waardoor we nooit het complete beeld zullen kennen, 

althans niet van zijn of haar hand.  

Als laatste is er een probleem met de exactheid van bronnen. Er kunnen bijvoorbeeld weinig of geen 

bronnen zijn over complexe gehelen van situaties. Hierdoor moeten we misschien een bron die 

verslag uitbrengt over  een veldslag gebruiken om de tevredenheid bij een volk te bepalen. Men kan 

uit het verslag over een veldslag bruikbare informatie ontleden, maar het doel van het verslag is niet 

hetzelfde als dat van onze probleemstelling (over de tevredenheid van het volk). Als er slechts 

beperkte bronnen over de tevredenheid van het volk zijn, dan zijn het vaak de bronnen die weinig 

accuraat de situatie weergeven die toch het meest bruikbaar zijn. 5   

Op basis van bovenstaande zaken kan men de bruikbaarheid van een bron al voor een groot stuk 

achterhalen. Als we merken dat een of meerdere van de drie bovengenoemde knelpunten 

(subjectiviteit, onvolledigheid en exactheid) sterk aan bod komen in een bron, dan zetten we beter 

even onze kritische bril op. De selectie van bronnen waarvoor wij een steekkaart zouden maken, zal 

ook sterk van deze knelpunten afhangen, in samenspel met nog een aantal andere factoren zoals de 

frequentie waarmee de desbetreffende bron voorkomt in handboeken. Ons doel is dus om bronnen uit 

te kiezen waarbij het gevaar het grootst is om verkeerd begrepen te worden. Op die manier hopen we 

dan te vermijden dat jonge leerkrachten eventueel op een onbezonnen manier met die bronnen 

omspringen.    

                                                
5 Alaerts, L. (2015). Creatief werken in geschiedenis [cursustekst]. UCLL, departement Leuven. 
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5.4.1 Sourcing, contextualisation en corroboration 

Zoals we reeds vermeld hebben in punt 5.2, bestaan verschillende manieren om met bronnen om te 

springen. Een belangrijke methode om bronnen te analyseren is die van de historische kritiek. Volgens 

Wineburg6 en Seixas & Morton7 zijn er drie noodzakelijke stappen in een oefening historische kritiek.  

De eerste stap is sourcing. Hierbij gaan de leerlingen op zoek naar de auteur, de situering in tijd en 

ruimte, het perspectief en het doel van de bron. Dit komt dus min of meer op hetzelfde neer als het 

‘redeneren over de bron’ van Van Der Kaap8. Dit is niet waar we in onze steekkaarten op zullen 

focussen, maar toch is het noodzakelijk om deze stappen wel te vermelden, om aan verder onderzoek 

te kunnen doen.  

Vervolgens is er de contextualisation. Daarbij is het belangrijk dat de leerling onderzoekt in welke 

tijdsgeest en maatschappelijke context de auteur en bron zich bevinden en hoe de bron tot stand 

kwam. Om een bron te begrijpen moet je de context ervan kennen, zoals bijvoorbeeld wie het 

gemaakt heeft, van waar het afkomstig is, met welk doel het ooit gemaakt is, et cetera. Naast de 

specifieke kennis over de bron is er dan ook een breder begrip nodig van de tijdsgeest waaruit de 

bron voortkomt, bijvoorbeeld kennis van de cultuur, gewoonten, manier van denken van de tijd en 

plek waar de bron van afkomstig is. De interpretatie van de bron mag dus niet uit het heden komen, 

maar moet in zijn originele context geplaatst worden. Deze stap komt niet voor in de schema’s van 

Van Der Kaap9, maar toch zullen we ook dit moeten toevoegen aan onze steekkaarten. Het is namelijk 

zo goed als onmogelijk om te begrijpen waarom iemand een bron heeft opgesteld als we niet op zijn 

minst te weten kunnen komen wat er toen allemaal gaande was en welke tijdsgeest er heerste. 

De derde stap is corroboration, waarbij men verschillende bronnen over eenzelfde gebeurtenis met 

elkaar vergelijkt. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om steeds de meerdere perspectieven over 

eenzelfde gebeurtenis of persoon te bestuderen. Deze stap kunnen we onderbrengen onder het 

geheel van het ‘redeneren met bronnen’, hoewel dit slechts een klein deeltje is en niet strikt 

noodzakelijk binnen ons project. 

Om deze ontwikkeling dan zo goed mogelijk te kunnen stimuleren, is brongebruik in 

geschiedenislessen essentieel, omdat bronnen de bouwstenen van historische kennis zijn. Hiernaast 

zijn er ook veel meer relevante bronnen dan er ooit les over zou kunnen gegeven worden. Daarom 

dat de noodzaak aan een eerste selectie naar voren komt (de tweede stap is dan het selecteren van 

relevante passages uit de gekozen bronnen). In de praktijk zullen er dus keuzes gemaakt moeten 

worden over de bronnen die besproken zullen worden. Hiernaast zal elke verschillende soort bron een 

aantal manieren hebben om ze te presenteren. Het op de juiste manier naar voren brengen van een 

bron in de klas is eveneens zeer belangrijk. Deze twee onderwerpen worden verder echter niet meer 

besproken vanwege de reeds beschikbare vuistregels in het originele werk. 

 De belangrijke vragen  5.5

In andere literatuur worden andere voorstellen gedaan wanneer het gaat over analyse van bronnen. 

Volgens Van Looveren10 is het belangrijk om bij historische kritiek in het secundair onderwijs vier 

vragen te stellen over bronnen. Deze duiden opnieuw op de criteria die hierboven reeds zijn 

                                                
6 Wineburg, S. (1996). Historical thinking and other unnatural acts: Charting the future of teaching the 
past. Philadelphia: Temple University Press. 
7 Seixas, P. and Morton, T. (2013). The big six historical thinking concepts. Toronto, ON: Nelson 

Education. 
8 Van der Kaap, A. (2012). Bruikbaarheid en betrouwbaarheid van bronnen. Histoforum magazine. 

Geraadpleegd op 10/12/2015 via http://histoforum.net/2012/bruikbaarheidvanbronnen.html. 
9 Ibidem. 
10 Van Looveren, R. (1994). Welke vragen stel ik aan elke bron? Een les in historische kritiek. in Digo, 

jg. 17. 
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aangegeven, maar zijn op niveau van de leerlingen geformuleerd en daarom erg gebruiksvriendelijk 

voor de leerkracht secundair onderwijs. We kunnen deze vragen gebruiken als leidraad voor onze 

eigen steekkaarten. 

1. Wie maakte de bron, waar en wanneer? 

2. Is deze bron oorspronkelijk of heeft ze ontleend? (van een andere bron, document enzovoort)   

3. Wat wilde de maker van de bron meedelen, wat is zijn/haar boodschap?  

 3.1 Impliciet 

 3.2 Expliciet 

4. Is deze bron historisch waardevol? Het gezag kan pas geëvalueerd worden na drie deelvragen: 

 4.1 Was de maker van de bron rechtstreekse getuige van wat hij weergeeft? 

 4.2 Had de maker van de bron reden om subjectief te zijn?  

 4.3 In hoeverre is hij/zij dat volgens jou ook geweest? 11 

We moeten bij deze vragenlijst echter wel vermelden dat dit een vrij steriele en technische benadering 

van de bronnenomgang is en daardoor vrij beperkt blijft. Aan de hand van de vragen kunnen we 

aangeven in welke mate de bron subjectief is en waarom de maker zo subjectief is, maar niet hoe 

bruikbaar deze bron is. Anders gezegd: met deze vragen kan men redeneren over bronnen, maar ze 

zijn niet geschikt om te redeneren met de bronnen. Het is noodzakelijk om duidelijk te maken aan de 

leerlingen dat, hoewel een bron op het eerste zicht volledig kan aansluiten bij het lesonderwerp, deze 

niet altijd bruikbaar is voor het onderzoek. Deze checklist is dus te ‘zwart-wit’ en moet bijgevolg 

aangepast worden aan onze verwachtingen. Het is dus van belang dat we de leerlingen aanleren dat 

een bron, ondanks de subjectiviteit die ze noodzakelijk in zich draagt, bruikbaar kan zijn. Leerlingen 

moeten gevoelig gemaakt worden voor de impact die bijvoorbeeld de auteur, tijdsgeest enzoverder 

heeft op de inhoud van de bron. Door hen hierop te wijzen stimuleren we hun historisch redeneren en 

ontwikkelen ze de vaardigheden die ze nodig hebben om in de geschiedenisles én het dagelijks leven 

kritisch om te gaan met informatie.  

 Wees kritisch!  5.6

Ons afstudeeronderzoek is erop gericht dat we van de meest gebruikte bronnen uit de 

geschiedenishandboeken een selectie maken en daar steekkaarten voor opstellen. 

Hierbij moeten we rekening houden met een aantal zaken. Zo moeten bronnen altijd ingeleid worden. 

We moeten informatie over de auteur, de tijd et cetera aanreiken aan onze leerlingen en, waar het 

van toepassing is, enige vorm van historische kritiek toepassen. Als de leerkracht de gegevens 

verzamelt en aanbiedt, dan kunnen de leerlingen zelf deze analyse maken, wat bijgevolg het 

leerrendement verhoogt. Door hier op te oefenen, werken we aan één van de hoofddoelstellingen van 

het vak geschiedenis, namelijk de kritische zin bij leerlingen naar boven brengen.  

In het dagelijks leven gaat het er echter ongeveer hetzelfde aan toe: mensen worden overspoeld met 

informatie (via media, persoonlijke contacten et cetera) over een bepaald onderwerp  en nemen deze 

informatie op. Het is cruciaal dat we even stilstaan bij de informatie die we krijgen en opmaken of het 

wel klopt, of het beeld wel compleet is enzovoort. Dit doel kan men niet bereiken door gewoon te 

zeggen: “Wees kritisch!”. Het moet ingeoefend worden en na verloop van tijd ontwikkelen de 

leerlingen een kritische attitude. Binnen het vak geschiedenis is er ruimte om deze kritische  gewoonte 

                                                
11 Van Looveren, R. (1994). Welke vragen stel ik aan elke bron? Een les in historische kritiek. in Digo, 

jg. 17. 
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te oefenen, door middel van bronnenonderzoek. De steekkaarten die wij voorzien zijn hier een 

hulpmiddel voor. 

Volgens Vandevenne12 zouden daarom ook hedendaagse teksten gebruikt mogen worden om het 

inductieve zelfonderzoekend en zelfverwerkend leren te versterken. Voor sommige leerstofelementen 

zijn er namelijk simpelweg geen of weinig geschikte bronnen. Waar men dan wel voor moet opletten, 

is dat men zeker deze hedendaagse teksten niet aanreikt als historische bronnen of deze zelf probeert 

te schrijven. In ons afstudeeronderzoek focussen we op bronnenomgang in de les geschiedenis voor 

het tweede, derde en vierde middelbaar, waardoor we enkel bronnen uit de relevante tijdsperiodes 

gebruiken (Oude Griekenland tot en met de Franse Revolutie). Het sjabloon van de steekkaarten is 

echter ook toepasbaar op hedendaagse media.  

 Geschreven of stilstaand? Een wereld van verschil!  5.7

In ‘het handboek van de vakdocent’ wordt een uitgebreide uitleg gegeven over historische bronnen in 

allerlei vormen en de redenen waarom ze in de klas behandeld moeten worden. Dit leunt zeer sterk 

aan bij het doel dat we in dit afstudeeronderzoek proberen te bereiken. We kunnen dus stellen dat dit 

werk één van de belangrijkste uit onze literatuurlijst is. In de komende paragrafen zal een 

samenvatting gegeven worden van wat er in het boek vermeld staat over werken met historische 

bronnen in geschiedenislessen. We zullen ons beperken tot de geschreven teksten en de stilstaande 

beelden, aangezien we uitsluitend deze twee soorten zullen tegenkomen in handboeken voor het 

tweede jaar geschiedenis in het secundair onderwijs. 

5.7.1 Geschreven bronnen 

De auteurs van het ‘Handboek voor de vakdocent’13 zijn van mening dat een diepgaande analyse van 

bronnenmateriaal te hoog gegrepen is voor leerlingen van de lagere graden. Ze vermelden dat een 

opdracht die wel op hun niveau is, het onderscheid leren tussen een feit en een mening kan zijn. 

Verder zeggen ze dat enkel in de hogere graden onderzoek kan gedaan worden naar de verschillen 

tussen secundaire en primaire bronnen. Wij zijn echter van mening dat het niveau van het tweede 

jaar geschiedenis in het ASO toch wat hoger mag liggen.  

Wilschut14 en zijn collega’s geven enkele redenen waarom het gebruik van primaire bronnen in een 

geschiedenisles van belang is: 

 Het is voor de leerlingen veel aangenamer om rechtstreeks in aanraking te komen met de 

geschiedenis door de gedachtegang van een historisch figuur letterlijk (al dan niet in 

vertaling) te kunnen volgen. 

 Dit is de manier waarop de leerlingen zich het dichtst bij de geschiedenis kunnen voelen. 

 Leerlingen kunnen bijleren dat hun handboeken en bij uitbreiding alle geschiedenisboeken een 

resultaat zijn van interpretatie van primaire bronnen. Omdat iets neergeschreven is, hoeft het 

niet per se de volledige waarheid te zijn. 

 Bronnenonderzoek ligt aan de basis van de geschiedschrijving. Het is zo fundamenteel dat het 

onmogelijk kan weggelaten worden uit de geschiedenislessen. 

 Het is belangrijk dat leerlingen niet enkel voorgekauwde kennis vanbuiten leren, maar dat ze 

ook zelf de leerstof kunnen ontdekken en opbouwen. 

                                                
12 Vandevenne, K. (2014). Didactiek geschiedenis [cursustekst]. KHLeuven. 
13 Wilschut, A. (e.a.) (2013). Geschiedenisdidactiek; Handboek voor de vakdocent. Uitgeverij 
Coutinho. 
14 Ibidem. 
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Als laatste geven de auteurs ons nog mee dat we bij het gebruik van geschreven bronnen onszelf drie 

vragen moeten stellen: Hebben we aandacht besteed aan het vaststellen van feiten? Hebben we 

aandacht voor het beeldvormend karakter van het vak geschiedenis? En gebruiken we de bronnen in 

onze lessen om de juiste doelen te bereiken?15 

5.7.2 Stilstaand beeld 

Stilstaande beelden zijn een dankbaar hulpmiddel voor de geschiedenisleerkracht. Ze dragen niet 

alleen bij tot de beleving van de geschiedenis, maar ze helpen ook om bepaalde leerstof beter te 

visualiseren. Aan het begin van het hoofdstuk over stilstaand beeld geven de schrijvers van het boek 

een dialoog tussen de leerlingen en de leerkracht, terwijl die laatste probeert uit te leggen hoe een 

piramide gebouwd werd. Het wordt al snel duidelijk dat het een bijna onmogelijke opdracht is om 

deze informatie over te brengen zonder het op een bepaalde manier te visualiseren. Dit kan men doen 

met een tekening op het bord, maar een foto tonen van de piramiden hoe ze er vandaag staan 

spreekt natuurlijk meer tot de verbeelding. 

Daarenboven maken stilstaande beelden een cruciaal deel uit van de geschiedenisbeleving. Leerlingen 

moeten beseffen dat de afbeeldingen, die tijdens een les gebruikt worden, allesbehalve ondergeschikt 

zijn aan de tekstuele bronnen. Stilstaande beelden zijn ook nuttig wanneer de leerlingen hun leerstof 

moeten verwerken. Ze dienen als kapstokken om de kennis aan op te hangen. De auteurs van het 

boek geven hier als voorbeeld dat zuilen en tempels onlosmakelijk verbonden zijn aan de oudheid, 

terwijl perkament dan weer ingebed is in het beeld dat we hebben van de middeleeuwen.  Ze noemen 

dit beeldend-associatieve contexten die gebruikt kunnen worden bij het opbouwen van het historisch 

referentiekader.16 

Wanneer een geschiedenisleerkracht een ongeschreven bron, in dit geval een stilstaand beeld, 

gebruikt in de les, kan dat nooit zonder extra informatie te geven. In tegenstelling tot de geschreven 

bron is het bij een stilstaand beeld dikwijls moeilijker de precieze bedoelingen van de maker te 

achterhalen. Daarom is het nodig dat die informatie voorzien wordt door de leerkracht. 

Bij het historisch bronnenonderzoek van een afbeelding zijn de belangrijkste vragen: Wie heeft de 

bron gemaakt? Hoe kwam de maker aan de informatie die nodig was om de bron te maken (in het 

geval van een schilderij of tekening)? En wat was het doel van deze bron? 

Om de ontleding van een stilstaand beeld beter tot zijn recht te laten komen, is het aangewezen om 

gelijksoortige stilstaande beelden met elkaar te vergelijken, net zoals men dat bij geschreven bronnen 

zou kunnen doen. Deze vergelijking van verschillende bronnen over een zelfde onderwerp noemt men 

corroboration, zoals we eerder besproken hebben in 5.4.1. 

Om stilstaande beelden te analyseren worden in dit boek verschillende technieken aangeraden:17 

 Translatie: 

o Onderdelen van de afbeelding benoemen. 

o De afbeelding in stukken of in een raster verdelen. 

o Met een contourtekening werken. 

o Tekst bij beeld zoeken. 

o Inkleuren van beeldelementen. 

 

                                                
15 Wilschut, A. (e.a.) (2013). Geschiedenisdidactiek; Handboek voor de vakdocent. Uitgeverij 

Coutinho. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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 Interpretatie: 

o Conclusies uit afbeeldingen trekken. 

o Betrouwbaarheid en representativiteit beoordelen. 

o Afbeeldingen vergelijken. 

 

Enkel de interpretatie is zeer belangrijk voor een kritische omgang met de bronnen, hoewel de 

translatie uiteraard ook noodzakelijk is tijdens de geschiedenisles. 

 Brongebruik en werkvormen 5.8

In de vorige delen hebben we uitgebreid besproken hoe met bronnen om te gaan en waarom dit 

belangrijk is. Hieronder wordt kort gefocust op hoe we dit in de klas concreet kunnen aanpakken, 

namelijk via welke werkvormen. 

Het werk ‘Geschiedenis op school’ vertelt ons meer over geschiedenis als vak in het algemeen, de 

grondslagen, werkvormen en media. We spitsen ons toe op dat laatste, aangezien wij, als groep, 

beroep willen doen op hulpmiddelen in de vorm van steekkaarten. Het is dus belangrijk dat we ook 

geschikte werkvormen aanreiken om aan bronnenonderzoek te doen. Vandaar dus ook de reden voor 

het kiezen van deel twee van het werk van Dalhuisen18 dat zich verdiept in het concept van 

werkvormen en media in de geschiedenisles.  

5.8.1 Werkvormen en media 

Een werkvorm is een organisatievorm waarbij gedragswijzen van de leraar en leerling gericht zijn op 

het tot stand brengen van leerervaringen met het oog op het realiseren van bepaalde doelstellingen. 

Dit alles kan zeker gelinkt worden aan ons afstudeerproject waarbij we als doelstellingen hebben dat 

bronnen correct worden geanalyseerd met behulp van een steekkaart.  

Vervolgens is het interessant om eens te kijken naar de effectiviteit van zo’n nieuwe werkvorm. De 

essentie ligt hier ook weer bij de relatie tussen leraar en leerling en de eerstgenoemde zijn/haar 

leiderschapsstijl. De wijze waarop de docent de leerlingen tot deelname weet te brengen, is de 

belangrijkste factor aangezien we de leerlingen zélf actief laten werken in de klas met bronnen19.  

5.8.2 Bronnengebruik en opvoeding in het onderwijs 

Volgens Dalhuisen wordt geschiedenis vooral deductief gehanteerd. Dit wil zeggen dat er al een 

voltooid wetenschappelijk resultaat is. Hierdoor is er voor de leerling geen ‘werk’ meer over. Door het 

werken met bronnen in de klas kan de waarde van de opvoeding ook verhoogd worden naast het 

verbeteren van het historisch bewustzijn (Wilschut)20. Zo moet er dus gestreefd worden naar actieve 

beleving van de geschiedenis in plaats van het passief aanreiken van de leerstof21. 

                                                
18 Dalhuisen, L.G. (e.a.) (1983). Geschiedenis op school: Deel 2 werkvormen en media. Groningen: 

Wolters-Noordhoff B.V. 
19 Ibidem. 
20 Wilschut, A. (e.a.) (2013). Geschiedenisdidactiek; Handboek voor de vakdocent. Uitgeverij 

Coutinho. 
21 Dalhuisen, L.G. (e.a.) (1983). Geschiedenis op school: Deel 2 werkvormen en media. Groningen: 

Wolters-Noordhoff B.V. 
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 Historisch denken 5.9

5.9.1 Bronnenkritiek 

Uit 1.8.2 is af te leiden dat leerlingen niet genoeg zelf werken met bronnen. Het is echter van groot 

belang dat leerlingen bepaalde vaardigheden ontwikkelen. Net zoals het de taak van historici is om 

spontaan aan externe bronnenkritiek te doen, moeten ook de leerlingen dit kunnen, met name de 

authenticiteit van de bron verifiëren met behulp van de ontwikkelde steekkaarten. We zijn ons ervan 

bewust dat een dergelijk onderzoek in een middelbare klas niet haalbaar is in de realiteit, maar we 

kunnen het op zijn minst proberen te benaderen door voldoende en veelzijdige bronnen te voorzien 

over het besproken onderwerp. De centrale vraag hierbij is: zijn de bronnen bruikbaar en 

representatief?  

 Conclusie 5.10

Tijdens het verwerken van de besproken didactische standaardwerken hebben we via de 

literatuurstudie een totaalpakket kunnen samenstellen dat rechtstreeks invloed zal hebben op het 

doelmatig creëren van de steekkaarten. Door de verschillen in aanpak op vlak van 

geschiedenisdidactiek en de manier waarop men best bronnengebruik in de les toepast, maakt het dat 

we enkele knopen konden doorhakken op vlak van visies en de meest passende bevindingen konden 

inbrengen in ons onderzoek. 

De bevindingen en visies die ons het meeste aanspraken binnen het kader van correct bronnengebruik 

in de lessen geschiedenis zijn de manier waarop men redeneert over en met bronnen (Van der 

Kaap)22 en de basiscriteria met de vier vragen van Van Looveren. 23  

De eerstgenoemde verdiept zich meer in de betrouwbaarheid van een bron te bepalen, iets wat kan 

gelinkt kan worden aan het doel van het creëren van steekkaarten voor bronnenonderzoek. Aan de 

hand van de schematische voorstelling (afbeelding 5.1) rond betrouwbaarheid hebben we onder 

andere de kaarten opgesteld. Zo kan een leerkracht zelf bepalen waar de bron vandaan komt, wie het 

heeft gemaakt… Hierdoor kan men redeneren met de bron (representatief, bruikbaar) en over de bron 

(wie, wat, wanneer, waar). Dit is de essentie van een historisch kritische kijk op de bron en helpt de 

leerkracht voorbereid zijn om de besproken bron volledig te kaderen. Zo leert men, via redeneren, 

samen met de leerlingen inzien dat een bron van alle kanten moet worden bekeken. 

Ten slotte spelen de vier vragen van Van Looveren24 hier zeker ook op in en overlappen ze zelfs. Hij 

redeneert via deze basisvragen ook over en met de bron. Toch specificeert hij (impliciet en expliciet) 

en vult hij aan om een bron nog completer te zien. Een lijst vragen is nog steeds meer beschrijvend 

dan een reeks kernwoorden binnen een schema. 

Kortom geven deze twee werken geven ons de inspiratie om een eigen steekkaart op te stellen, 

aangepast aan de eisen en noden van leerling uit het middelbaar, die het redeneren over bronnen en 

het historisch-kritisch denken bij leerlingen kan uitlokken. Andere besproken thema’s binnen de 

literatuurstudie ondersteunen onze visie en maken het makkelijker om op een doeltreffende 

didactische manier de steekkaarten toe te passen tijdens de lessen geschiedenis. 

  

                                                
22 Van der Kaap, A. (2012). Bruikbaarheid en betrouwbaarheid van bronnen. Histoforum magazine. 

Geraadpleegd op 10/12/2015 via http://histoforum.net/2012/bruikbaarheidvanbronnen.html. 
23 Van Looveren, R. (1994). Welke vragen stel ik aan elke bron? Een les in historische kritiek. in Digo, 
jg. 17. 
24 Ibidem. 
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6 Verwerking interviews 

 Respondent 1 – Campus Bovenrij Herentals 6.1

Respondent 1 geeft geschiedenis in de 2de graad technisch en kunstonderwijs op Campus Bovenrij in 

Herentals. 

Er zijn een resem problemen, waarvan er enkelen hieronder vermeld worden, bij het werken met 

bronnen die in de praktijk vaak nog veel duidelijker op te merken zijn dan in de theorie. In dit 

interview komen een aantal van deze problemen boven water, maar ook andere zaken die reeds in de 

literatuurstudie vermeld zijn, worden bevestigd door deze leerkracht die dagelijks met bronnen werkt. 

Wel bevestigt deze leerkracht ook het belang van bronnen. In elke les komen bronnen voor, vaak als 

beginpunt om dan op verder te bouwen. Als we bij deze bouwstenen aanpassingen willen maken, dan 

zal dat dus ook effect hebben op de rest van de les. 

De eerste moeilijkheden die  in het interview vernoemd worden, vinden we ook in de literatuurstudie 

terug. Sommige bronnen beantwoorden namelijk niet aan de onderzoeksvraag of de doelstellingen die 

je met je leerlingen wilt bereiken. Bij gebrek aan beter worden dus vaak bronnen geselecteerd die niet 

volledig afgestemd zijn op de leerinhoud. Bij het maken van de steekkaarten zullen we er dus voor 

moeten zorgen dat ze in zoveel mogelijk verschillende lessen bruikbaar zijn.   

Een andere factor die door de leerkracht aangehaald wordt, is het feit dat bronnen in het secundair 

onderwijs gebruikt moeten worden op het niveau van de leerlingen. Ook deze informatie komt in de 

literatuurstudie voor. Er zijn bronnen die voor leerkrachten al moeilijk te behandelen zijn, wat ervoor 

zorgt dat ze ongeschikt zijn voor leerlingen. Het kan dus zijn dat een bron een fantastisch antwoord 

biedt op een moeilijke vraag, maar toch niet gebruikt kan worden in (bepaalde) klassen.  

Een eerste nieuw element dat aan het licht komt, is het feit dat we in grote mate rekening moeten 

houden met de handboeken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de analyses te beperkt zijn waardoor je 

zelf zaken moet toevoegen. Soms zijn bronnen in het handboek zelfs gewoon ongeschikt, of bieden ze 

te weinig juiste informatie. 

De conclusie die de leerkracht trekt, is dat je best het handboek grondig bestudeert en overal waar 

iets schort aanpassingen aanbrengt. Wat eveneens een oplossing kan zijn is gewoon bronnen 

toevoegen wanneer je als leerkracht van oordeel bent dat het materiaal dat het werkboek aanreikt  

niet goed genoeg is.  Dit beantwoordt voor een deel de belangrijke vraag rond wanneer we kritische 

kanttekeningen moeten maken bij bronnen. Ook toont het opnieuw duidelijk aan dat niet elke bron 

geschikt  is.    

Het tweede probleem dat minder duidelijk in de literatuurstudie aan bod komt, is de tijdsdruk. 

Sommige richtingen hebben meer geschiedenis dan andere en ook de belangrijkheid van het vak kan 

verschillen. Dit maakt dat je in sommige richtingen meer ruimte hebt om af te wijken van de 

leerinhoud, of om extra historische kritiek in de lessen te verwerken.  

De tijdslast blijft echter een zeer reëel probleem. In een heel aantal richtingen is geschiedenis een vak 

van slechts een lesuur per week. Dit zorgt ervoor dat uitgebreid bronnengebruik veel moeilijker wordt. 

Door de druk van examens en andere evaluaties, leerplannen, eindtermen et cetera, schiet er vaak 

simpelweg geen tijd over om bronnen echt ten volste te benutten.  

Verder komen in het interview een aantal tips aan bod over hoe men in de klas goed met bronnen kan 

omgaan. Zo kan je verschillende bronnen vergelijken om tot een completer beeld te komen van de 

leerinhoud. Beeldmateriaal is dan weer erg handig om lessen te ondersteunen. Ook lijkt variatie de 

sleutel te zijn. De leerkracht zegt geen voorkeur te hebben voor een bepaalde soort bron en 

verscheidenheid in bronnengebruik wordt door haar aangeprezen. Het is ook fijn te horen dat 

steekkaarten volgens haar handig zouden zijn en dat vergelijkbare  werken bestaan. Hieruit kunnen 

wij misschien in een later stadium van ons onderzoek ook inspiratie halen.  
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De algemene tendens lijkt te zijn dat bronnen erg belangrijk zijn, maar dat er een hoop knelpunten 

zijn. Een nieuw probleempunt dat in de literatuurstudie in mindere mate aan bod kwam, is de enorme 

tijdsdruk. Onze steekkaarten kunnen een oplossing bieden aangezien ze korte, duidelijke informatie 

bieden over een bepaalde bron, waardoor de gebruiker in een oogopslag ziet of de bron nuttig kan 

zijn, of ze overeenkomt met de probleemstelling, leerinhouden etc. 

 Respondent 2 – VTI Diksmuide 6.2

Respondent 2 is een leerkracht geschiedenis in de eerste en tweede graad van een technische school. 

Volgens haar is het gebruik van bronnen in de lessen geschiedenis van vitaal belang voor de 

ontwikkeling van de leerlingen. Wanneer de keuze gelaten wordt tussen het laten vallen van bepaalde 

leerinhoud of de daaraan gekoppelde bronnen, geeft ze als antwoord dat er geen keuze gemaakt kan 

worden tussen die twee. De bronnen zijn volgens haar namelijk een soort van kapstok waaraan 

telkens de nieuwe leerinhoud moet worden opgehangen. In dit geval dienen bronnen dus minder als 

manier om het verloop van de geschiedenis te reconstrueren dan om de leerlingen te helpen om de 

leerstof eigen te maken. Als voorbeeld gaf de leerkracht dat ze in het tweede jaar TSO elk jaar een 

taak geeft over de Romeinse keizers. Aangezien deze leerstof op zich vrij moeilijk is voor een 

technische richting, laat ze de leerlingen per drie op zoek gaan naar bronnen over een opgegeven 

keizer. Dan moeten ze die voorstellen voor de klas. Op die manier kunnen de leerlingen op zoek gaan 

naar verstaanbare bronnen waardoor ze later geholpen worden bij het instuderen van de leerstof. 

Deze visie op bronnen wordt ook verder duidelijk wanneer de leerkracht gevraagd wordt naar de 

belangrijkste eigenschappen van een goede bron. Als enige criterium stelt respondent 2 dat duidelijke 

taal het belangrijkste is. Zo is het uiteraard belangrijk dat de bron in het Nederlands gegeven wordt. 

Toch is dat niet altijd voldoende. Moeilijke woorden zijn, zeker in een technische school, uit den boze. 

In het ASO gaat dat al beter, maar daar kan ook niet in overdreven worden. Het is daarom belangrijk 

dat de leerkracht zelf op zoek gaat naar de beste vertaling (of in het slechtste geval zelf een vertaling 

maakt).  

Zelfs al verliest de bron een deel van de originaliteit of zelfs al moet de tekst aan inhoud inboeten, 

dan nog is de aanpassing niet overbodig. De verstaanbaarheid primeert. 

Respondent 2 is van mening dat bronnen in elke les gebruikt moeten worden, aangezien de informatie 

uit die bronnen gehaald moet worden. Er mag echter niet in overdreven worden. De leerlingen 

moeten het bos door de bomen nog kunnen zien. 

Wanneer ze gevraagd wordt of ze zelf op zoek gaat naar bronnen, antwoordt ze dat haar bronnen uit 

de bestaande handboeken komen. In dat opzicht gaan we dus de goede kant op met ons idee om de 

bronnen uit handboeken meer bruikbaar te maken. Volgens deze leerkracht is het belangrijk dat we 

daarbij met verschillende handboeken aan de slag gaan. Dit komt omdat er volgens haar geen enkel 

handboek op de markt is dat echt geschikt is voor het TSO. Voor ASO bestaan wel reeds goede 

oefeningen, maar ook die staan verspreid over verschillende handboeken van verschillende 

uitgeverijen. Zo geeft deze leerkracht het handboek ‘Historia’ als voorbeeld. Vroeger gebruikte haar 

school dat handboek in alle geschiedenislessen, tot de leerkrachten plots beseften dat ze eigenlijk de 

helft van het beschikbare materiaal niet gebruikten. Toen zijn ze begonnen met het opstellen van hun 

eigen cursussen. En daar kruipt natuurlijk zeer veel tijd in. 

Als tip geeft deze leerkracht nog met ons mee: probeer zo veel mogelijk bronnenmateriaal te 

vergelijken en gebruik enkel de bronnen die voor jouw lessen functioneel zijn, gebruik dus het 

materiaal van bestaande handboeken maar doe er je eigen ding mee. 

De bronnen dienen echter niet enkel om de leerlingen te helpen bij het instuderen van de leerstof. Het 

heeft ook als doel om de leerlingen meer inzichten te doen krijgen, om ze meer kritisch te maken 

tegenover de informatie die ze voorgeschoteld krijgen. Dit gebeurt volgens deze respondent het best 
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aan de hand van steekkaarten, aangezien de leerlingen de vragen van de historische kritiek niet 

vanbuiten (moeten) kennen. Maar ook hier moet gedoseerd worden. Men kan niet van de leerlingen 

verwachten dat ze bij elke bron moeten controleren wie de schrijver was, waar het geschreven was en 

wat het doel van de tekst was. Dit is enkel nuttig wanneer er iets kan bijgeleerd worden over de bron 

en wanneer de bron, op het moment dat het gemaakt werd, duidelijk leidde tot een hoger doel. 

Tot op heden worden geen steekkaarten gebruikt in de school waar deze leerkracht les geeft. In de 

zelfgemaakte cursus worden enkele standaardvragen gedrukt onder de bronnen waar de leerlingen 

vervolgens mee aan de slag moeten gaan. Deze leerkracht heeft voorlopig een afwachtende houding 

tegenover de door ons voorgestelde steekkaarten. Daarom zullen we in de volgende fase van ons 

onderzoek die steekkaarten moeten voorleggen aan de leerkrachten. 

 Respondent 3 – Sint-Jozefsinstituut Geel 6.3

Uit dit interview blijkt dat Respondent 3 zeer veel zorg en tijd steekt in het selecteren van bronnen in 

de les en voor examens of testen. Hij is goed op de hoogte van de leerplannen en koppelt dit aan het 

functioneel gebruiken van bronnen in de eigen les. Uit het interview blijkt dat er toch wel veel werk 

wordt gestoken in afwisselingen, kwaliteiten en kwantiteiten afwegen van bepaalde bronnen. Deze 

leerkracht prefereert variatie in het gebruik van bronnen (primair, secundair, geschreven,…) en wijzigt 

dit gebruik naarmate het onderwerp verandert. 

Aan de hand van de eerste vraag van het interview en het bijhorende antwoord kunnen we de praktijk 

koppelen aan de cursustekst didactisch atelier geschiedenis25. Respondent 3 gaat als het ware een 

checklist af: plaatsgebondenheid, wie, tijdgenoot, subjectiviteit, objectiviteit,… Hierdoor worden de 

waarde, de boodschap, het tijdstip en de maker van de bron duidelijk. Tijdens deze eerste stap wordt 

ook al deels de waarde van de bron bepaald. 

De cognitieve ontwikkeling die gepaard gaat met het analyseren van bronnen in de les (aan de hand 

van een eventuele steekkaart) draagt deze leerkracht hoog in het vaandel. Kennis en inhoud zijn 

uiteraard zeer belangrijk voor de lessen geschiedenis, maar moeten meer vertrekken vanuit 

vaardigheden die ze later nodig zullen hebben (o.a. kritisch zijn). Hij doet dit door middel van 

confrontatie met bronnenmateriaal die uitgaan van verschillende visies. Doordat deze leerkracht een 

waaier aan media gebruikt (internet, handboeken, standaardwerken…), is het voor de leerlingen en de 

leerkracht  telkens weer een uitdaging om elke bron apart te overlopen en te analyseren. Dit 

probleem wordt deels verholpen doordat de leerkrachten geschiedenis een ‘denktank’ hebben 

ontworpen via Smartschool; een plek waarin ze elke nuttige bron zetten die ze tegenkomen. Tijdens 

belangrijke schoolmomenten (examens of aanpassing lessen) maken de leerkrachten selecties van 

elkaars bronnen om te gebruiken in de les of op testen. 

Het citaat dat ons het meeste opviel, als antwoord op de vraag “Wat prefereert u: het gebruiken en 

verwerken van historische bronnen of inhoudelijke doelen?” gaat als volgt: 

“Dan laat ik inhoudelijke doelen vallen. Geschiedenis is al maar één uur in de week dus er is natuurlijk 

een selectie van doelen. Het is echter belangrijk dat leerlingen informatie kritisch leren beoordelen. In 

geschiedenislessen krijgt dit daarom prioriteit van mij.” 

Dit is voor ons ook de prioriteit: het kritische en objectieve aanwakkeren in de leerlingen. Dit is 

volgens ons alleen mogelijk door gebruik te maken van een steekkaart als begeleidend hulpmiddel om 

bronnen te analyseren die gekoppeld kunnen worden aan de inhoud van de les. Uiteindelijk zal de 

kaart overbodig worden want de leerling leert spontaan kritisch op te treden in het leven, niet alleen 

in de lessen geschiedenis. In een wereld die overspoeld wordt door media met twijfelachtige 

verslagen is een gezonde dosis kritische zin zeker nodig. 

                                                
25 Van Hooydonck, I. & Verlinden E. Didactisch atelier geschiedenis [cursustekst]. KHLeuven. 
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 Respondent 4 – Don Bosco-instituut Genk 6.4

Dit interview werd afgenomen van Respondent 4, leraar geschiedenis in de eerste graad van het Don 

Bosco-instituut in Genk. Een algemene bedenking hierbij is dat hij vaak opmerkt dat bij de lessen 

geschiedenis tijd een enorme spelbreker is. Soms moesten we doorvragen omdat hij zich bewust is 

van de realiteit en moesten we de vraag herformuleren zodat hij een antwoord kon geven waar we 

iets mee konden. 

Hij ervaart als leerkracht de subjectiviteit van bronnen net als een voordeel. Zo kunnen leerlingen 

kritisch bewust worden en kan je een leerling uitdagen om bronnen met voldoende argwaan te 

benaderen. Ook de onvolledigheid en exactheid van de bronnen zijn voor hem elementen die mee 

bepalen hoe een les aangepakt moet worden.  

Deze leerkracht haalt aan dat in een eerste graad de leerlingen vaak nog heel goed begeleid moeten 

worden. Hiervoor lijken ons de vier vragen uit de cursus van ‘Didactisch atelier geschiedenis’26 een 

belangrijke leidraad die de leerlingen kunnen gebruiken bij elke bron die ze bestuderen.  

Bovendien vertelt hij dat hij voldoende afwisselt in de soorten bronnen die hij gebruikt. Dit kan een 

filmfragment zijn, maar evengoed een krantenartikel of een afbeelding uit het handboek. Hierdoor 

komt de leerling uiteraard in contact met verschillende soorten bronnen (geschreven, stilstaand en 

bewegend beeld). Bovendien zorgt de leerkracht er hier voor dat de leerlingen deze ook via 

PowerPoint of via een afgedrukt exemplaar te zien krijgen.  

Respondent 4 haalt zelf ook aan hoe belangrijk hij het vindt dat leerlingen zelf bronnen kunnen linken 

aan de lesinhouden. Hij geeft echter ook aan dat dit in een eerste graad nog wat moeilijk ligt. Wel 

vindt hij dat leerlingen doorheen het jaar en ook op latere leeftijd hier stappen in moeten zetten. Hij 

haalt hierbij ook het verschil tussen leerlingen aan en het belang van een goede ondersteuning als 

leerkracht, zeker in de eerste graad. Hiervoor kunnen de steekkaarten leerkrachten zeker een basis 

voor ondersteuning bieden. 

Ten slotte lijkt het ons evident dat dit interview aantoont dat de praktijk vaak zorgt voor tijdsnood en 

dat leerkrachten niet voor elke bron die ze gebruiken uren voorbereiding gaan doen. Het aanbieden 

van de steekkaarten kan daar zeker al optreden als tijdsvoordeel voor leerkrachten geschiedenis.  

 Respondent 5 – HDC Leuven 6.5

Respondent 5 geeft geschiedenis in de eerste graad in het Heilig-Drievuldigheidscollege te Leuven. 

Een belangrijk aspect van dit interview was het belang van bronnen in de geschiedenisles. Hierbij 

werd gevraagd naar zowel de frequentie waarmee bronnen gebruikt worden, als het gewicht dat deze 

bronnen hebben in het geheel van lessen.  

Voordat dit aspect echter ten sprake kon komen, moest er eerst worden vastgelegd wat de kwaliteiten 

van een goede bron in de geschiedenisles waren. Naast de overduidelijke basisvoorwaarde dat een 

bron natuurlijk correct moet zijn, is het voor Respondent 5 vooral de toegankelijkheid van de bron die 

als graadmeter dient voor het gebruik ervan in een les. Met toegankelijkheid wordt er verwezen naar 

het gemak waarmee de leerlingen de bron kunnen begrijpen en naar hoe lang een leerkracht deze 

bron moet inleiden/uitleggen. De kwaliteit van de bron wordt dus sterk bepaald door de mate waarin 

ze direct bruikbaar is in de les. Wanneer we dus spreken over bronnen mogen we dit didactisch 

element niet uit het oog verliezen, aangezien dit het sleutelverschil is tussen de evaluatie van een 

‘gewone’ historische bron, en een bron voor in de geschiedenisles. 

Met dit in het achterhoofd kunnen we kijken naar het belang van bronnen in deze geschiedenislessen. 

Dit was het aspect dat het meest naar voren kwam gedurende het interview en het was ook duidelijk 

waarom. De vaardigheid historische kritiek is iets dat het vak van geschiedenis zelf overstijgt, 

                                                
26 Van Hooydonck, I. & Verlinden E. Didactisch atelier geschiedenis [cursustekst]. KHLeuven 
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aangezien het toepasbaar is op zo goed als alle vlakken van ons moderne leven. Met het belang dat er 

aan deze vaardigheden wordt gehecht, zullen wij dus ook rekening moeten houden in het maken van 

ons afgewerkt product, de kant-en-klare steekkaarten. Hoewel de correctheid en de toegankelijkheid 

voor de leerlingen duidelijke basisvoorwaarden zijn om dit product bruikbaar te maken, zal het 

element van de historische kritiek hierin ook onmisbaar moeten zijn. 

Een ander aspect is de keuze van de bronnen voor de lessen. Deze leerkracht zegt hierover heel 

duidelijk dat zij zich vooral met de meer traditionele bronnen bezighoudt, vooral omdat dit voor de 

leerlingen altijd wel nieuwe leerstof is en omdat deze bronnen met reden veel gebruikt zijn, zoals 

vanwege hun toegankelijkheid. De meeste bronnen die ze gebruikt heeft doorheen haar carrière 

waren dan ook afkomstig uit haar handboeken. Dit betekent natuurlijk niet dat ze hier geen werk aan 

had, want ook deze bronnen hebben nood aan verdere uitdieping en voorbereiding voor het gebruik 

in de les. De impact hiervan op ons eindproduct is dat wij ons vooral zullen moeten richten op de 

traditionele bronnen die in de meeste handboeken aan bod komen. Dit betekent niet nooit eens een 

alternatieve bron besproken mag worden, maar ons onderzoek zal het nuttigste zijn voor de grootst 

mogelijke doelgroep (zijnde Vlaamse geschiedenisleerkrachten) als we onze focus op de traditionele 

bronnen houden.  

Het laatste grote aspect is hier sterk mee verbonden, hiermee bedoelen we namelijk de keuze van de 

aard van de bron. Volgens Respondent 5 is een combinatie van veel verschillende soorten bronnen de 

optimale keuze. Hiermee bedoelt ze bijvoorbeeld geschreven bronnen, visuele bronnen, traditionele en 

onconventionele bronnen…  Zij probeert altijd om zoveel mogelijk verschillende soorten van deze 

bronnen te combineren en dit is iets dat wij ook zeker niet mogen achterwege laten in ons eindwerk. 

Ook hierin kunnen we duidelijk een verandering zien doorheen de laatste tien tot twintig jaar. Waar er 

vroeger vooral geschreven bronnen gebruikt werden (vooral omdat deze op het eerste zicht voor 

velen het makkelijkste/meest conventioneel zijn om in een les te verwerken en om iets uit te leren), 

kiezen veel hedendaagse leerkrachten voor een combinatie van verschillende soorten bronnen.  

Ter conclusie kunnen we zeggen dat we vanuit dit interview kunnen afleiden dat we onze keuze van 

de te verwerken bronnen kunnen baseren op de correctheid, de toegankelijkheid en de aanwezigheid 

in de reeds bestaande naslagwerken. Hiernaast moeten we ook aandacht hebben voor de variatie in 

de aard van onze bronnen (zoals geschreven en visueel), en voor de toepasbare historische 

vaardigheden, vooral historische kritiek, die toepasbaar zijn op elke bron.  

 Respondent 6 – Sint-Jozefinstituut Essen  6.6

De geïnterviewde, Respondent 6, is een vrij jonge geschiedenisleerkracht die nog maar enkele jaren in 

een ASO-school aan het werk is. Hij geeft enkel les in de tweede graad in de wetenschapsklassen en 

in de wiskunde – en economieklassen.  Wat me meteen opviel tijdens het interview is dat er zeer 

lovend werd gesproken over het gebruikte handboek, namelijk Storia 3 Live. Ik heb namelijk zelf 

kunnen ondervinden waarom ze zo positief spreken over het handboek.  

Eerst en vooral is het technologisch gezien een hoogvlieger, want er wordt gebruik gemaakt van een 

bordboek. Het goede hieraan is dat we klassikaal op een duidelijke manier visuele en geschreven 

bronnen kunnen bespreken en overlopen. Daarom dat deze respondent de voorkeur heeft voor de 

bronnen in het handboek, die allemaal heel nuttig zijn, en dus minder zelf op zoek moet gaan. Een 

ander luxeprobleem bij het gebruiken van dit handboek was de merkelijke aandacht aan historische 

kritiek die er werd gegeven. Het handboek voorziet zelf al steekkaarten voor de leerlingen, al zijn ze 

vrij beperkt. De respondent gebruikt deze dus al spontaan in de les. Het spijtige is dat ze niet genoeg 

aan bod komen in het handboek. 
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Uit het interview kunnen we afleiden dat de vier aspecten van Van Looveren27 zo goed als altijd 

worden gebruikt door de leerkracht, zij het mondeling. Respondent 6 gaf weer dat de 

voorbeeldvragen al een soort automatisme zijn bij hem en hij dus mondeling op zoek gaat naar het 

kaderen van de bronnen. Hij doet dit evenwel door een gelijkaardige bron vanuit een ander standpunt 

ernaast te plaatsen. Zo beseffen leerlingen dat er twee kanten aan elk verhaal zijn. Hij doet ons ook 

inzien dat het kiezen van relevante bronnen belangrijker is dan het aantal bronnen dat men in de les 

gebruikt. Het historisch kritische aanwakkeren in de leerling is zijn hoofddoel. Hierbij sluit een 

algemene problematiek aan weer vele geschiedenisleerkrachten met kampen: tijdsgebrek. 

Leerkrachten zoals Respondent 6 komen genoeg interessante bronnen tegen maar kunnen ze gewoon 

niet gebruiken in de klas, daarom dat ze geneigd zijn om enkel het boek te volgen. 

Bij het bekijken van de steekkaarten was hij enthousiast om een compleet andere manier dan wij voor 

ogen hadden. Hij zou namelijk de steekkaarten ingevuld meegeven met de leerlingen en zo zou hij af 

en toe kort kunnen afwisselen op vlak van bronnen. De steekkaarten bieden extra informatie die 

helpen de les te kaderen. Het invullen zou te complex zijn. Hijzelf zou dus nooit de steekkaarten 

gebruiken ter voorbereiding. 

Kortom, de steekkaarten zijn nuttig voor een handeling of proces waar we ons niet op hadden 

voorbereid. Het leerlinggerichte krijgt voorrang op het leerkrachtgerichte. Respondent 6 ziet het meer 

als een actief werkmiddel en leidraad voor de leerlingen in plaats va een soort handleiding voor de 

leerkrachten. 

 Respondent 7 – Sint-Jozefinstituut Essen 6.7

Respondent 7 is een ervaren geschiedenisleerkracht die ook Frans geeft in de tweede graad, vooral in 

het 4de middelbaar aan de wetenschappers en de economisten.  

Wat me meteen opviel was de passie waarmee de man zijn bevindingen deelde. Het praktische 

overheerste het feitelijke en theoretische van de vragen, waardoor de antwoorden anders en 

beknopter zijn geformuleerd. Vergeleken met Respondent 6 is Respondent 7 iemand die het statuut 

van het leerplan als ‘half open’ zeer sterk benut. Dit viel ons vooral op bij de beschrijvingen van het 

bronnengebruik in de klas, namelijk de visuele bronnen. Dit kunnen we terugkoppelen aan de 

literatuurstudie over visuele bronnen van Wilschut28. Net als hem vindt Respondent 7 stilstaande 

beelden ontzettend belangrijk. 

Ze maken deel uit van de geschiedenisbeleving. En beleven doet hij zeker met zijn leerlingen. Door 

aan workshops te doen, kunnen leerlingen de contexten beter begrijpen en beleven (Rubens als 

propagandaschilder). Respondent 7 werkt hier aan de opbouw van het historische referentiekader. De 

leerlingen begrijpen waarom Rubens deze handeling uitvoerde. De inhoudelijke doelen moeten dus 

plaats maken voor het verwerken van authentieke bronnen en heeft dus een (onvermelde (half open 

leerplan) invloed op de ontwikkeling van het geschiedkundig denken van de leerling.  

Hoe kunnen we dit dan koppelen aan de steekkaarten? Eerst en vooral is er niet altijd tijd of geld ter 

beschikking om uitstappen of workshops te organiseren. Toch kan men met de steekkaarten creatief 

aan de slag in de klas. Het uitdelen van onderdelen van de steekkaarten in combinatie met de visuele 

of geschreven bron kan een unieke werkvorm zijn zodat de leerling zelf op zoek gaat naar de inhoud 

van de les en deze kan plaatsen in de lessenreeks en haar context. Bij deze leerkracht is dit juist 

hetzelfde: hij zou ze dus vooral inzetten als geheugensteun en leidraad voor de leerlingen en als 

voorbereiding voor beginnende leerkrachten. Hij zou ze niet leerkrachtgericht gebruiken. 

                                                
27 Van Looveren, R. (1994). Welke vragen stel ik aan elke bron? Een les in historische kritiek. in Digo, 

jg. 17. 
28 Wilschut, A. (e.a.) (2013). Geschiedenisdidactiek; Handboek voor de vakdocent. Uitgeverij 

Coutinho. 
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 Conclusie interviews 6.8

De meest opvallende trend die we in de interviews hebben teruggevonden, is dat de geïnterviewde 

leerkrachten het gebruik van bronnen in de les zeer belangrijk vinden. Ze zien bronnen als een 

kapstok om de leerstof aan te hangen, een soort basis van waaruit men hoort te vertrekken. Zo zijn er 

leerkrachten die eerder leerinhoud zouden laten vallen om meer bronnen te zien dan omgekeerd. 

Sommige leerkrachten hechten ook veel belang aan bronnen, maar houden het onderzoek dat ermee 

gepaard gaat eerder oppervlakkig (redeneren over bronnen). We trachten de verschillende redenen 

hiervoor kort samen te vatten in deze conclusie. 

Uit al deze interviews is gebleken dat het grootste probleem dat ondervonden wordt door de 

vakleerkrachten geschiedenis in verband met bronnenonderzoek, de tijdsdruk is. Geschiedenis is in 

het beste geval een vak van twee uur, maar dikwijls slechts één uur. Er moet dus heel veel informatie 

gezien worden op een heel korte tijd. Wanneer dan uitgebreid bronnenonderzoek verricht moet 

worden, blijft niet veel tijd over om de werkelijke leerstof te zien.  

Andere moeilijkheden zijn het vinden van relevante en toegankelijke bronnen. Het kan lastig zijn om 

bronnen te selecteren die over bepaalde specifieke onderwerpen of probleemstellingen gaan. Het is 

mogelijk dat hier verscheidene werken voor bestaan, maar dan moet men nog afwegen of deze ook 

op niveau van de leerlingen zijn. Een onderdeel hiervan is dat de taal van sommige bronnen nogal 

moeilijk begrijpelijk is voor de leerlingen. Eén van de leerkrachten zei letterlijk: “De verstaanbaarheid 

primeert”. Dit zijn twee pijnpunten die maken dat veel bronnen ongeschikt zijn om mee te werken in 

de klas. Hier moeten we bij het opstellen van de steekkaarten zeker oog voor hebben.  

Tot slot kregen we ook nog een aantal tips mee van de geïnterviewde leerkrachten. Een eerste tip 

was dat we best bronnen uit verschillende handboeken selecteren om zoveel mogelijk diversiteit te 

creëren binnen onze steekkaarten. Vervolgens vertelde één van de leerkrachten ons dat hij op zijn 

school een online denktank op Smartschool heeft om goede bronnen met zijn collega’s te delen. Dit 

gaf ons het idee dat een eventueel vervolgonderzoek mogelijk is waarbij de steekkaarten 

gedigitaliseerd en online gedeeld kunnen worden. Als laatste tip kregen we nog mee dat het 

vergelijken van bronnen in de klas veel voordelen met zich meebrengt. Dit sluit aan bij wat we in de 

literatuur vonden omtrent corroboration. 
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7 Bevindingen 

 Bevindingen zelfstandige stage Benoit Desmaricaux 7.1

7.1.1 Context 

Tijdens mijn zelfstandige stage ben ik er niet in geslaagd om gebruik te maken van de steekkaarten 

die we samengesteld hadden. Daar zijn verschillende redenen voor. Eerst en vooral kwamen de 

meeste lesonderwerpen die ik van de vakleerkrachten kreeg niet overeen met de bronnen die we 

geselecteerd hadden. Ten tweede vroeg één van de twee leerkrachten om haar cursus zo grondig 

mogelijk te volgen en om een hoog lestempo aan te houden. Dat zorgt er natuurlijk voor dat er niet 

veel tijd over blijft om te experimenteren met bronnenonderzoek tijdens de les.  

Toch heb ik de steekkaarten voorgelegd aan een leerkracht die geschiedenis geeft in de eerste twee 

graden van een technische school. In het volgende puntje geef ik haar bedenkingen en tips weer. 

7.1.2 Bevindingen 

De leerkracht waarbij ik stage liep, Respondent 2, had reeds tijdens de eerste stageperiode haar 

reservaties ten opzichte van ons plan om een steekkaartenpakket uit te werken ten behoeve van de 

Vlaamse leerkrachten. Na het inkijken van de uitgewerkte prototypes bleef haar houding onveranderd. 

Volgens deze leerkracht is er geen nood aan uitgewerkte steekkaarten om met bronnen te werken, 

aangezien de leerkrachten “zelf wel kunnen beslissen hoe ze met een bron kunnen omgaan en hoe ze 

aan de geschikte informatie kunnen komen”. Respondent 2 heeft zelf haar cursus opgesteld en daarin 

wordt inderdaad op een goede manier met bronnen omgesprongen. De informatie over de bron en de 

vragen die bij de bronnen gesteld worden, heeft ze uit verschillende handboeken gehaald. Voor deze 

leerkracht hadden onze steekkaarten dus uiteindelijk een stuk tijd kunnen uitsparen.  

Het feit dat mijn stagebegeleidster niet echt warm loopt voor ons project, wil natuurlijk niet zeggen 

dat alle gedane moeite volledig nutteloos geweest is. De leerkracht ziet wel potentieel in de 

steekkaarten, al is het dan niet voor het doel dat wij voor ogen hadden. Zij stelt voor om de 

steekkaarten blanco te verspreiden als oefeningen voor leerlingen uit het middelbaar en studenten 

geschiedenis aan hogescholen en universiteiten. Het idee is dat het invullen van de identificatiefiche 

een ideale huistaak en internetoefening voor de leerlingen uit het secundair onderwijs zou kunnen 

zijn. De overige vragen zijn volgens haar dan weer te moeilijk voor haar leerlingen, dus die zouden 

eerder voor het hoger onderwijs kunnen dienen.  

Hoe goed dit idee ook is, het wijkt natuurlijk voor een groot deel af van onze onderzoeksvraag. 

Daarom vroeg ik aan deze leerkracht of de steekkaarten volledig overbodig waren binnen het 

vooropgestelde doel. Het antwoord daarop was dat veel leerkrachten uit interesse liever zelf hun 

opzoekingswerk doen en daarom niet zo snel zouden grijpen naar ons hulpmiddel. Toch vindt ze dat 

de steekkaarten wel heel handig zouden kunnen zijn voor de studenten aan de lerarenopleiding als 

leidraad om een goede cursus op te stellen of om goede lessen historische kritiek te geven. 

 Bevindingen zelfstandige stage Wouter Obbers 7.2

Eerst en vooral moet ik de bevindingen koppelen aan de beperkingen van het onderzoek want ik heb 

bitter weinig geanalyseerde bronnen kunnen gebruiken in de praktijk. Dit komt omdat we tijdig 

begonnen waren met het uitwerken van het project. We selecteerden elk een handvol bronnen om te 

analyseren en eventueel als steekkaarten te gebruiken ter voorbereiding van de lessen. Bij velen, 

waaronder mezelf, was het al duidelijk in welke jaren we stonden, maar niet hoever en waar de 

leerlingen stonden in de lessenreeks. Daaruit volgt dat bronnen zoals “Les Très Riches Heures” of “het 

doopsel van Clovis”, die in het begin van het jaar worden besproken achteraf vrij nutteloos waren 

voor dit onderzoek op korte termijn.  
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De enige bron die ik heb kunnen gebruiken is een geschreven bron voor de lessenreeks over de 

kruistochten. Deze bron schetst op een mooie en confronterende manier de situatie van de eerste 

kruistochten richting Jeruzalem. Op een poëtische manier kunnen de leerling en de leerkracht afleiden 

dat de westerlingen of christenen de strijd gewonnen hebben tegen het moslimleger aan Bagdad, 

maar ook hoe ze dat deden. Ze moordden en hakten erop los, volgens de moslimbron. Hierdoor 

kunnen leerlingen brainstormen en beslissen hoe betrouwbaar deze bron is. Het laat hen ook weten 

dat op cultureel niveau niet enkel de godsdienst wordt geraakt. Ik begin meer en meer in te zien 

waarom mijn mentoren tijdens de interviews er van overtuigd zijn dat dit een goed instrument is voor 

beginnende leerkrachten en leerlingen om in de klas te gebruiken. Toch vind ik de voorbereide vragen 

van de steekkaarten van een iets te hoog niveau om via begeleid zelfstandig leren door de leerlingen 

te laten doen. Ik zou de steekkaarten, door de bevindingen tijdens de stage, meer als mondelinge 

voorbereiding gebruiken die in de klas te gebruiken is; via een onderwijsleergesprek of via begeleid 

zelfstandig leren (met extra informatie in de vorm van tekstfragmenten). Nadien kan de steekkaart 

dan mondeling overlopen worden. Ik zou het dus gebruiken als een soort apart onderdeel van de les; 

historische kritiek toepassen op een willekeurige bron die natuurlijk te maken heeft met de 

lessenreeks.  

Kortom, de steekkaarten zijn zeker geen verloren moeite geweest. Ze zorgen ervoor dat je goed 

voorbereid bent als leerkracht en ze zijn meer dan geschikt voor een les historische kritiek. Je hebt 

dus buiten een externe bron, van een ander handboek, ook een waaier aan boeiende informatie die 

de lessenreeks helpt kaderen voor jou en de leerlingen. Helaas heb ik maar een deeltje van de 

bronnen kunnen gebruiken waardoor de representativiteit wat in het gedrang komt (zie beperkingen).     

 Bevindingen stage Maarten Tweepenninckx 7.3

7.3.1 Verduidelijking stagesituatie 

Aangezien ik gedurende het laatste semester van mijn opleiding geen zelfstandige stage heb gedaan, 

maar in de plaats daarvan op een Erasmus-uitwisseling naar Oostenrijk ben geweest, heb ik geen 

praktijkbevindingen gehad zoals mijn medeauteurs. De stage-ervaring die ik in het buitenland heb 

kunnen opdoen is ook niet volledig compatibel met de parameters van ons onderzoek. Waar wij ons 

focussen op de Vlaamse geschiedenisleerkrachten heb ik hier tijdens deze periode natuurlijk stage 

gelopen bij Oostenrijkse collega’s. Ook de leeftijdsgroep waaraan deze lessen gegeven werden was 

een stuk anders dan bij ons. Aangezien er in Oostenrijk een andere indeling van het onderwijs 

bestaat, gaf ik ook mee les aan jongeren vanaf 11 jaar. Dit zijn natuurlijk sterke verschillen met de 

rest van het onderzoek dus vraag ik dan ook aan de lezer om hiermee rekening te houden en deze 

ervaringen niet te laten doorwegen in de kijk op de rest van het onderzoek. 

7.3.2 Context/gebruik van de bron 

Aangezien mijn stage hier ook zeer beperkt was heb ik enkel maar een deel van één van onze nieuwe 

steekkaarten kunnen gebruiken, namelijk die over de reformatie. Het onderwerp van de les, zoals die 

grotendeels gegeven werd door mijn collega-stagiair, was de reformatie en Maarten Luther. De 

concrete implementatie van ons werk kwam er in de laatste lesfase. Ik liet de leerlingen allemaal naar 

voren komen en vroeg ze om een kring te vormen. Aan de hand van de drie afbeeldingen uit de 

steekkaart, die ik op een tablet in de kring liet zien, legde ik uit dat er niet zomaar één correct verhaal 

van ‘de’ reformatie was, maar dat de verschillende betrokken partijen allemaal hun eigen mening 

hadden en de rest van de wereld daar dan ook van probeerden te overtuigen. Aan de hand van de 

feedback die ik van de leerlingen kreeg leek deze boodschap me dan ook goed overgebracht te zijn. 

Het voordeel van dit in een kring te bespreken was dat dit gemakkelijker hun feedback naar boven 

bracht. De leerlingen waren sneller geneigd om zich uit te spreken over de contrasterende 

afbeeldingen. 
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7.3.3 Bevindingen 

Dankzij deze steekkaart had ik zeer snel de voor mij benodigde afbeeldingen gevonden en moest ik 

ook veel minder tijd steken in de voorbereiding hiervan, omdat ik namelijk direct al een opfrisser van 

de informatie over deze bronnen bij handen had. Dit cumuleerde dan ook in een nieuw en volgens 

mijn stagementor goed en origineel idee om dit aan te leerlingen te presenteren terwijl de gewone 

klassfeer even doorbroken werd en de leerlingen zo verder gestimuleerd werden tot verder nadenken. 

Over het concept van de steekkaarten was hij ook positief, hoewel we dit jammer genoeg niet verder 

in detail hebben kunnen bespreken. 

Al bij al heeft ons project voor mij in deze zeer beperkte stagesituatie toch al aangetoond dat het op 

zijn minst een potentieel sterk didactisch hulpmiddel kan zijn, des te meer voor de beginnende 

leerkracht die nog niet zoveel ervaring heeft met de verwerking van al deze stof als vele van zijn 

collega’s. 

 Bevindingen zelfstandige stage Jelle Vanbekbergen 7.4

7.4.1 Context 

Tijdens mijn stageperioden heb ik geen gebruik kunnen maken van de bronnen die door ons in de 

steekkaarten werden uitgewerkt. Hierdoor heb ik uiteraard de theorie die we in dit onderzoek 

uitwerken niet kunnen koppelen aan de praktijk. De rede hiervoor is te zoeken in een ander probleem 

rond de lessen geschiedenis, namelijk het weinige aantal uren die beschikbaar zijn in tegenstelling tot 

de grote vraag stage-uren voor het vak geschiedenis. In mijn BSO-stage kwam het vak geschiedenis 

helemaal niet aan bod. In de zelfstandige stage bestond mijn lessenpakket vooral uit mijn tweede vak, 

namelijk Nederlands. Ik heb op vijf weken tijd slecht negen uur geschiedenis gegeven en dit in één 

klas. De lessen die ik hier gaf, gingen allen over andere materie dan de onderwerpen die in de 

steekkaarten worden besproken. 

7.4.2 Bevindingen 

Ik merkte tijdens mijn stage echter dat het handboek dat gebruikt werd(Storia 2) reeds een soort van 

steekkaarten voorzag. Deze werd de identiteitskaart van de bron genoemd. Bij deze bronnen, 

bijvoorbeeld een fragment uit ‘de bello Gallico’ van Julius Caesar, werd gepeild naar: 

* de soort bron 

* de inlichtingen over de maker 

* de datum waarop de bron werd gemaakt 

* het bijbehorende tijdsverschil en of de maker een ooggetuige was 

* een kort besluit 

Het valt op dat wij deze zaken ook allemaal in onze steekkaarten hebben besproken, maar dat we 

telkens meer uitgebreid aan de slag gingen. Bovendien zijn de valkuilen die wij op onze steekkaarten 

vermelden een belangrijke aanvulling voor de leerkrachten. Het gebruik van onze steekkaarten 

zouden dus een goede aanvulling kunnen zijn op de identiteitskaarten die in dergelijke handboeken 

reeds gebruik worden. Ook de leerkracht die me tijdens deze periode begeleidde, heeft de 

steekkaarten die gebruikt kunnen worden in een tweede middelbaar doorgenomen. Zij liet weten dat 

het zeer interessant is om een hele stapel bronbesprekingen in een pakket te krijgen. Het zijn 

interessante aanvullingen op de bronnen die hier gebruikt kunnen worden. 
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 Bevindingen zelfstandige stage Jochem Willems 7.5

7.5.1 Context/gebruik van de bron 

Tijdens mijn laatste lesstage kreeg ik de kans om één van onze steekkaarten uit te testen. Het 

onderwerp ‘Amerikaanse revolutie inleiden en actualiseren’ werd mij toegewezen en ik kreeg de 

vrijheid om hier mijn eigen ding mee te doen. Ik opteerde daarom om de steekkaart over ‘The Boston 

Massacre’ te gebruiken om kritische zin bij de leerlingen te stimuleren.  

De bron deed dienst als inleiding, om aan te tonen dat het conflict niet zo zwart-wit was als hoe het 

vaak wordt aangebracht (Britten zijn de slechten, Amerikanen de goeden). Aangezien de steekkaarten 

ontworpen zijn voor leerkrachten heb ik deze niet aan de leerlingen getoond, maar wel op volgende 

wijze gebruikt:   

Ik heb in de rubriek ‘bijkomende tips’ gekeken naar wat gesuggereerd werd om de bron te gebruiken 

en heb hier mijn werkvorm verder mee uitgewerkt. Eerst toonde ik een bekende afbeelding op de 

PowerPoint en hield ik een onderwijsleergesprek waarbij expliciete en impliciete bronnenkritiek 

toegepast werd op deze afbeelding. De leerlingen konden concluderen dat de weergegeven  

boodschap erg eenzijdig was en zelfs gemaakt werd door een Amerikaanse patriot, wat de boodschap 

dus vertekent. Vervolgens lazen de leerlingen de bron van de steekkaart (die ik in de werkbundel had 

toegevoegd) en volgde er een klasgesprek. Ze kwamen er op deze manier achter dat de bron een 

ander, meer genuanceerd beeld gaf. Hierna heb ik de informatie uit de rubrieken ‘korte 

achtergrondinformatie’ en ‘Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?’ ook meegegeven. 

De leerlingen konden behoorlijk zelfstandig mijn doelstelling behalen, namelijk ontdekken dat men 

kritisch en voorzichtig moet omgaan met media, zeker bij controversiële onderwerpen.  

7.5.2 Bevindingen 

Ikzelf heb ervaren dat de steekkaart op een aantal manieren zeker positief fungeerde. De 

aangebrachte suggesties gaven de aanzet tot de werkvorm die ik succesvol kon gebruiken en de echte 

informatie die bij de bron staat was naar mijn mening voldoende relevant en bruikbaar. Door deze 

extra informatie kregen de leerlingen een completer beeld van de situatie alvorens de Amerikaanse 

Revolutie op een meer traditionele manier benaderd kan worden in de volgende lessen (die ik zelf  

niet gegeven heb). De bron diende ook als een soort verbetersleutel, aangezien de impliciete en 

expliciete boodschap, die in de les besproken werd, hier op wordt weergegeven.  

De vakleerkracht die de les observeerde, liet zich positief uit over het feit dat ik de gekregen vrijheid 

gebruikte om leerlingen te stimuleren tot kritisch denken.  Inhoudelijk heb ik geen inhoudelijke 

opmerkingen gekregen bij het gebruik van de bron en ook de werkvorm liep vlot. Over de 

steekkaarten zelf heb ik echter geen feedback gekregen.  

Er zijn ook een aantal bemerkingen die mij opvielen bij het gebruiken van de steekkaart. Allereerst 

heb ik geen duidelijk beeld van de mening van de vakleerkracht over de steekkaart an sich. Ten 

tweede heb ik gemerkt dat de uitweiding over de bron redelijk wat tijd in beslag nam in het 

lesgebeuren, wat een belemmering kan vormen in een vak van één à twee lesuren per week.  
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8 Ontwerp en toepassing van de steekkaarten 

Het centrale product van dit onderzoek zijn de steekkaarten van verscheidene historische bronnen die 

in bijlage terug te vinden zijn. Deze fiches behandelen verschillende historische bronnen die prominent 

aan bod komen in de Vlaamse handboeken geschiedenis. De selectie van de bronnen die u in de 

bijlage terug kan vinden, werd gemaakt op basis van de frequentie binnen de bestaande 

handboekenreeksen voor het vak geschiedenis, de relevantie voor de geschiedenislessen en het 

passen binnen de leerplannen en eindtermen.  

De bedoeling van deze fiches is om een duidelijk overzicht van alle relevante informatie te geven over 

het klasgebruik van de besproken bronnen en dat samen te vatten in één overzichtelijk document. Het 

gaat hier dan zowel over de historische achtergrond als over de mogelijke didactische applicaties. Het 

primaire doel hiervan is om de werklast van de Vlaamse geschiedenisleerkrachten naar beneden te 

halen. Uit zowel onze persoonlijke ervaringen als uit onze afgenomen interviews blijkt dat in het 

opzoeken en verwerken van historisch bronnenmateriaal dat bruikbaar in de klas kan zijn, zeer veel 

tijd en moeite kruipt. Niet alleen het vinden en verwerken, maar ook de informatie erover controleren 

en didactisch verwerken zijn zaken waar leerkrachten lange uren aan bezig zijn tijdens het 

voorbereiden van de lessen. Om hen hierin te ondersteunen en ook verder aan te moedigen om deze 

bronnen zoveel mogelijk in hun lessenpakketten te verwerken, bieden wij dus een aanzet aan naar 

een centrale bron van informatie over didactische historische bronnen. In deze aanzet richten we ons 

dan ook specifiek op de Vlaamse ASO-leerkrachten. Dit omdat het voor ons het meeste in lijn liep met 

onze eigen vakgebieden en specialisaties en zeker niet om andere doelgroepen uit te sluiten. Onze 

filosofie hierover is dat deze informatie toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen die er mogelijk 

nood aan zou kunnen hebben. 

Het ontwerp van de steekkaarten is natuurlijk uniform. Met het oog op gebruiksvriendelijkheid zijn ze 

allemaal ontworpen op basis van dezelfde template. Dit sjabloon vangt aan met informatie over de 

auteur van de besproken bron. Zijn/haar naam, tijdsperiode, doel, of er hier sprake is van een 

rechtstreekse of onrechtstreekse getuige als auteur. Dit is met het oog op het scheppen van een 

historisch kader waarin we onze bron meteen kunnen plaatsen en op de mogelijke betrouwbaarheid 

van de bron. Hierna bieden we achtergrondinformatie over de bron zelf aan. Over wat voor soort bron 

gaat het hier, binnen welk historisch domein valt deze bron, wat is de maatschappelijke en 

tijdsgebonden context van de bron en is deze bron in zijn oorspronkelijke bron,…? De antwoorden op 

deze vragen vertellen de lezer verder iets over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de bron in 

kwestie. Hiernaast komt ook het didactisch element meer naar voren. Dit zien we duidelijk in de vraag 

naar de historische domeinen en in de vraag of er eventuele valkuilen kunnen zijn aan deze bron in 

een klasverband. Deze vragen worden dan verder gevolgd door een blanco rubriek waar er indien 

nodig nog bijkomende informatie kan worden neergeschreven. Eindigen doen we met een mogelijk 

verwijzingen naar ander, verwant historisch bronnenmateriaal.  

Een dergelijke steekkaart hebben we dus gemaakt voor elk van de door ons geselecteerde historische 

bronnen, en eveneens zullen we het door ons gebruikte sjabloon ook in bijlage toevoegen, zodat in 

het geval dat wij of andere mensen dit project verder zouden willen uitbouwen, zij hier dan ook ten 

volste de kans toe zullen krijgen. 
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9 Beperkingen en eventueel vervolgonderzoek 

Eerst en vooral is het duidelijk dat de ontwikkelde steekkaarten hun nut kunnen bewijzen in een 

didactische context. Ze hebben indirect invloed op het lesgeven van de leerkracht, het verspreiden 

van nuttige bronnen en de manier waarop leerlingen er mee omgaan binnen de klaslokalen. Zo waren 

veel respondenten enthousiast omwille van de uitgebreide waaier aan informatie die ter beschikking is 

na een analyse van bronnen met de steekkaarten. Anderen waren wat minder enthousiast, vooral dan 

de oudere generatie van geschiedenisleerkrachten. Zij stelden zich eerder kritisch op tijdens de 

interviews. Door die negatieve respons willen we nog even stilstaan bij de beperkingen van ons 

onderzoek via een ‘beperkingenlijst’ die ons in de toekomst kan helpen om het onderzoek rond 

bronnengebruik in de geschiedenis en steekkaarten in de klas te vergemakkelijken en concreter te 

maken.  

Het viel ons op dat enkelen het nut van de feitelijke steekkaarten zelf in te vullen niet inzagen. De 

reden hiervoor was dat men na tientallen jaren lesgeven de contexten, achtergronden en manieren 

waarop bepaalde bronnen relevant kunnen zijn zelf al automatisch konden vinden. De kennis van deze 

mensen op didactisch en geschiedkundig niveau maakt dat het een overbodige extra taak is die velen 

liever vermijden. Opvallend is wel dat ze openstaan voor het gebruik van deze voorbereidingen en 

steekkaarten, maar dan vooral jongere, net afgestudeerde leerkrachten. Eén van de mentoren 

geschiedenis zei zelfs dat door het delen van de kaarten op een online platform de bronnenanalyse 

gemakkelijker kan worden voor beginnende leerkrachten. Wanneer de bronnenanalyse dus in de 

vingers zit, kan afgestapt worden van het gebruik van de steekkaarten. De eerste beperking sluit hier 

dus sterk bij aan. We hadden ons beter verdiept in het uitwerken van een enquête waarin de 

steekkaarten zouden uitgelegd worden. Deze enquête zou de leerkrachten dan ook meer informeren 

over het digitaliseren van de bronnen. Optimaal zou het geweest zijn om tijdens de ASO/TSO-stage 

deze enquêtes uit te voeren en dan in de volgende stages de steekkaarten te gebruiken. Bijgevolg 

konden we de interviews dan aanpassen en de vragenstellingen concreter en duidelijker maken. 

Wanneer we spreken over de mening van de respondenten, gevalt het ons te vermelden dat we 

slechts zeven leerkrachten naar hun mening gevraagd hebben. Dit is uiteraard niet echt representatief 

voor alle leerkrachten in Vlaanderen. Toch hebben we geprobeerd om tot een beter beeld te komen 

door bij de leerkrachten een grote verscheidenheid te zoeken op vlak van geslacht, leeftijd, graad en 

expertise.  

Een tweede beperking was het kiezen van bruikbare bronnen in de stage. Bij ons, als groep, was het 

niet simpel om de praktijk te combineren met de voorbereide steekkaarten. We hadden, per persoon, 

een graad of leerjaar genomen dat we apart zouden onderzoeken. Elke persoon ging dan op zoek 

naar populaire bronnen die hoogstwaarschijnlijk zouden worden gebruikt tijdens de zelfstandige stage 

in dat jaar. Helaas hebben we maar een handvol bronnen (van de enkele tientallen die voorbereid 

waren) kunnen gebruiken en uitwerken in de klas. Deze stap in het proces zouden we dus voortaan 

moeten uitstellen totdat iedereen zeker weet met welk boek hij of zij  werkt en welke onderwerpen hij 

of zij moet bespreken. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend, omdat mentoren/stagescholen soms 

lang niet van zich laten horen. Het was dus beter geweest de feitelijke analyse met de steekkaarten te 

creëren naast de lesvoorbereidingen. Op dat vlak is preventief werken bij dit project dus niet gelukt. 

Kortom, het grootste pijnpunt dat we zijn tegengekomen is de nuttigheid en bruikbaarheid van de 

steekkaarten. Door preventief enquêtes te voorzien en door onze interviewvragen aan te passen aan 

de resultaten van deze enquête (o.a. door ons te verdiepen op zaken buiten de steekkaarten zoals 

een online platform om deze te delen,…) konden we de steekkaarten in onze stages waarschijnlijk 

beter benutten en voorstellen aan onze mentoren. Het uitwerken van een simpel online platform is 

dus misschien optimaal, aangezien de technologie blijft avanceren in de klaslokalen. Hier heerst dan 

wel het probleem dat er een bepaald niveau van expertise voor nodig is dat we in onze groep niet 

echt bezitten. 
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10 Besluit 

We kunnen concluderen dat de mogelijkheid bestaat om steekkaarten te voorzien voor leerkrachten, 

waardoor ze een bronnenpakket kunnen raadplegen om bronnen efficiënter in te zetten. De vraag 

blijft echter of alle leerkrachten dit willen en kunnen gebruiken. Het grootste struikelblok dat 

leerkrachten aangeven, blijft tijdsnood. Dit zien we overal terugkomen, ondanks het feit dat veel 

leerkrachten enthousiast waren over ons project. Sommige leerkrachten zien ons didactisch 

hulpmiddel als nuttig en geven aan dit te zullen gebruiken indien het voorhanden is. Andere 

leerkrachten staat iets sceptischer tegenover het bronnenpakket en vertellen dat het hun eerder een 

theoretische opsteker lijkt, maar dat dit in de praktijk niet zou kunnen overleven. Hierbij valt op dat 

vooral de meer ervaren leerkrachten zelf de bronnen reeds kunnen kaderen en aangeven dat ze 

daarom onze steekkaarten niet als een meerwaarde ervaren. Uiteraard blijft het onderzoek een 

weergave van de enkele leerkrachten die we interviewden en die bronnen die gebruikt werden in de 

steekkaarten. De vraag is hoe representatief deze data zijn voor de volledige verzameling bronnen én 

leerkrachten geschiedenis. 

Een bijkomende valkuil is de koppeling van ons theoretisch kader aan de praktijk. Aangezien we zelf 

niet altijd de mogelijkheid hadden onze steekkaarten te gebruiken, is het ook moeilijker een conclusie 

te trekken over de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie hiervan. Het staat echter als een paal boven 

water dat zowel voor de verzameling data rond interviews, als rond de steekkaarten uit het 

bronnenpakket, als rond de koppeling naar de praktijk toe geldt dat hoe groter de verzameling hoe 

representatiever het onderzoek wordt. Indien we dit onderzoek zouden kunnen spreiden over enkele 

jaren en indien de databank aan bronnen zo telkens uitgebreid wordt, zou het resultaat van ons 

onderzoek veel sterker zijn. 

Tot slot een dankwoord aan de leerkrachten die meewerkten aan dit onderzoek. Door hun inbreng 

hopen wij een meer kritische benadering te kunnen doorvoeren in het geschiedenisonderwijs in 

Vlaanderen. 
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12 Bijlagen  

 Steekkaarten 12.1

12.1.1 Gregorius van Tours over het doopsel van Clovis 

Gregorius van Tours over het doopsel van Clovis 

Koningin Clothildis probeerde Clovis er geregeld van te overtuigen om de ware God te erkennen en 
de afgoden af te zweren, maar zonder resultaat. 

Tijdens de oorlog tegen de Alemannen werd Clovis door omstandigheden gedwongen om te geloven 
in die éne God van de christenen, iets wat hij tot nu toe altijd had geweigerd. De legers van de 

Alemannen en het Frankische leger van Clovis waren immers in volle strijd en Clovis’ leger stond op 
het punt te verliezen. 

Toen Clovis dat besefte, hier hij zijn ogen naar de hemel en, heel nederig, tot dragen toe bewogen, 

riep hij: ‘Jezus Christus, Gij die mijn vrouw Clothildis hebt verzekerd dat gij de zoon van de levende 
God zijt, van wie gezegd wordt dat Hij hulp geeft aan wie in nood verkeert, ik smeek U zeer vroom 

mij te helpen. … Als U mij de overwinning schenkt over deze vijanden, de Alemannen, dan zal ik in U 
geloven en mij laten dopen. Mijn (Germaanse) goden heb ik al om steun gevraagd, maar zij lieten 

me in de steek. Ik geloof dus niet dat zij enige macht hebben. Nu roep ik U aan en ik wil in U geloven 

als ik van mijn tegenstanders verlost word.’ Clovis had dit nog maar pas gezegd, of de Alemannen 
keerden hem de rug toe en sloegen op de vlucht. Toen zij ook zagen dat hun koning dood was, 

gaven ze zich aan Clovis over en smeekten: “Laat niet nog meer doden vallen, wij onderwerpen ons 
aan U.’ 

Clovis maakte toen een eind aan het gevecht en verzamelde zijn volk. Hij keerde in vrede terug en 

vertelde aan Clothildis hoe hij de overwinning had gehaald door Jezus’ naam te aanroepen en tot 
God te bidden. Toen liet de koningin in het geheim de bisschop van Reims komen om Clovis te 

onderrichten in het Woord Gods. 
Naar: Gregorius van Tours, Historia Francorum, 6de eeuw29 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Vandamme, D. (2014). Pionier 3 Leerwerkboek. Berchem: Uitgeverij De Boeck. 

Naam Gregorius van Tours 

Tijdsperiode 6de eeuw (volledig afgewerkt rond circa 594) 

Plaats/nationaliteit Tours, Frankisch Rijk 

Rechtstreekse getuige?  Neen, de beschreven gebeurtenis vond plaats een 40-tal 
jaren voor de geboorte van de auteur. 

Reden om subjectief te zijn? 

 

-De auteur is een katholieke bisschop die hiernaast nog eens 

een klassieke opvoeding gekregen heeft die sterk gericht was 
op de Bijbel en het Rooms-Katholicisme. 

-De auteur kende vele autoriteitsfiguren van zijn tijd 
persoonlijk en diende onder niet minder dan vier Frankische 

koningen.  

Doel van de maker?  De verheerlijking van het Christendom (specifiek 
Katholicisme) en de Merovingische koninklijke lijn. 

Wat is zijn/haar boodschap?  Dat de Christelijke (Rooms-Katholieke) God de enige echte 

God is en dat Hij diegenen helpt die hem aanbidden. 

Andere relevante informatie? Dit is slechts één extract uit een reeks van tien boeken. 

Hiernaast is het natuurlijk ook meerdere keren vertaald, wat 

de nuances van het taalgebruik in twijfel kan trekken. 
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Korte achtergrondinformatie:  

Het oorspronkelijke werk, de Historia Francorum, werd in de tweede helft van de 6de eeuw geschreven 

door bisschop Gregorius van Tours. Het werk bestaat uit 10 boeken die de geschiedenis, zoals gezien 

door Gregorius, chronologisch omvatten. Beginnend bij de Schepping beschrijft hij verschillende 

gebeurtenissen en fenomenen zoals de kerstening van Gallië, de veroveringen van Clovis en de 

heerschappij van zijn opvolgers. De latere boeken richten zich meer op een persoonlijke 

verslaggeving. Het werk is van enorm historisch belang omdat het onze voornaamste bron is over de 

Merovingische koninkrijken na Clovis. We hebben dus maar weinig andere geschreven bronnen uit 

deze periode waarmee we dit werk kunnen vergelijken. Als we kijken naar Gregorius zelf moeten in 

het achterhoofd houden dat hij afkomstig was van een zeer hooggeplaatste familie die al generaties 

lang hoge geestelijken voortbracht. Hij was verwant aan de meeste van voorgangers als bisschop en 

ook aan meerdere heiligen. Ook kende hij vele machthebbers persoonlijk, zo diende hij onder niet 

minder dan 4 opeenvolgende Merovingische koningen.  

Soort bron?  

Het is een geschreven bron, een extract uit de ‘Historia Francorum’ of ‘Geschiedenis der Franken’, een 

uit 10 boeken bestaand historisch werk uit de 6de eeuw. 

Historisch(e) domein(en)?  

Politiek en cultureel 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

Met de val van het West Romeinse Rijk zitten we hier in een overgangsperiode tussen de antieke 

wereld en de middeleeuwen. In de vroegere Gallo-Romeinse gebieden is het Christendom sterk in 

invloed toegenomen, maar zijn op vele plaatsen de oude Germaanse goden nog niet vergeten. Ook 

volgen nog heel wat mensen andere stromingen van Christendom dan het Rooms-Katholieke, zoals 

het Arianisme. De bekering van Clovis blijft dan ook een krachtig Christelijk symbool naar het volk toe.  

Is de bron in oorspronkelijke vorm?  Is deze volledig weergegeven?  

Dit deel van de bron is volledig weergegeven. Het gaat hier over één hoofdstuk uit het tweede boek 

van de Historia Francorum. Het origineel was echter wel in het Latijn geschreven. 

30. Bellum contra Alamannus.  

Regina vero non cessabat praedicare, ut Deum verum cognusceret et idola neglegerit. Sed nullo modo 

ad haec credenda poterat commoveri, donec tandem aliquando bellum contra Alamannos 

conmoveretur, in quo conpulsus est confiteri necessitate, quod prius voluntate negaverat. Factum est 

autem, ut confligente utroque exercitu vehementer caederentur, atque exercitus Chlodovechi valde ad 

internitionem ruere coepit. Quod ille videns, elevatis ad caelum oculis, conpunctus corde, commotus in 

lacrimis, ait: 'Iesu Christi, quem Chrotchildis praedicat esse filium Dei vivi, qui dare auxilium 

laborantibus victuriamque in te sperantibus tribuere diceris, tuae opis gloriam devotus efflagito, ut, si 

mihi victuriam super hos hostes indulseris et expertus fuero illam virtutem, quam de te populus tuo 

nomine dicatus probasse se praedicat, credam tibi et in nomine tuo baptizer. Invocavi enim deos 

meos, sed, ut experior, elongati sunt ab auxilio meo; unde credo, eos nullius esse potestatis praeditos, 

qui sibi oboedientibus non occurrunt. Te nunc invoco, tibi credere desidero, tantum ut eruar ab 

adversariis meis'. Cumque haec dicerit, Alamanni terga vertentes, in fugam labi coeperunt. Cumque 

regem suum cernirent interemptum, Chlodovechi se ditionibus subdunt, dicentes: 'Ne amplius, 

quaesumus, pereat populus, iam tui sumus'. Ad ille, prohibito bello, cohortato populo cum pace 

regressus, narravit reginae, qualiter per invocationem nominis Christi victuriam meruit obtenire. 

[Actum anno 15. regni sui.] 
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Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

Dat de Christelijke God de enige machtige god is, en dat de meest legendarische koning van 

de tijd de oude Germaanse goden liet vallen, zich aan deze nieuwe god onderwierp, het 

Christendom omarmde en dat God hem in ruil hiervoor de overwinning schonk. Echte macht is 

dus te vinden in het Christendom, en in diegenen die de Kerk vertegenwoordigen, zoals de 

bisschop die zelfs de grote Clovis als leerling had. 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

Clovis, aan de verliezende zijde in een veldslag tegen de Alemannen keert zich af van de 

Germaanse Goden en smeekt God om hem in te helpen in de strijde in ruil voor zijn geloof. 

Nauwelijks heeft hij dit gezegd of het volledige vijandige leger geeft zich plots over. Clovis 

keert triomfantelijk terug naar zijn vrouw en zij haalt in het geheim de bisschop van Reims om 

hem het Christelijke geloof te leren. 

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Ontstaan van het Frankische rijk, opkomst van het Christendom, Christendom in de vroege 

middeleeuwen, de Merovingers, de kerstening van de Gallo-Romeinse gebieden, etc.  

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

Gregorius was een bisschop die enkele decennia na Clovis leefde. Hij schreef uitvoerig over het leven 

en werk van deze Merovingische koning en hij deed dit ook met een reden. Clovis wordt gezien als 

een boegbeeld van het Christendom in West-Europa. Gregorius had er baat bij om het geloof zo veel 

mogelijk te verspreiden, dus was Clovis een dankbaar figuur om in zijn propaganda te gebruiken. 

Vervolgens is het belangrijk om te vermelden dat Clovis zich naar alle waarschijnlijkheid niet heeft 

laten dopen uit geloofsovertuigingen, maar eerder om meer eenheid te creëren tussen de 

verschillende groepen binnen zijn leger en bij uitbreiding ook zijn volk in het algemeen. Dit wordt door 

Gregorius echter niet vermeld, aangezien dit afbreuk zou doen aan zijn opzet, namelijk het 

Christendom aanprijzen. 

 

Bijkomende tips:  

In een Latijnse klas kan dit werk mogelijk vakoverschrijdend worden gebruikt bij zowel de lessen 

Latijn als de lessen geschiedenis.  De bijhorende afbeelding die naast de bron staat maakt geen deel 

uit van het origineel en hier zouden de leerlingen op gewezen moeten worden. 

Andere werken die de leerkracht kan raadplegen zijn: Histoire des Francs en un volume, Grégoire de 

Tours ; traduit du latin par Robert Latouche. 

In de ‘Encyclopaedia Britannica’ kunnen de volgende lemma’s ook bekeken worden: ‘Gregory of Tours’ 

en ‘Clovis’ 
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12.1.2 Magna Charta 

De Magna Charta, 1215 

Art. 12 Men zal geen enkele belasting heffen in het koninkrijk, tenzij na overleg met de algemene 
raad van het koninkrijk. 

Art. 13 De stad Londen zal al haar oude rechten en vrijheden behouden. Daarenboven erkennen wij 

(de koning) dat alle andere steden, marktplaatsen en havens hun privileges en oude gebruiken 
mogen behouden. 

Art. 14 Om een algemene raad van het koninkrijk te verkrijgen voor de goedkeuring van een 
belasting, zullen wij de aartsbisschoppen, de bisschoppen, de abten, de graven en de belangrijke 

baronnen, individueel uitnodigen met een brief, op een vast tijdstip – minstens veertig dagen na de 

uitnodiging – en op een vaste plaats… 

Art. 39 Geen enkele vrije man zal aangehouden, gevangengezet, verbannen of kwaad berokkend 

worden, tenzij na een rechtmatig vonnis door zijn gelijken en volgens de wetten van het land. 

Art. 61 Om erop toe te zien dat de vrede en de vrijheden die wij met dit charter hebben toegestaan 

in de toekomst blijvend in acht worden genomen, mogen de baronnen van het koninkrijk 25 onder 
hen verkiezen. Indien wij, of één van onze medewerkers, de artikels van deze verbintenis niet 

naleven, zullen de baronnen ons daarop wijzen? En als wij deze overtreding niet rechtzetten, dan 

zullen de 25 baronnen, samen met de gemeenschap van ons land, beslag leggen op onze goederen 
en ons kwaad berokkenen. Ze kunnen daarvoor onze kastelen, onze gronden en onze bezittingen in 

beslag nemen, zolang wij het onrecht niet hebben rechtgezet. 

Naar: Langton S. e.a., Magna Carta, 13de eeuw30 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte achtergrondinformatie:  

Oorspronkelijk werd de Magna Carta opgesteld als de uitkomst van de vredesonderhandelingen tussen 

de Engelse koning Jan I en een groep van opstandige Engelse baronnen in 1215. Het was een 

                                                
30 Berings, G. e.a. (2007). Historia 3. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans. 

Naam Stephen Langton (tezamen met verschillende machtige 
Engelse baronnen) 

Tijdsperiode 1215 

Plaats/nationaliteit Engeland 

Rechtstreekse getuige?  Ja 

Reden om subjectief te zijn? Was reeds sinds zijn aanstelling als Aartsbisschop van 

Canterbury in conflict met koning Jan I van Engeland.  

Doel van de maker?  Een vredesverdrag tussen Koning Jan I van Engeland en 
groep van opstandige baronnen.  

Wat is zijn/haar boodschap?  Beperkingen tegen de willekeur van de koninklijke macht, 
zoals bescherming tegen arrestatie zonder wettelijke reden 

en bescherming van Kerkelijke rechten, en vrede tussen de 

koning en al zijn edellieden. 

Andere relevante informatie? 

 

Hoewel de Magna Carta dan wel werd opgesteld door 

Langton was het het werk van meerdere mensen, waaronder 

verschillende Engelse baronnen die in conflict waren 
gekomen met koning Jan I, en de koning zelf. Dit document 

is dan ook de uitkomst van de onderhandelingen tussen deze 
partijen. 
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vredesverdrag tussen de twee strijdende partijen, maar het werd in 1216 verworpen door paus 

Innocentius III. Dit leidde tot een burgeroorlog in Engeland, die duurde totdat koning Jan in datzelfde 

jaar te overlijden kwam. Als versterking van de vrede en de regering van de nieuwe Engelse monarch 

Herny III werd het verdrag al in 1216 opnieuw bevestigd, zei het met de aanpassing van enkele van 

de meer radicale artikels. Later zou het nog meerdere malen gebruikt en bevestigd worden door 

monarchen totdat het uiteindelijk volledig werd opgenomen in de Engelse wetgeving.  

De Magna Carta wordt vandaag de dag beschouwd als één van s ’werelds belangrijkste historische 

documenten, zowel voor zijn historische impact als voor de bron van inspiratie die het voor andere 

zaken is geweest. Het was het eerst document dat mensen rechtszekerheid aanbood, men kon niet 

meer zomaar worden gevangengezet of gearresteerd worden zonder een wettelijke grond. Ook stelde 

het vele andere zaken aan banden. Het inspireerde ook de opstelling van de Amerikaanse 

Onafhankelijkheidsverklaring en de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens. 

Soort bron?  

Geschreven bron, een vredesverdrag tussen de Engelse koning Jan I en een groep van opstandige 

Engelse baronnen. 

Historisch(e) domein(en)?  

Politiek, sociaal en cultureel (de door God geschonken koninklijke macht werd aan banden gelegd) 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

Het was de eerste geval waar de koninklijke macht openlijk aan banden gelegd werd (vanuit een niet 

religieuze bron). De koning, die zijn mandaat en macht van God gekregen had, moest zich volgens dit 

verdrag ook aan bepaalde wettelijk vastgestelde regels houden. Dit stond zeer haaks op het 

wereldbeeld van die tijd, waar de goddelijke en niet de aardse macht de hoogste was. 

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

Neen, wat we hier zien is een vertaalde selectie van enkele artikelen uit de Magna Carta, niet het 

volledige document. Hier vindt u de besproken artikelen in de oorspronkelijke taal: 

12. Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi per commune consilium regni nostri, 

nisi ad corpus nostrum redimendum, et primogenitum filium nostrum militem faciendum, et ad filiam 

nostram primogenitam semel maritandam, et ad hec non fiat nisi racionabile auxilium; simili modo fiat 

de auxiliis de civitate London. 

13. Et civitas London. habeat omnes antiquas libertates et liberas consuetudines suas, tam per terras, 

quam per aquas. Preterea volumus et concedimus quod omnes alie civitates, et burgi, et ville, et 

portus, habeant omnes libertates et liberas consuetudines suas. 

14. Et ad habendum commune consilium regni de auxilio assidendo aliter quam in tribus casibus 

predictis, vel de scutagio assidendo, summoneri faciemus archiepiscopos, episcopos, abbates, 

comites, et majores barones sigillatim per litteras nostras; et preterea faciemus summoneri in generali 

per vicecomites et ballivos nostros omnes illos qui de nobis tenent in capite ad certum diem, scilicet 

ad terminum quadraginta dierum ad minus, et ad certum locum; et in omnibus litteris illius 

summonicionis causam summonicionis exprimemus; et sic facta summonicione negocium ad diem 

assignatum procedat secundum consilium illorum qui presentes fuerint, quamvis non omnes 

summoniti venerint. 

39. Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut 

aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium 

parium suorum vel per legem terre. 

61. Cum autem pro Deo, et ad emendacionem regni nostri, et ad melius sopiendum discordiam inter 

nos et barones nostros ortam, hec omnia predicta concesserimus, volentes ea integra et firma 

stabilitate in perpetuum gaudere, facimus et concedimus eis securitatem subscriptam; videlicet quod 
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barones eligant viginti quinque barones de regno quos voluerint, qui debeant pro totis viribus suis 

observare, tenere, et facere observari, pacem et libertates quas eis concessimus, et hac presenti carta 

nostra confirmavimus; ita scilicet quod, si nos, vel justiciarius noster, vel ballivi nostri, vel aliquis de 

ministris nostris, in aliquo erga aliquem deliquerimus, vel aliquem articulorum pacis aut securitatis 

transgressi fuerimus, et delictum ostensum fuerit quatuor baronibus de predictis viginti quinque 

baronibus, illi quatuor barones accedant ad nos vel ad justiciarium nostrum, si fuerimus extra regnum, 

proponentes nobis excessum; petent ut excessum illum sine dilacione faciamus emendari. 

 

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

Dat iedereen, zelfs de koning ondanks zijn door God geschonken macht, zich aan de wetten 

van het land moet houden.  

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

De specifieke nieuwe rechten en plichten van de betrokken partijen worden duidelijk 

weergegeven. 

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Koninklijke macht, absolutisme, Engelse monarchische geschiedenis, de Amerikaanse 

Onafhankelijkheid, middeleeuws recht, etc. 

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

Aangezien Magna Carta zoveel gebruikt is geweest doorheen de dertiende eeuw zijn er dan ook 

meerdere versies in omloop met soms verschillende inhouden, let hiervoor op want de latere versies 

kunnen dus verschillen van het oorspronkelijk document.  

De tekst werd opgesteld in 1215, maar de inhoud hiervan werd niet van dag op dag toegepast. De 

maatregelen tegen onrechtvaardigheid die werden neergeschreven werden overheen een langere 

periode, stap voor stap ingevoerd. Het is niet omdat dit document bestond, dat alle onrechtvaardige 

aspecten die men wou verhelpen plots de wereld uit gingen.  

Het hoogste doel van de Magna Carta was niet het welbevinden van het volk bevorderen, maar eerder 

de macht van het  koningschap breken.  

Bijkomende tips:  

Veel van de didactische waarde van deze bron ligt in zijn link met het hedendaagse. Het kan een goed 

idee zijn om deze bron dan ook te gebruiken naast een hedendaagse of actuele tegenhanger. 

Voor meer informatie kan de leerkracht terecht op: 

-The British Library (bl.uk/magna-carta) 

-Het volledige document vindt u terug op:  

http://www.orbilat.com/Languages/Latin/Texts/06_Medieval_period/Legal_Documents/Magna_Carta.h

tml 

  

http://www.orbilat.com/Languages/Latin/Texts/06_Medieval_period/Legal_Documents/Magna_Carta.html
http://www.orbilat.com/Languages/Latin/Texts/06_Medieval_period/Legal_Documents/Magna_Carta.html
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12.1.3 Reformatie31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

                                                
31 Buysse, T. e.a. Weerspiegelingen 4. Mechelen: Plantyn. 

Naam Onbekend -> vroege Protestant(en) 

Tijdsperiode 16de eeuw 

Plaats/nationaliteit Heilig Rooms Rijk 

Rechtstreekse getuige?  

 

Ja en neen, de specifieke gebeurtenis die hier afgebeeld 
wordt is een allegorie, ze is nooit echt gebeurd. Ze staat 

echter wel symbool voor 1 van de centrale theologische 

disputen tussen Katholieken en Protestanten. Van dit laatste 
is de auteur hoogstwaarschijnlijk wel een rechtstreekse 

getuige. 

Reden om subjectief te zijn? 

 

De getuige sympathiseert duidelijk met de Protestanten door 
hun argument letterlijk ‘meer gewicht in de schaal te geven’. 

Doel van de maker?  

 

Het promoten van de Protestantse zaak en mogelijk de spot 
drijven met Katholieken. (Ze worden hier namelijk ‘te licht 

bevonden’.)  

Wat is zijn/haar boodschap?  

 

Dat het de Bijbel is die centraal moet staan in de godsdienst 
in plaats van andere zaken zoals de Kerkelijke hiërarchie, en 

dat het Protestantisme daarom beter is dan de Rooms-

Katholieke Kerk. 

Andere relevante informatie? 

 

In deze spotprent zien we veel symbolisch relevante details 

opduiken. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de sleutels en 
pauselijke kroon aan de voeten van de gewogen monnik, 

deze staan symbool voor het pauselijke zegel en de daarbij 

horende pauselijke macht. Aan de rechterkant zien we boven 
de protestanten ook de portretten van hun belangrijkste 

figuren hangen. Ten slotte zien we ook een duidelijk verschil 
in de manier waarop de twee groepen staan. Waar er orde, 

gelijkheid en onderling gesprek is aan de protestantse kant 

zijn er duidelijke statusverschillen aan de katholieke kant en 
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Korte achtergrondinformatie:  

Deze bron geeft ons een kijk op de ideologische strijd van de Reformatie. Deze begon met de 

publicatie van de 95 stellingen van Maarten Luther in 1517 en betekende ook het ontstaan van het 

Protestantisme. Deze stroming was begonnen als een reactie op de toenertijdse staat van de Rooms-

Katholieke Kerk. Luther en zijn medestanders vonden dat de Kerk te ver afgedreven was van haar 

oorspronkelijk geloof en zich teveel bezighield met wereldlijke zaken zoals geld en status. Vooral de 

verkoop van aflaten was hun een doorn in het oog. Hoewel zich in de eerste jaren van het conflict nog 

als Katholiek identificeerden, monde dit uiteindelijk uit in een schisma in de Kerk. De Protestanten 

keerden zich af van de Kerkelijke autoriteit, en keerden terug naar wat in hun ogen de bron van het 

geloof was, namelijk de Bijbel en Jezus Christus. Ze hebben nooit meer onder één verenigd gezag 

gestaan en splitsten zich nog verder op in verscheidene religieuze stromingen, zoals de Lutheranen 

die de leer van Maarten Luther volgen, de Calvinisten die de leer van Johannes Calvijn volgen en de 

Anabaptisten van Huldrych Zwingli. Dit theologische schisma bracht natuurlijk echter ook veel 

wereldlijke problemen en conflicten met zich mee, niet in het minste tussen de katholieke Keizer van 

het Heilig Roomse Rijk en een groep van zijn nieuw-gereformeerde edellieden en steden. 

Soort bron?  

Ongeschreven bron, specifiek een gravure en een spotprent. 

Historisch(e) domein(en)?  

Cultureel, (sociaal en politiek) 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

Deze bron situeert zich in de tijd waarin de Reformatie in volle gang is. Dit zorgde voor onrusten op 

alle vlakken van de samenleving. Op het culturele werden oude instellingen en waarden in twijfel 

getrokken, op het politieke ontstonden nieuwe bondgenootschappen en vijandschappen op basis van 

religieuze affiliaties die een basis vormden voor zowel (gewapende) conflicten als sociale onrust. Het 

was een tijd die voor velen grote onrust en verandering betekende. 

Is de bron in oorspronkelijke vorm?  Is deze volledig weergegeven?  

Ja dit is de volledige en authentieke weergave van de bron. 

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

Dat het Protestantisme doordachter, gelijker en dichter bij de bron van het ware geloof stond. 

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

Dat de Bijbel meer weegt dan een monnik/priester met het pauselijk zegel aan zijn voeten en 

dat terwijl de Protestanten op gelijke voet met elkaar praten de Katholieken hun mening aan 

de paus overlaten. 

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Voor de Reformatie, geloofsdiscussies, historisch inzicht en verbanden leggen. 

 

 

kijkt iedereen verwachtingsvol naar de hoogst geplaatste 
figuur, die de paus moet voorstellen. 
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Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

We mogen niet vergeten dat dit een Protestantse spotprent is dus dat dit enkel maar de waarheid 

door toenmalige Protestantse ogen voorstelt, dit is dus geen accuraat totaalbeeld van de reformatie. 

Het was een propagandastuk die slechts één kant van het verhaal toont.  

Een tweede grote valkuil van deze bron is de grote aanwezigheid van verschillende symbolen en 

verwijzingen in de afbeeldingen. Het is belangrijk te weten welke symbolen afgebeeld staan en wat ze 

voorstellen. Zo zien we bijvoorbeeld aan de kant van de protestanten op de weegschaal één object 

staan, namelijk de bijbel. Aan de andere kant zien we deze ook staan, aangevuld met katholieke 

symbolen en voorwerpen. De pontificale tiara en sleutel van Petrus staan symbool voor het pausschap 

en het vereren hiervan. De protestantse stromingen zetten zich hiertegen af. Zij vinden het woord van 

God, dat via de Bijbel is doorgegeven, belangrijker dan al de zaken die aan de andere kant in de 

weegschaal worden gelegd door de katholieken die enkel dienen ter verrijking van het Vaticaan.  

Bijkomende tips:  

Omdat deze spotprent maar één visie op het verhaal vertelt is het misschien interessant om er ook 

enkele vanuit andere standpunten aan bod te laten komen. 

 

 

  

Luther als doedelzak van de Duivel, 

Rooms-Katholieke spotprent uit 

1537 

 

‘De Zielenvisserij’, Adriaen Pieterszoon Van De 

Venne, 1614 
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12.1.4 Heksenproces 

Document 4: Een Heksenproces in onze gewesten (1595) 

 

Als ze grote zorgen had, verscheen de duivel bij Elisabeth Vlamyncx. De financiële moeilijkheden van 

haar man speelden vaak door haar hoofd. >Dan hoorde ze de duivel zeggen: “Gij zijt de mijne, gij 

zijt de mijne.” Lang had ze aan de bekoringen weerstand geboden en gezegd: “Gij Belzebuth, ga weg 
van mij.” Maar uiteindelijk bezweek ze en zei ze: “Ben ik de uwe, neem mij dan.” Daarop hoorde ze 

een stem die sprak: “Nu neem ik u en gij zijt de mijne.” Zij voelde de duivel onder haar benen en op 
haar lichaam kruipen als een klein pakje. Ze kon niets zien en er had geen ‘vleselijke conversatie’ 

plaats Veel kruistekens deden de duivel op de vlucht staan? Met ontzetting maar ook een geprikkelde 

nieuwsgierigheid, luisterden de rechters en zij verscherpten de ondervraging. Had de beschuldigde 
zich in ruil voor de diensten van de duivel toch niet door hem laten misbruiken? 

In tegenstelling tot de meeste heksen was Elisabeth Vlamyncx een vrouw uit de ‘eerbare burgerij’. 
Haar man was schepen van Ninove. De zaak moet dus ongetwijfeld grote beroering hebben verwekt. 

Op 20 augustus 1595 verklaarde beschuldigde Anna Goossens uit Ninove dat Elisabeth samen met 
een andere heks, Elisabeth van Steenstraete, had deelgenomen aan de Sabbat, het heiligschennende 

feest waarop de duivel werd aanbeden? Grote consternatie! De schepenen bevalen onmiddellijk de 

arrestatie van Elisabeth van Steenstraete, onderwierpen haar aan de waterproef en lieten haar 
scheren om het duivelsmerk op te sporen? Elisabeth Vlamyncx zelf vluchtte naar Ieper? Daar in de 

streek waren twee zonen van haar priester en die konden ten gunste van haar spreken. De overheid 
van Ninove probeerde uit eerbied voor de achtenswaardige familie de zaak zelfs in de doofpot te 

stoppen. Maar bakker Laurent van Kyel, verontwaardigd over het feit dat zijn vrouw, Elisabeth van 

Steenstraete, onverbiddelijk werd aangepakt, beklaagde zich bij de Raad van Vlaanderen. Die 
instelling beval dan ook de onmiddellijke aanhouding van de schepenvrouw? Dat gebeurde dan ook 

en vanaf 26 oktober begonnen de ondervragingen in Gent. 

Op 3 november werd Elisabeth ontkleed, geschoren en gefolterd. Bij de eerste, zachte ondervraging 

ontkende de vermeende heks alle schuld, zo ook Elisabeth. Daarop werd vaak snel de pijnbank in 
geschakeld. De folterpraktijken dienden om een bekentenis van de verdachte los te krijgen: men kon 

maar op grond van een bekentis worden veroordeeld. De gerechtsdienaars waren er bovendien van 

overtuigd dat ze streden tegen de macht van de duivel zelf, die de beklaagde bijstond in zijn of haar 
poging om aan de gerechtigheid te ontsnappen. Nadat ze een keer was gefolterd, verklaarde 

Elisabeth dat men haar vroeg te liegen. Bij herhaling – ze werd ondertussen ook gegeseld – vroeg ze 
aan de rechters: “Wilt u mij doen zeggen wat ik niet kan zeggen?” Na nieuwe folteringen riep ze uit: 

“Mynen Heer, mynen God”, maar bekennen deed ze niet. Nadat ze zonder resultaat opnieuw aan 

touwen was opgehangen en gefolterd, bevalen de rechters haar een nacht en een dag wakker te 
houden. Uit het verslag van het gerechtshof blijkt dat Elisabeth toen volledig door de knieën ging. Ze 

bekende een hele reeks feiten die haar ten laste werden gelegd, en gaf nadien ook de meest 
precieze details. 

De ondervraging van de heks gebeurde vaak naar een model uit de Heksenhamer, het handboek 

over hekserij en heksenvervolging (zie document 3). Aan de hand van dit werk werden aan Elisabeth 
Vlamyncx de volgende vragen gesteld: 

 

1 Had zij het christendom, het geloof, het doopsel, God en alle heiligen afgezworen? 

2 Had zij de duivel aanbeden? Waar en hoe gebeurde dat? 

3 Had zij aan de duivel haren, bloed of enig ander bewijs van trouw gegeven? 

4 Was zij op de sabbat in het Hazelaarsbos nabij Ninove lichamelijk aanwezig geweest? Wie waren 

haar medeplichtigen? 

5 Had zij mensen, dieren of gewassen schade berokkend? 

6 Had zij haar kinderen tot haar dwalingen gebracht? 

In het proces-verbaal van de bekentenissen lezen we onder meer dat Elisabeth een pact met de 
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duivel sloot en dat ze deelnam aan de nachtgelijke heksensabbat in het Hazelaarsbos van Pollare. 
Vanuit haar kamer werd ze door de duivel ernaartoe gevoerd, door gesloten deuren en ramen. Daar 

op de sabbat zat zij in een zeer mooie stoel onder een wilg of eik. Naast haar troonde Belzebuth, 
haar duivelse vrijer, die gekleed was in een wit wambuis. Het was wondermooi en alles schitterde. 

Voor het bacchanale eetfestijn had zij hutsepot meegebracht. Voor en na het eten danste zij met 

Belzebuth. Ze knielde neer voor hem en zei: “Ic geloove in u Belzebuth, mynen duvele.”  
Voor de rechters van de Raad van Vlaanderen volstonden deze bekentenissen. Twee dagen voor 

Kerstmis 1595 werd Elisabeth levend verbrand op het Sint-Veerleplein in Gent. 

Methoden om een heks te ontmaskeren 

Waterproef: De duimen of de handen van de naakte verdachte worden kruiselings aan de grote 
tenen vastgebonden. Hij wordt ruggelings in het water (poel, vijver, rivier) neergelaten. Blijft de 

verdachte drijven, dan wijst dat op de hulp van de duivel, en is hij schuldig. 

Weegproef: Heksen kunnen door de lucht vliegen omdat ze lichter zijn dan lucht. Verdachten van 
hekserij worden soms gewogen en wie lichter is dan 100 pond (50 kg), blijkt een heks te zijn? 

Vuurproef: De verdachte moet op blote voeten over een strook gloeiende houtskool of steenkool 
lopen of krijgt een roodgloeiend stuk ijzer in de hand of op de blote rug geduwd? Verschijnen er 

brandwonden, dan is de verdachte onschuldig, want een heks die een verbond met helse duivels 

sluit, kan niet verbranden. 

Proef met de Bijbel: Op de pagina waar het Johannesevangelie begint, wordt een grote sleutel 

gelegd, dan wordt de Bijbel strak dichtgebonden. De verdachte houdt een vinger door het oog van 
de sleutel. Als de Bijbel beweegt bij het roepen van de naam van de verdachte, dan is die volgens 

Gods woord schuldig. 

Duivelsteken: Heksen dragen op hun lichaam een Satansteken dat ongevoelig is voor pijn. De 

onderzoeker prikt met priemen op het hele lichaam. Vooral geboortevlekken, wijnvlekken en 

behaarde huiddelen worden onderzocht op de aanwezigheid van het duivelsteken. 

Naar F. Vanhemelryck, Het gevecht met de duivel. Heksen in Vlaanderen, 199932 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte achtergrondinformatie:  

Hoewel de Kerk gedurende de eerste 1000 jaar van haar bestaan het geloof in heksen en tovenaars 

niet erkende veranderde dit standpunt ongeveer halverwege de middeleeuwen. De mensen die 

                                                
32 Buysse, T. e.a. Weerspiegelingen 4. Mechelen: Plantyn. 

Naam Fernand Vanhemelryck 

Tijdsperiode 1999 

Plaats/nationaliteit Vlaanderen 

Rechtstreekse getuige?   Neen 

Reden om subjectief te zijn? 

 

Niet op het eerste zicht, hij is een academicus. We kunnen 
echter niet uitsluiten dat hij mogelijk zijn redenen had om dit 

verhaal bijvoorbeeld spectaculairder te maken om 

makkelijker gepubliceerd te worden. 

Doel van de maker?  De lezer informeren. 

Wat is zijn/haar boodschap?  

 

Dat mensen in onze contreien vroeger echt in heksen en de 

Duivel geloofden en hierdoor soms ook daden begingen die 
wij mogelijk totaal niet meer kunnen begrijpen. 

Andere relevante informatie? De hedendaagse waarden van de auteur kunnen een invloed 

hebben op zijn perceptie van de heksenvervolging. 
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hiervoor veroordeeld werden kregen een straf opgelegd, maar niet ter dood veroordeeld. Toen in de 

13de eeuw de inquisitie werd opgericht had deze als doel om als religieuze rechtbanken verdenkingen 

van ketterij te onderzoeken en te straffen. Het was pas in latere tijden dat de inquisitie zich ook met 

hekserij ging bezighouden. Tijdens de 15de en 16de eeuw kwamen de heksenjachten op hun 

hoogtepunt in Europa en Amerika. Heksen en tovenaars werden gezien als een bron van heel wat 

ongeluk, zoals een uitbraak van de pest of een mislukte oogst. In 1486 werd ook de beruchte ‘Maleus 

Maleficarum’ uitgegeven, een soort van handboek over het zoeken en omgaan met heksen, 

geschreven door de Dominicaan Heinrich Kramer. Er wordt vandaag de dag geschat dat tussen de 

40.000 en de 100.000 mensen voor hekserij ter dood veroordeeld zijn. Dat dit aantal zo hoog ligt kan 

ook een teken geweest zijn van de moeilijke tijden.  

Soort bron?  

Geschreven bron, een deel uit een geschiedkundig boek. 

Historisch(e) domein(en)?  

Cultureel, sociaal en politiek 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

Deze periode viel recht in de Reformatie en Contrareformatie, waarin de angst en haat voor ketters 

nieuwe hoogtes bereikte, en eveneens tal van andere ongelukkige gebeurtenissen plaatsvonden (de 

30-jarige oorlog, verschillende epidemieën, etc.). Het is dus niet moeilijk in te beelden dat vele 

mensen een zondebok nodig hadden voor hun ongeluk. 

Is de bron in oorspronkelijke vorm?  Is deze volledig weergegeven?  

Ja, dit is de originele bron, of dan toch een deel van het gehele originele boek van F. Vanhemelryck. 

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

Dat mensen zien wat ze willen/verwachten te zien. De auteur laat duidelijk zijn eigen afkeur 

van dit soort praktijken merken. 

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

Dat men ook in onze contreien aan heksenjachten deed. Dat men hiervan zo overtuigd was 

dat men bij gebrek aan ‘bewijs’ bereid was om gewoon een bekentenis uit de verdachten te 

martelen en dat men dacht dat dit allemaal gerechtvaardigd was. 

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Voor ketterij, inquisitie, vervolging, de heksenjachten, religieus extremisme,etc. 

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

Het is een moderne kijk op een eeuwenoud fenomeen, wat inhoudt dat ten eerste de auteur zelf geen 

tijdgenoot en getuige van deze praktijken was. Men moet aan de leerlingen ook expliciet duidelijk 

maken dat deze feiten in een andere tijdsgeest plaatsvonden en dat de heksenvervolging volgens 

onze hedendaagse moraal moeilijk te begrijpen is.  

Hiernaast vallen ook al vlug enkele tegenstrijdigheden in de tekst zelf op, zoals: “Waarom zouden 

mensen geloven dat een heks tegen vuur zou kunnen als ze deze toch op de brandstapel gooiden? “ 

Hierbij moet er worden uitgelegd dat niet al deze methodes van heksen ontmaskeren overal 

toepasbaar waren en dat men in verschillende regio’s diverse gebruiken hierrond kan hebben.  
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Een laatste valkuil kan zijn dat de manier van denken en het rechtssysteem dat hierrond bestond in 

deze periode sterk anders is dan nu het geval is. Waar bij ons zelfstandig nadenken scepticisme als 

deugden beschouwd worden, is dit niet altijd zo geweest. Hier kan een nadruk nodig zijn op de 

andere manier van denken, om te vermijden dat de leerlingen het beeld krijgen dat de hedendaagse 

mensen simpelweg slimmer zijn dan hun voorgangers, wat uiteraard een foutieve visie is.  

Bijkomende tips:  

Heksenjachten bestaan nog altijd in heel wat delen van de wereld. In Afrika, Azië en Oceanië komen 

in verschillende landen soms nog gevallen aan het licht, in het ene wat meer dan het andere. 

Sommige landen, waaronder Saoedi-Arabië hebben zelfs nog een wetgeving tegen hekserij, die in heel 

wat gevallen een schuldig gevonden beklaagde ter dood kan veroordelen. Het zou dus interessant 

kunnen zijn om deze bron te kunnen linken aan de actualiteit. 

‘Maleus Maleficarum’ (1486) van J. Kramer.  

‘Het gevecht met de duivel. Heksen in Vlaanderen’, (1999) van F. Van Hemelryck. 
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12.1.5 De Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger 

Art. 1 De mensen worden vrij geboren en blijven vrij en gelijk in rechten. Sociale verschillen mogen 

alleen maar steunen op het algemeen belang. 

Art. 2 Het doel van elke politieke vereniging is het behoud van de natuurlijke en onvervreemdbare 

rechten van de mens. Die rechten zijn de vrijheid, de eigendom, de veiligheid en het verzet tegen 

onderdrukking. 

Art. 3 De basis van alle gezag berust bij het volk. Geen enkele instelling of individu mag een macht 

uitoefenen die niet uitdrukkelijk uit het volk voortkomt. 

Art. 4 De vrijheid bestaat erin alles te mogen doen wat anderen niet schaadt. De grenzen ervan 

kunnen alleen door de wet worden bepaald. 

Art. 6 De wet is de uitdrukking van de algemene wil. Alle burgers hebben het recht om persoonlijk 
of via hun vertegenwoordigers de wet mee op te stellen. Of ze nu beschermt of straft, de wet moet 

voor allen dezelfde zijn. Alle burgers hebben op gelijke wijze toegang tot openbare ambten al 
naargelang hun bekwaamheid. 

Art. 7 Geen mens mag worden beschuldigd, aangehouden en gevangen gehouden dan voor de 
gevallen vastgelegd door de wet en op de wijze voorzien door de wet. 

Art. 10 Niemand mag om zijn overtuiging, ook niet om zijn godsdienstige opvattingen vervolgd 

worden, als zij de openbare orde, door de wet ingesteld, niet verstoort. 

Art. 11 De vrije uiting van gedachten en meningen is een van de kostbaarste rechten van de mens. 

Iedere burger mag zich dus vrij uiten in woord, geschrift en druk. 

Art. 13 Voor de werking van het openbaar gezag is een algemene belasting noodzakelijk. Deze moet 

gelijkmatig over alle burgers worden verdeeld in verhouding tot hun vermogen. 

Art. 17 Aangezien de eigendom een onschendbaar en heilig recht is, mag hij aan niemand worden 
ontnomen, tenzij het openbaar nut het vereist.  

Naar: Mounier J.-J., Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 18de eeuw 33 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte achtergrondinformatie:  

De Franse Revolutie was volop aan de gang. Men wilde een volledige verandering van het hele 

staatsbestel. Daarom ontstond de nood om ook een nieuwe grondwet te creëren.  

                                                
33 Buysse, T. e.a. Weerspiegelingen 4. Mechelen: Plantyn. 

Naam De Franse grondwetcommissie (gebaseerd op Jean-Joseph 
Mounier) 

Tijdsperiode Nieuwste tijd (1789) 

Plaats/nationaliteit Frankrijk 

Rechtstreekse getuige?  Ja.  

Reden om subjectief te zijn? Ja, na een lange overheersing van de aristocratie, heerste 
een groot ongenoegen jegens de adel. 

Doel van de maker?  Het universeel maken van de rechten van elke mens.  

Wat is zijn/haar boodschap?  Iedereen zou gelijke rechten moeten hebben.  

Andere relevante informatie? De verklaring van de rechten van de mens is gebaseerd op 

de Verlichte waarden en is onder andere gebaseerd op 

Montesquieu, Locke en Rousseau.    
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Soort bron?  

Geschreven bron.  

Historisch(e) domein(en)?  

Sociaal, politiek domein.  

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

De bron werd gemaakt tijdens de Franse Revolutie. Deze revolutie was gebaseerd op de waarden van 

de Verlichting. De aanhangers van die stroming zagen iedereen als gelijk. Iedereen wordt gelijk 

geboren en iedereen zal als gelijke sterven. Daaruit volgt dat de aristocratie niet kan bestaan. Dit idee 

komt vaak terug in de Verklaring van de Rechten van de Mens.   

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

Nee, de bron is vertaald uit het Frans. 

Art. 1er. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne 

peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 

Art. 2. - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles 

de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. 

Art. 3. - Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul 

individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 

Art. 4. - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits 

naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la 

jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. 

Art. 5. - La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas 

défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne 

pas. 

Art. 6. - La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir 

personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit 

qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également 

admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction 

que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

Art. 7. - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et 

selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des 

ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à 

l'instant : il se rend coupable par la résistance. 

Art. 8. - La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut 

être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement 

appliquée. 

Art. 9. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé 

indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne 

doit être sévèrement réprimée par la loi. 

Art. 10. - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation 

ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. 
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Art. 11. - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 

l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de 

cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. 

Art. 12. - La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force 

est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est 

confiée. 

Art. 13. - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution 

commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de 

leurs facultés. 

Art. 14. - Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la 

nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en 

déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. 

Art. 15. - La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. 

Art. 16. - Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des 

Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. 

Art. 17. - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la 

nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et 

préalable indemnité.34 

 Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

De oneerlijkheid van de samenleving die voorafging aan het opstellen van het document en 

de noodzaak aan verandering. Ook de eigenschappen van de Verlichting worden duidelijk 

weergegeven. 

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

De nieuwe mensenrechten voor de inwoners van Frankrijk.  

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Deze bron is zeer bruikbaar tijdens de lessen over de Verlichting. De leerlingen kunnen de 

eigenschappen van de Verlichting uit de verschillende artikels puren. Deze bron kan ook gebruikt 

worden om aan te tonen hoe grondig de samenleving veranderd is tijdens de revolutie. 

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

Het is belangrijk om stil te staan bij het feit dat deze Rechten van de Mens en Burger geschreven 

werden op het hoogtepunt van de Franse Revolutie. De revolutionairen waren erg gefocust op de 

onrechtvaardigheden die ze eeuwenlang hadden moeten ondergaan onder de Franse koningen. 

Daarom schreven ze neer wat ze allemaal wilden zien veranderen in de toekomst. Toch wilde dat in 

praktijk niet zeggen dat die regels tot op de letter gevolgd werden.  

Zo denken we bijvoorbeeld aan de Septembermoorden tijdens la Terreur, waarbij meer dan duizend 

tegenstanders van de Revolutie in de gevangenis werden vermoord omwille van hun mening over de 

Franse Revolutie. Dat lijkt uiteraard strijdig met artikel 10 en 11.  

                                                
34 Conseil Constitutionel. (z.d.) Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. 

Geraadpleegd op 4 maart 2016, van 
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Deze artikels lijken heel modern en de huidige Westerse grondwetten zijn hier dan ook op gebaseerd. 

Ondanks deze verklaring was er echter nog veel onrecht. Zo werd de doodstraf nog vaak uitgevoerd 

(tegenstrijdig met Verlichte waarden) en leefden mensen in angst om zonder reden opgesloten of 

aangevallen te worden. Vervolgingen omwille van geloof en overtuiging waren nog steeds schering en 

inslag, zoals in het eerder gegeven voorbeeld ook aangegeven is.   

Bijkomende tips:  

Gebruik deze bron zowel bij de lessen over de Verlichting als bij de lessen over de Franse Revolutie. 

Dit is een zeer dankbare bron om in de herhalingsfase te gebruiken. 

The Oxford History of the French Revolution (2002) van W. Doyle. 

Universele verklaring van de rechten van de mens (1948) te vinden op: 

https://www.aivl.be/subthema/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-volledige-

versie/842  

  

https://www.aivl.be/subthema/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-volledige-versie/842
https://www.aivl.be/subthema/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-volledige-versie/842
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12.1.6 Staatsieportret Lodewijk XIV35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte achtergrondinformatie:  

Dit schilderij werd in 1701 gemaakt door barokschilder Hyacinthe Rigaud. We zien de Zonnekoning in 

vol ornaat afgebeeld. Hij wordt omringd door figuren die macht uitstralen, zoals de scepter, de kroon 

en het zwaard. Lodewijk XIV wordt bekeken vanuit een licht kikvorsperspectief, waardoor hij er nog 

grootser uitziet. 

Op het moment dat dit schilderij gemaakt werd, was de Zonnekoning 63 jaar oud. Op het schilderij 

ziet hij er vrij vermoeid uit, dit werd dus niet verdoken. De kunstenaar deed dit om aan te tonen dat 

deze vorst veel heeft meegemaakt en dus de nodige wijsheid heeft. Zijn lichaam is echter niet 

vervallen. Zijn gespierde benen staan klaar in de danspositie.36 

 

                                                
35 Buysse, T. e.a. Weerspiegelingen 4. Mechelen: Plantyn. 
36 Wilkinson, R. (2014). Lodewijk XIV. Uitgeverij Veen Media. 

Naam Hyacinthe Rigaud.  

Tijdsperiode Nieuwe Tijd (1701). 

Plaats/nationaliteit Versailles, Frankrijk.  

Rechtstreekse getuige?  Ja. 

Reden om subjectief te zijn? Het portret was in opdracht van de koning. 

Doel van de maker?  De koning als absoluut heerser voorstellen. 

Wat is zijn/haar boodschap?  De koning is de machtigste man van Frankrijk. 

Andere relevante informatie? Het schilderij is gemaakt in barokke stijl. 
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Soort bron? 

Visuele bron.  schilderij: Olieverf op doek.  

Historisch(e) domein(en)?  

Politiek domein. (cultureel domein.) 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

Na de dood van de toenmalige Spaanse koning Karel II, geraakte Spanje verzeild in een grote 

successieoorlog. Eén van de mogelijke troonopvolgers  was Filip V, de kleinzoon van Lodewijk XIV. Hij 

drong aan bij zijn grootvader om een schilderij te laten maken door Rigaud dat hij kon meenemen 

naar zijn eigen paleis. Het statieportret had onder andere tot doel om te tonen hoe machtig en 

omnipotent de Zonnekoning was. Deze macht zou zich afstralen op de rest van de bloedlijn, waardoor 

Filip V meer aanzien zou hebben als koning van Spanje. Lodewijk XIV was echter danig onder de 

indruk van het portret, dat hij het bewaarde in Versailles. 

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

De bron wordt hierboven in oorspronkelijke vorm in zijn volledigheid afgebeeld. Het origineel doek 

hangt in het Louvre in Parijs.  

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

Lodewijk XIV is een absolute vorst.   

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

Een groots man in vol ornaat tussen de rijkdommen en machtssymbolen.  

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Dit schilderij is zeer waardevol bij onderzoek naar propaganda in de Nieuwe Tijd. Het toont hoe de 

absolute vorsten zich lieten afbeelden. 

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

Men moet rekening houden met het feit dat dit een geïdealiseerd beeld is, ter verheerlijking van de 

koning. De leerkracht moet dus duidelijk maken aan de leerlingen dat de koning niet constant in die 

kledij rondliep en er ook niet altijd zo uitzag. Ook op verschillende details van het schilderij moet de 

aandacht gevestigd worden. Hierbij denken we aan de Franse Lelie op zijn mantel (Frans 

nationalisme), het zwaard aan zijn gordel (militair machtig, hoewel hij niet zelf zou meestrijden), de 

hoge hakken en pruik (statussymbolen), danshouding (controle over het lichaam)... De leerlingen 

moeten inzien dat de houding en de attributen niet toevallig zo afgebeeld zijn. Alles wat op het 

schilderij staat en de manier waarop ze op het schilderij staan moet macht en beschaafdheid 

uitstralen.  

De kunstenaar die dit werk maakte, Hyacinthe Rigaud, was in dienst van de koning. Hij had er dus alle 

baat bij om de koning af te beelden zoals hem opgedragen werd. Dit kan eventueel een vertekend 

beeld geven. 

Bijkomende tips:  

Dit schilderij kan gebruikt worden in een vergelijkingsoefening om de termen absolutisme en 

parlementarisme uit te leggen. De leerlingen kunnen hier gemakkelijk de fundamentele verschillen 

tussen de verschillende stromingen uitleggen.  

Lodewijk XIV (2014) van R. Wilkinson. 
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Dit is een zeer uitgebreid en goed werk over het leven van Lodewijk XIV. Dit boek is zeer handig voor 

de mensen die zich willen verdiepen in het leven van de Zonnekoning.  
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12.1.7 Azteekse mensenoffers37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maker / auteur:  identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte achtergrondinformatie:  

Op deze afbeelding zien we een Azteekse priester die ritueel het hart van een mensenoffer verwijderd 

heeft. Nadat het hart geofferd was, werd het lichaam van de trap van de piramide gegooid. Onderaan 

de trappen stonden Azteekse slagers klaar om de ledematen af te hakken. Dit specifieke offer werd 

gegeven aan de oorlogsgod Huitzilopochtli. 

Soort bron?  

Visuele bron. Afbeelding uit de Codex Magliabechiano.  

Historisch(e) domein(en)?  

Cultureel domein (godsdienst). 

                                                
37 Art Imagery (z.d.). Illustration 2. Geraadpleegd op 4 maart 2016, van http://art-

imagery.com/book.php?id=magliabechiano. 

Naam Onbekend 

Tijdsperiode Midden 16de eeuw 

Plaats/nationaliteit Onbekend. De afbeeldingen werden vermoedelijk gemaakt 

door een Spaanse kolonisator en de afgebeelden zijn 
Azteken. 

Rechtstreekse getuige?  Nee, de afbeelding werd vermoedelijk gebaseerd op een 

oudere, onbekende afbeelding. 

Reden om subjectief te zijn? Ja, de Spaanse kolonisatoren waren Rooms-Katholieken. Het 
offeren van mensenlevens is in hun ogen dus barbaars.  

Doel van de opdrachtgever?  De cultuur van de Azteken optekenen.  

Wat is zijn/haar boodschap?  De Azteken hebben een barbaarse cultuur. 

Andere relevante informatie? 

 

Deze afbeelding komt uit de Codex Magliabechiano. Dit is 

een religieus document waarin we veel informatie 

terugvinden over de Azteekse godsdienst. Het werd 
opgesteld door de Spaanse kolonisatoren.   
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Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

Nadat de Spanjaarden het Azteekse rijk hadden gekoloniseerd, verdween de Azteekse cultuur 

langzamerhand. Aangezien de Azteken geen geschreven bronnen nalieten (behalve enkele 

pictografische bronnen), zijn enkel de verschillende codici die de Spanjaarden opstelden voor de 

historici beschikbaar. De Spanjaarden waren Rooms-Katholiek en zagen de Azteekse cultuur als 

inferieur. 

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

De bron zoals ze hier wordt afgebeeld, is in oorspronkelijke vorm. Het is echter wel belangrijk om te 

vermelden dat de Codex waarin de afbeelding voorkomt, gebaseerd is op een oudere codex die niet 

meer bestaat. Het is ook niet duidelijk in hoeverre de afgebeelde praktijken ook werkelijk 

overeenstemmen met de werkelijkheid.   

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

De Azteken zijn een bloeddorstig volk die mensen offeren aan hun goden.   

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

Een piramide waarop een mens geofferd wordt aan de oorlogsgod Huitzilopochtli.  

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Bij het lesgeven over de godsdiensten van de precolumbiaanse beschavingen, is het waardevol om 

deze bron te vergelijken met afbeeldingen van de mensenoffers van de Inca’s. Zo kan de leerkracht 

duidelijk maken wat de verschillen en gelijkenissen zijn tussen deze verschillende culturen op het 

Zuid-Amerikaans continent.  

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

Het offeren van mensen op deze manier wordt gezien door de bril van de Spanjaarden. Het is niet 

duidelijk of dit ook strookt met de werkelijkheid. Aangezien de Azteken zelf geen voor ons leesbare 

teksten hebben nagelaten, kunnen we dus niet achterhalen in hoeverre de afgebeelde taferelen 

plaatsgevonden hebben. We kunnen er vrij zeker van zijn dat de Azteken mensen in grote mate 

offerden, maar of ze ook werkelijk aan kannibalisme deden, daar hebben we enkel raden naar. Er zijn 

restanten gevonden van mensenoffers en sporen die wijzen op kannibalisme, maar men kan geen 

sluitend oordeel vormen op basis van deze archeologische vondsten.  

Bijkomende tips:  

Gebruik deze afbeelding in een les over historische kritiek. Het is aan te raden om eerst de afbeelding 

te bespreken met de leerlingen. Geef daarna een persoonlijke getuigenis van een van de 

conquistadores (zoals hieronder bijgevoegd). Probeer daarna met de leerlingen een waardeoordeel te 

geven over deze bron. 

De indianen brachten de ongelukkigen naar de top van de grote tempel (…) We zagen dat ze 
pluimen op de hoofden van veel van onze mannen zetten en ze dwongen hen te dansen voor 
Huitzilopochtli met een soort waaiers in hun hand. Toen ze hadden gedanst, werden ze op hun rug 
over één of andere smalle steen gelegd die als offerplaats diende. Met stenen messen sneden ze hun 
borstkas open, trokken hun kloppend hart eruit en hielden het op voor hun afgodsbeelden daar, en 
de lichamen schopten ze de trap af. De indiaanse slagers die beneden stonden te wachten, hakten 
hun armen en voeten af. 

Conquistador Del Castillo    
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The Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Cultures: The Civilizations of Mexico and Central America 

(2001) van D. Carrasco. 

Meer informatie over de Codex Magliabecchiano vindt u op:  

http://www.famsi.org/research/loubat/Magliabecchiano/thumbs0.html  
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12.1.8 Boston Massacre ooggetuigenverslag 

Ooggetuigenverslag van Theodore Bliss 

Tijdens de rechtszaak tegen de betrokken soldaten legde Theodore Bliss de volgende verklaring af:  

Toen ik aan het stadhuis kwam zeiden de mensen me dat er een confrontatie met de Engelse 

soldaten in de lucht hing. Toen wandelde ik door naar het douanekantoor. Daar zag ik kapitein 

Preston met zijn soldaten. Ik vroeg hem of hun geweren met scherp geladen waren en hij zei: “Ja”. 
De mensen gooiden sneeuwballen naar de soldaten en ik zag ook een stok vliegen die een soldaat 

raakte. Hij vuurde, daarna volgden anderen. 

Twee sneeuwballen en de stok raakten de soldaten. Ik weet niet of de eerste schutter een schot 

loste doordat hij geraakt werd door de stok of als hij dat uit zichzelf deed. Ik heb de kapitein geen 

order horen geven om te vuren. Ik stond dicht genoeg dat ik zoiets normaal wel gehoord zou 
hebben. 

De man die eerst vuurde stond aan de kant van de Exchange Lane. Ik zag niemand van de mensen 
dichter bij de soldaten komen tot de eerste soldaat vuurde. Na het schot ging ik zelf dichter en 

probeerde de soldaat neer te meppen, maar miste. 

Ik kan me niet herinneren dat de kapitein bevel gaf om het eerste schot te lossen. Ik dacht dat na 

het eerste schot de kapitein wel bevel gaf om verder te schieten, maar dat weet ik niet zeker. Ik 

hoorde het woord ‘Vuur!’ verschillende keren, maar weet niet of het van de kapitein, de soldaten of 
het volk kwam. Er waren op dat moment ongeveer honderd mensen op straat. 

Naar: Theodore Bliss, rechtszaak Boston Massacre, 18de eeuw38 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte achtergrondinformatie:  

Op 5 maart 1770 opende het Britse leger het vuur op de inwoners van Boston, Massachusetts. De 

reden voor dit ‘bloedbad’ was dat Edward  Gerrish begon te vechten met een Britse soldaat. 

Onmiddellijk begonnen de andere Bostonianen mee te vechten met Gerrish. Hierdoor werd een klein 

Brits regiment opgeroepen om de orde terug te krijgen. Nadat de inwoners van Boston met 

sneeuwballen begonnen te gooien naar de soldaten, werd het vuur geopend. Vijf Amerikanen werden 

bij dit vuurgevecht gedood. 

 

                                                
38 Bonny, J. (2003). Cursus 4de jaar. Diksmuide. 

Naam Theodore Bliss 

Tijdsperiode Nieuwe Tijd (1770) 

Plaats/nationaliteit Boston, Massachusetts. 

Rechtstreekse getuige?  Ja. 

Reden om subjectief te zijn? Ja. De ooggetuige was een kolonist en werd dus mee 

aangevallen door het Engelse leger. 

Nee. De ooggetuige staat voor de rechtbank onder eed.   

Doel van de maker?  Hij wil de feiten weergeven zoals ze zich voorgedaan hebben 

om gerechtigheid te doen geschieden.    

Wat is zijn/haar boodschap?  

 

De schuld van de kapitein is niet zo duidelijk als aanvankelijk 

gedacht werd.  

Andere relevante informatie? 

 

Het ooggetuigenverslag komt uit de transcripten van de 
rechtszaak die na de Boston Massacre aangespannen werd. 
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Soort bron?  

Geschreven bron. Transcript van een rechtszaak.  

Historisch(e) domein(en)?  

Sociaal domein. 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

Na de zevenjarige oorlog, die ook in de Amerikaanse kolonies werd uitgevochten, werden de 

kolonisten de rekening gepresenteerd. Ze hadden dapper meegevochten met het Britse leger, maar 

nu moesten ze zware taksen betalen om de oorlog te betalen. Het Britse rijk had de kolonies sterk 

uitgebreid tijdens de oorlog, maar de Amerikanen mochten niet op die gronden komen. Daardoor 

ontstond een groot ongenoegen bij de kolonisten. Toen de het Britse leger niet weg ging uit de 

kolonies na de oorlog, was de maat vol. 

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

De oorspronkelijke bron werd in het Engels neergeschreven en gaat als volgt:  

At home. I heard the Bells for fire.t:3 Went out. Came to the Town House. The People told me there 

was going to be a Rumpus with the Soldiers. Went to the Custom house. Saw Capt. Preston there with 

the Soldiers. Asked him if they were loaded. He said yes. If with Ball. He said nothing. I saw the 

People throw Snow Balls at the Soldiers and saw a Stick about 3 feet long strike a Soldier upon the 

right. He sallied and then fired. A little time a second. Then the otherl s l fast after one another. 

One or two Snow balls hit the Soldier, the stick struck, before firing. I know not whether he sallied on 

account of the Stick or step'd back to make ready. I did not hear any Order given by the Capt. to fire. 

I stood so near him I think I must have heard him if he had given an order to fire before the first 

firing. I never knew Capt. Preston before. I can't say whether he had a Surtout on, he was dressed in 

red. I know him to be the Man I took to be the Officer. 

The Man that fired first stood next to the Exchange lane. I saw none of the People press upon the 

Soldiers before the first Gun fired. I did after. I aimed a blow at him myself but did not strike him. I 

am sure the Captain stood before the Men when the first Gun was fired. I had no apprehension the 

Capt. did give order to fire when the first Gun was fired. I thought, after the first Gun, the Capt. did 

order the Men to fire but do not certainly know. I heard the word fire several times but know not 

whether it came from the Captain, the Soldiers or People. Two of the People struck at the Soldiers 

after the first Gun. I dont know if they hit 'em. There were about 100 people in the Street. The 

muzzles of the Guns were behind him. After the first Gun the Captain went quite to the left and I to 

the right. 

 

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven? 

De kapitein van het Britse leger treft misschien niet zoveel schuld als aanvankelijk gedacht 

werd.   

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

De feiten zoals Theodore Bliss ze ervaren heeft.   

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Deze bron is geschikt om te gebruiken tijdens de lessen over de Amerikaanse Revolutie. Het toont aan 

dat niet elke gebeurtenis volledig zwart-wit is.      
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Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

Theodore Bliss mag dan wel onder eed staan en hij mag dan wel een mildere versie van de feiten 

weergeven, hij blijft een betrokken partij. Theodore Bliss is een kolonist en zal zich dus meer 

geaffilieerd voelen met zijn mede-kolonisten. Daaruit volgt dat hij meer argwanend zal staan 

tegenover de Engelse soldaten die de schoten gelost hebben tijdens de Boston Massacre. Toch 

kunnen we wel veel waarde hechten aan het verslag van de feiten van Bliss. Hij vermeldt steeds 

duidelijk wanneer hij zich iets niet meer volledig herinnert. We kunnen delen van zijn verklaring in 

twijfel trekken, maar dit blijft beperkt tot giswerk, wat we liefst vermijden.  

Bijkomende tips:  

Bespreek deze bron met de leerlingen nadat je de bekende afbeelding van de Boston Massacre en een 

pro-Amerikaans verslag van de feiten besproken hebt. Zo kan je de historische kritiek toepassen op de 

verschillende bronnen.  

The American Revolution; a history (2003) van G.S. Wood 

The glorious cause (2007) van R. Middlekauff. 
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12.1.9 De doop van Clovis (en zijn gevolg)39 

 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

                                                
39 Draye, G. e.a. (2014). Passages; De middeleeuwen. Berchem: Altiora Averbode. 

Naam 

 

Anonieme miniatuur (men veronderstelt dat Willem Vrelant 

de maker is) uit een miniaturenboek ‘Chroniques de Hainaut’ 
ontworpen door Jacques de Guise. Vertaald dor Jean 

Wauquelin. 

Tijdsperiode 

 

Late middeleeuwen (14de- 15de eeuw),  Latijnse versie (1390-
1396) en Franse versie (1446-1450) 

Plaats/nationaliteit 

 

Henegouwen, Belgisch 

Rechtstreekse getuige?  

 

Neen, recreatie van het doopsel van Clovis dat rond het jaar 

496 plaatsvond. Een kleine duizend jaar voor het miniatuur 
werd gecreëerd. 

Reden om subjectief te zijn? 

 

Jawel, met betrekking tot de vertaler van het werk. De 

vertaler had banden met Filips de Goede die het graafschap 
en land opeiste rond Henegouwen door het historisch te 

onderbouwen.  Hij kon zich dan beroepen bij andere heersers 

om koning van Lotharingen te kunnen worden. 

Doel van de maker?  De oorspronkelijke maker was een theoloog, afkomstig uit 

Henegouwen die geschiedkundig onderzoek wou verrichten 
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Korte achtergrondinformatie:  

Clovis wou eenheid brengen in zijn religieus verdeeld koninkrijk door zich te laten dopen en christen te 

worden. Vele Germaanse vorsten hadden zich al bekeerd tot een tak van het christendom, de arianen 

en beïnvloedden zo het volk dat overging van natuurgodsdiensten naar het christendom. Deze 

evolutie kwam op gang na de val van het WRR (476). De Franken, het volk van Clovis, waren een van 

de laatsten Germaanse volkeren die zich gingen bekeren. Op dit belangrijk feit pikken de royale 

families in, een millennium later, om hun macht te vergroten. 

Soort bron? 

Visuele bron, miniatuurwerk uit een miniatuurboek genaamd ‘Chroniques de Hainaut’ 

Historisch(e) domein(en)?  

Religieus, politiek domein 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

De redenen voor de oorspronkelijke versie van het miniaturenboek zijn niet echt gekend; wel weten 

we dat de Franse vertaling van enorm belang was en ook enkel die versie in de context van de lessen 

gebruikt wordt. Filips de Goede was landheer van Vlaanderen, Brabant, Namen en Limburg in deze 

periode. Hij deed aan expansiepolitiek na de dood van zijn vader en probeerde de Nederlandse 

gewesten te centraliseren (Grote Raad en Staten-Generaal). In zijn politieke progressie moest hij dus 

op elke manier aan faam komen. 

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

De hele miniatuur is zichtbaar in de bron. Toch maakt het deel uit van een miniaturenboek. Het 

verhaalt de geschiedenis van het graafschap Henegouwen tot aan het einde van de veertiende eeuw. 

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

Het keerpunt waarop Clovis een overvloed van macht zal krijgen omwille van een ideologische 

aanpassing voor zijn volk. Door het volk achter hem te krijgen via bekering zal hij in Europa 

op dat moment een van de machtigste heersers worden. 

  

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

Het hele proces van het dopen van belangrijke figuren en welke stappen er aan te pas komen. 

De rolverdelingen (heiligen, priesters, gevolg, Clovis,…) , kledij en rituelen. 

 

 en de historische waarde van zijn regio wou laten zien. De 
vertaler gebruikte het als een propagandamiddel om de 

macht van Filips de Goede uit te breiden.  

Wat is zijn/haar boodschap?  

 

De invloed van het christendom duidelijk maken. Alhoewel de 
achterliggende gedachte van Clovis (machtsmiddel) niet 

duidelijk wordt omschreven door Jacques de Guise. Vrelant 
laat zien hoe een doopseltafereel er destijds zou uitgezien 

hebben. Veel symboliek werd eraan toegevoegd wat het 
realisme ondermijnt (duif, mannen en vrouwen in een kelk 

met (wij)water,…) 

Andere relevante informatie? 

 

In de meeste handboeken wordt enkel het stuk afbeelding 
van Clovis getoond terwijl zijn gevolg ook gedoopt wordt en 

anderen zich terug aankleden. 
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Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Deze bron is van belang bij het overlopen van de geschiedenis van de Merovingers en de Franken. 

Deze bron kan gebruikt worden om historisch kritisch te kijken naar de bron en de context. ‘Waarom 

bekeert hij zich’? ‘Hoe kan je dit koppelen aan zijn macht/volk?’ De inmenging van domeinen wordt 

ook weergegeven (politiek/religieus). 

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

Uit de gegevens is af te leiden dat het om een bron gaat die 1000 jaar later is gemaakt dan wanneer 

de gebeurtenissen echt plaatsvonden. Het tafereel is weergegeven hoe de maker het zich voorstelt 

vanuit zijn interpretatie. Het is dus belangrijk om de politieke en religieuze context te bespreken 

tijdens het analyseren van deze bron (de oorspronkelijke maker was een theoloog, afkomstig uit 

Henegouwen die geschiedkundig onderzoek wou verrichten en de historische waarde van zijn regio 

wou laten zien). Kortom, via een soort van historische propaganda wou men destijds het besproken 

gebied eenmaken. Dit is belangrijker om aan te halen dan datgene dat zichtbaar is.  

Bijkomende tips:  

Koningen en Krijgsheren: de Franken in de lage landen (2009) van L. Van Der Tuuk. 
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12.1.10 Les Très Riches Heures40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 R.M.N (1988). Juin [foto]. Geraadpleegd op 4 maart 2016, van  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_juin.jpg 

Naam 

 

Besteld door Jan van Berry, vervaardigd door o.a. de 

Gebroeders Van Limburg. 

Tijdsperiode 

 

De late middeleeuwen (1412-1416-) 

Plaats/nationaliteit 

 

Frans, Berry 

Rechtstreekse getuige?  

 

Ja, het werd destijds in opdracht van de Graaf van Berry 

gemaakt door o.a. de Gebroeders van Limburg. 

Reden om subjectief te zijn? 

 

Ja, het werd destijds in opdracht van de Graaf van Berry 
gemaakt door o.a. de Gebroeders van Limburg. 

Doel van de maker?  

 

De hertog was een van de zonen van Jan II van Frankrijk en 

had dus veel kapitaal ter beschikking. Hij was een liefhebber 
van kunst en gaf veel opdrachten uit aan kunstenaars om 

zijn bezittingen letterlijk in verf te zetten. 

Wat is zijn/haar boodschap?  

 

Rijkdom laten zien. 

Andere relevante informatie? 

 

In het handboek Passages worden deze afbeeldingen 
gebruikt om de klimaatsverbeteringen bij de milleniumwissel 

aan te tonen hoewel de miniaturen 400 jaar later zijn.  
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Korte achtergrondinformatie:  

Les Très Riches Heures is een manuscript, een verzameling van talloze werken en miniaturen en 

bestaat uit drie grote compartimenten. De befaamde kalender, de acht bijzondere bladgrote 

miniaturen en de gebeden. Dit is uitzonderlijk aangezien vele andere getijdenboeken ‘enkel’ 

kernteksten bevatten en evangeliën; hierin vinden we veel meer terug. Meestal worden enkel de 

kalendertekeningen getoond in handboeken om het leven op het platteland weer te geven.  Het is een 

getijdenboek dat o.a. leken gebruikten voor hun privédevotie. 

Soort bron?  

Visueel, miniatuur 

Historisch(e) domein(en)?  

Sociaal, economisch, cultuur (kunst) 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

Jan van Berry is de zoon van koning Jan de Goede, broer van Karel V en van Filips de Stoute.  Jan van 

Berry was een kunstliefhebber die veel getijdenboeken liet maken in de 15de eeuw en nam de 

gebroeders van Limburg vast in dienst. Omwille van het kapitaal kon Jan van Berry de prachtige 

verhalen bundelen in één manuscript: Les Trés Riches heures. 

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

Het is één enkele miniatuur uit het hele manuscript, in de originele vorm, wel zonder aantekeningen,… 

Enkel de afbeelding is zichtbaar. 

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

De rijkdom van Jan van Berry wordt getoond omwille van de details en materialen die 

gebruikt worden om het manuscript en de miniaturen te maken. Het geeft de rijkdom van zijn 

familie weer in de materialen en in wat er wordt afgebeeld (kasteel van o.a.  Lusignan, 

Dourdan,…) 

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

De maanden, seizoenen, beroepen en belangrijke kastelen,… 

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Ik zou deze miniaturen (seizoenen en maanden) zeker koppelen aan de gebruiksmiddelen van boeren 

op het platteland en de taakverdelingen en materialen die werd benut. 

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

De bron is destijds in opdracht gemaakt van Duc De Berry door de gebroeders van Limburg. 

Belangrijk bij het gebruiken van deze kalender is dat de leerlingen weten dat alles zeer mooi wordt 

voorgesteld, aangezien de werken in opdracht gemaakt zijn van een rijke heer die graag pocht met 

rijkdom. Dit uit zich in het werk in felle kleuren, mooie landschappen en verzorgde kasteelmuren.   

Buiten het proberen achterhalen van de boodschap (uiten van rijkdom) is het handig om deze bron op 

te splitsen in meerdere afbeeldingen om de details te benadrukken. Als leerkracht haal je er een schat 

van informatie uit over: de ruimtelijke ordening van een laatmiddeleeuwse stad (velden liggen buiten 

de stadsmuren), de instrumenten die men gebruikt om het land te bewerken, leefgewoonten, 

klimaat,… Deze elementen kunnen leerkrachten proberen terug te koppelen aan de lessen over de 

klimaatwijzigingen en technische verbeteringen rond de millenniumwisseling van de middeleeuwen. 
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Kortom, met deze bron kan men weinig fout doen. Het enige waar men op moet letten is dat het een 

kalender is, en dus meer dan twee plaatjes bevat. Op elk plaatje vind je als leerkracht verscheidene 

elementen terug om te kaderen binnen meerdere domeinen (sociaal, economisch, cultuur).  

Bijkomende tips: 

Het is aangeraden om eens de andere afbeeldingen/teksten van het getijdenboek te laten zien of te 

gebruiken in een geschiedenisles. Onder andere het miniatuur ‘De begrafenis van Raymond Diocrés’ 

kan gebruikt worden om de details weer te geven wat betreft kaligrafie en miniaturen. 
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12.1.11 De inname van Jeruzalem 

 

O kinderen van de islam, 

wat een strijdtoneel ligt achter ons, 

waarin hoofden aan de voeten rolden! 

Uw broeders uit Syrië hebben niets meer 

om hun hoofden op te leggen dan 

de ruggen van hun kamelen en de ingewanden der gieren. 

Hoeveel bloed werd vergoten, 

hoeveel vrouwen liet men niets 

om hun schaamte te beschermen dan hun handen. 

 

Naar: Al-Abiwardi, moslimdichter in Bagdad, 11de eeuw41 

 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte achtergrondinformatie:  

Abu Muhammad al-Muzaffar Abiwardi was een Perzisch dichter en historicus. Hij was een direct 

afstammeling van de Kalief van de Omajjaden Muawiya II. Hij was hofdichter aan het kalifaat in 

Bagdad in de 12de eeuw. Hij is dus zeker in contact gekomen met de kruistochten. 

Soort bron?  

Tekstueel, gedicht (geen verdere info gevonden) 

 

                                                
41 Berings, G. (2007). Historia 3. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans. 

Naam Al-Abiwardi 

Tijdsperiode Ca. 1100 

Plaats/nationaliteit Bagdad, Irak 

Rechtstreekse getuige?  Het gedicht werd geschreven in 1100, ten tijde van de eerste 

officiële kruistocht. Ja. 

Reden om subjectief te zijn? 

 

Ja. De christenen veroverden in 1099 Jeruzalem op bloedige 

wijze. Hij geeft dit weer in zijn gedichten en voelt zich ook 

slachtoffer, aangezien mensen van zijn geloof het slachtoffer 
zijn. 

Doel van de maker?  

 

De moslimgemeenschap verenigen tegen een 
gemeenschappelijk vijand. Door de vernietiging vast te 

leggen in een gedicht voelen de meeste moslims zich 

aangesproken. 

Wat is zijn/haar boodschap?  

 

De ‘kinderen’ van de Islam moeten zich verenigen tegen deze 

vreemde bedreiging. 

Andere relevante informatie? Groeperingen zoals IS verwijten het Westen nog steeds dat 
de kruistochten hebben plaatsgevonden. 
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Historisch(e) domein(en)?  

Cultuur (kunst), politiek 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

In 1099 hebben de Europese kruisvaarders Jeruzalem ingenomen en de islamitische ‘bezetters’ 

vermoord of verjaagd die zich in de zogenaamde buurt van de geboorteplaats van Christus waagden. 

Een bloedig verlies volgde voor de islamieten. Dit kon men ook zien in de toon van verhalen en 

gedichten die er werden geschreven over de feiten, waaronder ‘De Inname van Jeruzalem’ door Al-

Abiwardi. De kruisvaarders koloniseerden de veroverde gebieden en richtten christelijke 

kruisvaardersstaten op. Die hielden slechts moeizaam stand tegen de tegenaanval van de moslims.  

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

Het is een vertaalde versie (Nederlands) en komt hoogstwaarschijnlijk uit een gedichtenboek. Dus dit 

is zeker niet de volledige/oorspronkelijke bron. 

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

De dichter wilt de versnipperde Islamitische volkeren en gebieden unificeren en de vijand een 

profiel geven van meedogenloze moordenaars.  

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

De grote verliezen die de moslims hebben geleden en de schade die werd aangericht door de 

kruisvaarders in o.a. Syrië worden beschreven in dit gedicht. 

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Voor actualiteit rond IS, kruistochten en perspectiviteit rond de kruistochten. Men kan zo de 

gruwelijkheden in kaart brengen van de meedogenloosheid van de westerse kruisvaarders. 

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

Er is zeer weinig informatie ter beschikking over de dichter en zijn werken waardoor de duiding en 

kadering in de les wat moeilijker kan verlopen. De voornaamste valkuilen bij onderwerpen zoals de 

kruisvaarders is dat men de feiten van beide kanten (moslims en christenen) moet bekijken om er zo 

een oordeel over te vellen.  Via deze bron wordt weergegeven hoe de christenen, de toenmalige 

overwinnaars, de moslims behandeld hebben, volgens een islamitische dichter.  

Toch moet men oppassen met de term ‘kruistochten’ en het koppelen van deze gebeurtenissen met 

de actualiteit (9/11, ISIS,…). Het kan in sommige scholen wel mogelijk zijn om hierrond te 

actualiseren door de situaties te vergelijken met elkaar en hoe het komt dat deze vergelijkingen 

worden gemaakt. Al bij al is deze bron een vrij korte geschreven bron en heeft als hoofddoel de 

leerlingen te informeren over de locatie en hoe de overheersers, volgens de dichter, omgingen met de 

verliezers; in dit geval de Seltsjoeken en/of Turken. 

Bijkomende tips:  

Actualiteit: Gebruik deze bron en koppel ze aan de hedendaagse problematiek rond de Islamitische 

Staat. Soortgelijke ‘propaganda’ wordt door hun strijders vandaag de dag gebruikt om mensen te 

ronselen. 
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12.1.12 Concordaat van Worms 

“In naam van de heilige en onverdeelbare Drievuldigheid, ik, Hendrik (V), door de genade Gods 
keizer der Romeinen, verklaar hierbij uit liefde tot God, tot de H. Romeinse Kerk en tot paus Calixtus, 
en tot heil van mijn ziel, elke investituur met straf en ring (= benoeming tot bisschop) aan God over 
te laten, aan de heilige apostelen Petrus en Paulus en aan de heilige katholieke Kerk, en ik beloof dat 
de verkiezing en de wijding in alle kerken van het koninkrijk en het keizerrijk vrij zullen zijn. Ik geef 
aan de Heilige Roomse Kerk alle goederen en ‘regalia’ van de H. Petrus terug, die sedert het begin 
van dit conflict tot op heden werden toegeëigend (…) Telkens als de Heilige Roomse Kerk mijn hulp 
zal inroepen, zal ik trouw helpen en ik zal recht laten wedervaren over alles wat zijn aan mij 
overmaakt (…)” 

“Ik, Calixtus, bisschop, dienaar der dienaren Gods, sta U toe, mijn lieve zoon Hendrik, door de 
genade Gods keizer der Romeinen, tegenwoordig te zijn bij de verkiezing van de bisschoppen en de 
abten binnen uw rijk en dit zonder simonie of geweldpleging. Indien er enige onenigheid ontstaat 
tussen de partijen (…) zult Gij uw toestemming geven en uw hulp aan de partij die het meest 
waardig is. Dat de verkozene uit uw handen de regalia krijge (sic)  zonder de enige dwang, door het 
overhandigen van de scepter (= benoeming tot bestuurder in dienst van de keizer) (…)”42 

 

doc 123 Concordaat van Worms (tussen keizer Hendrik V en paus Calixtus II), 1122 

Ik, Hendrik, keizer door Gods genade …, verklaar hierbij uit liefde tot God en de Heilige Roomse 
Kerk, elke investituur met staf en ring over te laten aan de God en de Kerk … 

Ik, paus Calixtus, sta U, mijn lieve zoon Hendrik, toe aanwezig te zijn bij de verkiezing van 
bisschoppen en abten in uw rijk. Als er onenigheid ontstaat, is uw advies doorslaggevend. Daarna 
kan U, door de overhandiging van de scepter, de geestelijken in een wereldlijke functie benoemen. 

Naar: Calixtus, De Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et Acta, I, 12de 

eeuw43 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 De Volder, P. (2005). Storia Live 3. Wommelgem: Uitgeverij Van In.  
43 Vandamme, D. (2014). Pionier 3 Leerwerkboek. Berchem: Uitgeverij De Boeck. 

Naam 

 

Bron 1: Concordaat van Worms – 1122 

Bron 2: De Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones 
et Acta, I. 

Tijdsperiode Late middeleeuwen, 23 september  1122 

Plaats/nationaliteit 

 

Heilige Roomse Rijk (Hendrik V) 

Paus Calixtus III (Italië) 

Rechtstreekse getuige?  Ja. Opgesteld door Paus Calixtus II en  keizer Hendrik V. 

Reden om subjectief te zijn? Neen. In samenwerking opgesteld tussen de twee partijen.  

Doel van de maker?  

 

Een overeenkomst tussen de wereldlijke en de geestelijke 
macht om bisschoppen te benoemen. De keizer kreeg het 

recht om bisschoppen te ontdoen van wereldlijke machten en 

de paus stelde ze aan. Er is voor het eerst een gescheiden 
benoeming. 

Wat is zijn/haar boodschap?  

 

Een van de oudste historische voorbeelden van een scheiding 
tussen kerk en staat. 

Andere relevante informatie? De oorspronkelijke taal van dit document was Latijn. 
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Korte achtergrondinformatie:  

Het concordaat van Worms werd opgesteld als poging om de Investituurstrijd van toen (12de eeuw) 

ten einde te maken. Het was een overeenkomst tussen de huidige keizer van het HRR, Hendrik V en 

de toenmalige Paus Calixtus II. Deze strijd hield als belangrijkste punt in wie het benoemingsrecht 

had over de hogere geestelijken. Misbruik van het wereldlijke was het gevolg; iets wat de keizer niet 

graag zag gebeuren. Het concordaat is meer een compromis dan een overeenkomst. Beide partijen 

komen hier minder goed uit. Toch is de paus de winnaar, aangezien de keizer enkel indirect zijn 

invloed kan laten gelden. 

Soort bron?  

Tekstueel, concordaat/verdrag 

Historisch(e) domein(en)?  

Politiek, cultureel (religieus) 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

Destijds was er een machtsstrijd aan de gang tussen de keizer van het Duitse rijk en de paus van 

Rome. Dé oorzaak van de problematiek was het benoemen van hogere geestelijken. Wie kreeg deze 

taak; keizer of paus? Overmatig misbruik van het wereldlijke door bisschoppen (semonie/nicolaïsme) 

was een feit. O.a. Paus Gregorius VII en Hendrik IV waren al in de clinch met elkaar, een generatie 

voor het feitelijke concordaat van Worms. De paus had deze strijd toen even gewonnen (boetetocht 

naar Canossa).  

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

De bron uit Pionier 3 is opmerkelijk langer en bijna de complete bron terwijl de bron uit Storia Live 3 

heel wat is ingekort. 

Concordaat van Worms 

“In naam van de heilige en onverdeelbare Drievuldigheid, ik, Hendirk (V), door de genade Gods keizer 

der Romeinen, verklaar hierbij uit liefde tot God, tot de H. Romeinse Kerk en tot paus Calixtus, en tot 

heil van mijn ziel, elke investituur met straf en ring (= benoeming tot bisschop) aan God over te laten, 

aan de heilige apostelen Petrus en Paulus en aan de heilige katholieke Kerk, en ik beloof dat de 

verkiezing en de wijding in alle kerken van het koninkrijk en het keizerrijk vrij zullen zijn. Ik geef aan 

de Heilige Roomse Kerk alle goederen en ‘regalia’ van de H. Petrus terug, die sedert het begin van dit 

conflict tot op heden werden toegeëigend (…) Telkens als de Heilige Roomse Kerk mijn hulp zal 

inroepen, zal ik trouw helpen en ik zal recht laten wedervaren over alles wat zijn aan mij overmaakt 

(…)” 

“Ik, Calixtus, bisschop, dienaar der dienaren Gods, sta U toe, mijn lieve zoon Hendrik, door de genade 

Gods keizer der Romeinen, tegenwoordig te zijn bij de verkiezing van de bisschoppen en de abten 

binnen uw rijk en dit zonder simonie of geweldpleging. Indien er enige onenigheid ontstaat tussen de 

partijen (…) zult Gij uw toestemming geven en uw hulp aan de partij die het meest waardig is. Dat de 

verkozene uit uw handen de regalia krijge (sic)  zonder de enige dwang, door het overhandigen van 

de scepter (= benoeming tot bestuurder in dienst van de keizer) (…)” 

doc 123 Concordaat van Worms (tussen keizer Hendrik V en paus Calixtus II), 1122 

Ik, Hendrik, keizer door Gods genade …, verklaar hierbij uit liefde tot God en de Heilige Roomse Kerk, 

elke investituur met staf en ring over te laten aan de God en de Kerk … 

Ik, paus Calixtus, sta U, mijn lieve zoon Hendrik, toe aanwezig te zijn bij de verkiezing van 

bisschoppen en abten in uw rijk. Als er onenigheid ontstaat, is uw advies doorslaggevend. Daarna kan 

U, door de overhandiging van de scepter, de geestelijken in een wereldlijke functie benoemen. 
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Naar: De Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et Acta, I 

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

De keizer verliest de strijd. Hij kan enkel nog indirect de hogere geestelijken beïnvloeden en 

ze niet rechtstreeks persoonlijk aanstellen. 

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

Beide partijen zijn tot een compromis gekomen en hebben samen beslist om de benoeming 

van bisschoppen over te laten aan de paus. De keizer had wel het recht om kandidaten die  

hem niet bevielen geen wereldlijke macht toe te kennen. 

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Voor de investituurstrijd is het een belangrijke bron. Deze kan gekoppeld worden aan de wereldlijke 

en geestelijke machtskernen binnen Europa. Ook kan het geanalyseerd worden ondanks het feit dat 

het een ‘compromis’ is. Wie komt er écht als overwinnaar bovenuit?... 

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

De originele bron is langer dan de teksten die hierboven zijn voorzien. De adder onder het gras bij 

deze bron is dat de leerlingen tussen de lijnen moeten kunnen lezen en via de context moeten 

kaderen om tot een conclusie te komen bij deze bron; namelijk het verlies van macht bij de paus. De 

neiging van leerkrachten om deze gebeurtenis te vergelijken met de huidige scheiding tussen kerk en 

staat mag dus ook niet te letterlijk genomen worden. Via zijn rol als keizer met goddelijk statuut is het 

nog steeds het staatshoofd die de geestelijkheden aanstelt en zo centraal de macht probeert de 

behouden.  

Het positieve aan de verkorte bron is dat dit de essentiële informatie is die enkel nodig is om de 

situatie en de gevolgen te begrijpen. Je als leerkracht blindstaren op bepaalde woordenschat is dus 

overbodig (Monumenta Germaniae, regalia,…).  

Bijkomende tips:  

Het kan gekoppeld worden aan de actualiteit: we leven in een land waar politieke en religieuze 

beslissingen en hervormingen apart worden geregeld. Er is een scheiding van kerk en staat. 
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12.1.13 De Spartaanse opvoeding 

“Wanneer een kind geboren werd, had de vader niet het recht het op te voeden. Hij moest het laten 

onderzoeken door de oudsten van het volk. Als het sterk en welgebouwd was, gaven ze de vader de 
opdracht het groot te brengen. Was het echter zwak of misvormd, dan moest het kind in een kloof 

gegooid worden. Ze meenden dat het noch voor de staat, noch voor het kind gewenst was dat het in 

leven bleef, daar reeds vanaf de geboorte bleek dat het nooit sterk en manhaftig genoeg zou 
worden. (…) Het was geen enkel burger toegelaten om zijn kind op te voeden zoals hij het zelf 

wenste. Vanaf de ouderdom van zeven jaar nam de staat alle kinderen onder zijn hoede. Men deelde 
ze in groepen in en deed ze in gemeenschap leven en eten. De moedigsten en sluwsten werden 

aangesteld tot groepsleiders. De andere kinderen moesten trachten hen na te volgen, moesten hun 

bevelen uitvoeren en terechtwijzingen ondergaan. Op die manier werden ze voorbereid op de 
militaire discipline. Oudere Spartanen waakten over hun ontspanning. Ze stookten dikwijls ruzie en 

twist en zo leerden ze ieders karakter, moed en uithoudingsvermogen kennen. De kinderen kregen 
slechts de strikt noodzakelijke schoolkennis. Voor het overige leerde het opvoedingssysteem hun 

gehoorzaamheid, uithoudingsvermogen en hardnekkigheid in het gevecht. Men schoor hen tot op het 
vel en deed hen blootsvoets lopen en geregeld naakt trainen.” 

Naar: Plutarchos, Het leven van Lycurgos, 1ste eeuw44 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte achtergrondinformatie:  

De Spartaanse samenleving is militaristisch en de opvoeding is daarom gericht op het ontwikkelen van 

kracht, doorzettingsvermogen discipline, gehoorzaamheid en sluwheid. Deze eigenschappen zijn 

cruciaal voor de ideale Spartaanse soldaat. Bij deze opvoeding en de maatschappij in het algemeen 

geldt de wet van de sterkste.  

 Soort bron?  

Geschreven bron. Extract uit een literair werk, genaamd ‘Het leven van Lycurgos’.  

 Historisch(e) domein(en)?  

Sociaal domein.  

 

                                                
44 De Volder, P. (2006). Storia 2: leerboek. Wommelgem: Uitgeverij Van In. 

Naam Plutarchos 

Tijdsperiode Klassieke Oudheid (46 - ca. 120 n.C.) 

Plaats/nationaliteit Grieks 

Rechtstreekse getuige?  Nee. De auteur leefde lang na de glorieperiode van Sparta 

(ca. 5de eeuw v.C.).  

Reden om subjectief te zijn? Nee. Hij heeft geen band met Sparta en bijgevolg geen reden 
om de polis te verguizen of op te hemelen. 

Doel van de maker?  In zijn werken wil Plutarchos wijze lessen over deugd en 

moed brengen.  

Wat is zijn/haar boodschap?  Hij illustreert de hardheid en het ingebakken militarisme van 

de Spartaanse opvoeding en maatschappij in zijn geheel.  

Andere relevante informatie? Plutarchos was geen kritisch historicus, wat maakt dat men 
moet opletten bij het gebruik van door hem geschreven 

bronnen.    
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Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

De bron omschrijft de Spartaanse opvoeding op het hoogtepunt van de macht van de polis. In deze 

maatschappij was het belangrijk om harde, nagenoeg perfecte militairen te kweken. Dit staat in fel 

contrast met de Atheners die meer focuste op de politiek en het vormen van intellectuelen. Sparta is 

in deze periode mede door de strikte opvoeding en het bijkomstige militarisme de machtigste en 

grootste polis van de Peloponnesos en later, na de Peloponnesische oorlogen tegen Athene, van heel 

Griekenland.    

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

De oorspronkelijke bron is naar alle waarschijnlijkheid geschreven in het Koinè, de standaardvorm van 

het Grieks vanaf de Hellenistische periode. Dit betekent dat de bron meerdere malen in verschillende 

talen vertaald werd doorheen de geschiedenis.   

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

De intolerantie voor falen en zwakheid is de onderliggende boodschap van deze tekst. Alles 

draait om het kweken van sterke en meedogenloze individuen. Ook het in de maatschappij 

ingebedde militarisme en de eenheidsstaat kan met deze bron geïllustreerd worden. 

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

Informatie over de harde opvoeding die Spartaanse kinderen moesten ondergaan. Ook de 

macht en inlvoed van de staat bij de opvoeding wordt geïllustreerd.  

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Deze bron is hoofdzakelijk bruikbaar bij lessen over de polis Sparta. Ook bij het onderzoeken van 

gelijkenissen en verschillen tussen poleis kan deze bron gebruikt worden om het sociale domein te 

onderzoeken. De bron kan geactualiseerd worden door linken te leggen met de lakse hedendaagse 

opvoeding en de mentaliteitsverandering met betrekking tot opvoeding doorheen de geschiedenis.   

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

Spartanen deden zelf niet aan geschiedenisschrijving voor de Hellenistische periode. Plutarchos’ werk 

is dan ook gebaseerd op bronnen die moeilijk te verifiëren zijn. Hij leefde eeuwen na het Sparta dat 

hij beschrijft en sommige gebruiken die hij omschrijft waren dus al lang niet meer van toepassing.  

Volgens geschiedkundigen Sarah Pomeroy, Stanley Burstein, Walter Donlan, and Jenniefer Tolbert 

Roberts werd hij echter beïnvloed door werken die geschreven zijn na de aftakeling van Sparta en 

deze werken zijn getekend door een nostalgisch gevoel.  

Plutarchos zelf bewonderde de Spartaanse samenleving en dit maakt dat hij de strenge en harde 

cultuur benadrukt en elementen die hiervan afwijken (gevoelens van gelijkheid etc.) minimaliseert. 

Het is ook zo dat het beeld dat wij vandaag hebben van de ‘bovenmenselijke’ Spartaan ontstaan is. 

Plutarchos’ aandeel in deze beeldvorming is niet te onderschatten.   

Bijkomende tips:  

Gebruik deze bron na het uitleggen van militarisme in de Spartaanse maatschappij. Zo kan men een 

link terug leggen naar de vorige lesfasen en creëer een rode draad. In de les kan beeldmateriaal 

gebruikt worden uit films zoals ‘300’, maar bij verfilmingen (zeker Hollywoodproducties) moet men 

uiteraard steeds kritisch zijn!  
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De term ‘Spartaans’ betekent ook vandaag de dag nog hard, moeilijk of zwaar. Actualiseren kan door 

de leerlingen een stukje uit de Spartarun te tonen, of voorbeelden van Spartaans opgevoed worden in 

het hedendaagse leven te geven.  

Er bestaan  verscheidene artikels die in verstaanbare taal extra informatie geven bij de hardheid van 

de Spartaanse opvoeding, zie bijvoorbeeld:  

8 Reasons It Wasn’t Easy Being Spartan van E. Andrews 

Men kan ook documentaires, YouTube video’s en literaire werken vinden met behulp van zoektermen 

zoals ‘Spartan agoge’. In bibliotheken en onlineshops kan men historische romans of historische 

werken terugvinden die eveneens te linken zijn met bovenstaande bron. 
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12.1.14 Beeld van Augustus45  

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte achtergrondinformatie:  

Dit marmeren standbeeld werd gevonden in de villa di Livia, waar Augustus’ derde vrouw Julia 

Augusta zich terugtrok na de dood van de keizer.  

Augustus wordt op geïdealiseerde wijze, met perfecte houding (die van een veldheer die zijn troepen 

commandeert), anatomie en kledij afgebeeld. Zijn aangezicht is echter relatief accuraat afgebeeld.   

Aan zijn rechtervoet wordt Cupido (zoon van Venus) op een dolfijn (symbool van Venus) afgebeeld. 

Symbolisch gezien is dit een verwijzing naar het feit dat de Juliaanse familie, waaronder ook zijn 

nonkel Julius Caesar behoort, af zou stammen van Venus. Praktisch gezien is het echter simpelweg 

ondersteuning om te zorgen dat het beeld niet kantelt.   

Soort bron? 

Visuele bron.  Afbeelding van een marmeren beeld.  

                                                
45 Niermann, T. (2007). Statue Augustus [foto]. Geraadpleegd op 4 maart 2016, van 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Augustus_van_Prima_Porta#/media/File:Statue-Augustus.jpg  

Naam Maker onbekend.  

Tijdsperiode Klassieke oudheid (1ste eeuw n.C.) 

Plaats/nationaliteit Onbekend.  

Rechtstreekse getuige?  Onbekend. 

Reden om subjectief te zijn? Onbekend. 

Doel van de maker?  Onbekend. 

Wat is zijn/haar boodschap?  Onbekend. 

Andere relevante informatie? Dit beeld wordt vandaag bewaard in de musea van het 

Vaticaan. 
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Historisch(e) domein(en)?  

Politiek domein. (cultureel domein.) 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

Het beeld is gemaakt tijdens het leven van Augustus of op zijn minst tijdens het leven van zijn vrouw 

aangezien het beeld in haar villa werd teruggevonden. Het beeld komt dus uit de Augusteïsche 

periode. In deze periode werd kunst als propaganda ingezet en het is daarom niet verbazingwekkend 

dat Augustus op een ideale manier wordt afgebeeld.  

 Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

De bron wordt hierboven in oorspronkelijke vorm in zijn volledigheid afgebeeld.  

 Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

Augustus lijkt eeuwig jong te zijn bij dit standbeeld. De arm vooruit wijst op de vooruitgang 

die Augustus wou brengen en toont hem als sterke veldheer. Cupido verwijst naar zijn 

zogezegd goddelijke afkomst, wat uiteraard legitimiteit aan zijn gezag gaf.   

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

Een jeugdige Augustus wijst met uitgestrekte arm vooruit met rechts naast hem cupido op 

een dolfijn.  

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Bij het bespreken van Romeinse keizers, de opvolging van Julius Caesar, of Augustus zelf is dit een 

geschikte afbeelding om te tonen. Ook als men het over Romeinse kunst of de invloed van Griekse 

kunst hierop heeft kan men dit standbeeld tonen. 

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

Men moet rekening houden met het feit dat dit een geïdealiseerd beeld is, ter verheerlijking van de 

keizer. Dit is op te merken aan zijn sterke houding, jeugdigheid, ideale lichaamsverhoudingen en 

pose. Zijn uitgestrekte arm wijst er op dat hij Rome vooruit zal leiden, als alleenheerser. Heersers 

worden graag afgebeeld als zijnde onverslaanbaar, het hoogtepunt van schoonheid en kracht. Dit is 

deel van een personencultus die ze rond zichzelf creëren.  

Een populaire misvatting is dat het kind aan het been van Augustus, Romulus is. Dit kind is wel 

degelijk Cupido, wat staat voor de Juliaanse bloedlijn (zie korte achtergrondinformatie).  

Bijkomende tips:  

Bij het bespreken van Augustus is het belangrijk om niet alleen zijn verwezenlijkingen te bespreken. 

Hoewel hij algemeen gezien wordt als een van de beste keizers die Rome ooit gehad heeft mag men 

hem in de les niet ophemelen als zijnde de ideale heerser (zo wordt hij echter wel afgebeeld!). Over 

ieder historisch figuur vallen positieve en negatieve dingen te zeggen en dat is bij Augustus ook zo.  

Er zijn erg veel literaire werken bewaard die vertellen over het leven van  Augustus. Hoewel deze 

weinig met het standbeeld an sich  te maken hebben, blijft het interessant om extra 

achtergrondkennis op te doen.  

Een fantastische bron is de ‘Res gestae divi augusti’, geschreven door Augustus zelf. Hierin 

vergoddelijkt hij zichzelf en bespreekt hij zijn eigen verdiensten op politiek/militair, maar ook op 

maatschappelijk vlak. Bij deze bron hoort men echter logischerwijs een grote dosis historische kritiek 

toe te passen.  
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12.1.15 Terracottabeelden46 

 

Opdrachtgever (makers onbekend): identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte achtergrondinformatie:  

Het Terracottaleger is een verzameling standbeelden die als grafgiften in de tombe van de eerste 

keizer van China, Qin Shi Huangdi, zijn teruggevonden. Het grote merendeel van de beelden zijn 

soldaten, allemaal met een uniek gezicht, maar ook paarden en strijdwagens werden teruggevonden. 

Oorspronkelijk waren de beelden rijkelijk versierd en de soldaten werden ook uitgerust met echte 

wapens.  

Soort bron?  

Visuele bron. Afbeelding van  de verzameling van meer dan 8000 terracottafiguren.  

                                                
46 South China Morning Post. (2015). Terracotta Army. Geraadpleegd op 4 maart 2016, van 
http://www.scmp.com/news/china/article/1742671/qin-dynasty-crossbow-found-chinas-terracotta-

army-site-may-reveal-secret. 

Naam Qin Shi Huangdi 

Tijdsperiode Tussen 221 v.C. en 210-209 v.C. (dood Qin Shi Huangdi) 

Plaats/nationaliteit China  

Rechtstreekse getuige?  Ja. Qin Shi Huandi was de opdrachtgever en het leger was 
compleet bij zijn dood. 

Reden om subjectief te zijn? Nee.  

Doel van de opdrachtgever?  Een leger  van beelden hebben om zijn ziel te beschermen na 
zijn dood.  

Wat is zijn/haar boodschap?  Er is geen expliciete booschap. 

Andere relevante informatie? 

 

Qin Shi Huangdi was de eerste keizer van China. Hij 

verenigde de zeven koninkrijken en kleinere staten toen hij 
als koning van Qin al zijn rivalen wist te verslaan. Zijn naam 

betekent ‘eerste keizer van Qin’. Hij bouwde een 
betrouwbaar en gedisciplineerd leger uit en regeerde met 

harde hand. Hij bracht eenheid  in schrift, geld, maten en 
gewichten.  
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Historisch(e) domein(en)?  

Cultureel domein. (Territoriaal domein.) 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

Het terracottaleger is an sich simpel gezegd een fantastische grafgift voor een groots heerser. In die 

tijden geloofde men zeer hard in de ziel van een mens en het leven na de dood. De keizer had in zijn 

aards bestaan een sterk leger uitgebouwd, maar ook in het hiernamaals zou hij dit nodig hebben. Het 

is doorheen de geschiedenis op te merken dat grafgiften alom tegenwoordig zijn en ook in het verre 

Oosten was het een reguliere praktijk om rijkdommen en dergelijke met de doden mee te geven.   

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

Het is wegens de omvang van het terracottaleger onmogelijk om de bron in zijn volledigheid op een 

enkele afbeelding weer te geven. Ook zullen we de bron in oorspronkelijke staat, rijkelijk versierd en 

beschilderd, nooit meer kunnen zien wegens het passeren van de tijd. De afbeelding geeft echter wel 

een fractie van het terracottaleger zoals het er vandaag de dag uitziet.   

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

De afbeelding heeft geen impliciete betekenis. Het beeldenleger zelf  straalt natuurlijk de 

macht en grandeur van keizer Qin Shi Huangdi uit. Een man met een dergelijke grafgift moet 

een uitzonderlijk figuur zijn in de geschiedenis.   

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

Een fractie van het terracottaleger zoals het hedendaags te bezichtigen is.  

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Bij het lesgeven over de cultuur van China in de periode van onze klassieke oudheid kan deze bron 

van pas komen ter illustratie van de dodencultus. Men kan ook de bron gebruiken bij het onderzoeken 

van Qin Shi Huangdi en het ontstaan van het eerste Chinese rijk. Eveneens is het een goed voorbeeld 

van een archeologische site die goed bewaard is en is het ook een bekend UNESCO-erfgoed.  

 Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

Er zijn weinig valkuilen verbonden aan het gebruiken van deze bron. Natuurlijk is extra uitleg 

noodzakelijk en moet men vermelden dat het leger een pak groter is dan afgebeeld. De beelden zijn 

naar alle waarschijnlijkheid gebaseerd op echte Chinese krijgers (elk beeld is uniek).  

Bijkomende tips:  

Gebruik deze afbeelding op presentaties. Toon naast deze afbeelding ook andere invalshoeken, close-

ups en details van het terracottaleger om  een completer beeld te scheppen voor de leerlingen.    

Er is geen enkele grafgift vergelijkbaar met het terracottaleger als het om pure omvang gaat. Men kan 

voor extra achtergrondkennis echter wel dieper graven in de literatuur rond dodencultussen in heel de 

wereld (bijvoorbeeld Egyptische farao’s). Er bestaan ook talloze literaire werken die de Chinese 

oudheid en Qin Shi Huangdi behandelen en te vinden zijn in de lokale bibliotheek of op het internet.   

Een enkel voorbeeld: 

Introduction to Chinese History. From Ancient Times to 1912 (1975) B. Wiethoff 
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12.1.16 Panem et Circenses 

Want al zo lang, sinds wij als volk ons kiesrecht voor niets hebben verkocht, laat het ons koud om 

net als vroeger alle hoge posten in staat of leger te verdelen. Nee, men houdt zich koest en vraagt 
alleen nog maar twee dingen: brood en spelen.  

Naar: Juvenalis, Satire X, 1ste eeuw47 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte achtergrondinformatie:  

‘Brood en spelen’ staat symbool voor de oppervlakkigheid van het Romeinse volk. Ze verwaarlozen 

gewillig hun geboorterecht van politieke vrijheid voor in vergelijking banale behoeftes zoals 

entertainment. Juvenalis probeert doormiddel van zijn satire het Romeinse volk bewust te maken van 

wat ze afstaan, namelijk hun politieke inspraak, ten voordele van kortstondige behoeftebevrediging.   

Soort bron?  

Geschreven bron. Extract uit het werk Satire X van Romeins dichter Juvenalis. Een satire is een 

poëzievorm waarbij, vaak met humor, kritiek op de maatschappij wordt geuit. 

Historisch(e) domein(en)?  

Sociaal domein, politiek domein 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

De glorieperiode van het Romeinse rijk komt op zijn einde en het gaat bijgevolg niet goed meer op 

maatschappelijk, sociaal en economisch vlak. Het Romeinse rijk is volop aan het desintegreren onder 

de heerschappij van Nero en Domitianus. Er zijn veel gevallen van wangedrag, ondeugden en 

misbruiken, hoofdzakelijk van de Romeinse upper-class. Het volk lijdt hier enorm onder, maar wordt 

dus koest gehouden omdat deze upper-class ‘brood en spelen’ aanbiedt die een soort opium voor het 

volk zijn.  

                                                
47Himpe H. (e.a.) (2008). weerspiegelingen 2: geschiedenis – leerboek. (1ste druk). Mechelen: Plantyn 

N.V. 

 

Naam Juvenalis 

Tijdsperiode Klassieke oudheid (ca. 60 - ca. 135 n.C.) 

Plaats/nationaliteit Romeins 

Rechtstreekse getuige?  Ja. Hoewel de praktijk reeds onder Gaius Gracchus begon in 

123 v.C. was dit nog steeds aan de gang tijdens zijn leven. 

Reden om subjectief te zijn? Ja. De schrijver leeft in deze maatschappij en de problemen 
hiervan hebben dus ook op hem een invloed.   

Doel van de maker?  Hij uit kritiek op deze vorm van omkoperij en controle van 

het volk.   

Wat is zijn/haar boodschap?  

 

Het Romeinse volk laat zich onderdrukken en het politieke 

systeem wordt hierdoor ondermijnd.  

Andere relevante informatie? 

 

Juvenalis was een van de laatste satiredichters. Dit betekent 
dat hij een duidelijk pessimistische kijk op het Rome van de 

1e eeuw heeft. Hij beschrijft op een brutale, realistische wijze 

de ondeugden, misbruiken en buitensporigheden die hij 
opmerkt. 
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Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?   

De oorspronkelijke bron werd in het Latijn neergeschreven en gaat als volgt:  

"Iam pridem, ex quo suffragia nulli uendimus, effudit curas; nam qui dabat olim imperium, fasces, 

legiones, omnia, nunc se continet atque duas tantum res anxius optat, panem et circenses." 

De vertaalde bron zoals hierboven weergegeven is voorzien van genoeg context om geen 

interpretatiefouten te maken en is een betrouwbare vertaling.  

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven? 

Het volk wordt onder de knoet gehouden door de Romeinse heersende klasse doormiddel van 

een soort drug die hen afleidt van wat echt belangrijk is.   

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

Het volk laat zijn inspraak in de politiek vallen voor een twee simpelere, meer bevredigende 

zaken, namelijk brood en spelen.   

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Bij het bespreken van de val van het Romeinse Rijk kan deze bron van pas komen als illustratie van 

hoe het volk gecontroleerd werd, ondanks het algemene wanbeleid door zwakke, tirannieke of 

krankzinnige keizers.  

Anderzijds is het ook een uitstekend voorbeeld van de satire, een stijl die door Juvenalis en de andere 

late satiristen zijn definitief beeld heeft gekregen. Als het gaat over Romeinse literatuur kan dit extract 

gebruikt worden samen met fragmenten van andere grote namen uit de Romeinse literaire (of bij 

uitbreiding historiografische) wereld.      

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

Bij het gebruiken van deze  bron in de klas is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat het over 

maatschappijkritiek van een satirische schrijver gaat. De bron moet ook gekaderd worden binnen het 

geheel van maatschappelijke factoren en tijdsfactoren (zie maatschappelijke en tijdscontext van de 

bron). Dit fragment is zeker bruikbaar om wantoestanden in die periode te illustreren, maar het is een 

kort en specifiek fragment, wat maakt dat er weinig nuance in voorkomt. Juvenalis is kritisch voor de 

machthebbers die het volk dom houden, maar vergeet niet dat het volk ook dom wil gehouden 

worden volgens dit fragment. 

Bijkomende tips:  

Men kan deze bron voor leerlingen interessanter maken door over de spelen (bloederige 

gladiatorengevechten, paardenraces...)  te vertellen. Hierbij moet de leerkracht echter wel opletten 

dat de focus echter niet verschuift naar het sensationele. De quote kan ook geactualiseerd worden, 

aangezien deze vandaag de dag in de politiek en opiniestukken ook nog geregeld gebruikt wordt.  

Men kan ook de werken van Juvenalis vergelijken met die van Tacitus, een andere Romeinse schrijver 

uit dezelfde tijdsperiode met een gelijkaardig, pessimistisch beeld op de Romeinse maatschappij onder 

keizers Nero en Domitianus.  

De volledige bron Satire X is in een Engelse vertaling te vinden via volgende link: 

http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Latin/JuvenalSatires10.htm.  

Ook de Engelse Wikipedia pagina biedt zeer veel extra informatie bij de werken van Juvenalis.  
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12.1.17 De strijd tussen Achilles en Hector48  

 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte achtergrondinformatie:  

Roodbeschilderde mengkom (vaas voor het mengen van wijn en water) met taferelen op beperkt tot 
een smalle, friesachtige band dat het onderste deel van de nek van de vaas omringt. 

Hierop staat het gevecht tussen Achilles en Hector. Aan de rechterkant zien we Achilles, die jeugdig 
wordt voorgesteld. Hij leunt vooruit met schild en houdt zijn speer klaar om de genadesteek toe te 

dienen. Hector , voorgesteld met baard, bloedt uit wonden in de borst en het linkerbovenbeen en 
zinkt hulpeloos achteruit. Hij houdt zijn schild uitgebreid naar rechts en de punt van zijn speer naar 

beneden. Beiden hebben een helm met opgeheven wangstukken en een zwaard aan de zijkant van 

hun riem. Naast beiden staat een inscriptie. AXIΛΛEYΣ, Άχιλλενς, HEKTOP (r.), Έκτωρ. Deze inscripties 
staan respectievelijk voor Achilles en Hector.  

 
Soort bron?  

Vaasbeschildering: ongeschreven, secundaire bron. 

                                                
48 Encyclopedia Mythica. (z.d.) Ancient Greek Heroes – Achilles. Geraadpleegd op 4 maart 2016, van 

http://www.hellenism.net/greece/greek-mythology/greek-heroes/achilles.html 

Naam De Berlijnse Schilder 

Tijdsperiode 490-460 v.Chr. 

Plaats/nationaliteit Attica 

Rechtstreekse getuige?  Neen. De Trojaanse oorlog dateert uit de 12e eeuw voor 

Christus.  

Reden om subjectief te zijn? 

 

De maker is een Griekse vaasschilder. Hij zal de kant van de 

Grieken kiezen in de Trojaanse oorlog. 

Doel van de maker?  

 

De afbeelding is geschilderd op een mengvat voor water en 
wijn. De afbeelding dient ter versiering van het voorwerp. 

Wat is zijn/haar boodschap?  

 

Op de afbeelding zie je duidelijk hoe Achilles aan de 

winnende hand is tegen Hector(met baard). 

Andere relevante informatie? 

 

De afbeelding wordt hier omgedraaid voorgesteld. Op het 

oorspronkelijke mengvat dat in het British Museum te 

bezichtigen is, staat Achilles links en Hector rechts. 
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Historisch(e) domein(en)?  

Politiek 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

We zitten in de periode van de Peloponnesische oorlogen en het ontstaan van de Delisch-Attische 

zeebond. Enkele eeuwen voordien bracht Homerus de gedachten Ilias & Odyssee uit. Op de thematiek 

uit de Ilias heeft de auteur zich hier duidelijk gebaseerd. 

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

De bron is niet oorspronkelijk weergegeven. Normaal staan er nog 2 figuren op de afbeelding.  

Aan de rechterkant, Athene, met lange chiton versierd met kruisen en een rand op de knieën. Zij 

draagt ook een mantel, vastgemaakt aan de rechterschouder bedrukt met slangen. Ze draagt helm en 

speer op haar rechterarm en leunt naar voren met linkerarm uitgestrekt, alsof ze Achilles aanmoedigt. 

Ook naast haar staat haar naam: ΑΘΕΝΑΙΑ, Αθηναία (Athene). Aan de linkerkant staat Apollo, jeugdig, 

met weelderig lang bruin haar. Hij draagt een mantel, beweegt zich naar rechts, terwijl hij achterom 

kijkt en met een pijl naar Hector wijst, alsof hij op het punt staat om deze te werpen.  In zijn 

rechterhand houdt hij een boog vast. Voor hem staat zijn naam gedrukt: ΑΠΟΛΛΟΝ (r.), Άττόλλων 

(Apollo). 

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

De overwinning van Achilles. 

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

Het duel tussen Hector & Achilles. 

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Bespreken van de Trojaanse oorlog. Bespreken van Griekse kunst. Bespreken van de Griekse goden. 

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

Vaak wordt deze afbeelding gespiegeld weergegeven. Zorg er dus voor dat Hector en Achilles niet 

verward worden. Hector is duidelijk herkenbaar aan de baard.  

Of de Trojaanse Oorlog werkelijk heeft plaatsgevonden, wordt nog altijd betwist. Indien deze oorlog 

toch gevoerd werd, wordt geschat dat het rond het jaar 1200 voor Christus moet geweest zijn. De 

Berlijnse Schilder leefde pas in de vijfde eeuw voor Christus. Hij (of zij) was dus alleszins geen 

ooggetuige van het conflict. 

Homeros heeft bij het verhalen over de Trojaanse Oorlog mogelijks de feiten ook uitvergroot, om 

meer te passen binnen een heldenverhaal. 

Bijkomende tips:  

Laat de volledige versie zien. Daarna kan je nog steeds inzoomen op het duel tussen Achilles & 

Hector. 
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Peter Paul Rubens – Hector & Achilles Volledig afgebeelde vaas 
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12.1.18 De brand van Rome  

De brand van Rome 

“Inspanningen van mensen, schenkingen door de keizer, zoenoffers aan de goden: niets kon de 
schande uitwissen, niets het geloof wegnemen dat de brand aangestoken was. Om een eind te 

maken aan de geruchten wees Nero schuldigen aan, die hij op speciale manieren strafte. Het ging 

om mensen die bij het volk gehaat waren om hun schanddaden en ‘christenen’ werden genoemd.  

Ze heetten naar Christus, die onder het bewind van Tiberius door landvoogd Pontius Pilatus ter dood 

was gebracht. Daardoor was het verderfelijke bijgeloof tijdelijk onderdrukt. Toch stak het later de 
kop weer op, niet alleen in Judea, bakermat van dat kwaad, maar zelfs in Rome, de stad waar alle 

gruwelen en kwalijke praktijken van de wereld terechtkomen en worden uitgeleefd.” 

Naar: Tacitus Annalen XV, 44, vert. Vincent Hunink49 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte achtergrondinformatie:  

Het werk bestond uit zestien (of misschien achttien) boeken en had betrekking op de periode vanaf de 

dood van Augustus en het begin van de regering van Tiberius tot (waarschijnlijk) de dood van Nero. 

De Annales werden tussen 110 en 120 na Christus gepubliceerd. Hoewel Tacitus in zijn werk naar 

eigen zeggen objectiviteit zonder partijdigheid nastreeft is hij soms juist zeer partijdig, in het bijzonder 

wat de regering van Tiberius betreft. Moderne historici hebben het in de Annales verspreide beeld van 

een duistere tiran grotendeels bijgesteld. Tacitus hing klaarblijkelijk het oude ideaal van een res 

publica libera aan en bekritiseerde het principaat als instelling. Zijn bewondering ging uit naar het 

oude Republikeinse Rome, hoewel hij niet de illusie had dat men de Republiek opnieuw kon invoeren, 

vooral omdat het principaat ook een einde maakte aan de chaos van de burgeroorlogen, wat Tacitus 

ook erkende. In het algemeen schetst hij een beeld van de geschiedenis waarin het pessimisme 

overheerst, waarbij hij zich over het zedenverval van zijn tijd en het verlies van de vrijheid beklaagt. 

Die vrijheid werd onder de Republiek evenwel slechts aan een minderheid gegund.  

Soort bron? 

Geschreven bron. Tekst uit historiografische bron. 

                                                
49 De Volder, P. (2006). Storia 2: leerboek. Wommelgem: Uitgeverij Van In. 

Naam Tacitus 

Tijdsperiode 110-120 

Plaats/nationaliteit Rome 

Rechtstreekse getuige?  Neen. De brand van Rome vond plaats in 64. 

Reden om subjectief te zijn? 

 

De auteur schreef niet enkel gebeurtenissen uit zijn tijd, 
maar voorzag ze van politieke commentaar. Hij was zelf 

Romeins consul. 

Doel van de maker?  

 

De geschiedenis van zijn tijd beschrijven, voorzien van 
politieke commentaar.  

Wat is zijn/haar boodschap?  

 

Informatie geven over de oorsprong van het christendom en 

het feit dat ze door Nero als schuldigen voor de brand van 
Rome werden aangewezen.  

Andere relevante informatie? 

 

Er is discussie of deze tekst oorspronkelijk van Tacitus is. 
Bovendien hebben we hier te maken met een vertaling naar 

het Nederlands van Vincent Hunink. 
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Historisch(e) domein(en)?  

Politiek en cultureel(religieus). 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

Na de geboorte van Jezus Christus ontstaat een nieuwe godsdienst van christenen. Dit geraakt na zijn 

kruisiging verspreid. Onder keizer Nero vindt in Rome de brand van Rome plaats.  

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

Neen. Het is een fragment uit deel XV, hoofdstuk 44 dat bovendien vertaald is. De volledige Latijnse 

versie hiervan staat hieronder. De Nederlandse vertaling vindt u terug via de volgende link: 

http://benbijnsdorp.nl/ann15_42.html 

Caput XL 

15.44.1. Et haec quidem humanis consiliis providebantur. Mox petita dis piaculaaditique Sibyllae libri, 

ex quibus supplicatum Volcano et Cereri Proserpinaeque,ac propitiata Iuno per matronas, primum in 

Capitolio, deinde apud proximum mare, unde hausta aqua templum et simulacrum deae perspersum 

est; etsellisternia ac pervigilia celebravere feminae, quibus mariti erant. 

15.44.2. Sed non ope humana, non largitionibus principis aut deum placamentisdecedebat infamia, 

quin iussum incendium crederetur. Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis 

adfecit, quos per flagitia invisos vulgusChristianos appellabat. 

15.44.3. Auctor nominis eius Christus Tibero imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio 

adfectus erat; repressaque in praesens exitiablilis superstitio rursum erumpebat, non modo per 

Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt 

celebranturque. 

15.44.4. Igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens haud proinde in 

crimine incendii quam odio humani generis convicti sunt.Et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum 

tergis contecti laniatu canum interirent aut crucibus adfixi aut flammandi atque, ubi defecisset dies, in 

usum nocturni luminis urerentur. 

15.44.5. Hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat, et circense ludicrum edebat, habitu aurigae 

permixtus plebi vel curriculo insistens. Unde quamquam adversus sontes et novissima exempla 

meritos miseratio oriebatur, tamquam non utilitate publica, sed in saevitiam unius absumerentur. 

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

Tacitus bekritiseert Rome en het principaat: ‘…zelfs in Rome, de stad waar alle gruwelen en 

kwalijke praktijken van de wereld terechtkomen en worden uitgeleefd.’ 

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

Nero wijst de christenen aan als schuldigen van de brand van Rome. Bovendien vertelt men 

hoe de christenen zijn ontstaan.  

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Brand van Rome. Ontstaan en ontvangst van het christendom.  
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Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

De bron die hierboven wordt gegeven, is een vertaling van de originele Latijnse tekst. De vertaling 

werd gemaakt door Vincent Hunink. Het is aangewezen om dit te vermelden in de klas en om 

eventueel de Latijnse versie erbij te voegen.  

Bovendien is dit een fragment uit een tekst, vermeld dus zeker dat dit excerpt slechts de kern van de 

zaak bevat. Deze tekst is geschikt om te gebruiken binnen een lessenreeks rond het Romeinse 

keizerschap. Ten slotte is het ook belangrijk te vermelden dat er onzekerheid bestaat of Tacitus de 

auteur van deze bron is. Hij was zelf een Romeins consul die zijn teksten van politieke commentaar 

voorzag, waardoor dit mogelijks als propaganda geïnterpreteerd kan worden. 

Bijkomende tips:  

Indien het een klas Latijn betreft, kan misschien vakoverschrijdend gewerkt worden, waarbij de 

leerlingen de originele tekst vertalen uit het Latijn. Zo werken ze met een zo origineel mogelijke 

versie. Zie onder andere: 

Suetonius De Vita Caesarum, Nero 38 en Cassius Dio Historia Romana,  LXII.16  
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12.1.19 Kloosterregels Benedictus  

De gehoorzaamheid 

De hoogste graad van nederigheid is op staande voet gehoorzamen… 

De gehoorzaamheid is aangenaam voor God en mens, als de opdracht niet aarzelend, niet 

nonchalant, niet traag, niet mopperend uitgevoerd wordt. Wie aan zijn overste gehoorzaam is, 

gehoorzaamt immers god. 

Over eigen bezit 

Niemand mag zich iets toe-eigenen, zonder verlof van de abt iets weggeven of aannemen of iets als 
eigendom bezitten, niets, noch een boek, noch een lei of griffel, helemaal niets. Het is de monniken 

niet eens toegestaan over hun eigen lichaam en hun eigen wil vrij te beschikken. Ze mogen evenwel 

alles wat ze nodig hebben, van vader abt verwachten. 

Over de dagelijkse handarbeid 

Niets doen is de vijand van de ziel. Daarom moeten de monniken zich tijdens vastgestelde tijden 
bezighouden met werken met hun handen en op andere tijden van de dag met het lezen van heilige 

boeken. 

De plaats van het klooster 

Indien het mogelijk is, moet het klosster zo ingericht worden, dat men alles wat men nodig heeft, 

water, molen, tuin en de verschillende werkplaatsen, binnen de kloostermuren vindt, zodat de 
monniken niet gedwongen zijn buiten de kloostermuren te komen, want dat is schadelijk voor de ziel. 

Naar: Benedictus van Nursia, Regula Benedicti, 6de eeuw50 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte achtergrondinformatie:  

De Regula Benedicti bestaat uit een proloog en 73 hoofdstukken. De hoofdstukken 1-3 leggen de 

fundamenten voor het leven in een klooster, allereerst de gehoorzaamheid in de zin van het goede en 

oplettende luisteren. In de hoofdstukken 4-7 bespreekt Benedictus de deugden waaraan monniken 

dienen te voldoen, met name gehoorzaamheid, armoede en nederigheid. In hun kloostergeloften 

beloven religieuzen trouw aan deze deugden. Vervolgens komen in de hoofdstukken 8 tot en met 20 

voorschriften voor de liturgie, het opus Dei, "het aan God welgevallige werk" aan de orde. De term 

                                                
50 Berings, G. e.a. (2007). Historia 3. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans. 

Naam Onbekend. Uit de kloosterregel van Benedictus. 

Tijdsperiode 535 

Plaats/nationaliteit Montecassino, Italië. 

Rechtstreekse getuige?  Neen. Er wordt geselecteerd door de makers van het 

handboek uit de Benedictusregel(Regula Benedicti).  

Reden om subjectief te zijn? Enkel de informatie die de auteur wenst weer te geven, 
wordt vermeld. 

Doel van de maker?  Informeren welke regels in werking waren ten tijde van 

Benedictus. 

Wat is zijn/haar boodschap?  Gehoorzaamheid, eigen bezit, handenarbeid en plaats van 

het klooster worden besproken. 

Andere relevante informatie? Het betreft een selectie uit de Regula Benedicti om een beeld 
te geven over de kloosterregels. Niet alle regels worden 

weergegeven! 
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opus Dei is ook de naam van de huidige kerkelijke instelling Opus Dei, maar de leden ervan leiden 

geen kloosterleven. De bestraffing van overtredingen van de voorschriften vormt de inhoud van de 

hoofdstukken 21 tot en met 30. Vervolgens bespreekt Benedictus in de hoofdstukken 31-57 praktische 

zaken als het beheer van het klooster, de taken van monniken, de zorg voor monniken en voor hun 

gasten. De opname en positie van novicen, de rangorde in de kloostergemeenschap, de keuze van abt 

en prior, alsmede de taken van de portier, vormen de onderwerpen van de hoofdstukken 58 tot en 

met 66. In de hoofdstukken 67 tot en met 72 wordt de onderlinge omgang van de monniken 

besproken. Het laatste hoofdstuk is een epiloog. 

Soort bron? 

Geschreven bron. 

Historisch(e) domein(en)?  

Cultureel, religieus.  

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

Het kloosterwezen ontstond en de behoefte aan afspraken ontstond hierdoor. Benedictus stelde voor 

om in zijn klooster in Montecassino in Italië een regel op om het samenleven te organiseren. Deze 

regel werd bekend als de Regula Benedicti. 

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

Nee, het is een selectie uit de kloosterregels van Benedictus. De volledige versie in het Nederlands 

vind je terug via http://www.intratext.com/X/DUT0023.htm 

De Latijnse variant is terug te vinden via http://www.intratext.com/X/LAT0011.HTM  

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

Het kloosterwezen was een strikt gereglementeerde samenleving.  

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

Monniken dienden te gehoorzamen aan hun oversten(en zo aan God), mochten niets 

materieels bezitten, moesten hun dag doorkomen door de werken en te bidden(ora et labora) 

en alles moest zich binnen de kloostermuren bevinden zodat de monniken hier niet buiten 

dienden te treden, in de schadelijke buitenwereld. 

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Organisatie van het christendom in de middeleeuwen. 

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

Deze regels zijn ondergeschikt aan wetten en konden niet afgedwongen worden. Indien men zich niet 

aan deze regels hield kon men echter wel uit het klooster gezet worden. Wanneer je aan de leerlingen 

vraagt wat ze van deze regels vinden, zullen zij die waarschijnlijk zeer strikt vinden. Toch moet geduid 

worden dat deze regels, in die tijdsgeest, eerder gematigd bevonden werden. Zo vond Benedictus zijn 

eigen regels niet zo streng. De monniken mochten bijvoorbeeld, met mate, wijn drinken en zelfs vlees 

eten, zolang het goed doorbakken was. 

Bijkomende tips:  

Alle regels bespreken met de leerlingen is onmogelijk. Het is echter wel belangrijk om aan te tonen 

dat er heel wat regels waren en niet enkel diegene die besproken worden in het handboek.  

http://www.intratext.com/X/DUT0023.htm
http://www.intratext.com/X/LAT0011.HTM
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12.1.20 Franse spotprenten uit de 18de eeuw51 52 

 

 

 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Zijm, M. (2014). Bron 2. Geraadpleegd op 4 maart 2016, van 

https://maaikezijm.com/2014/11/28/bronnenopdracht-franse-revolutie/. 
52 Gijselhart, J. (2015). Piketty en de sterren van de Franse Revolutie. Geraadpleegde op 4 maart 

2016, van http://ifthenisnow.eu/nl/artikelen/piketty-en-de-sterren-van-de-franse-revolutie. 

Naam Onbekend (burgerij) 

Tijdsperiode 1789 

Plaats/nationaliteit Frankrijk 

Rechtstreekse getuige?  Ja  

Reden om subjectief te zijn? 

 

Ten tijde van de Franse revolutie wou de burgerij af van de 

standenmaatschappij. Er werden dergelijke spotprenten 
gebruikt om hun wens uit te drukken. 

Doel van de maker?  Spotten met de standenmaatschappij. 

Wat is zijn/haar boodschap?  

 

Op de eerste afbeelding zie je de hoe de standen zich tot 

elkaar verhouden. Op de tweede zie je de aanleiding van de 
Franse revolutie waarbij de wapens worden opgenomen 

tegen de adel en de geestelijkheid. 

Andere relevante informatie? 

 

Deze twee spotprenten zijn de meest bekende spotprenten 

uit die periode, maar er zijn uiteraard ook veel andere 

voorbeelden van dit soort van protest. 
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Korte achtergrondinformatie:  

Om een uitweg uit de crisis te vinden, riep een radeloze Lodewijk XV1 in mei 1789 de Staten-Generaal 

bijeen in Versailles. Zij hadden gedurende 175 jaar niet vergaderd. In deze standenvergadering werd 

vroeger steeds apart per stand gestemd en niet per hoofd, hoewel adel en clerus nog geen 3% van 

de Franse bevolking uitmaakten. Als de eerste en tweede stand samenspanden, had de derde stand 

eigenlijk niets te zeggen. De vertegenwoordigers van de derde stand hoopten nochtans op radicale 

hervormingen. Zij eisten een hoofdelijke stemming. Toen deze geweigerd werd verlieten ze de Staten-

Generaal en vergaderden voortaan in de Nationale Vergadering of Constituante. Intussen kwamen de 

Parijse volksmassa’s in beweging. Op 14 juli 1789 bestormde een woedende menigte de Bastille. 

Soort bron? 

Ongeschreven bron, afbeelding. 

Historisch(e) domein(en)?  

Politiek en sociaal domein. 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

Deze situeert zich ten tijde van de Franse revolutie waarbij er onenigheid onstond tussen de burgerij 

en de adel en clerus. De burgerij wou een afschaffing van de toen heersende standenmaatschappij, 

maar toen deze geweigerd werd, namen ze de wapens ter hand en was de Franse Revolutie een feit.  

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

Ja. 

Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

1) De burgerij moet de lasten van adel en clerus dragen. Zij worden gebruikt door de eerste 

twee standen. 

2) De burgerij gaat in de aanval tegen de eerste twee standen. Als hoogtepunt geldt hier de 

bestorming van de Bastille, die op de achtergrond te zien is. 

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

1) De burgerij draagt de adel en de clerus. 

2) De burgerij maakt zijn ketens los en neemt de wapens op, de adel en clerus schrikt. Op 

de achtergrond zien we de Bastille. 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

Bespreken van de Franse revolutie. Bespreking van het einde van de standenmaatschappij. 

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

De spotprenten zijn gemaakt ter propaganda van de burgerij. We krijgen dus een beeld door hun bril 

te zien.  

Beide afbeeldingen dienden om het gewone volk bewust te maken van de wantoestanden ten gevolge 

van de standenmaatschappij, maar ze hebben ook een andere functie binnen dit proces. De eerste 

afbeelding toont vooral de oneerlijkheid van het systeem, terwijl de tweede afbeelding meer fungeert 

als een soort oproep tot revolutie.   

Bijkomende tips:  

Er zijn nog heel wat andere goede spotprenten te vinden. Hier volgen enkele voorbeelden.  
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De feiten voorbij 

93 
 

 Interviews 12.2

12.2.1 Respondent 1 – Campus Bovenrij Herentals 

1. Aan welke vereisten moet een goede historische bron volgens u zeker voldoen? 

Waarom? 

Ze moeten zeker op niveau van de leerlingen zijn zodat ze de bronkunnen begrijpen. Ik heb aantal 

bronnen voor het examen en soms denk ik andere bronnen te willen zoeken, maar hier kan je niet 

altijd de antwoorden uit halen die in de les besproken zijn. Niet elke bron beantwoord aan de 

vereisten van de leerinhoud en is op niveau.  

Ik gebruik erg vaak een stadskeure van Gent want die is goed te begrijpen, maar als je dan naar een 

andere stadskeure van bijvoorbeeld Leuven zoekt dan voldoet deze niet aan de vereisten. 

2. Hoe belangrijk zijn historische bronnen in uw lessen? 

In elke les komen deze voor, beeld- en/of tekstmateriaal. Ik vertrek vanuit de bronnen. 

a) In het geval dat u een keuze zou moeten maken tussen het laten vallen van historische bronnen of 

het laten vallen van enkele inhoudelijke doelen. Waar zou uw voorkeur in eerste instantie naar uit 

gaan? Waarom? 

Dat hangt af van een aantal factoren: Geschiedenis is in toerisme en beeldende architecturale kunsten 

een ondersteunend vak (y-vak), terwijl het in andere richtingen een bijvak (z-vak) is. Op basis hiervan 

maak ik dan beslissingen. Pure kennis is in y-vakken belangrijker dan in z-vakken!     

3. Met welke frequentie gebruikt u bronnen in de les? 

Elke les.  

a) Zou u dit graag nog vaker doen dan u tot nu toe doet? 

Dat gaat bijna niet. Ik probeer zoveel mogelijk verschillende bronnen te gebruiken en van tijd tot tijd 

ook rond historische kritiek te werken. Eén uur in de week hebben is echter problematisch.  

b) Indien ja, wat weerhoudt u om dat vaker te doen? 

In het tweede jaar waar ik twee uur per week had deed ik dat wel. Het is een luxe om dubbel zoveel 

uren te hebben. Er is veel meer uitdieping mogelijk. Er zijn bij bepaalde onderwerpen zeer 

interessante bronnen, maar soms moet je gewoon snel doorwerken 

4. In welke mate gaat u actief op zoek naar bronnen? 

Ik doe dit voor de examens. Bij sommige lessen kan het ook nodig zijn extra bronnen te gebruiken als 

er in de boek een link te kort is. Bij het onderwerp over kunst zoek ik bijvoorbeeld vaak naar extra 

bronnen. Het werkboek van het vierde jaar is ook wel een pak beter dan dat van het derde jaar, wat 

uiteraard ook meespeelt. 
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a) Gebruikt u eerder kant-en-klare bronnen, eerder traditionele bronnen, eerder onconventionele 

bronnen? 

Ik gebruik soms meerdere bronnen om vergelijkingen te maken, bijvoorbeeld  voor het onderwerp ‘de 

pest’. Soms staan er in handboeken inderdaad eerder traditionele bronnen, maar af en toe wijk ik hier 

van af. Zo moeten de leerlingen over een beschaving buiten de West-Europese leren. Islam en 

Vikingen laat ik weg en ik voeg zelf materiaal over China toe. Hierbij ga ik dan zelf naar bronnen 

opzoek. Beeldmateriaal zoek ik eveneens zelf. Ook over recente onderzoeken moet je als leerkracht 

zelf informatie opzoeken.  

b) Indien u actief op zoek gaat, hoeveel tijd besteedt u aan de opzoeking en verwerking van het 

bronnenmateriaal? 

Het is vaak een proces van een aantal weken dat ik ‘broeden’ noem. Je zet alles op de pc en dan kan 

je de weken daarna nog iets beter vinden, andere bronnen laten wegvallen en uiteindelijk een ‘ei’ 

leggen.  

5. Wanneer moet je een kritische kanttekening maken bij bronnen in de les? Kan u enkele 

voorbeelden geven? 

Bijvoorbeeld bij lessen over Karel de Grote in het derde jaar zijn de bronnen uit het handboek weinig 

waard. Men gebruikt bijvoorbeeld ook de Bello Gallico etc. in contexten waar deze bronnen gebrekkige 

informatie bieden.  

Teksten zijn soms heel moeilijk. Ook de analyse is soms te beperkt en je kan hier vaak niet uithalen 

wat er juist belangrijk is. Soms is het een oplossing om dingen in het werkboek niet te doen en te 

doorstrepen. Niet elke bron is namelijk geschikt. Soms zijn ze al moeilijk voor de leerkracht en 

bijgevolg zeker ongeschikt voor leerlingen! In andere handboeken kan je dan op zoek gaan naar 

betere schema’s, bronnen etc. 

Een ander voorbeeld is dat in de les van het derde jaar over godsdienst ook stukken tekort zijn om 

het protestantisme in het vierde jaar goed te begrijpen. Als het schort aan dergelijke linken dan moet 

je dus zeker bronnen verduidelijken.   

a) Wanneer is dit nuttig, functioneel en zinvol?  b) Wanneer is dit tijdverlies? 

Als je het handboek bekijkt en er schort iets, dan voeg je iets toe. Dit pas je dan soms het jaar er op 

aan. Het eerste jaar een nieuw werkboek gebruiken is vaak doorworstelen.  

6. Indien u een keuze had tussen verschillende soorten bronnen, naar welke soort zou uw 

voorkeur meestal uit gaan?  

Ik heb niet echt een voorkeur. Variatie is belangrijk, afwisseling is ook voor de leerlingen beter. Het is 

ook leuk om tekst te ondersteunen met bijvoorbeeld beeldmateriaal. Zo zijn miniaturen vaak enorm 

handige werken.  

7. Moesten er steekkaarten beschikbaar zijn zou u deze frequent gebruiken? Waarom 

wel/niet? (zie voorbeeld/bijvoorbeeld in een online databank) 

Ja, dat kan interessant zijn. Ik gebruik ook soortgelijke werken, namelijk “Ons verleden in 

documenten”  en “Onze tijd in documenten”. Hier staan tekstuele bronnen in geordend volgens 

domeinen en historische periodes met extra uitleg!  
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12.2.2 Respondent 2 – VTI Diksmuide (letterlijke transcriptie van mondeling interview) 

1. Aan welke vereisten moet een goede historische bron volgens u zeker voldoen? 

Waarom? 

Duidelijke taal. In het technisch onderwijs mag je zeker geen moeilijke woorden gebruiken. Dus in 

originele bronnen, bijvoorbeeld denk ik aan middeleeuwse bronnen, of bronnen die in het Latijn 

geschreven werden waar moeilijke woorden inzitten, die zijn zinloos in het technische. Als de 

leerlingen de taal toch niet verstaan, gaan ze ook de bron niet verstaan. Ook mag je niet te veel 

informatie in één bron geven. Je splitst dan beter de bron, ook al neem je dan veel weg van de 

originele bron. Beter splits je dus de bron zodat de boodschap ook voor hen duidelijk is. Dat is het 

belangrijkste. 

Zelfs als je dan moet inboeten aan inhoud en dat de bron minder genuanceerd maakt? 

Ja, zeker. Bijvoorbeeld als je met een cartoon werkt, dat is leuk voor de leerlingen, dan zal je daar 

niet altijd uithalen wat je verwacht dat je eruit zal halen. Die nuances zien de leerlingen niet altijd. Dat 

kan je mondeling meegeven, maar het is niet de bedoeling dat je dat volledig begint uit te schrijven, 

want die bron is niet slecht, maar als ze alles moeten beginnen uitschrijven dan zullen ze het vrij snel 

beu geraken. Dus uiteindelijk probeer je zelf de nuance erin te steken door het mondeling te 

vermelden, maar ga je het ook niet die nuances op het examen vragen. Op de evaluatiemomenten en 

het examen bevraag je het grote verhaal. En die nuances, ik zeg het opnieuw, dat is voor het ASO. 

Die cartoons bijvoorbeeld, dus hetgeen ik in de actualiteitstesten bevraag, dat is voor hen (leerlingen 

van het technisch onderwijs) ontzettend moeilijk. Zij kunnen dat niet goed. Bij actualiteitstesten 

kunnen zij de link zeer moeilijk leggen met hetgeen ze eigenlijk wel weten. Dus als je kiest voor 

bronnen, kies dan heel duidelijke bronnen met duidelijke taal en liefst tekst, omdat dat voor hen het 

gemakkelijkst is. Daarbij moet je wel rekening houden met leerlingen die dyslexie hebben, dat je niet 

afkomt met veel te moeilijke woorden. Desnoods moet je dus de bron een beetje herschrijven, ook al 

neemt dat een stukje weg van het originele. 

2. Hoe belangrijk zijn historische bronnen in uw lessen? 

Redelijk belangrijk. Of ja, ik zou zeggen heel belangrijk. Als je uw les start met hetgeen jij weet, dat is 

tof, dat is goed. Maar wat gaat er werken bij leerlingen, wat blijft er hangen? Ik heb ooit een sessie 

gevolgd en daarin werd uitgelegd dat tien procent blijft hangen van hetgeen de leerlingen lezen. 

Twintig procent van hetgeen ze moeten instuderen. Hoe kom je dan aan negentig of honderd 

procent? Dat was onder andere dat  ze het zelf moeten uitleggen en zelf moeten visualiseren. En dan 

denk je na. Als je er zelf over les moet geven, hoe kan ik ervoor zorgen dat de leerstof het best blijft 

hangen. Ik doe dat bijvoorbeeld in een les in het tweede jaar over de Romeinse keizers. In het begin 

gaf ik dat allemaal zelf met een Powerpoint. Na verloop van tijd ben ik daarvan afgestapt en heb ik 

gezegd: jullie gaan in een groepje van twee of drie de informatie rond een keizer uitwerken. Dat en 

dat moet in de Powerpoint staan (welke keizer, belang voor Rome, minpunten en positieve punten 

enz.) en je gaat dat zelf voor de klas voorstellen. Ik kom daar niet meer op terug. Dus wat jullie 

vertellen komt in de cursus. Vertel je niets, sorry, maar dan heb je het ook niet. De druk ligt dan zo 

hoog voor die leerlingen, maar ze gaan ook effectief zelf op zoek naar goede bronnen en ze komen 

dan dikwijls zelf af met heel goed materiaal. Als ze de juiste keizer hebben natuurlijk. En dat 

onthouden ze ook zeer goed. Vraag daar iets over op het examen en ze kunnen het, en vroeger 

konden ze dat niet. Vandaar dat ik zeg: bronnen zijn belangrijk zolang je ze niet gewoon stelselmatig 

aflegt in de cursus, maar als je ze ook levendig maakt en de leerlingen activeert. Ze helpen op die 

manier de leerstof visualiseren voor de leerlingen. Doe je dat niet, dan lezen ze de tekst en lossen ze 

de vragen op. Daar ben je niets mee, dat doen ze al in elke les.  
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a) In het geval dat u een keuze zou moeten maken tussen het laten vallen van historische bronnen of 

het laten vallen van enkele inhoudelijke doelen. Waar zou uw voorkeur in eerste instantie naar uit 

gaan? Waarom? 

Geen één van de twee. Want de bronnen zijn een manier om de leerinhoud te bereiken. En de 

bronnen zijn het verhaal voor de leerlingen, een soort van kapstok, met het onderliggend geheel van 

doelstellingen die ervoor zorgen dat de leerlingen de inhoud beter onthouden. Je mag dus geen keuze 

maken. Maar misschien kan je wel filteren in het aantal bronnen, dat wel. Want als je te veel bronnen 

geeft, zal het ook niet lukken. 

3. Met welke frequentie gebruikt u bronnen in de les? 

Elke les. 

a) Zou u dit graag nog vaker doen dan u tot nu toe doet? 

Nee, het is genoeg. Ik keer terug op wat ik al verteld heb: als je overdrijft, werkt het niet meer. Dat is 

hetzelfde met het gebruik van powerpoint. Daar kruipt veel te veel tijd in voor iets dat in feite ook 

gewoon in hun cursus staat. Je cursus is eigenlijk het ding waar je het mee moet doen. Als je in een 

situatie zit waar je te veel of te weinig bronnen hebt, dan kan je daar inderdaad in gaan schiften. Ik 

gebruik elke les bronnen omdat je informatie daar uit getrokken wordt. In het ASO kan je wel doceren 

en achteraf zeggen: kijk, alles vind je nu terug in de powerpoint. Dat is dan wel weer een actievere 

vorm en daar hebben zij misschien ook vaker nood aan. Bij ons is dat juist omgekeerd. Dus is het 

misschien leuk om de leerlingen te vragen dat zij een powerpoint maken. Dat zou een schitterende 

oefening zijn. Dat is natuurlijk veel verbeterwerk, maar het is wel plezanter voor de leerlingen dan een 

evaluatiemoment onder de vorm van een overhoring. 

b) Indien ja, wat weerhoudt u om dat vaker te doen? 

Niet van toepassing. 

4. In welke mate gaat u actief op zoek naar bronnen.  

Ik heb mijn eigen cursussen gemaakt voor de eerstes en de tweedes. Ten eerste omdat je dan weet 

hoe je het gaat geven en dan ga je zoeken naar bronnenmateriaal. Meestal heb ik daar toch wel 

verschillende reeksen boeken voor gebruikt, want ik vind dat er geen een geschiedenisboek op de 

markt is die echt goed is voor in het TSO. Ook al zetten ze daar een ‘T’ bij, je moet daar eens op 

letten: Als je bij uitgeverijen boeken van het ASO en TSO gaat vergelijken, dan is dat gewoon dat ze 

een aantal bronnen gaan weglaten en wordt dat de ‘T’-versie. Of ze doen, zoals bij ‘pionier’, een 

volledige switch en dan beginnen ze te zeveren met al die moderne dingen zoals een blog en 

dergelijke andere. En dat vind ik erover. Dat is kinderlijk. Ze willen aansluiten bij de leefwereld, en ik 

versta dat, maar ik vind het erover. Daar zit geen structuur in. De eerste boeken waren veel beter dan 

hetgeen ze nu maken voor het TSO. ‘Pionier’ voor het ASO gebruik ik voor het TSO. Daar zit 

bijvoorbeeld een heel tof historisch onderzoek in voor de derdes rond de islam. De leerlingen krijgen 

de 10 kenmerken van de kunst in de islam en moeten die dan verbinden met de afbeeldingen die ze 

krijgen. Dat is echt het levendig maken van de bron. De makers van de boeken stellen veel goede 

oefeningen op voor het ASO, maar laten die dan vallen voor het TSO omdat ze ervan uitgaan dat die 

leerlingen dat toch niet zullen kunnen. Maar dat is niet juist, want die leerlingen zullen ook verder 

studeren in het hoger onderwijs. Voor de technieken is dat natuurlijk anders, maar voor een 

doorstroomrichting als STW, Handel en IW, is dat wel relevant. Dus ik steek zo’n zaken voor een 
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doorstroomrichting zeker in het examen. Als je op zoek gaat naar bronnen, probeer dan zo veel 

mogelijk handboeken te vergelijken en meestal zal je een neiging hebben om naar één specifiek boek 

te gaan omdat je daar je drive in vindt. Maar niet in het begin. In het begin moet je wel de cursussen 

volgen die er zijn. Maar na verloop van tijd, en als je zeker bent dat je die lessen zal mogen geven,  

dan maak je best je eigen cursus en daar zal je je veel beter in voelen. En dan kies jij de bronnen uit 

die je effectief wil behandelen. Als je ‘Historia’ neemt, die hebben veel boeken met veel bronnen die 

goed zijn, maar ze hebben ook veel dingen die niet goed zijn. Vroeger zaten wij met een handboek 

van ‘Historia’ die wij gebruikten, maar uiteindelijk merkten we dat we de helft van het boek niet 

gebruikten, waarom konden we dan niet beter onze eigen cursus maken. (…) 

Probeer dus  zoveel mogelijk te vergelijken en gebruik dan enkel de bronnen die voor jou functioneel 

zijn. (…) Gebruik dus materiaal van boeken, maar doe er je eigen ding mee. 

a) Gebruikt u eerder kant-en-klare bronnen, eerder traditionele bronnen, eerder onconventionele 

bronnen? 

Zie uitleg hierboven. 

b) Indien u actief op zoek gaat, hoeveel tijd besteedt u aan de opzoeking en verwerking van het 

bronnenmateriaal? 

Zie uitleg hierboven. (Het opstellen van de cursussen voor eerstes en tweedes nam vier maand in 

beslag). 

5. Wanneer moet je een kritische kanttekening maken bij bronnen in de les? Kan u enkele 

voorbeelden geven? 

Als ze te moeilijk zijn. In het derde jaar zegt mijn collega aan de leerlingen dat ze de historische 

kritiek moeten toepassen op een bepaalde bron, zonder extra uitleg of vragen. In de eerste graad kan 

je dat niet maken, je kan niet verwachten dat de leerlingen al die vragen vanbuiten kennen van de 

historische kritiek. Maar in het derde moeten ze dat wel kunnen. Maar het is wel een goede zaak dat 

die leerkracht daaronder zet dat de historische kritiek moet toegepast worden: Is het een tijdsgenoot, 

is hij een ooggetuige…? Dan doe je de leerlingen echt nadenken over de reden waarom de bron 

gemaakt is. Want het grappige is dat de leerlingen dan dikwijls met tegenstrijdige antwoorden op de 

proppen komen, waardoor je dieper kunt ingaan op waarom ze iets zeggen en denken. Maar dat doe 

je dan eerder in een huiswerk of in een historisch onderzoek, want als je dat bij elke bron doet, dan is 

dat niet haalbaar. Dan neem je eigenlijk de boodschap weg van de bron. Doe dat af en toe, wanneer 

je dat echt nodig vindt. Enkel wanneer het overduidelijk is dat de bron subjectief is en dat je dat ook 

nodig hebt in de lessen. Waarom heeft die persoon dat zo gezegd? Waarom heeft Julius Caesar 

gezegd dat de Belgen de sterksten en de dappersten zijn? Ah ja, omdat hij zichzelf nog beter vindt. 

Als het echt nodig is voor je les, dan doe je dat. Als het overbodig is, dan laat je dat eruit, anders ben 

je de leerlingen kwijt. 

a) Wanneer is dit nuttig, functioneel en zinvol?  

b) Wanneer is dit tijdverlies? 

Zie vorige vraag. 

6. Indien u een keuze had tussen verschillende soorten bronnen, naar welke soort zou uw 

voorkeur meestal uit gaan?  

Geschreven bronnen. Liefst geschreven bronnen en wat de actualiteit betreft, cartoons. Omdat, ik 

vind dat altijd moeilijk als je de actualiteit moet toetsen, en het is dit jaar de eerste keer dat we dit zo 
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uitvoerig doen, dan werk ik altijd liever met afbeeldingen omdat dat visueel blijft hangen. 

Bijvoorbeeld, ze hebben een afbeelding gehad van de vredesmars in Turkije die voor problemen heeft 

gezorgd. Dat beeld blijft hangen. Maar dat moet je dan wel toelichten: dat is het begin van een 

filmpje dat ze getoond hebben in het nieuws. Dan weten ze het. 

7. Moesten er steekkaarten beschikbaar zijn zou u deze frequent gebruiken? Waarom 

wel/niet? (zie voorbeeld/bijvoorbeeld in een online databank) 

Nee, dat doen we niet. Wij gebruiken wel steekkaarten om de leerlingen te helpen bij het opzoeken in 

de historische atlas, of om bijvoorbeeld tijdsbanden te maken. Dus eigenlijk zijn onze steekkaarten 

een soort kapstok om de leerlingen te begeleiden in het doen van bepaalde handelingen. In het eerste 

en tweede jaar wordt daar uitgebreid over les gegeven, maar tegen dat de leerlingen in het zesde 

komen, hebben ze daar soms nog moeite mee. Want we hebben hier veel leerlingen die 

zorgleerlingen zijn. Je hebt er bijvoorbeeld een aantal die lijden aan dyspraxie.  Als je hen iets uitlegt, 

dan zijn ze dat vijf minuten later weer vergeten. Dat heeft te maken met hun hersenpan en niets met 

luiheid. Dat zijn zaken waar je mee geconfronteerd wordt in het technische. Niet in het ASO, waarom 

niet? Omdat die er al lang uitgefilterd zijn. Die kunnen niet meer meedraaien in het ASO. In het TSO 

moet je daar dus ontzettend veel rekening mee houden. Daarom stellen we die steekkaarten ter 

beschikking.  

En als er steekkaarten beschikbaar zijn per specifieke bron, zou u die dan gebruiken? 

Die worden gebruikt, maar niet met steekkaarten. Wij zetten dan telkens dezelfde vraagstelling onder 

de verschillende bronnen. De leerlingen weten dan wat er van hen verwacht wordt bij elke bron. Dus 

als je dan een niet geziene bron op het examen geeft en je plaatst daar de verschillende vragen 

onder, dan weten ze wat ze moeten doen. Dus wat train je dan? Niet alleen de inhoud, maar ook de 

houding ten opzichte van de bron. En uiteindelijk is het dat wat je moet bereiken op het einde van de 

rit. Als ze, als (!) ze, naar een museum gaan en ze lezen al eens de bordjes, dat ze daar toch kritisch 

tegenover staan. Als ze al eens kijken naar het nieuws, dat ze kritisch nadenken. 
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12.2.3 Respondent 3 – Sint-Jozefsinstituut Geel 

1. Aan welke vereisten moet een goede historische bron volgens u zeker voldoen? 
Waarom? 

Ik heb een voorkeur voor bronnen waarbij je de verschillende stappen van historische methode zeker 
juist kan toepassen. Hiervoor heb je een heel aantal dingen nodig, zoals informatie over 

plaatsgebondenheid, was de maker van de bron een tijdgenoot, is de bron subjectief of objectief etc. 
Het is zeer moeilijk om juiste bronnen te vinden waarbij je deze kenmerken kan terugvinden. 

2. Hoe belangrijk zijn historische bronnen in uw lessen? 

Het belangrijkste. Leerinhouden vertrekken bij mij altijd vanuit bronnen, zij het nu visuele, secundaire, 
primaire, geschreven… bronnen. Hierbij moeten leerlingen leren nagaan hoe betrouwbaar een bron is. 

Bronnenkritiek is dus belangrijk voor mij. 

a) In het geval dat u een keuze zou moeten maken tussen het laten vallen van historische bronnen of 

het laten vallen van enkele inhoudelijke doelen. Waar zou uw voorkeur in eerste instantie naar uit 
gaan? Waarom? 

Dan laat ik inhoudelijke doelen vallen. Geschiedenis is al maar één uur in de week dus er is sowieso 
selectie van doelen. Het is echter belangrijk dat leerlingen informatie kritisch leren beoordelen. In 

geschiedenislessen krijgt dit daarom prioriteit van mij. 

3. Met welke frequentie gebruikt u bronnen in de les? 

Elke les, liefst een geschreven én een visuele bron, minstens twee per les. Bronnen moet men 

selecteren op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Men mag zeker ook niet te veel bronnen gebruiken. 

Bijvoorbeeld bij Renaissance gebruik ik één of twee bronnen met alle kenmerken van de Renaissance 
en deze worden dan volledig uitgespit. Dit is een pak beter dan een ‘kijkles’ met vijftien schilderijen 

waar de leerlingen amper informatie uit kunnen halen. 

a) Zou u dit graag nog vaker doen dan u tot nu toe doet? 

Nee, voor verdere uitleg zie volgende vraag. 

b) Indien ja, wat weerhoudt u om dat vaker te doen? 

Als men slechts één uur per week geschiedenis heeft, dan heeft men niet veel te willen. 

4. In welke mate gaat u actief op zoek naar bronnen. 

Ik heb verschillende boeken van verschillende uitgeverijen thuis. Meestal houd ik me wel aan de 

bronnen van het handboek. Bij testen en examens gebruik ik vaak bronnen uit het materiaal dat ik 
thuis heb liggen. 

a) Gebruikt u eerder kant-en-klare bronnen, eerder traditionele bronnen, eerder onconventionele 
bronnen? 

Dit hangt van het onderwerp af. Soms zijn de bronnen over een bepaald onderwerp zeer beperkt en 
gebruik ik dus vaak dezelfde bronnen. Bij veel onderwerpen zijn er bronnen à volonté. Ik zoek ook wel 

op google bronnen, aangezien dit praktisch makkelijk is omdat je gewoon kan knippen en plakken. 
Door mijn ruime collectie handboeken heb ik een serieus arsenaal aan bronnenmateriaal. 
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b) Indien u actief op zoek gaat, hoeveel tijd besteedt u aan de opzoeking en verwerking van het 

bronnenmateriaal? 

Heel veel. Bij het opstellen van testen of examens kruipt drie vierde van de tijd die je spendeert in het 

zoeken van goed materiaal. 

5. Wanneer moet je een kritische kanttekening maken bij bronnen in de les? Kan u enkele 

voorbeelden geven? 

Bij een werk dat geschreven is door keizer Augustus over zijn eigen leven en prestaties krijg je een 

zeer eenzijdig beeld. Hier stel ik dan bronnen tegenover van bijvoorbeeld een geschiedkundige uit die 
tijd over dezelfde gebeurtenissen. De leerlingen leren zo dat bronnen die over hetzelfde gaan toch een 

volledig ander verhaal kunnen vertellen. Je krijgt hier dus een confrontatie van bronnenmateriaal. 

Een ander voorbeeld is dat je verschillende Spaanse bronnen hebt die Precolumbiaanse slavenarbeid 

etc. veroordelen maar ook waarin ze hun eigen daden verantwoorden. Dit materiaal kan je dan ook 
laten botsen om de leerlingen over te laten nadenken. 

a) Wanneer is dit nuttig, functioneel en zinvol? b) Wanneer is dit tijdverlies? 

In het leerplan geschiedenis zijn zeven doelen kennis twee inzicht en tien historische vaardigheden, 
wat dus opnieuw terugslaat op die historische methode. In dit laatste zou dus het meeste tijd moeten 

kruipen. 

Uiteindelijk is kennis/inhoud even belangrijk, maar ik heb de neiging meer te werken naar 

vaardigheden omdat de leerlingen dit meer nodig hebben in hun latere leven. Met harde feiten en 
kennis zoals bijvoorbeeld wanneer Napoleon overleed, daar zijn deze leerlingen weinig mee. 

6. Indien u een keuze had tussen verschillende soorten bronnen, naar welke soort zou uw 

voorkeur meestal uit gaan? 

Ik heb niet echt een voorkeur. Men moet zorgen voor variatie in de bronnen die men selecteert, 

bijvoorbeeld niet altijd spotprenten bij de Franse revolutie, niet altijd schilderijen bij Renaissance, 
afwisseling tussen primaire, secundaire, visuele, geschreven… bronnen. Dit hangt opnieuw voor een 

deel van het onderwerp af. 

7. Moesten er steekkaarten beschikbaar zijn zou u deze frequent gebruiken? Waarom 

wel/niet? (zie voorbeeld/bijvoorbeeld in een online databank) 

Sowieso, dit kan zeker helpen nagaan of bronnen betrouwbaar of niet zijn. Zo hebben mijn collega en 

ik ook een ‘denktank’ op smartschool waar wij onze bronnen inzetten en waaruit wij dus jaarlijks een 
selectie maken. 
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12.2.4 Respondent 4 – Don Bosco-instituut Genk 

1. Aan welke vereisten moet een goede historische bron volgens u zeker voldoen? 

Waarom? 

Ik wissel tussen allerlei bronnen. Naast krantenartikelen en bronnen uit het handboek gebruik ik ook 

filmfragmenten. Qua toelichting probeer ik de leerlingen wat te laten groeien doorheen het jaar. 

Stilaan laat ik ze zelf nadenken hierover. Bij de meeste lukt het niet om zelf creatief hierin te zijn, 

maar ik probeer wel hun kritische ingesteldheid wat te stimuleren. Het best kan de bron gelinkt zijn 

aan de les en niet te moeilijk zijn, zeker voor de eerste graad. Er bestaat echter niet iets als de ideale 

bron. Vaak is het ontbreken van informatie of bijvoorbeeld anachronismen net nuttig om een les aan 

te pakken. 

2. Hoe belangrijk zijn historische bronnen in uw lessen? 

Voor mij persoonlijk heel belangrijk, maar soms moet je het ook van de leerlingen hun kant bekijken. 

Voor hen is dat soms een ‘ver van hun bed’-show. Ze vinden het ook soms gewoon niet interessant, 

bijvoorbeeld oude prentjes. Maar het helpt wel wanneer je dan bijvoorbeeld PowerPoint gebruikt en je 

projecteert de bronnen op groot scherm, zodat het ook makkelijker werkt. Tegenwoordig doet wel 

iedereen dat. Of gewoon de bron printen en uitdelen, een bron zegt veel minder wanneer het gewoon 

in het boek staat, in plaats van dat je het kan uitdelen. 

a) In het geval dat u een keuze zou moeten maken tussen het laten vallen van historische bronnen of 

het laten vallen van enkele inhoudelijke doelen. Waar zou uw voorkeur in eerste instantie naar uit 

gaan? Waarom? 

Inhoudelijke doelen schrappen? We moeten ons leerplan gezien hebben, we mogen daar natuurlijk 

niet in schrappen, als ik dat zou doen dan zou ik het allemaal beter weten dan het ministerie en dat is 

niet. 

Maar stel dat je hiervoor ‘carte blanche’ krijgt? 

Inhoudelijke doelen schrappen lijkt me veel gezegd. Ik sta wel open om ze misschien wat in te korten 

en me meer te beperken tot hoofdzaken. Het is toch belangrijk dat leerlingen op een kritische manier 

met bronnen kunnen omgaan. Er zijn wel doelen zoals beschaving en moderniteit die op zichzelf zeker 

weg zouden mogen vallen, maar dat levert weinig op. Helaas hebben alle andere doelen wel hun 

relevantie. 

3. Met welke frequentie gebruikt u bronnen in de les? 

a) Zou u dit graag nog vaker doen dan u tot nu toe doet? 

b) Indien ja, wat weerhoudt u om dat vaker te doen? 

Bronnengebruik probeer ik vaak te doen, maar is al iets moeilijker bij het eerste en het tweede jaar, 

dan bij het derde en het vierde jaar. Ik zou dit natuurlijk vaker willen doen, maar het is vaak maar 

één uurtje in de week dat we mekaar zien en we moeten dan ook nog toetsen doen, dus het is in de 

praktijk ook wel heel moeilijk. 
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4. In welke mate gaat u actief op zoek naar bronnen.  

a) Gebruikt u eerder kant-en-klare bronnen, eerder traditionele bronnen, eerder onconventionele 

bronnen? 

b) Indien u actief op zoek gaat, hoeveel tijd besteedt u aan de opzoeking en verwerking van het 

bronnenmateriaal? 

Zoals ik al zei: ik probeer de verschillende soorten bronnen ook te projecteren of uit te delen, zodat 

lln. niet enkel met het handboek moeten werken. Meestal haal ik echter wel de bronnen uit het 

handboek, zodat de lln. de link thuis nog met de leerstof kunnen leggen. Om een voorbeeld te geven: 

De Steen van Rosetta is een bron die ik in het eerste jaar gebruik, als afbeelding. Die link ik aan de les 

over evolutie van het schrift. 

5. Wanneer moet je een kritische kanttekening maken bij bronnen in de les? Kan u enkele 

voorbeelden geven? 

a) Wanneer is dit nuttig, functioneel en zinvol?  

b) Wanneer is dit tijdverlies? 

Het hangt ook van de sterkte van de klasgroep en het moment in het jaar. In het begin is het nog iets 

vaker 'handje vasthouden'. De ideale werkwijze is als leerlingen zelf hun vragen kunnen stellen bij een 

bron, maar dat is het ideaalbeeld en niet altijd even haalbaar. Dat zal je zelf ook nog wel ontdekken. 

6. Indien u een keuze had tussen verschillende soorten bronnen, naar welke soort zou uw 

voorkeur meestal uit gaan?  

Afhankelijk van de les waaraan ze gelinkt moet worden, zou ik toch steeds proberen duidelijk te 

houden wat de link met de les juist is. In een eerste graad zal je vaak merken dat leerlingen de 

nodige steun nodig hebben. In Utopia zouden alle leerlingen de link met de les zelf moeten kunnen 

liggen, maar in de praktijk is dit niet haalbaar.  

7. Moesten er steekkaarten beschikbaar zijn zou u deze frequent gebruiken? Waarom 

wel/niet? (zie voorbeeld/bijvoorbeeld in een online databank) 

Indien er echt intensief gewerkt rond een bron, zou dit zeker nuttig zijn. Ik vrees echter dat de tijd die 

we kunnen spenderen aan één bepaalde bron vaak te weinig is. Dan moet je ook begrijpen dat een 

leerkracht er minder tijd insteekt, omdat er ook minder aandacht aan besteed wordt. 
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12.2.5 Respondent 5 – HDC Leuven 

1. Aan welke vereisten moet een goede historische bron volgens u zeker voldoen? 

Waarom? 

Een historische bron moet ten eerste natuurlijk correct zijn, dat is evident, maar het moet vooral op 

een niveau bruikbaar zijn waaraan mijn leerlingen van 13-14 jaar daar iets aan kunnen hebben. Zo 

zijn er veel Griekse en Romeinse geschiedschrijvers die door hun archaïsch taalgebruik of de 

vertalingen hiervan gewoon niet te gebruiken zijn. Dan ben je een halve les bezig met de betekenis 

van een woord uit te leggen voordat ze een beetje snappen waarover het gaat. Een goede bron moet 

dus vooral toegankelijk zijn. 

2. Hoe belangrijk zijn historische bronnen in uw lessen? 

Elke les wordt sowieso opgehangen aan bronnen. Je verteld het niet ‘zo en zo en zo’ maar we laten 

hen zelf dingen afleiden uit bronnen dus eigenlijk is een bron altijd het vertrekpunt van de les. 

a) In het geval dat u een keuze zou moeten maken tussen het laten vallen van historische bronnen of 

het laten vallen van enkele inhoudelijke doelen. Waar zou uw voorkeur in eerste instantie naar uit 

gaan? Waarom? 

Ja ik moet eerlijk zeggen dat als ik merk dat ik dit niet meer behandeld krijg dat ik dit dan sowieso 

doorschuif naar de volgende les, omdat ik allebei even waardevol vindt. De examens van de leerlingen 

zijn ook deels opgemaakt uit bronnen dus ze moeten dezen dan ook kunnen vanuit de les. 

3. Met welke frequentie gebruikt u bronnen in de les? 

Met ons nieuwe handboek is zeker de helft van de les feitelijk brongebruik. Er zijn minstens elke les 2 

geschreven bronnen, minstens elke les een kaart, een tijdlijn, heel veel beeldmateriaal,… 

a) Zou u dit graag nog vaker doen dan u tot nu toe doet? 

Ik vind de huidige balans wel goed. De tendens is ook om meer met bronnen te werken en minder 

vakinhoudelijk te gaan werken. Leerlingen krijgen minder kennis mee vanuit de lessen dan pakweg 10 

jaar geleden maar ze leren wel veel meer met bronnenmateriaal werken. 

b) Indien ja, wat weerhoudt u om dat vaker te doen? 

4. In welke mate gaat u actief op zoek naar bronnen.  

We hebben nu gelukkig een handboek waarin we heel veel bronnenmateriaal hebben, maar ik gebruik 

natuurlijk ook nog altijd wel goede bronnen vanuit mijn vorige handboeken. Ik moet zeggen dat ik 

daar nu natuurlijk wel minder actief naar op zoek ga omdat ik doorheen de jaren wel al een hele 

resem aan bronnen heb bijeengesprokkeld die ik kan gebruiken. Het is niet dat ik echt nog 

doelbewust naar bronnen op zoek ga, dat doe ik eigenlijk niet meer.  

a) Gebruikt u eerder kant-en-klare bronnen, eerder traditionele bronnen, eerder onconventionele 

bronnen? 

Onconventionele bronnen ga ik minder gebruiken, omdat die vaak minder toegankelijk zijn. Je kiest 

natuurlijk altijd een bron in functie van “wat wil ik met mijn leerlingen bereiken” en ja, je hebt goede 
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bronnen hiervoor dus ik zie het nu er niet goed van in om dan nog iets anders te gebruiken. Voor mij 

is dat wel alle jaren hetzelfde maar voor mijn leerlingen is dat elk jaar helemaal nieuw natuurlijk. Het 

moet dus altijd wel een duidelijk doel hebben. Voor het examen bijvoorbeeld ga ik wel op zoek naar 

een voorbeeld dat ze totaal nog niet kennen, zodat ze echt van nul moeten beginnen en de focus op 

de vaardigheden ligt. 

b) Indien u actief op zoek gaat, hoeveel tijd besteedt u aan de opzoeking en verwerking van het 

bronnenmateriaal? 

Dat is onvoorstelbaar hoeveel tijd je daarin steekt, dat is de reden dat ik nu bronnen gebruik die 

voorhanden zijn. Ik kan daar geen tijdsspanne op plakken. Ik heb voor mezelf de limiet gesteld dat ik 

per les maximum nog 4 uur voorbereid, ook omdat ik voor mezelf nog heel veel extra informatie en 

bronnen ga opzoeken maar 4 is voor mij een limiet voor lesvoorbereiding. Maar ik kon vroeger 

gemakkelijk een heel weekend aan 1 les werken, maar dat is niet meer haalbaar.  

5. Wanneer moet je een kritische kanttekening maken bij bronnen in de les? Kan u enkele 

voorbeelden geven? 

Bij elke bron moet je leerlingen wel duidelijk maken wie dit geschreven heeft, of die persoon tot één 

van de partijen waarover de bron gaat of wat dat iemand van de tegenstanders of … . Bij elke bron 

zijn we daar eigenlijk wel mee bezig. Niet bij elke bron even intensief, maar ik ga nooit tegen mijn 

leerlingen zeggen “Neen nu maar aan wat daar staat.”, ze zullen altijd de kanttekening moeten maken 

van “Moeten we nu maar gewoon geloven wat er hier staat?”. Dit zijn dingen waar wij echt heel 

intensief mee bezig zijn.  

a) Wanneer is dit nuttig, functioneel en zinvol?  

Altijd, dit vind ik nooit tijdverlies want dit vind ik één van de belangrijkste dingen die ze vanuit de les 

geschiedenis moeten meekrijgen namelijk dat ze kritisch moeten zijn. Dus vind ik niet dat wij als 

leerkracht kunnen zeggen van ‘Neem dit nu maar gewoon aan want wij bieden jullie dit aan dus 

geloof maar dat dit ok is.” Ik vind het echt heel belangrijk dat ze zich bij elke bron de vraag stellen of 

de mensen hier misschien niet wat gekleurd in hun manier van dingen te omschrijven. Soms is dit 

maar enkele zinnetjes waarin we dit behandelen. Het is niet alsof we bij elke bron de volledige 

historische kritiek gaan doen, maar dat komt toch wel bij elke bron aan bod ja, zeker bij geschreven 

en actualiteitsbronnen.  

b) Wanneer is dit tijdverlies? 

6. Indien u een keuze had tussen verschillende soorten bronnen, naar welke soort zou uw 

voorkeur meestal uit gaan? 

Ik vind een mix van allerlei bronnen nog altijd het beste om mee te werken. Zowel visueel als 

geschreven. Ik wil niet zeggen “Ik wil alleen met geschreven bronnen werken of alleen met kaarten of 

foto’s werken.” Het moet een goede mix zijn van alle bronnen samen.  

7. Moesten er steekkaarten beschikbaar zijn zou u deze frequent gebruiken? Waarom 

wel/niet? (zie voorbeeld/bijvoorbeeld in een online databank) 

Ik denk dat ik zoiets wel heel vaak zou gebruiken. Om extra dingen aan te bieden of bv zeker als je 

les in een tweede Grieks-Latijnse geeft, daar kan je echt veel dieper gaan en dan is het tof als je extra 

dingen kan aanbieden. Of ook later voor examens en dergelijke, je kan altijd goed bronmateriaal 

gebruiken, uiteraard. Ja ik zou dat dus zeker vaak gebruiken denk ik. En ik denk dat vele leerkrachten 

geschiedenis dit ook graag zouden gebruiken. 



De feiten voorbij 

105 
 

12.2.6 Respondent 6 – Sint-Jozefinstituut Essen 

1. Aan welke vereisten moet een goede historische bron volgens u zeker voldoen? 

Waarom? 

Een goede historische bron geeft ten eerste al weer wie de auteur is en eventueel wat extra 

informatie over die auteur. Daarnaast is een situering altijd handig, zeker in de tijd. Deze factoren zijn 

voor mij zelfs belangrijker dan de inhoud omdat je de inhoud nog eventueel kan kaderen (meningen, 

feiten,…). Een goede historische bron geeft genoeg informatie weer om te kunnen besluiten of ze 

betrouwbaar is of niet. 

2. Hoe belangrijk zijn historische bronnen in uw lessen? 

a) In het geval dat u een keuze zou moeten maken tussen het laten vallen van historische bronnen of 

het laten vallen van enkele inhoudelijke doelen. Waar zou uw voorkeur in eerste instantie naar uit 

gaan? Waarom? 

Een voorkeur vind ik moeilijk. Het hangt er wat van af want je moet ergens een evenwicht vinden. Je 

moet proberen om toch in elke les een paar historische bronnen te gebruiken. Kwaliteit is belangrijker 

dan kwantiteit, zeker in dit geval. Optimaal is het gebruiken van minstens twee bronnen die hetzelfde 

bespreken, maar de auteur van de ene bron is een voorstander en de andere een tegenstander.  Voor 

mij is het belangrijk dat de leerlingen kunnen inzien dat de geschiedenis van meer kanten te bekijken 

is. 

Maar stel dat je hiervoor ‘carte blanche’ krijgt? 

Moest dit het geval zijn zou ik, tijdens elke les die ik geef, minstens twee of meerdere bronnen 

gebruiken die worden toegepast op de juist vermelde manier. Dat evenwicht blijf ik wel behouden. 

Aan de ene kant zou ik dan veel selectiever omgaan met de bronnen en er eentje weglaten en 

vervangen met een gelijkaardige bron vanuit een ander standpunt. Maar, aan de andere kant, heb je 

op inhoudelijke vlak zo een extra doel voor ogen, namelijk het historisch kritisch kijken naar en 

vergelijken van bronnen. 

3. Met welke frequentie gebruikt u bronnen in de les? 

Als ik kijk naar ons handboek (Storia 3 Live) worden er elke les redelijk wat tekstbronnen gebruikt, zo 

een drietal of viertal per les die ik altijd probeer te doen. Ik durf ook bronnen over te slaan die niet 

echt aansluiten bij de les of zeer veel tijd in beslag nemen.  Om een bron gedetailleerd te bespreken 

is het soms zoeken om daar de tijd voor te vinden. 

a) Zou u dit graag nog vaker doen dan u tot nu toe doet? 

Neen, de verhouding is goed in het handboek.  

b) Indien ja, wat weerhoudt u om dat vaker te doen? 

Ik durf ook bronnen over te slaan die niet echt aansluiten bij de les of zeer veel tijd in beslag nemen.  

Om een bron gedetailleerd te bespreken is het soms zoeken om daar de tijd voor te vinden. 
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4. In welke mate gaat u actief op zoek naar bronnen? 

a) Gebruikt u eerder kant-en-klare bronnen, eerder traditionele bronnen, eerder onconventionele 

bronnen? 

Vooral bronnen die de leerlingen kunnen boeien en gebruiken in de les. Dat zullen dan eerder kant-

en-klare bronnen en traditionele bronnen zijn. Met de uitzondering dan van examens en toetsen. Dan 

proberen we er wel eens een onconventionele bron tussen te steken. 

b) Indien u actief op zoek gaat, hoeveel tijd besteedt u aan de opzoeking en verwerking van het 

bronnenmateriaal? 

Tijdens de les gebruik ik meestal de bronnen die in het handboek staan, als het goede bronnen zijn. 

Ik durf er soms wel enkele overslaan, zoals u weet. Als ik zelf op zoek ga naar bronnen, dan is dat 

voor toetsen en examens. Deze bronnen komen dan meestal uit andere handboeken of van een 

betrouwbare website. 

5. Wanneer moet je een kritische kanttekening maken bij bronnen in de les? Kan u enkele 

voorbeelden geven? 

a) Wanneer is dit nuttig, functioneel en zinvol?  

Bij bronnen waar veel meningen inzitten maak ik wel steeds duidelijk dat er twee kanten zijn van elk 

verhaal (bijvoorbeeld bij een veldslag: elke kant heeft een bron voorzien; voor de leerlingen is het 

belangrijk om weten in welk kamp de bron zich bevindt.). Het is ook belangrijk dat de leerlingen 

weten hoe ze er kritisch moeten naar kijken. Dan is het dus voor mij belangrijk om er een tweede 

bron naast te zetten die een andere versie van de feiten weergeeft. 

b) Wanneer is dit tijdverlies? 

Als het vooral over feiten gaat heeft het niet veel zien om daar kritisch mee om te springen. Het is 

niet belangrijk wie dit hier vertelt. 

6. Indien u een keuze had tussen verschillende soorten bronnen, naar welke soort zou uw 

voorkeur meestal uit gaan?  

Als ik dan denk aan primaire en secundaire bronnen is het een voordeel dat we de primaire versie 

kunnen gebruiken aangezien de makers vaak getuigen zijn en de historische gebeurtenis gezien 

hebben. In sommige gevallen is het onmogelijk om een primaire bron te gebruiken en dan denk ik dat 

secundaire bronnen ook nuttig kunnen zijn. Het is dan wel belangrijk om te weten op wie de maker 

zicht heeft gebaseerd en wat meer informatie te hebben over de schrijver ervan. Mijn voorkeur gaat 

naar de primaire. 

Het hangt van het onderwerp af welke soort bron we kunnen gebruiken, zij het nu een visuele of een 

geschreven bron. Bij lessen over kunst is het dan wel beter om visuele bronnen te gebruiken. Het 

gebruiken van echte voorwerpen is natuurlijk ook een meerwaarde en staat dichter bij de leerlingen 

dan een tekstbron. Denk aan een ploeg of een lastdier bij thema’s over het sedentaire. Als we het 

hebben over godsdienst of politiek; inhoudelijk zware thema’s is het belangrijk om een tekstbron te 

gebruiken. 
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7. Moesten er steekkaarten beschikbaar zijn zou u deze frequent gebruiken? Waarom 

wel/niet? (zie voorbeeld/bijvoorbeeld in een online databank) 

Ik zou ze zeker gebruiken, maar als  ingevuld hulpmiddel voor de leerlingen. Zo zien ze de structuur 

er van in en wordt het een automatisme om een bron te analyseren. Ze hebben een leidraad en 

enkele bepaalde vragen zodat ze kunnen volgen. Ik denk niet dat je het voor elke bron kan gebruiken 

of moet doen, wegens tijdsgebrek. 

Zelf heb ik er niet veel nood aan, denk ik. Omdat ik zelf wel kan inschatten of het een goede bron is 

of niet. De voorziene vragen zitten al reeds in mijn hoofd. Het zou belangrijker zijn voor leerlingen 

omdat zij niet goed weten waar ze naar moeten kijken. 
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12.2.7 Respondent 7 – Sint-Jozefinstituut Essen 

1. Aan welke vereisten moet een goede historische bron volgens u zeker voldoen? 

Waarom? 

Ze moet direct bruikbaar zijn, in een taal die wel te verstaan is. Ze zijn ontzettend belangrijk en elke 

les worden ze wel gebruikt, zij het primair of secundair, visueel of geschreven. Ze moeten natuurlijk 

afgestemd worden op een juiste les en bruikbaar zijn in de les (barok: visueel, reformatie: schriftelijk).  

2. Hoe belangrijk zijn historische bronnen in uw lessen? 

a) In het geval dat u een keuze zou moeten maken tussen het laten vallen van historische bronnen of 

het laten vallen van enkele inhoudelijke doelen. Waar zou uw voorkeur in eerste instantie naar uit 

gaan? Waarom? 

Ik vind sommige onderwerpen en bronnen zo mooi dat ik mijn lesuren hier soms volledig op afstem. 

Zo was er een tentoonstelling over Rubens als propagandaschilder, waar de leerlingen feitelijk de 

échte werken van Rubens voor hun neus kregen en karakteristieken mochten nateken/analyseren. Dit 

is dus geen inhoudelijk doel dat moet behaald worden binnen de lessen. Het is verdiepend en 

verruimend en niet echt leerstof. Ons leerplan kan beschreven worden als ‘half open en half gesloten’. 

Hierin zitten o.a. de vaardigheden die zeker hun plaats krijgen binnen het lesaanbod. 

3. Met welke frequentie gebruikt u bronnen in de les? 

Zoveel mogelijk. Het belangrijkste voor mij is in dit geval het gebruiken van kaartmateriaal, aangezien 

hier buiten het geografisch-territoriale een schat van informatie in staat. In het huidig handboek van 

Storia 4 Live zitten enkele bron die weinig relevant zijn en ik dus oversla. Ik gebruik wel de meesten 

in dit boek. 

a) Zou u dit graag nog vaker doen dan u tot nu toe doet? 

Telkens als de gelegenheid zich voordoet is de verleiding zeer groot en als er dan tijd is en het nut 

van de bron kan bewezen worden doe ik dat zeker. 

b) Indien ja, wat weerhoudt u om dat vaker te doen? 

Tijdsgebrek. 

4. In welke mate gaat u actief op zoek naar bronnen? 

a) Gebruikt u eerder kant-en-klare bronnen, eerder traditionele bronnen, eerder onconventionele 

bronnen? 

Ik ga actief op zoek naar bronnen, liefst van al zijn dat authentieke bronnen. Kijk naar de 

tentoonstelling van Rubens, de uitstap naar Antwerpen. We gaan dan oorspronkelijke voorwerpen, 

bronnen bekijken en die passen we dan later toe in de les en op de toetsen en examens. Graag doe ik 

aan een vergelijking met het hedendaagse. Zo gingen we bijvoorbeeld de gasthuizen en 

verzorgingskamers bekijken in Antwerpen. Dan vergelijk ik de huidige ‘Sobota’ (boek over anatomie) 

met die van toen (Vesalius). 
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b) Indien u actief op zoek gaat, hoeveel tijd besteedt u aan de opzoeking en verwerking van het 

bronnenmateriaal? 

In het voorbereiden van die vergelijkingsoefeningen en uitplannen van uitstappen steek ik veel tijd. Ik 

zal niet elke les op zoek gaan naar alternatief bronnen materiaal maar doe het toch heel vaak. 

5. Wanneer moet je een kritische kanttekening maken bij bronnen in de les? Kan u enkele 

voorbeelden geven? 

a) Wanneer is dit nuttig, functioneel en zinvol?  

Ik denk dan meteen aan de propaganda van Rubens die de leerlingen bekijken. Waarom maakt hij 

dat? In opdracht van wie? Wat krijgt hij er voor terug? De kritische kanttekening moet er dus zeker 

worden bijgeplaatst. 

b) Wanneer is dit tijdverlies? 

Nooit. Ik denk dan aan het schoolvoorbeeld van karikaturen. Het is in de geschiedenis vaak genoeg 

gebeurd dat bepaalde zaken verkeerd werden geïnterpreteerd met alle gevolgen van dien. Het maakt 

dat men kritisch kijkt naar bronnen en verkeerde interpretaties worden weggewerkt. Het is essentieel 

bij het bespreken van elke bron. 

6. Indien u een keuze had tussen verschillende soorten bronnen, naar welke soort zou uw 

voorkeur meestal uit gaan?  

De visuele bronnen vind ik heel leuk en veelzijdig. Je kan er ontelbaar veel dingen mee doen. Denk 

aan karikaturen, ze ademen de tijdsgeest. Qua geschreven bronnen: we zijn meer en meer 

geëvolueerd naar een kijkend publiek. Dat speelt een rol en beïnvloedt zeker mijn lessen. 

7. Moesten er steekkaarten beschikbaar zijn zou u deze frequent gebruiken? Waarom 

wel/niet? (zie voorbeeld/bijvoorbeeld in een online databank) 

Alle hulpmiddelen zijn goed. De geschiedenis is zo een groot onderwerp, met al zijn facetten en dan 

kan het interessant zijn om op die manier hulpmiddeltjes aan te bieden. Voor startende leerkrachten is 

het zeker aangewezen. Zo voorkomt men het vermelden van bepaalde aspecten of het kaderen van 

de bron en de les in het algemeen. Ook voor de leerlingen zou het een grote aanwinst zijn op vlak van 

de ontwikkeling van het historisch-kritisch denken. Een belangrijke vaardigheid die wordt vermeld in 

het leerplan en van ontzettend belang is in deze tijd met de verscheidene media,…  
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 Sjabloon steekkaart 12.3

“Titel historische bron” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur/Maker: identificatiefiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte achtergrondinformatie:  

 

Soort bron?  

 

Historisch(e) domein(en)?  

 

Wat is de maatschappelijke en tijdscontext van de bron?  

 

Is de bron in oorspronkelijke vorm? Is deze volledig weergegeven?  

 

Naam 

 

 

Tijdsperiode 

 

 

Plaats/nationaliteit 

 

 

Rechtstreekse getuige?  

 

 

Reden om subjectief te zijn? 

 

 

Doel van de maker?  

 

 

Wat is zijn/haar boodschap?  

 

 

Andere relevante informatie? 

 

 

Bron 
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Wat is de boodschap van de bron?  

 Wat wordt impliciet weergegeven?  

 

 Wat wordt expliciet weergegeven?  

 

Voor welke onderwerpen, onderzoeksvragen, probleemstellingen… is deze bron 

waardevol? 

 

Eventuele valkuilen bij het gebruiken van de bron? 

 

Bijkomende tips:  

 

 

 

 


