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Dit artikel is gebaseerd op een theoretisch deel en oefen-
module ontwikkeld in kader van het project ‘Omgaan met 
bronnen in het onderwijs. De ontwikkeling van een oplei-
dingspakket voor lerarenopleidingen over de presentatie en 
bevraging van bronnen in het onderwijs in geschiedenis, 
cultuurwetenschappen en andere vakken.’ Dit project werd 
gefinancierd door het expertisenetwerk School of Educa-
tion van de associatie KU Leuven, en geconcipieerd en uit-
gevoerd aan de KU Leuven (de Specifieke Lerarenopleiding 
Geschiedenis, de Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis 
na 1750 en het Centrum voor Instructiepsychologie en 
Technologie) en de professionele bacheloropleidingen leer-
kracht secundair onderwijs van Odisee en UCLL. Meer uit-
leg, en een uitgebreide theoretische tekst en oefenmodules 
vindt u op https://associatie.kuleuven.be/schoolofeduca-
tion/projecten/omgaan-met-bronnen-in-het-onderwijs. 
Om leerlingen tot statistische geletterdheid te brengen, 
hebben statistische bureaus in een aantal landen in de we-
reld, waaronder Canada en Australië, specifiek educatieve 
programma’s lopen, die focussen op de deconstructie van 
cijfers in tabellen en grafieken. 

InleIdIng

Bronnen vormen een cruciale toegang tot informatie in elk 
vak. Ze maken het mogelijk vakinhoudelijke kennis op te 
bouwen (Rinschede, 1999). Evengoed laten ze toe inzicht 
te verwerven in de wijze waarop die kennis tot stand komt. 
De leerkracht heeft een belangrijke impact op het denken 

van leerlingen over bronnen. Het is immers veelal de leer-
kracht die bronnen selecteert, ze van context voorziet (over 
wie de bron maakte, wanneer, en in welke maatschappe-
lijke omstandigheden) en er vragen bij stelt. Uit onderzoek 
blijkt echter dat zowel de presentatiepraktijk van bronnen 
als de instructiepraktijk van leerkrachten bij bronnen niet 
altijd ‘volgens het boekje’ verloopt (Van Nieuwenhuyse et 
al., 2016). Inzake presentatie worden bronnen soms op 
substantieel vervormde wijze weergegeven, waardoor de 
essentie van de inhoud en van de boodschap van de ori-
ginele bron soms in het gedrang komt. Vaak worden con-
textgegevens – die cruciaal zijn voor de interpretatie van 
de bron – niet verstrekt, waardoor een kritische bevraging 
van de bron erg moeilijk wordt. Bronnen worden dikwijls 
ook enkel omwille van hun inhoud ingezet en bevraagd in 
de les. In de praktijk gaan het ontbreken van contextinfor-
matie en het beperken van de vraagstelling tot de inhoud 
van de bron veelal hand in hand. Door louter inhoudelijke 
vragen te stellen bij bronnen dreig je als leerkracht de in-
druk te wekken dat de werkelijkheid rechtstreeks en pro-
bleemloos uit bronnen kan worden afgelezen. Dat is uiter-
aard niet het geval. Je versterkt op die manier evenwel de 
naïeve opvattingen van leerlingen, die, zo blijkt uit onder-
zoek, bronnen niet spontaan beschouwen als interpretaties 
van een gebeuren of een fenomeen door een auteur, maar 
eerder als een letterlijke weergave van een werkelijkheid 
(Maggioni, VanSledright & Alexander, 2009).

Om leerlingen tot een kritische omgang met bronnen te 
brengen is het van cruciaal belang hen hier systematisch 
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en volgehouden vaardig in te maken. In dat verband ma-
ken we onderscheid tussen redeneren met en redeneren 
over bronnen. De eerstgenoemde vorm van redeneren richt 
zich op de inhoud van de bron, en om het selecteren van 
informatie uit bronnen. Bij het redeneren over een bron 
gaat het om het kritisch beoordelen van de bruikbaarheid 
en de waarde van een bron in het licht van een specifieke 
vraagstelling, vanuit de context waarin ze tot stand kwam 
en vanuit het auteurschap. 

In deze bijdrage gaan we eerst dieper in op het verschil 
tussen redeneren met en over bronnen. Vervolgens staan 
we stil bij drie aspecten inzake bronnenomgang: (1) Hoe 
worden bronnen gepresenteerd aan de leerlingen? (2) 
Hoe worden bronnen gecontextualiseerd? Welke soort 
contextinformatie voorziet het leerboek of de leerkracht? 
(3) Op welke wijze en met welk doel worden ze bevraagd, 
en welke rol speelt de aangeboden contextinformatie in de 
bevraging? Voor elk van de drie aspecten gaan we na wat 
aandachtspunten zijn in verband met bronnengebruik. 
We doen dit vanuit de analyse van dagdagelijkse praktij-
ken inzake bronnenomgang in het vak aardrijkskunde in 
combinatie met dezelfde analyse in verwante vakken, zoals 
geschiedenis en cultuurwetenschappen. Vervolgens geven 
we aan hoe we kunnen bereiken dat het kritisch denken 
van leerlingen wordt gestimuleerd, en het bewustzijn 
wordt aangescherpt dat de werkelijkheid niet rechtstreeks 
uit bronnen af te lezen is. Tot slot verwijzen we naar een oe-
fenmodule die kansen biedt om de theoretische inzichten 
in de praktijk te leren omzetten. Deze oefenmodule is in 
eerste instantie bedoeld voor studenten uit de lerarenoplei-
ding aardrijkskunde. We zijn er evenwel van overtuigd dat 
ze ook in een vakwerkgroep aardrijkskunde de nodige stof 
tot reflectie en debat onder leraren kan bieden.

redeneren	met	en	over	bronnen

Binnen het vak aardrijkskunde nemen bronnen een cruci-
ale plaats in (Rinschede, 1999; Van den Berg et al., 2009). 
Kaarten, grafieken, tabellen, figuren, foto’s, diagrammen, 
krantenartikels, uittreksels uit onderzoeksrapporten zijn 
niet meer weg te denken uit het actuele aardrijkskundeon-
derwijs. Leerlingen beschouwen deze bronnen vaak als een 
letterlijke afspiegeling van een geografische werkelijkheid. 
Bij kaarten bijvoorbeeld stellen ze zich veelal spontaan 
geen vragen over het geconstrueerde karakter ervan.

Binnen het vak geschiedenis geldt bij uitbreiding hetzelfde. 
Historische bronnen worden hier vaak als een spiegel van 
een voorbije werkelijkheid beschouwd. Om leerlingen vaar-
diger te maken in het kritisch denken over en analyseren 
van bronnen, ontwikkelden vakdidactici een conceptueel ka-
der dat in een onderscheid voorziet tussen redeneren met en 
redeneren over bronnen (Van Nieuwenhuyse et al., 2016). 
Redeneren met bronnen is de vaardigheid om informatie 
over het verleden uit bronnen te selecteren (Van Boxtel & 

van Drie, 2008). Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het zoe-
ken in bronnen naar de effecten van de Chinese één-kind-
politiek vanaf de jaren 1970. Die informatie moet ten allen 
tijde kritisch worden geanalyseerd en naar waarde geschat. 
Er dient bijvoorbeeld rekening te worden gehouden met wie 
de bron schreef: de Chinese communistische partij? Een 
Chinese dissident? Een buitenlandse wetenschapper? Daar-
om is het even belangrijk om te leren redeneren over bron-
nen, ter ondersteuning van het redeneren met bronnen. Bij 
het redeneren over bronnen leren leerlingen in het licht van 
een specifieke vraagstelling de waarde van een bron kritisch 
te beoordelen rekening houdend met de context: zowel de 
maatschappelijke omstandigheden waarin de bron tot stand 
kwam als de specifieke positie van de auteur van die bron. 
Op die manier krijgen leerlingen inzicht in de rol die bron-
nen spelen in de constructie van kennis. Het redeneren met 
en over bronnen moet dus altijd samengaan. 

Binnen het vak geschiedenis onderscheiden Wineburg (2001) 
en Seixas & Morton (2013) in een kritische omgang met bron-
nen drie stappen: (1) sourcing waarbij nagegaan wordt wie de 
auteur van de bron was, waar en wanneer die gemaakt werd, 
vanuit welk perspectief en welke effecten de auteur beoogde, 
(2) contextualization waarbij gekeken wordt naar de brede 
tijds- en maatschappelijke context waarin de auteur leefde en 
werkte en waarin de bron tot stand kwam, en (3) corrobora-
tion (= ‘kritische bronnenconfrontatie’) waarbij verschillende 
bronnen over eenzelfde gebeurtenis kritisch met elkaar wor-
den vergeleken. Deze drie stappen kunnen ook in het vak 
aardrijkskunde worden toegepast op bronnen.

De drie voornoemde stappen dragen bij tot het naar waarde 
schatten van een bron en een kritische analyse ervan, en 
gaan verder dan het vaststellen van juistheid of objectivi-
teit van een bron. Geen enkele bron, ook een kaart of een 
foto niet, biedt immers een één-op-één weerspiegeling van 
de werkelijkheid. Hoe zou dat ook kunnen, gezien het ge-
geven dat bronnen gemaakt worden door auteurs, die on-
vermijdelijk vanuit een bepaald perspectief gebeurtenissen 
en ontwikkelingen in kaart brengen of interpreteren? De 
bruikbaarheid en de waarde van een bron hangen altijd sa-
men met de onderzoeksvragen die je stelt, en die je met 
behulp van bronnen beantwoord wil zien. In wat volgt, 
gaan we nader in op een omgang met bronnen die aan dit 
theoretisch kader tegemoet komt.

presentatIe	van	bronnen

Alvorens na te denken over de contextualisering en de be-
vraging van een bron, loont het de moeite, zeker wanneer 
het een bron in een leerboek betreft, eerst de weergave er-
van na te gaan in vergelijking met het origineel. Om de 
noodzaak hiervan te illustreren, vertrekken we van een 
voorbeeld uit een leerboek aardrijkskunde uit 2014, over 
waterellende in Vlaanderen, in een deel over ruimtelijke 
ordening:
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Uit de mond van deskundigen klinkt het volgende.

Frank Deboosere: Het klimaat speelt maar een ondergeschikte 

rol. Er zijn altijd overstromingen geweest. Maar vroeger gaven 

we het water meer ruimte.

Jean Berlamont, KUL, Burgerlijke bouwkunde: Er is maar één 

oplossing voor de slachtoffers: verhuizen. Rond sommige hui-

zengroepen kunnen we kleine ringdijken bouwen. Maar als je 

op de ene plaats een dijk drastisch verhoogt, maak je stroom-

afwaarts de zaak erger. Sommige zones zullen we bijgevolg 

straks als ‘natuurlijk overstromingsgebied’ aan de rivieren 

moeten teruggeven. Oude mensen in de getroffen gebieden 

kennen die zogenaamde ‘meersen’ heel goed. Ze wisten dat ze 

daar niet moesten bouwen. Maar in de jaren 60 kwamen de 

vastgoedontwikkelaars en zijn hier massaal huizen neergezet.

Lezers: Wij zijn allemaal verantwoordelijk. Mensen die bou-

wen op lagergelegen stukken land, weten dat er een potentieel 

gevaar is. Straten die namen dragen waarvan de betekenis al 

aangeeft dat het er van oorsprong nat is, verklaren al veel. Dus 

vooraleer te bouwen bekijk goed de geografische ligging. Maar 

wat de oorzaak ook is: de overheid die de verkavelingvergun-

ning en de bouwvergunning aflevert gaat hier in de fout.

Bron: De Standaard en De Morgen, 4/1/2003.

De originele weergave van de bron in De Standaard luidt: 
‘Wie is verantwoordelijk voor de waterellende?’

De Standaard, za. 04 Jan. 2003, Pagina 38

De afgelopen dagen stond, net als in september 1999, half 

Vlaanderen onder water. Sindsdien lijkt het alsof het maar en-

kele dagen hard hoeft te regenen of het water staat ons meteen 

tot de lippen. Hoe komt dat en wie is daarvoor verantwoordelijk?

De Standaard, Za. 04 Jan. 2003, Pagina 38

Vera Dua, Vlaams minister van Landbouw en Leefmilieu: ‘In 

het waterbeleid zijn veel fouten gemaakt: weilanden die vroeger 

altijd overstroomden, zijn volgebouwd, waardoor er geen ruimte 

meer voor het water is. De doorsijpeling van water in de bodem 

wordt bemoeilijkt doordat er zoveel oppervlakte bebouwd is en zo-

veel straten zijn aangelegd. Het rioleringssysteem wordt niet alleen 

gebruikt voor het afvoeren van vuil water, maar ook voor het afvoe-

ren van regenwater. We zijn met een campagne bezig om gemeen-

ten ertoe aan te sporen een gescheiden waterhuishouding op te zet-

ten, maar het duurt tientallen jaren om over te schakelen. Ook het 

jarenlang niet uitbaggeren van rivieren is een probleem. Er is extra 

geld voorzien om de achterstand weg te werken, maar het slib is 

eigenlijk giftig afval dat gezuiverd en verwerkt moet worden. Dat 

kost veel geld. Op korte termijn is de enige oplossing meer ruimte 

voorzien voor het water.’’ Willy Ibens, algemeen directeur Natuur-

reservaten: ,,Geef meer ruimte aan het water en laat polders en la-

gergelegen gebieden overstromen. Dat kan perfect samengaan met 

natuurbescherming. De burger moet ook zijn verantwoordelijkheid 

nemen: niet meer bouwen op plaatsen die daar niet geschikt voor 

zijn. En het afval- en het regenwater scheiden.’

Frank Deboosere, weerman: ‘Er zijn altijd overstromingen ge-

weest. We leven niet voor niets in de lage landen bij de zee. Maar 

vroeger gaven we het water de ruimte. We hebben grachten en grep-

pels dichtgegooid en de meanderende rivieren rechtgetrokken, waar-

door de buffercapaciteit verminderde. De meanders werden prach-

tige natuurgebieden waar we ook in hebben gebouwd. We zijn met 

z’n allen verantwoordelijk voor de waterellende. Het klimaat speelt 

maar een ondergeschikte rol. Tijdens de overstromingen van 1999 

was het weer wel uitzonderlijk, er viel toen heel veel water in een 

korte tijd. En 2001 en 2002 waren wel twee natte jaren na elkaar. 

Maar ook in de jaren zeventig, tachtig en negentig zijn er geregeld 

overstromingen geweest. Zo uitzonderlijk is het dus niet.’

Luc Wynant, CD&V-burgemeester van Liedekerke: ‘Het is de 

eerste keer dat Liedekerke zo getroffen is door wateroverlast. Wij 

hebben grote gebieden die overstroomd kunnen worden, en toch ble-

ken die niet groot genoeg. Dat komt ten eerste doordat het waterpeil 

van de Dender 30 cm boven het oeverniveau zit. De Dender is al 

jaren niet meer uitgebaggerd. Daar is de administratie Waterwe-

gen en Zeeschelde verantwoordelijk voor. Ten tweede is er iets mis 

met de werking van een aantal rioleringen die Aquafin recent heeft 

aangelegd. We hebben een pompinstallatie die vlak bij de Dender 

ligt, midden in het overstromingsgebied, en die toch onvoldoende 

watertoevoer krijgt. Dat kan toch niet? We denken dat Aquafin de 

rioleringen te klein heeft gemaakt.’

Geert Versnick, VLD-schepen Openbare Werken Gent: ‘De ad-

ministratie Waterwegen en Zeeschelde is verantwoordelijk voor het 

uitbaggeren van de Vlaamse waterwegen. De stad Gent heeft met 

hen samengewerkt voor het uitbaggeren van de Ringvaart. Maar 

een milieubeweging uit Merelbeke diende een vordering in om de 

werkzaamheden stil te leggen. We zijn daartegen in beroep gegaan 

en we hebben dat ook gewonnen, maar ondertussen had de aan-

nemer wel zijn materiaal teruggetrokken en loopt het uitbaggeren 

maanden vertraging op. Er wordt twee meter slib uit de Ringvaart 

gehaald. Hadden we dat vóór Nieuwjaar kunnen doen, dan zou er 

heel wat meer opslagruimte voor het water zijn geweest.’

Jean Berlamont, diensthoofd Burgerlijke Bouwkunde: ‘De ri-

vieren hebben te weinig ruimte. Veel rivieren zijn ingesnoerd in 

hun zomerbedding. Men heeft de winterbedding, die vroeger gere-

geld overstroomde, afgeschaft. De gronden van de winterbedding 

zijn omgevormd tot woonwijken, industriegebieden, landbouwzo-

nes. De eerste ingrepen dateren van de jaren zestig en zeventig. 

Toen dacht de overheid er gewoon niet aan dat dat voor problemen 

kon zorgen. Op de plaatsen waar het kan, zal men de winterbed-

ding van de rivieren moeten herstellen.!

Frank Duboccage, meteoroloog Meteoservice: ‘2001 en 2002 

waren de twee natste jaren ooit. Normaal gezien valt er gemiddeld 

780 liter regen per vierkante meter per jaar, in 2001 was dat 1.088 

liter, het afgelopen jaar was dat 1.077 liter. De overstromingen heb-

ben daar zeker mee te maken. We hebben ook steeds meer van die 

‘natste maanden ooit’. Dat de overstromingen meestal in de winter 
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gebeuren, komt onder meer doordat de natuur dan stilligt. De bo-

men zuigen geen water op, in de lente en de zomer wel.’

Koen Van den Heuvel, burgemeester van Puurs: ,’Het zwarte 

punt in Puurs is de villawijk Hof ter Bollen, een verkaveling van de 

jaren zestig. Die verkaveling staat in een valleigebied van de Mo-

lenbeek. Oude mensen vertelden me de afgelopen dagen dat dat ge-

bied vroeger in de winter altijd onder water stond. Dat hier huizen 

zijn gebouwd, is de schuld van de overheid. Zulke wanbeslissingen 

zullen nu niet meer genomen worden, maar je zit wel met de ge-

volgen uit het verleden. De Vlaamse overheid moet ook eens goed 

nadenken over het slibprobleem. Dat de kleine beken, de Dender en 

de Leie niet worden uitgebaggerd, veroorzaakt ook wateroverlast. 

Het uitbaggeren is duur omdat het slib vuil is. Maar ik vraag me 

toch af of dat slib nu echt zo gevaarlijk is voor het leefmilieu.’

Michel Van den Bogaert, lezer, op de site: “Hoe lang zijn vele 

waterlopen niet meer geruimd of gebaggerd? In de Gentse Ka-

naalzone blijft amper één stort open om het ergst vervuilde slib 

op te vangen. In de Rotterdamse regio draait al jaren een grote 

slibverwerkingsinstallatie waarin slib verglaasd wordt. Die stabiele 

glasparels kunnen als grondstof dienen in de zware bouwindustrie. 

Waarom kan dat in België niet?’

Rita Van Horen, lezer, op de site: ‘Wij zijn allemaal verantwoor-

delijk. Volledig akkoord dat de overheid haar werk niet oordeelkun-

dig uitvoert, maar we moeten durven toe te geven dat we als burger 

ook boter op het hoofd hebben. We willen ons eigen stukje grond, het 

liefst vrijstaand, met een tuin met paadjes en terrassen. We willen 

comfortabele wegen tot in de kleinste uithoeken en grote parkeerter-

reinen. Het is zoals met sorteren: we vinden dat vooral de anderen 

verantwoordelijk zijn.’

Filip Verniest, lezer, op de site: ‘Mensen die bouwen op lagerge-

legen stukken land, weten dat er een potentieel gevaar is. Straten 

die namen dragen waarvan de betekenis al aangeeft dat het er van 

oorsprong nat is, verklaren al veel. Ook al bouw je grote villa’s en 

kasten van huizen, de grond blijft er laag liggen. Dus mijn oor-

deel is: vooraleer te bouwen, bekijk goed de geografische ligging en 

vertrouw niet op notaris, architect, bouwpromotor. Die zijn alleen 

maar op eigen winstbejag uit.’

Walter Van Peborgh, lezer, op de site: ‘Wat de oorzaak ook is, de 

overheid is altijd de schuldige. De burger weet meestal niet dat hij 

in een laaggelegen gebied woont. Het is de overheid die de verkave-

lingsvergunning en de bouwvergunning aflevert. Als, omwille van 

het betaalbaar houden van de bouwgronden, toch in een risicoge-

bied wordt gebouwd, moet de overheid ook de nodige bouwadviezen 

geven: de straten voldoende hoog aanleggen, geen kelders of halfon-

dergrondse garages laten bouwen, en de eerste woonverdiepingen 

hoog genoeg voorzien.’

Inge Ghijs 

Als we deze bron vergelijken met het originele artikel, dan 
stellen we vast dat de auteurs van het leerboek het oor-
spronkelijke artikel aanzienlijk hebben ingekort. De bron 

in het leerboek werd gereduceerd tot slechts enkele zin-
nen, terwijl de oorspronkelijke bron bijna een hele pagina 
omvat. De leerboekauteurs hebben vooreerst de getuigenis-
sen van verschillende personen weggelaten. Zo worden de 
getuigenissen van de Vlaams minister van landbouw en 
leefmilieu, de schepen van Openbare Werken van de stad 
Gent, de burgemeester van Liedekerke, de burgemeester 
van Puurs en van meteoroloog Frank Duboccage niet weer-
gegeven. Daardoor komen verschillende oorzaken voor de 
waterellende in het leerboek niet in beeld. Het had noch-
tans interessant kunnen zijn om de meningen van de po-
litici te vergelijkingen met die van wetenschappers, maar 
ook de meningen binnen elk van deze groepen onderling. 
Zo geeft weerman Frank Deboosere in het originele stuk 
aan dat er verschillende oorzaken zijn voor de overstro-
mingsproblematiek: de geografische ligging van Vlaande-
ren, de mens en zijn bouwwoede op verkeerde plaatsen en 
het dempen en rechttrekken van natuurlijke waterlopen. 
Zijn collega, meteoroloog Frank Duboccage, geeft aan dat 
er de vorige jaren meer neerslag was dan gemiddeld en dat 
de bomen in de winter weinig tot geen water opzuigen met 
overstromingen tot gevolg. 

Daarnaast kortten de leerboekauteurs ook getuigenissen 
substantieel in, met gevolgen voor de inhoud ervan, en de 
weergave van de essentie van wat in de originele getuigenis 
werd bedoeld. Nemen we als voorbeeld de getuigenis van 
Frank Deboosere. In het originele artikel vertelt Deboosere 
dat de mens voornamelijk de oorzaak is voor de overstro-
mingen omwille van ongecoördineerde bouwplannen. Hij 
vermeldt eveneens dat overstromingen historisch gezien 
niet uitzonderlijk zijn, maar dat ze nu wel sneller in de hand 
worden gewerkt door de bouwwoede. In het artikel van het 
leerboek krijgen we quasi alleen te lezen dat er altijd over-
stromingen geweest zijn. Dat de mens door zijn bouwwoede 
daar grotendeels verantwoordelijk voor was/is, kunnen we 
uit deze herwerkte getuigenis nauwelijks afleiden.

Een ander probleem doet zich voor wanneer we kijken 
naar de titel van de bron in het leerboek: ‘Uit de mond van 
deskundigen’. We komen nauwelijks te weten wat de des-
kundigheid van de geciteerde personen is. Van slechts één 
persoon kunnen we zeker zijn dat hij een deskundige is: 
Jean Berlamont is een bouwkundige verbonden aan de KU 
Leuven. Frank Deboosere heeft als weerman al minder ex-
pertise in ruimtelijke ordening en bijhorende problemen, 
maar weet natuurlijk wel het nodige af van klimaatsveran-
dering. Vooral de vermelding van ‘de lezers’ onder deskun-
digen lijkt hier problematisch. We weten niet wie ze zijn en 
elke concrete contextinformatie hierover ontbreekt, waar-
door ook hun meningen nu wat gratuite mee als ‘gezagsar-
gumenten’ van experten worden gepresenteerd.

Tot slot wordt in de bron in het leerboek geen auteur ver-
meld. Je vindt er alleen de namen van de kranten waar-
in het artikel verscheen. In de originele bron wordt Inge 
Ghijs als auteur vermeld. Als we de naam van de journalist 
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op google.be opzoeken, dan komen we te weten dat Inge 
Ghijs historica van opleiding is en verschillende boeken 
over mensenrechten, vrouwenrechten en justitie in België 
schreef. Wil je de aandacht trekken op het auteursperspec-
tief, dan is deze informatie relevant.

Dit voorbeeld toont aan dat bewerkingen van originele 
bronnen door leerboekauteurs belangrijke gevolgen heb-
ben voor de presentatie van de inhoud van de bron in een 
leerboek. Uiteraard kan het noodzakelijk zijn om bronnen 
in te korten en soms te vereenvoudigen, om bronnenge-
bruik in de les werkbaar te houden. In het verknippen en 
wijzigen van bronnen schuilt echter het gevaar van over-
dreven bewerking. Als een bron substantieel wordt ver-
vormd, geeft het fragment nog slechts een partieel, of soms 
zelfs incorrect beeld van de originele bron. Daarom is het 
altijd goed om als leerkracht even het origineel naast de 
weergave in het leerboek te leggen, en beide kritisch te ver-
gelijken.

Dat geldt overigens niet alleen voor tekstuele bronnen. Ook 
bij visuele bronnen is de presentatie cruciaal voor een goed 
begrip van de bron. Wat bij de presentatie in leerboeken 
van een visuele bron vaak gebeurt, is dat
1) de titel, de onderschriften of de bijhorende tekst worden 

weggeknipt, waardoor de boodschap van de bron minder 
duidelijk wordt;

2) in de lessen wordt gewerkt met een detail uit een afbeel-
ding of een onvolledig beeld;

3) de bewerkingen niet vermeld worden in het leerboek. 

Leerboeken selecteren vaak een detail uit een afbeelding. 
Pas door de volledige visuele bron te tonen, zie je de af-
beelding vanuit het perspectief van de maker, op de manier 
waarop hij/zij de prent of de foto wilde weergeven. De ka-
drering van een visuele bron (= de keuze van wat binnen 
de vier zijden komt) gebeurt immers doelbewust door de 
auteur. Wanneer je aan je leerlingen vragen wil stellen die 
handelen over de bron (bijvoorbeeld over het perspectief 
van de maker of zijn beoogd effect), dan is de volledige 
prent noodzakelijk.

Hoe ga je nu als leerkracht concreet aan de slag bij het se-
lecteren van bronnen voor een welbepaald lesonderwerp? 
En hoe zorg je er vervolgens voor dat de presentatie van 
de gekozen bronnen de boodschap niet vervormt? Hierna 
geven we een aanzet tot deze strategie aan de hand van een 
concreet voorbeeld. Het betreft de voorbereiding van een 
les met als onderwerp ‘de waterproblematiek in de Arabi-
sche wereld’. Daarbij worden de handelingen ingedeeld in 
vijf overzichtelijke stappen. 

In een eerste stap formuleer je een probleemstelling en con-
crete lesdoelstellingen. Als probleemstelling wil je de vol-
gende vraag opwerpen: ‘Welke waterproblemen doen zich 
voor in Turkije, en hoe verklaar je ze?’ Je formuleert daarbij 
concrete lesdoelstellingen die je wenst te bereiken:

De leerlingen…
1. kunnen de waterproblematiek in Turkije in verband brengen 

met politieke en natuurlijke grenzen (waterscheidingsdam-
men).

2. kunnen socio-economische factoren zoals bevolkingsgroei, 
welvaart, etnische samenstelling en cultuurverschil koppelen 
aan conflicten omtrent water in Turkije.

Probeer meteen ook een lesdoelstelling te formuleren die 
het redeneren over bronnen stimuleert, zoals bijvoorbeeld:
3. De leerlingen kunnen aantonen dat een auteur een bepaald 

effect beoogt, een boodschap wil verkondigen, en dat dit een 
impact heeft op de taal die hij of zij hanteert. 

In een tweede stap ga je op zoek naar bronnen die bruikbaar 
zijn in functie van de lesdoelstellingen en de probleemstel-
ling. Met bruikbaar wordt hier bedoeld dat ze betrekking 
hebben op de probleemstelling. ‘Bruikbaarheid’ is met an-
dere woorden geen synoniem voor objectiviteit of betrouw-
baarheid. Je kan zoeken in leerboeken, maar evenzeer in 
wetenschappelijke publicaties, in kranten, of op websites 
van wetenschappelijke instellingen. Afhankelijk van de 
bronnen die je vindt, kan je nadien nog je lesdoelstellingen 
aanpassen en verder concretiseren. 

Een voorbeeld van een bruikbare bron is deze, getiteld 
‘Turkse dammen maken troebel water. De keerzijde van 
waterkracht’, uit een leerboek aardrijkskunde uit 2013:

Bron 1 

Turkse dammen maken troebel water

Turkije wil voor zijn energievoorziening de komende decennia in-

zetten op waterkrachtcentrales en dammen. Hernieuwbare energie 

dus, maar met een zwart randje. Ankara gaat immers bijzonder 

driest te werk en is niet van plan lokale gemeenschappen, natuur-

lijk en cultureel erfgoed te sparen.

In november 2010 legde Turkije de eerste steen voor de bouw 

van de Alakopru-dam. Die moet tegen 2014 het droge Turkse 

Noord-Cyprus voorzien van water, via een onderzeese pijplijn 

van tachtig kilometer. Geen ondoordachte beslissing want 

Turkije ligt dan wel in de zogenaamde Vruchtbare Sikkel van 

het Midden-Oosten, het kampte de laatste jaren met extreme 

droogte. Bovendien ligt Ankara al jaar en dag in de clinch met 

buurlanden Irak en Syrië over Turkijes eigengereide beheer 

van het water van de gemeenschappelijke rivieren Tigris en 

Eufraat.

De niets ontziende wijze waarop Turkije watervoorraden en 

energie uit waterkracht wil beheren roept almaar meer protest 

op. Internationale milieuorganisaties die al langer tegen de 

gecontesteerde Ilisu-dam (zie verder) en het droogleggen van 

buurgronden protesteren worden steeds meer bijgestaan door 

lokale Turkse gemeenschappen die het megalomane energie-

verhaal niet meer pikken.

Ilisu-dam blijft op agenda

De omstreden Ilisu-dam aan de Tigris stond al in de jaren 

vijftig op de Turkse ontwikkelingsagenda maar kreeg pas echt 
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vorm in de jaren negentig. Europese investeringsconsortia en 

geldschieters, waaronder de Wereldbank, trokken zich echter 

terug omwille van felle kritiek en de negatieve effecten van de 

dam op de samenleving en milieu. 

‘De dam zal bijna twee kilometer breed en 135 meter hoog 

worden en zal leiden tot een kunstmeer van 313 vierkante kilo-

meter, in een zeer waardevol en nog intact natuurgebied.’ De 

Ilisudam zal dorpen onder water doen lopen. Ook Hasankeyf, 

met meer dan 10.000 jaar permanente bewoning een van de 

oudste steden in de regio en door de Unesco erkend als werel-

derfgoed, zal onder het water verdwijnen.

De Ilisu-dam maakt deel uit van het Turkse GAP (Güneydogu 

Anatolisch Project) en ligt in Koerdisch gebied, zo’n 65 kilo-

meter van de Syrische grens. 

Droge buren 

Het Turkse waterbeheer zorgt ook voor aanhoudende span-

ning met buurlanden Syrië en Irak. Vooral Irak is slachtoffer, 

omdat het helemaal benedenstrooms ligt van de Tigris en de 

Eufraat. De nu reeds zwaar afgedamde rivieren laten weinig 

water over voor de Irakezen, die in combinatie met de droogte 

vorig jaar hun rijstoogst zagen mislukken. In het verleden es-

caleerden de waterdisputen tussen Irak en Turkije tot serieuze 

crises. Tijdens een ruzie over de aanleg van een dam en reser-

voir in Turkije in de jaren zeventig, sneed Irak de oliebevoor-

rading naar Turkije door en eiste een vervroegde terugbetaling 

van uitstaande Turkse schulden. 

Turkije tekende dan wel overeenkomsten met Irak en Syrië, een 

werkbaar kader over het collectieve en efficiënte waterbeheer 

van de gemeenschappelijke rivieren ontbreekt. Na de droogte 

die de regio de afgelopen jaren teisterde, lopen de spannin-

gen opnieuw op. Turkije rantsoeneert het water en houdt het 

beschikbare water voor eigen gebruik, zegt Irak. ‘Turkije be-

schouwt het water als zijn eigen bezit en weigert verder te gaan 

dan bilaterale akkoorden’, zegt Jongerden. ‘Een multilateraal 

akkoord zit er niet in. Een dergelijk standpunt staat natuurlijk 

haaks op een snelle onderhandelde oplossing.’

Aan de hand van dit artikel kan de tweede lesdoelstelling 
worden bereikt. In het eerste deel van het artikel worden 
verschillende waterscheidingsdammen besproken. Ook 
de politieke grenzen en de invloed van de etnische sa-
menstelling van Turkije komen aan bod. Daarnaast kan 
de derde doelstelling, die gericht is op het redeneren over 
bronnen, ook via deze bron worden bereikt. 

De auteur van dit artikel heeft duidelijk een eigen visie 
op de waterkwestie in Turkije. Dit weerspiegelt zich in de 
taal die wordt gehanteerd: “Ankara gaat immers bijzonder 
driest te werk” of “bijgestaan door lokale Turkse gemeen-
schappen die het megalomane energieverhaal niet meer 
pikken”. Om de andere lesdoelstellingen te bereiken, kun-
nen andere bronnen uit een ander leerboek aardrijkskun-
de (uit 2011), worden gebruikt:

Bron 2 (uit een leerboek aardrijkskunde uit 2011)

Bron 3 (uit een leerboek aardrijkskunde uit 2011)

Bron 4 (uit een leerboek aardrijkskunde uit 2011)

In een derde stap ga je op zoek naar de originele bronnen. 
Zoals hoger aangegeven, zijn bronnen uit leerboeken of 
andere werken en websites immers vaak bewerkt. Je gaat 
dan ook best na of het een bewerking betreft of niet, en wat 
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er eventueel is veranderd. We beseffen ten volle dat het in 
praktijk vaak niet haalbaar is voor de individuele leerkracht 
om systematisch bij elke bron op zoek te gaan naar het ori-
gineel. Een oplossing kan hier worden voorzien door uit-
geverijen van leerboeken, die in een speciale bijlage enkel 
voor leerkrachten, of via hun website, de originele bron of 
correcte verwijzing zouden kunnen voorzien.

Van bron 1 weten we dat het gaat om een fragment uit 
een artikel van het tijdschrift MO*. Het leerboek zelf geeft 
de link mee naar het originele fragment. In het originele 
artikel hierna werd op een donkerder achtergrondkleur 
aangeduid welke zinnen door het leerboek werden over-
genomen.

Turkse dammen maken troebel water

Turkije wil voor zijn energievoorziening de komende decennia in-

zetten op waterkrachtcentrales en dammen. Hernieuwbare energie 

dus, maar met een zwart randje. Ankara gaat immers bijzonder 

driest te werk en is niet van plan lokale gemeenschappen, natuur-

lijk en cultureel erfgoed te sparen.

Tine Danckaers. 26 januari 2011

In november 2010 legde Turkije de eerste steen voor de bouw 

van de Alakopru-dam. Die moet tegen 2014 het droge Turkse 

Noord-Cyprus voorzien van water, via een onderzeese pijplijn 

van tachtig kilometer. Geen ondoordachte beslissing want 

Turkije ligt dan wel in de zogenaamde Vruchtbare Sikkel van 

het Midden-Oosten, het kampte de laatste jaren met extreme 

droogte. Bovendien ligt Ankara al jaar en dag in de clinch met 

buurlanden Irak en Syrië over Turkijes eigengereide beheer van 

het water van de gemeenschappelijke rivieren Tigris en Eufraat.

De niets ontziende wijze waarop Turkije watervoorraden en 

energie uit waterkracht wil beheren roept almaar meer protest 

op. Internationale milieuorganisaties die al langer tegen de 

gecontesteerde Ilisu-dam (zie verder) en het droogleggen van 

buurgronden protesteren worden steeds meer bijgestaan door 

lokale Turkse gemeenschappen die het megalomane energie-

verhaal niet meer pikken.

Einde 2010 trokken vertegenwoordigers van dertien Turkse 

lokale groepen naar Brussel om Europese aandacht te vragen 

voor de megalomane dammenplannen van Turkije. ‘De Turkse 

regering wil in de komende twintig, vijfentwintig jaar onge-

veer 1500 nieuwe hydro-elektrische projecten bouwen. Daar-

mee volgt Turkije China en Brazilië in de rij van landen met 

de meeste hydro-elektrische projecten’, vertelt de Turkse actie-

voerder Tuba Dicle.

‘De belangenbehartigers van lokale gemeenschappen die naar 

Brussel zijn afgezakt, komen uit alle delen van Turkije, van vallei-

en in het Zwartezeegebied tot bergachtige streken in het Zuiden. 

In die valleien alleen plant men 598 dammen en waterkrachtcen-

trales. De regering ontziet niets of niemand. Ze wil dorpen en 

mensen afvoeren, economische levensaders doorknippen, zonder 

inspraak, zonder hervestigingsprogramma’s, met een minimum 

aan compensatie.’

De antidambeweging in Turkije verbreedt zich en dat is nieuw, 

zeggen actievoerders. Waar tot voor kort vooral intellectuelen 

en kunstenaars –waaronder schrijver en Nobelprijswinnaar 

Orhan Pamuk– zich tegen de dam kantten, vervoegen nu ook 

“gewone” mensen zich bij protesten. ‘Vooral het totaal com-

pleet achterwege blijven van communicatie zet kwaad bloed’, 

zegt Dicle. ‘De regering geeft geen informatie, confisqueert 

eigendommen zonder enige inspraak of consultatie. Meer en 

meer lokale mensen, burgers die voordien nooit kritiek hadden 

op de regering, verzetten zich en dagen de regering voor de 

rechter. En dat is iets waar de Turkse regering –en met name 

de minister van Omgeving en Bosbeheer– toch behoorlijk ze-

nuwachtig van wordt met de algemene verkiezingen in 2011 in 

het vooruitzicht.

Ilisu-dam blijft op agenda

De omstreden Ilisu-dam aan de Tigris stond al in de jaren 

vijftig op de Turkse ontwikkelingsagenda maar kreeg pas echt 

vorm in de jaren negentig. Europese investeringsconsortia en 

geldschieters, waaronder de Wereldbank, trokken zich echter 

terug omwille van felle kritiek en de negatieve effecten van de 

dam op de samenleving en milieu. 

‘De Ilisu-dam is wellicht een van de meest controversiële dam-

menprojecten in de regio door zijn enorme omvang en impact’, 

zegt Thomas Wenidoppler van het Oostenrijkse ECAWatch, een 

van de internationale ngo’s die al jaren campagne voeren tegen de 

dam. ‘De dam zal bijna twee kilometer breed en 135 meter hoog 

worden en zal leiden tot een kunstmeer van 313 vierkante kilome-

ter, in een zeer waardevol en nog intact natuurgebied.’ Volgens 

Wenidoppler is Ilisu een belangrijk symbooldossier omdat het 

de impactfactoren verenigt die ook bij andere dammen gelden. 

‘Het gaat hier om de vernietiging van natuur, het ontwrichten van 

lokale gemeenschappen zonder degelijke vergoedingen of herves-

tigingsplannen en het verlies van cultureel erfgoed.’ De Ilisudam 

zal dorpen onder water doen lopen. Ook Hasankeyf, met meer 

dan 10.000 jaar permanente bewoning een van de oudste steden 

in de regio en door de Unesco erkend als werelderfgoed, zal onder 

het water verdwijnen.

Turkije moet de 1,2 miljard euro voor de bouw van de dam nu 

zelf ophoesten en stelde de bouwwerken herhaaldelijk uit. Voorlo-

pig is de aanvang van de werken gepland voor ten vroegste 2012. 

‘De regering is al wel met de voorbereidingen begonnen’, zegt 

de Nederlandse ontwikkelingssocioloog en Turkije-kenner Joost 

Jongerden. ‘Er worden nieuwe huizen en wijken opgetrokken om 

de mensen te hervestigen die in de dorpen wonen die onder water 

komen te staan. Toen ik vorige zomer Hasankeyf bezocht, stelde 

ik vast dat de onderhoudswerken op deze waardevolle locatie al 

zijn stopgezet. Sommige plaatsen kon ik niet meer te betreden 

omdat de overheid begonnen is met opgravingen en het overbren-

gen van zaken met cultuurhistorische waarde naar musea elders 

in het land.’
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Energieplaatje

De Ilisu-dam maakt deel uit van het Turkse GAP (Güneydogu 

Anatolisch Project) en ligt in Koerdisch gebied, zo’n 65 kilome-

ter van de Syrische grens. De waterkrachtcentrale moet instaan 

voor 3,2 procent van de totale energieproductie van Turkije. Tegen 

2023, symbolisch de honderdste verjaardag van de moderne repu-

bliek Turkije, wil het land zelfvoorzienend zijn in energie. Maar, 

zegt een Turkse energieraadgever aan de krant Todays Zaman, dat 

is verre toekomstmuziek. De Turkse groeieconomie is enorm af-

hankelijk van buitenlandse energie, een vraag die ook in 2011 zal 

stijgen. Volgens berekeningen van het Turks energierapport van 

2010 zal het aandeel van eigen energie dalen tot 27,6 procent in 

2011. Turkije haalt de rest van gas en olie uit Rusland en Iran. Zo-

wel met Rusland als Japan tekende Turkije overeenkomsten voor 

de installatie van kerncentrales.

Turkije zet nauwelijks in op alternatieve energiebronnen als 

bruinkool, wind en zon maar concentreert zich vooral op hydro-

elektrische projecten. Het waterkrachtpotentieel dient vooral de 

belangen van een groep zakenlui, en niet zozeer die van de Turkse 

bevolking, klinkt het.

Een muur van water

De dammen die in de Koerdische provincie Dersim of Tunceli 

worden geïnstalleerd hebben meer te maken met het verkrijgen 

van controle over het gebied dan met energie-opwekking, zeggen 

critici. ‘Het is een onherbergzaam gebied en men gaat ervan uit 

dat opstandige groepen zich hier schuilhouden’, zegt Jongerden. 

Dammen als militaire strategie, is dat niet te vergezocht? ‘Geen 

idee of het effectief is, maar de denkpiste gaat al veel langer mee. 

In 1993 keek men naar strategieën om grote gebieden waarover 

men moeilijk controle kreeg te ontvolken. Toegegeven, in Dersim 

is er wel degelijk sprake van een energieverhaal, al blijft de vraag 

of het sop de kool waard is. Maar in de provincie Hakkari bijvoor-

beeld zijn er weinig andere elementen gekoppeld aan de bouw 

van dammen dan terreurbestrijding. Hier plant men een muur 

van water.’

Droge buren 

Het Turkse waterbeheer zorgt ook voor aanhoudende span-

ning met buurlanden Syrië en Irak. Vooral Irak is slachtoffer, 

omdat het helemaal benedenstrooms ligt van de Tigris en de 

Eufraat. De nu reeds zwaar afgedamde rivieren laten weinig 

water over voor de Irakezen, die in combinatie met de droogte 

vorig jaar hun rijstoogst zagen mislukken. In het verleden es-

caleerden de waterdisputen tussen Irak en Turkije tot serieuze 

crises. Tijdens een ruzie over de aanleg van een dam en reser-

voir in Turkije in de jaren zeventig, sneed Irak de oliebevoor-

rading naar Turkije door en eiste een vervroegde terugbetaling 

van uitstaande Turkse schulden. 

‘In 1990 werd een waterconflict heel reëel’, vertelt Jongerden. ‘Sy-

rië en Irak beschuldigden Turkije dat het de watertoevoer van de 

Eufraat had afgesneden, om het reservoir van de Atatürkdam te 

vullen. Het gevolg was dat beide landen tijdelijk maar drie kwart 

van de normale watertoevoer binnenkregen. De emoties liepen 

hoog op, Irak dreigde er onder meer mee de dam te laten explo-

deren, waarop Turkije dreigde de toevoer compleet stop te zetten. 

De situatie werd “gered” omdat de Iraakse invasie in Koeweit de 

aandacht afleidde.’

Turkije tekende dan wel overeenkomsten met Irak en Syrië, een 

werkbaar kader over het collectieve en efficiënte waterbeheer 

van de gemeenschappelijke rivieren ontbreekt. Na de droogte 

die de regio de afgelopen jaren teisterde, lopen de spannin-

gen opnieuw op. Turkije rantsoeneert het water en houdt het 

beschikbare water voor eigen gebruik, zegt Irak. ‘Turkije be-

schouwt het water als zijn eigen bezit en weigert verder te gaan 

dan bilaterale akkoorden’, zegt Jongerden. ‘Een multilateraal 

akkoord zit er niet in. Een dergelijk standpunt staat natuurlijk 

haaks op een snelle onderhandelde oplossing.’

Omstreden natuurwet

Een omstreden wetsontwerp, bekend als de nieuwe Turkse na-

tuurwet, geeft volgens milieuorganisaties vrij spel aan de overheid 

om regio’s die nu ingekleurd zijn als belangrijke natuurgebieden 

in te palmen en een nieuwe bestemming te geven. Milieuorgani-

saties claimen dat de regering zonder enige inspraak wetsveran-

deringen wil doorvoeren die vooral de waterrijke gebieden bedrei-

gen, waar 1500 waterkrachtcentrales staan ingeschreven. In het 

nieuwe wetsontwerp worden wettelijke begrippen om natuurlijke 

sites te beschermen zeer vaag ingekleurd, klinkt het.

Door te schuiven met bevoegdheden zou de bevoegdheid om ge-

bieden officieel als natuurreservaat te erkennen bij een nieuwe 

op te richten raad komen te liggen. Tot nu lag die bevoegdheid bij 

de Raad voor het Behoud van culturele en natuurlijke voordelen. 

Toevallig kwam het wetsontwerp er nadat deze raad besliste om 

de Ikizdere Vallei, een gebied waar de overheid 22 waterkracht-

centrales wil installeren, als te beschermen natuurgebied in stand 

te houden. Een dag later stelde de regering het wetsontwerp voor 

aan het parlement om de bevoegdheid bij een nieuwe raad onder 

te brengen. Daarmee zou de bouw van de dammen gewoon ver-

der gaan. Het Turkse ministerie van Milieu weerlegt dat er geen 

inspraak is en dat er een verband zou zijn tussen het wetsontwerp 

en de status van de Ikizdere Vallei.

Uit de vergelijking met het originele artikel valt meteen op 
dat het leerboek ongeveer de helft van het artikel weglaat. 
Voor sommige passages ligt dat voor de hand, omdat ze 
niet bruikbaar zijn in functie van de gekozen lesdoelstellin-
gen. Andere weggelaten passages zijn dat echter wel. Het is 
evenwel gissen naar de reden voor het schrappen.

In het leerboek wordt de bron als auteurloos gepresenteerd. 
Op het specifieke medium waarin de bron verscheen, het 
tijdschrift MO*, wordt evenmin ingegaan. Dit versterkt bij 
leerlingen het idee dat een bron de werkelijkheid weerspie-
gelt. Om dit te doorprikken, is het raadzaam om de auteur 
van de originele bron te achterhalen en contextinformatie 
op te zoeken. De auteur van het artikel is Tine Danckaers, 
een vaste journaliste bij MO*. Ze bericht vooral over het 
Midden-Oosten en Turkije. Thema’s waarover ze vaak 
schrijft, zijn asiel en migratie. Nog belangrijker hier is con-
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textinformatie over het medium. MO* is een tijdschrift dat 
het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Vlaan-
deren wil verbreden en versterken door de lezer te infor-
meren over de problematiek van de ontwikkelingssamen-
werking met landen in het Zuiden, de duurzame ontwikke-
ling en de (anders-)globalisering en alle hieraan verbonden 
thema’s. Tegelijk is het een erg geëngageerd tijdschrift, dat 
niet alleen wil informeren, maar tegelijk wil overtuigen. 
Danckaers neemt in haar bijdrage dan ook duidelijk een 
geëngageerd standpunt in ten opzichte van de waterpro-
blematiek in Turkije. Bij stap 2 werd al gewezen op het ge-
kleurd taalgebruik van de auteur. In de originele weergave 
van de bron zijn er nog meer voorbeelden te vinden van 
subjectief taalgebruik: “megalomane dammenplannen van 
Turkije” en “de niets ontziende wijze waarop Turkije…”. 
Turkije wordt duidelijk gezien als de grote boosdoener. 
Hier kan in een later stadium, in de bevraging, verder op 
worden ingegaan.

In het originele artikel komen verschillende specialisten 
ter zake aan het woord. In de versie in het leerboek is dit 
amper zichtbaar. Enkel op het einde vinden we volgende 
verwijzing: “zegt Jongerden”. Die verwijzing komt wat 
uit de lucht gevallen, omdat een eerdere verwijzing naar 
deze persoon werd weggelaten. Indien we in functie van 
het redeneren over bronnen (onder meer het naar waarde 
schatten van de bron) zouden willen achterhalen waar de 
auteur van dit artikel haar informatie vandaan haalde, zijn 
de verwijzingen naar de specialisten nochtans van cruciaal 
belang. 

Van de andere bronnen – twee grafieken over respectieve-
lijk het verband tussen welvaart en beschikbaar water per 
persoon en de bevolkingsevolutie in het Midden-Oosten, 
en twee kaarten over etnische groepen en godsdiensten in 
het Midden-Oosten – vinden we geen herkomstgegevens. 
Waarschijnlijk zijn ze samengesteld en gemaakt door de 
leerboekauteurs zelf. Anders dan bij opiniërende artikels 
is het hier minder urgent op zoek te gaan naar de speci-
fieke auteurs van deze bronnen. Een opiniërend artikel 
wil in eerste instantie de lezer overtuigen van een bepaald 
standpunt, terwijl kaarten en grafieken in Vlaamse leer-
boeken aardrijkskunde en geografische atlassen in aller-
eerste instantie willen informeren, en de (geografische) 
werkelijkheid inzichtelijk maken. Je hoeft als leerkracht 
dus niet bij elke kaart of grafiek uit een leerboek of atlas 
die je in de les aardrijkskunde gebruikt, uitgebreid stil te 
staan bij het gehanteerde auteursperspectief. Dat voegt 
niet altijd zoveel toe aan de interpretatie van de informa-
tie in de bron.

Niettemin is het toch belangrijk op geregelde tijdstippen 
de leerlingen te wijzen op het gegeven dat bijvoorbeeld ook 
kaarten en grafieken constructies zijn, en dus nooit volle-
dig objectief. Dit kan door, waar zinvol, de vraag te stellen 
bij grafieken naar hoe men tot de gepresenteerde cijfers 
kwam, welke criteria men in acht nam. Hoe komt men 

bijvoorbeeld tot schattingen voor 2050 bij bron 3? Welke 
parameters hanteert men hiervoor? Ook bij bron 4 kunnen 
we ons afvragen op basis van welke criteria de gebieden 
werden ingekleurd als Koerdisch of Azeri? Gebeurt dit op 
basis van historische gronden of het aantal inwoners per 
etnische groep? En hoe bepaal je dan wie tot welke etnische 
groep behoort? Dit brengt leerlingen op het spoor dat aan 
de presentatie van ogenschijnlijk neutrale cijfers interpre-
tatieve keuzes vooraf gaan.

Met betrekking tot kaarten is het heel zinvol om geregeld 
meerdere kaarten over hetzelfde thema met elkaar te verge-
lijken, en te reflecteren over de verschillen. In een schoolat-
las uit 2012 vind je een vergelijkbare kaart over de etnische 
groepen en godsdiensten in het Midden-Oosten:

Bron 5  Kaart over de etnische groepen en godsdiensten in het Midden-

Oosten uit een schoolatlas uit 2012

Het valt op dat het gebied van het Midden-Oosten geo-
grafisch verschilt op de twee kaarten. Op de kaart uit het 
leerboek [zie bron 4] wordt het hele Arabische schiereiland 
weergegeven. De andere kaart uit de atlas zoomt voorna-
melijk in op Syrië, Jordanië, Irak, Israël, Libanon en Sa-
udi-Arabië. Als je de verdeling van de etnische groepen 
vergelijkt op beide kaarten, dan onderscheidt de kaart uit 
die atlas meer etnische groepen. De kaart uit het leerboek 
duidt bijvoorbeeld de Joden in Israël en de Alevieten in Sy-
rië niet apart aan, maar deelt deze in bij de categorie ‘an-
deren’. Je zou hierbij vragen kunnen stellen die leerlingen 
doen nadenken over het gevolg van het feit dat Alevieten 
niet worden getoond op een kaart van Syrië, over de mo-
tivatie ervoor door de maker, en over het effect ervan van 
onze beeldvorming over Syrië. De vergelijking van kaarten 
hoef je overigens niet te beperken tot kaarten uit Vlaamse 
leerboeken en atlassen. Het gebruik van kaarten uit (voor-
malige of actuele) conflictgebieden kan zeer zeker ook, en 
nog des te meer, verhelderend werken. Denken we maar 
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aan de representatie van grenzen in kaarten gebruikt in Pa-
lestijnse en Israëlische scholen.

In een vierde stap beslis je of je een origineel fragment 
of een bewerking wil gebruiken in je les, dan wel beide, 
als onderdeel van bewustmaking van leerlingen inzake de 
noodzaak van een kritische omgang met bronnen. Deze 
keuze maak je best afhankelijk van je lesdoelstellingen. 
Op basis van de hierboven beschreven vergelijking tus-
sen het origineel en het bewerkte fragment van bron 1, 
kan bijvoorbeeld geopteerd worden voor een aangepaste 
bewerking waarin enkel die alinea’s worden weggelaten 
die niet bruikbaar zijn in functie van de lesdoelstellingen 
en waardoor de boodschap van de bron niet verandert [zie 
bijlage 1]. 

Wanneer je verschillende bronnen hebt geselecteerd en 
een keuze hebt gemaakt inzake presentatie, wordt het mo-
gelijk om in een vijfde stap je lesdoelstellingen te concreti-
seren, aan te passen of aan te vullen, en verwijzingen naar 
concrete bronnen toe te voegen:

De leerlingen …
1 … kunnen in eigen woorden uitleggen hoe de etnische samen-

stelling van Turkije de rivaliteit onder Turkse gemeenschap-
pen en met Turkse buurlanden over water beïnvloedt aan de 
hand van bron 1 en bron 4. 

2 … kunnen in eigen woorden uitleggen hoe de welvaart in 
Turkije de rivaliteit omtrent water beïnvloedt aan de hand 
van bron 2.

3 … kunnen in eigen woorden uitleggen hoe de bevolkingsgroei 
in Turkije de rivaliteit omtrent water beïnvloedt aan de hand 
van bron 3.

4 … kunnen twee voorbeelden noemen van waterscheidings-
dammen in Turkije aan de hand van bron 1.

5 … kunnen in eigen woorden uitleggen waarom de waterpro-
blematiek in Turkije voor politieke spanningen zorgt met Sy-
rië en Irak aan de hand van bron 1.

De leerlingen kunnen in bron 1 twee voorbeelden aanduiden 
van taalgebruik dat de boodschap van de auteur ondersteunt 
en versterkt.

contextualIserIng	van	bronnen

Een tweede belangrijk aspect bij het gebruik van bronnen 
is het verschaffen van voldoende contextinformatie zodat 
de bron in kwestie kritisch kan worden geanalyseerd. De 
noodzaak hiervan maken we duidelijk aan de hand van een 
voorbeeld over honger in de wereld uit een cursus aard-
rijkskunde van de 3de graad.

Hoe komt het dat mensen die voedsel produceren honger lijden?

Opdracht

Lees bijhorende tekst ‘Honger!, en geef antwoord op volgende 

vragen:

1) Leg uit hoe elk van de drie onderstaande elementen een poli-

tiek-economische oorzaak zijn van honger in de wereld

 –  De koopkracht van mensen in het Zuiden (+ oorzaken voor 

die koopkracht en gevolgen)

 –  Het beleid van het IMF

 –  De subsidiepolitiek van de EU

2) Het lijkt duidelijk dat er een probleem is met het huidige functi-

oneren van de markteconomie en liberaal beleid. In welke twee 

tegengestelde richtingen wordt door verschillende groepen een 

alternatief beleid voorgesteld?

Honger

Natuurverschijnsel of sociaal probleem? 

Nog steeds lijdt één op de zeven mensen honger in de we-

reld. De jaarlijkse Wereldvoedseldag, die dit jaar op 16 oktober 

plaatsvindt, moet er voor zorgen dat we onze ogen hier niet 

voor sluiten. Honger is geen natuurverschijnsel, maar het ge-

volg van menselijk handelen. Over de oorzaken en oplossin-

gen bestaat echter veel verschil van mening.

(...)

Oorzaken

Als primaire oorzaak van honger noemt Woltjer het gebrek 

aan koopkracht. Hongersnood treft alleen de allerarmsten. 

Voedsel is altijd voorhanden voor diegenen die het kunnen 

betalen, zelfs in tijden van (natuurlijke) rampen zoals hon-

gersnood en overstromingen. Vaak gaan er ook dan nog altijd 

meer landbouwproducten het land uit, dan dat er aan voedsel-

hulp binnenkomt. 

In tegenstelling tot wat veel mensen nog altijd denken is hon-

ger niet primair een productieprobleem of technisch vraag-

stuk, maar eerder een kwestie van menselijk handelen en on-

eerlijke toegang en distributie. Het zijn menselijke instituten 

die bepalen wie er eet en wie er honger lijdt. 

Neem bijvoorbeeld zuidelijk Afrika dat op dit moment aan de 

vooravond staat van de grootste hongersnoodramp sinds tien 

jaar. Volgens de laatste berichten van het World Food Project 

(WFP), het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Na-

ties, die samen met andere hulporganisaties de ramp in kaart 

heeft gebracht, hebben zeker 14,4 miljoen mensen in Lesotho, 

Malawi, Mozambique, Swaziland, Zambia en Zimbabwe tot 

aan de oogst in maart 2003 dringend voedsel- en humanitaire 

hulp nodig. 

Vooral in Zimbabwe en Zambia hebben veel huishoudens nog 

maar nauwelijks of helemaal niets meer te eten. In Zimbabwe 

kunnen de meeste mensen geen maïs kopen op de markt en 

hebben de boeren geen zaden om te planten. In Zambia zijn 

de marktprijzen voor maïs gigantisch hoog, en veel eerder dan 

normaal gestegen. In Malawi, Zambia en Zimbabwe wordt 

het probleem nog eens versterkt door de aids-epidemie, die 

hele gemeenschappen heeft lamgelegd. 
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Volgens het WFP is de oorzaak van de huidige crisis een regi-

onale cocktail van jaren van droogte, overstromingen, slecht 

bestuur en totaal geruïneerde economieën. 

IMF

Dat het IMF en de Wereldbank in deze crisis ook een rol spe-

len, blijkt onder meer uit het rapport State of Disaster: Cause, 

Consequences & Policiy Lessons From Malawi dat ActionAid 

op 13 juni jl. publiceerde. Hierin wordt blootgelegd hoe het 

kortzichtige beleid van het IMF, dat volledig gericht is op de 

liberalisering van ieder deeltje van de economie, op z’n minst 

medeverantwoordelijk is voor de meer dan duizend doden die 

de hongersnood in Malawi al heeft geëist. 

Reeds in oktober 2001 circuleerden er hardnekkige geruchten 

van een op handen zijnde voedselcrisis. Toch zou het IMF er 

bij de regering van Malawi op hebben aangedrongen de maïs 

uit hun strategische reserves te verkopen om daarmee de uit-

staande schulden bij banken af te lossen. Schulden die het 

gevolg zijn van het gedeeltelijk privatiseren van de National 

Food Reserve Agency.

Ook moest de regering het subsidieprogramma voor boeren 

en het subsidiëren van levensmiddelen voor consumenten 

(om prijzen betaalbaar te houden) blijven afbouwen. Als ge-

volg van deze liberalisering van de landbouw zijn veel boeren 

overgestapt op het verbouwen van tabak en is hun inkomen 

25 procent gedaald.

Dit rapport is slechts een van de vele publicaties die aantonen 

hoe machtige organisaties als het IMF, de Wereldbank en de 

Wereld Handelsorganisatie (WTO) continu druk uitoefenen 

op openstelling van Afrikaanse en andere markten. Dit terwijl 

de Europese Unie en de Verenigde Staten hun boeren subsidi-

eren. De overschotten worden vervolgens massaal gedumpt in 

arme landen. Kleine boeren in deze landen worden daardoor 

gedwongen hun producten te verkopen onder de kostprijs en 

de economie stagneert. 

Tomaten

Volgens Eurostep (European Solidarity Towards Equal Parti-

cipation of People), een netwerk van negentien grote NGO’s 

uit vijftien Europese landen, worden vrijwel alle landbouw-

producten uit de EU direct of indirect gesubsidieerd. Brussel 

zou hiervoor jaarlijks maar liefst 40 miljard euro uittrekken. 

In Senegal heeft dit er bijvoorbeeld toe geleid dat een van de 

twee fabrieken voor ingeblikte tomaten een paar jaar geleden 

zijn deuren heeft moeten sluiten, terwijl er al amper sprake 

is van industriële ontwikkeling in West-Afrika. De andere fa-

briek is goedkope tomaat-pulp uit Italië gaan afnemen, waar-

door nog eens duizenden boeren hun afzet zijn kwijtgeraakt. 

Boeren in Jamaica en Brazilië zijn gedwongen duizenden li-

ters melk weg te gooien omdat Brussel haar aandeel van 50 

procent in zuivelproducten op de wereldmarkt kunstmatig 

vasthoudt. Aan de andere kant wordt er door de FAO, de voed-

sel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, maar 

ook door programma’s van de EU zelf, weer honderdduizen-

den dollars aan hulp gepompt in bijvoorbeeld de ontwikke-

ling van Jamaica’s zuivelboerderijen. Op z’n zachtst gezegd 

een weinig efficiënt beleid. Ook in oost en centraal Europa 

ondervinden boeren steeds meer last van de exportsubsidies 

van de EU.

Oplossing

Over wat de juiste oplossing is om het onrecht van honger 

en armoede de wereld uit te helpen, wordt heel verschillend 

gedacht. Een belangrijke vraag is of arme landen nu wel of 

niet gestimuleerd moeten worden om voor de wereldhandel 

te produceren.

Volgens Woltjer loopt de meest effectieve weg via de wereld-

handel, maar dan wel onder strikte voorwaarden. ,,Het is te 

simpel om te stellen dat onze varkens ons meer waard zijn 

dan een Afrikaan, aangezien onze varkens maïs gevoerd krij-

gen waardoor mensen in Afrika honger lijden. Dat lijkt mis-

schien wel zo, maar voor ontwikkelingslanden is het erg be-

langrijk dat ze hun landbouwproducten ook naar het westen 

kunnen exporteren voor redelijke prijzen. Daardoor ontstaat 

koopkracht waardoor ze gevarieerder voedsel kunnen kopen 

en kunnen investeren in hun economie door bijvoorbeeld de 

aankoop van kunstmest, zaaizaad, vee, enzovoorts.’’ 

Het probleem is dat ontwikkelingslanden daar geen geld voor 

hebben omdat de ontwikkelde landen hun grenzen dichthou-

den, maar wel hun (overschot)producten tegen afbraakprijzen 

op die markten dumpen waardoor de geringe koopkracht ook 

nog eens grotendeels wordt weggezogen. ,,Het is essentieel 

dat wij onze grenzen volledig openstellen voor producten uit 

de armste landen’’, meent Woltjer.

Woltjer meent verder dat de ingeslagen weg van westerse be-

drijven die investeren in ontwikkelingslanden goed is. Voor-

waarde is wel dat het landen betreft die voldoen aan het zoge-

naamde ‘good governance’ principe. Het moet vaststaan dat 

er wordt gezorgd voor goed sociaal beleid en armoedebestrij-

ding, en de corruptie wordt tegengaan, zodat ook westerse be-

drijven worden gecontroleerd. Ook zou Woltjer graag zien dat 

de verwerkingsfabrieken verplaatst worden naar de arme lan-

den, zodat zij waar krijgen voor hun (verwerkte) grondstoffen. 

Kritiek

Dit lijkt misschien de juiste weg, maar nu steeds zichtbaarder 

wordt dat de kloof tussen arm en rijk wereldwijd door de glo-

bale economie alleen maar groter wordt, neemt ook de kritiek 

op het marktdenken toe. 

Terwijl voorstanders van het marktprincipe (in het beste geval) 

pleiten voor opening van de westerse markten voor producten 

uit de armste landen, afschaffing van de landbouwsubsidies 

en maatschappelijk verantwoord ondernemen, gaat dit voor 

tegenstanders van de vrije marktideologie niet ver genoeg. Zij 

vrezen dat het produceren voor de wereldhandel arme landen 

alleen maar afhankelijk maakt van multinationals en het wes-

ten. Zij wijzen erop dat de daadwerkelijke economische groei 

die hen dit oplevert te verwaarlozen is of zelfs achteruit gaat.

Liberalisering, economische globalisering en structurele aan-

passingsprogramma’s van het IMF en Wereldbank, gaan ten 

koste van de lokale economie, sociale voorzieningen en het 

milieu. De macro-economische weg waarin alles, inclusief 

onderwijs en gezondheidszorg, over wordt gelaten aan het 

marktmechanisme is duidelijk geen garantie voor duurzaam-
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heid en het uitbannen van honger en armoede in de wereld. 

Het verdringt de basisvoedselproductie, legt beslag op de cul-

turele eigenheid en sleurt arbeiders in ontwikkelingslanden 

in hun onderlinge concurrentie om werk naar de afgrond. 

Tegenstanders van de ‘vrije’ wereldmarkt zien de oplossing 

meer in kleinschalige duurzame lokale of regionale produc-

tie. Zij pleiten voor de bescherming van hun markten en het 

versterken van de zelfvoorziening en/of zelfredzaamheid van 

deze landen. Het westen moet de schuldenlast van de aller-

armste landen in één keer volledig kwijtschelden. Nationale 

overheden kunnen hierdoor, in plaats van zich te concentre-

ren op economie en privatisering (gedwongen door IMF en 

Wereldbank), via belastingheffing, krediet en landhervormin-

gen de armen meer middelen geven om zo de voorwaarden te 

scheppen voor een gezond en productief leven voor iedereen.

(...) 
Lousco Grasman

* State of Disaster: Cause, Consequences & Policiy Lessons From 
Malawi van Action Aid www.actionaid.org/newsandmedia/malawi.

shtml 
* The Relative Impact of Trade Liberalization on Developing Coun-

tries van het Centre for Economic and Policy Research www.cepr.
net/relative_impact_of_trade_liberal.htm 

Bron: http://www.ravagedigitaal.org/2001_2002/0213a8.htm 

Er wordt weinig tot geen contextinformatie voorzien bij 
deze bron, getiteld ‘Hoe komt het dat mensen die voedsel 
produceren honger lijden?’ De enige informatie waarover 
we beschikken is de naam van de auteur, de website waar-
op het stuk werd gepubliceerd, en het jaar waarin dat ge-
beurde. Over de auteur Lousco Grasman wordt geen bij-
komende informatie gegeven, net zo min als over de bron 
zelf: betreft het een nieuwsitem, of een opinieartikel? Het 
is niet duidelijk in welke maatschappelijke context of naar 
aanleiding van welke actuele gebeurtenis de tekst werd 
gepubliceerd. Over het effect dat de auteur beoogde en 
het doelpubliek dat hij voor ogen had, krijgen we geen 
informatie. Er wordt niet aangegeven of de tekst in de cur-
sus de originele tekst is. Deze contextgegevens ontbreken, 
en evenmin, wat nochtans ook erg zinvol zou zijn, wordt 
ernaar gevraagd in de bevraging. Zo wordt het bijzonder 
moeilijk om vragen te stellen met betrekking tot het rede-
neren over bronnen, en blijft de bevraging louter op het 
inhoudelijk niveau steken.

Aan de hand van dit voorbeeld overlopen we hierna welke 
contextelementen noodzakelijk zijn als je leerlingen wil 
aanzetten tot redeneren over deze bronnen. In de kadertjes 
benoemen we telkens de informatie die concreet kan wor-
den meegegeven.

(1) De bronvermelding bestaat uit de auteur, de titel van 
het werk en de datum. Dit is essentiële contextinformatie 
om de bron te kunnen situeren en om verdere informa-
tie op te zoeken. Via de website die als referentie wordt 
opgegeven, kan de datum worden aangevuld: Lousco 
Grasman, Honger! Natuurverschijnsel of sociaal probleem?,  
11 oktober 2002.

(2) De tekst uit het leerboek is afkomstig van de website 
www.ravagedigitaal.org. Deze website is niet meer toe-
gankelijk. Je vindt dezelfde auteurs, artikels en inhoud 
van Ravage Digitaal op de website www.ravage-webzine.
nl terug. Ravage-webzine.nl is een Nederlandse website 
waarop voornamelijk linksgeoriënteerde auteurs door 
middel van opiniestukken maatschappelijke problemen 
aan de kaak stellen. Dat het hier gaat om een opiniestuk 
is een belangrijk gegeven om te kunnen redeneren over de 
bron. Een opiniestuk geeft een mening over een bepaalde 
gebeurtenis. Het heeft niet de bedoeling om zo objectief 
mogelijk feiten weer te geven en neutraal te berichten. 
Het is dus van belang om ook te vermelden om welk 
soort bron het gaat: Lousco Grasman, Honger! Natuurver-
schijnsel of sociaal probleem?, opiniestuk in Ravage digitaal,  
11 oktober 2002.

(3) De achtergrond van de auteur heeft een invloed op 
de manier waarop hij de bron weergeeft; daarom is con-
textinformatie hierover cruciaal. Biografische gegevens 
over Lousco Grasman kunnen we nergens op de site te-
rug vinden. De deskundigheid van de auteur kunnen we 
dan ook onmogelijk inschatten. Daarnaast werd reeds 
aangehaald dat de auteurs van Ravage-webzine.nl linksge-
oriënteerd zijn. Ze schrijven vanuit een marxistisch (of 
extreem links) perspectief en zetten zich af tegen het ka-
pitalisme en de globalisering. Deze strekking is terug te 
vinden in verscheidene artikels van de hand van Lousco 
Grasman. Lousco Grasman heeft verschillende artikels 
gepubliceerd op de website Ravage Digitaal. Je vindt op 
die website talloze artikels die handelen over thema’s als 
de mensenrechten in Afrika, de mishandeling van dieren 
uit geldgewin, en de gevolgen van het Westers kapitalis-
me voor de Derde Wereldlanden. De auteurs van Ravage 
Digitaal interpreteren de wereld systematisch vanuit een 
extreem-linkse ideologie, en geven van daar uit hun opi-
nies vorm.

(4) Het beoogde effect van de bron heeft een belangrijke 
invloed op de vormgeving ervan. Je kan het beoogde effect 
geven als contextinformatie, maar evenzeer samen met 
je leerlingen achterhalen. Het betreft hier geen informa-
tief nieuwsbericht, maar een opiniestuk. Het is dus niet 
de bedoeling zo objectief en afstandelijk mogelijk infor-
matie mee te geven, maar in eerste instantie een gefun-
deerde mening de wereld in te sturen. We kunnen in het 
opiniestuk duidelijk persoonlijke standpunten lezen. De 
opiniestukken op deze website worden geschreven met het 
doel om de zaken kritisch, vanuit een linksgeoriënteerd 
perspectief, te analyseren, eerder dan afstandelijk en zo 
neutraal mogelijk (in de betekenis van: rekening houdend 
met verschillende perspectieven die gelijkwaardig worden 
gepresenteerd) te informeren.

(5) Samenhangend met het doel is het ook van belang in-
formatie over het doelpubliek te voorzien. Een auteur heeft 
namelijk steeds een bepaald doelpubliek voor ogen. Rava-
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ge  is ontstaan als een progressief  tijdschrift dat berichtte 
over acties, campagnes en projecten die zich richten tegen 
het kapitalisme en de globalisering. Ravage schetste ach-
tergronden en bood een podium voor dwarse meningen. 
Het tijdschrift richtte zich hierbij vooral op progressieve 
mensen en groepen, zoals buitenparlementaire actie- en 
drukkingsgroepen

(6) De brede tijds- en maatschappelijke context ten tijde 
van het vervaardigen of publiek maken van de bron is een 
zevende belangrijk contextelement. Deze brede context kan 
betrekking hebben op de verschillende domeinen van de 
samenleving: politiek, economie, socialiteit, cultuur, reli-
gie, kunst. Dit artikel is geschreven enkele dagen voor de 
jaarlijkse Wereldvoedseldag, op 16 oktober 2002. Op deze 
dag staat voedsel centraal en wordt er wereldwijd aandacht 
voor voedselzekerheid in de wereld gevraagd. De dag wordt 
jaarlijks gehouden op 16 oktober. De Voedsel- en Land-
bouworganisatie van de Verenigde Naties organiseert dan 
activiteiten en conferenties waaraan ongeveer 150 landen 
meedoen. Elk jaar sinds 1981 staat een ander thema cen-
traal. Ook andere (milieu)organisaties zetten activiteiten op 
om aandacht te vragen voor een meer gelijke verdeling van 
voedsel over de wereld.

De voornoemde gegevens over de soort bron, de achter-
grond van de auteur, het beoogde effect en doelpubliek van 
de bron, en de tijds- en maatschappelijke context waarin ze 
tot stand kwam, vormen belangrijke criteria voor de contex-
tualisering van bronnen. Ze zijn noodzakelijk om het rede-
neren over de bron mogelijk te maken. Niet alle elementen 
hoeven altijd aan bod te komen. Vertrek vanuit de lesdoel-
stellingen die je vooraf hebt geformuleerd om te bepalen 
welke contextinformatie relevant is om mee te geven. 

Het is van belang voldoende contextinformatie te voor-
zien, maar tegelijk is het niet de bedoeling dat leerlingen 
de antwoorden op de vragen reeds in de lestekst of in het 
bijschrift kunnen vinden. Dan heb je immers de bron niet 
meer nodig om de vragen op te lossen. Kwaliteit primeert 
boven kwantiteit bij contextinformatie. Voorzie dus vol-
doende contextinformatie om te kunnen redeneren over de 
bron, maar ook niet teveel. Een deel van de contextinfor-
matie kan je via gerichte vragen en via het kritisch naast 
elkaar plaatsen van bronnen, samen met je leerlingen ach-
terhalen.

Wanneer er geen aandacht wordt besteed aan de context 
waarin de bron tot stand komt, leidt dit tot een puur inhou-
delijke en soms weinigzeggende bevraging van de bron. Zo 
zijn de vragen bij bron 1 in bijlage 3 uitsluitend gericht op 
de inhoud van de bron. Door meer contextinformatie te ge-
ven, of ernaar te vragen na lectuur van de bron zelf kan je 
gaan redeneren over deze bron. 

bevragIng	van	bronnen

Na de presentatie en contextualisering van bronnen is een 
derde belangrijk aspect inzake bronnenomgang de bevra-
ging van bronnen. Ook hier stippen we een aantal belang-
rijke aandachtspunten aan. Een eerste is dat leerlingen, 
zoals eerder gesteld, spontaan denken dat de werkelijkheid 
letterlijk valt af te lezen uit de bronnen. Wanneer je bron-
nen illustratief inzet of louter inhoudelijk bevraagt, dreigt 
het risico dat je deze – verkeerde – vooronderstelling van 
leerlingen bevestigt en zelfs versterkt. Dit wordt duidelijk 
als we naar volgende kijken:

Droogte leidt tot geweld in Kenia

(NOS 22/09/2009 en Klimaatdossier 11.11.11)

De steeds drogere gebieden in Afrika, zoals in het noor-

den van Kenia, vormen van oudsher de habitat van no-

madische volkeren en hun vee. Hun traditonele levens-

stijl staat onder grote druk. Door klimaatverandering is 

het vrijwel onmogelijk geworden om in relatieve rust 

en vrede van waterplaats naar waterplaats te trekken. 

Dat heeft op de eerste plaats tot gevolg dat het voor de noma-

den steeds moeilijker wordt om hun vee, dat ook hun kapitaal 

is, te behouden. De sterfte onder de dieren ten tijde van grote 

droogte betekent een verlies aan zowel inkomsten als voedsel.

Ook worden de spanningen tussen verschillende nomadische 

groepen steeds groter, omdat zij met elkaar moeten strijden 

om de bereikbaarheid van steeds minder graasland en water-

plaatsen. Die toenemende rivaliteit wordt een nog ernstiger 

probleem als conflicten ook met vuurwapens worden uitge-

vochten, iets wat steeds vaker voorkomt.

UNEP (United Nations Environment Programmme) wijt oorlog 

aan klimaatsverandering.

Darfur wordt meestal als een etnische oorlog bekeken van 

Afrikanen tegen Arabieren. In werkelijkheid, aldus UNEP, 

heeft deze oorlog economische oorzaken. In tien jaar tijd 

is de neerslag in de regio met tweederde gedaald. Daar-

door nam de bodemerosie toe waardoor vruchtbare land-

bouwgronden waardeloos werden. De Arabische veehou-

ders uit het noorden zakten af naar het zuiden, waar de 

Afrikaanse boeren wonen. Die verdedigen hun landbouw-

gronden tegen de nomadische veehouders uit het noorden. 

De nomadische levensstijl zoals het noorden van Kenia die 

kent, lijkt ten dode te zijn opgeschreven. Over de psycholo-

gische problemen die dit voor de mensen meebrengt, is nog 

er weinig bekend. Grootschalige hulp van de eigen regering 

hoeven zij niet te verwachten. De nomade voelt zich dan ook 

steeds meer aan zijn eigen lot overgelaten.

Waarom leidt droogte tot spanningen tussen:
• de nomaden onderling? Door de droogte is er een strijd om 

het beschikbare graasland en de waterplaatsen.
• de nomaden en de boeren? De nomadische veehouders zak-

ten af naar het zuiden waar de boeren wonen. Deze verdedi-
gen hun landbouwgronden.
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De eerste twee vragen bij deze bron zijn enkel gericht op 
translatie, op het parafraseren van de inhoud van de bron 
(redeneren met bronnen). Er worden geen vragen geformu-
leerd die leerlingen aanzetten tot het redeneren over bron-
nen. Er wordt bijvoorbeeld niet gevraagd naar de auteurs 
ervan, noch naar de mate waarin hun visie de inhoud van 
wat ze schrijven kleurt, of naar het effect dat ze beogen. 
In het bovenstaande voorbeeld wordt op geen enkel ogen-
blik gereflecteerd over de totstandkoming van de gegevens 
die erin worden vermeld. Toch kunnen er vragen gesteld 
worden met betrekking tot het redeneren over bronnen, bij-
voorbeeld over de beoogde effecten van de auteur(s) en hun 
redenen voor het maken van deze reportage. Tevens is het 
zinvol te vragen naar de herkomst van de informatie en de 
betrouwbaarheid van die bron(nen) van herkomst. Daartoe 
is evenwel voldoende contextinformatie nodig. Om te ver-
mijden dat leerlingen bronnen zien als spiegel van de wer-
kelijkheid of dat de bron ‘steriel’, beperkt wordt bevraagd, 
is het dus raadzaam de context van de bron actief in de 
bevraging te betrekken. Dit kan je doen door te vragen hoe 
een bepaald contextelement een impact heeft op de manier 
waarop de bron is weergegeven.

Er schuilt ten tweede ook een risico in bevraging die niet 
verder gaat dan het vaststellen van de objectiviteit/subjec-
tiviteit of (on)betrouwbaarheid van een bron. Een subjec-
tieve bron wordt immers vaak als onbetrouwbaar en ‘dus’ 
onbruikbaar voorgesteld. Subjectiviteit, onbetrouwbaar-
heid en onbruikbaarheid zijn echter geen synoniemen. 
Elke bron is tot op een zekere hoogte subjectief. Dat bete-
kent evenwel niet dat ze daarom niet betrouwbaar is. De 
betrouwbaarheid ligt immers niet in de bron zelf besloten, 
maar in de vragen die je aan de bron stelt. Het hierboven 
vermelde opiniestuk van Lousco Grasman is misschien 
niet altijd betrouwbaar om een zo accuraat mogelijk beeld 
te geven van alle oorzaken die tot hongersnood leiden in de 
wereld. Wanneer de les echter gaat over het in kaart bren-
gen van de uiteenlopende visies en standpunten van links 
en rechts over hongersnood in de wereld, dan is de bron 
dat zeker wel, voor wat het standpunt ter linkerzijde be-
treft. Het subjectieve karakter en/of de onbetrouwbaarheid 
van een bron hoeven de bruikbaarheid ervan dus niet in 
de weg te staan. Ook uit subjectieve en/of onbetrouwbare 
bronnen kan veel afgeleid worden over de zienswijze van 
een specifieke auteur, en over de brede maatschappelijke 
context.

Een derde aandachtspunt bij het bevragen van bronnen is 
wat Britse geschieddidactici ‘death by sources’ noemen. 
Teveel bronnen selecteren en gebruiken werkt een opper-
vlakkige benadering in de hand. Als je teveel bronnen wil 
gebruiken in een les, ontstaat al snel de neiging de bron-
nen enkel illustratief of puur inhoudelijk in te zetten. Het 
redeneren over bronnen vraagt immers tijd. Wanneer je dit 
met leerlingen wil doen, dan is het niet mogelijk om een 
groot aantal bronnen te gebruiken in één les. Een voor-
beeld van een overvloed aan bronnen vinden we in een 

leerboek aardrijkskunde uit de 3de graad [zie bijlage 2]. In 
een les over de aarde als leverancier van hulpbronnen zijn 
vijftien bronnen opgenomen, voornamelijk foto’s, kaarten 
en cijfergegevens. Het spreekt voor zich dat de leerkracht 
bijgevolg de bronnen waarschijnlijk enkel ter illustratie zal 
inzetten of zal redeneren met deze bronnen. Nochtans is 
het noodzakelijk voor een goed begrip van een bron om 
ook te redeneren over bronnen. In dat verband kunnen ver-
schillende bronnen met elkaar geconfronteerd worden, om 
cijfergegevens te verifiëren, maar evengoed om dieper in 
de problematiek door te dringen. Zo bijvoorbeeld bron 8.1, 
waarvan het statuut overigens erg onduidelijk is: betreft het 
een bron, of is het een stuk leerboektekst? Deze bron 8.1 
doet uitschijnen dat de burgeroorlog in de DR Congo met 
coltan als inzet, vooral een zaak is van Congo, zes naburige 
landen en verschillende rebellengroeperingen. Rapporten 
van de Verenigde Naties over de grondstoffenroof in de De-
mocratische Republiek Congo schetsen echter een ten dele 
ander beeld (Report of the Panel of Experts, 2001; zie ook 
Reyntjes, 2009). Zij verwijzen naar Westerse, ook Belgi-
sche, bedrijven die het conflict financieren en dus recht-
streeks aanwakkeren. Een rapport van de Belgische Senaat 
over deze problematiek nuanceert dan weer die specifiek 
Belgische betrokkenheid (Belgische Senaat, 2003). Om een 
dieper inzicht te verwerven in de maatschappelijke proble-
men in verband met het gebruik van grondstoffen – het 
onderdeel van de les waartoe voornoemde bron behoort – 
is het hier dus zeker interessant te redeneren over de bron-
nen, om de uiteenlopende standpunten kritisch te kunnen 
analyseren en beoordelen. Meteen wordt het wel duidelijk 
dat het niet mogelijk is om een groot aantal bronnen te 
gebruiken in één les. Aangezien het redeneren met zowel 
als over bronnen veel tijd vergt, is het dan ook aangewezen 
het aantal bronnen beperkt te houden en doelgericht te se-
lecteren.

Dat laatste geldt zeker ook omdat bronnen vaak com-
plex zijn, en het niet eenvoudig is de betekenis van een 
bron te doorgronden. Het taalgebruik, dat als vierde aan-
dachtspunt kan gelden, speelt hier een belangrijke rol in. 
Taal is immers nooit neutraal, maar altijd performatief. 
Vaak is het dan ook aangewezen, in het nastreven van 
een goed begrip van de bron, de aandacht te trekken op 
het specifieke taalgebruik in de bron en de aangewende 
retoriek. De manier waarop een auteur iets schrijft en de 
woorden die hij kiest hebben ook betekenis en kunnen 
zijn boodschap versterken. Vaak wordt in dat verband 
gesproken over gekleurd taalgebruik. Voorbeelden van 
vragen die gekleurd taalgebruik kunnen opsporen zijn: 
Waar geeft de auteur de feiten weer en waar geeft hij 
zijn mening weer? Welke schrijftechnieken past de au-
teur toe om zijn boodschap te versterken? Hierna wer-
ken we een voorbeeld uit aan de hand van bronnen over 
klimaatsverandering.

Een vijfde en laatste aandachtspunt in de bevraging van 
bronnen betreft het belang en de zin van kritische bron-
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nenconfrontatie (Rouet et al., 1996). Om het kritisch den-
ken van leerlingen aan te scherpen is het belangrijk meer-
dere perspectieven in acht te nemen. Dit betekent dat je 
een bepaalde kwestie vanuit verschillende standpunten 
onderzoekt. Het gaat daarbij om de analyse van verschil-
lende visies op een zelfde gebeurtenis of fenomeen, zoals 
bijvoorbeeld over de discussie over de opwarming van de 
aarde:

Bron 1

Klimaatangst op zijn retour

Weblog Klimaat | Gastblog Hans Labohm

16-11-2009 08:00 

In de aanloop naar de grote internationale klimaatconferen-

tie in Kopenhagen, waar over een opvolger van het huidige 

Kyoto-verdrag zal moeten worden besloten, hebben vele kli-

maatwetenschappers, politici, media en milieuactivisten in 

felle kleuren de verschrikkingen van een nakende klimaatcri-

sis geschilderd, ten einde politieke steun te mobiliseren voor 

stringente afspraken aldaar. Daardoor zou de temperatuurstij-

ging kunnen worden beperkt.

Maar Moeder Natuur wil niet erg meewerken om de mensen 

daarvoor enthousiast te maken. De gemiddelde wereldtempe-

ratuur is de laatste tien jaar namelijk gedaald, terwijl de CO
2
–

concentratie in de atmosfeer nog steeds stijgt. Dit is in strijd 

met de uitkomsten van alle klimaatmodellen.

Als ik in den lande voordrachten houd over de klimaat-

’problematiek’, vraag ik wel eens aan mijn gehoor of dat 

bekend is. Dat blijkt slechts zelden het geval te zijn. On-

danks het feit dat de overheid jaarlijks miljoenen uitgeeft 

aan klimaatvoorlichting, blijkt deze boodschap toch niet tot 

het publiek te zijn doorgedrongen. Dat klopt ook wel want 

de officiële voorlichting houdt deze informatie maar liever 

onder de pet. Als die bekend zou worden, zou de offerbe-

reidheid van de burgers voor een kostbaar klimaatbeleid 

wel eens kunnen worden aangetast. En dat is natuurlijk 

niet de bedoeling.

Zwijgen als het graf

Maar aangenomen moet worden dat de burgers zo her en der 

toch wel kritisch commentaar moeten hebben opgevangen 

over de vermeende klimaatcrisis (die maar niet wil komen). 

Niet van het gros van de media, want die zwijgen daarover 

als het graf. Maar er waren uitzonderingen, zoals Simon Ro-

zendaal, wetenschapsredacteur van Elsevier, die reeds járen-

lang (en voor zover mij bekend als eerste) heeft gewezen op 

de tekortkomingen van de wetenschappelijke onderbouwing 

van de klimaatangst. Later is daar het blad Spil bijgekomen, 

dat tegenwoordig als belangrijkste platform dient voor de 

klimaatsceptische wetenschappers in ons land. En dan zijn 

er nog de klimaatsceptische websites, die de laatste jaren als 

paddenstoelen uit de grond zijn geschoten, in Nederland de 

Klimatosoof. Ook breder georiënteerde websites als ‘De dage-

lijkse standaard’ en de ‘Vrijspreker’ schenken zeer regelmatig 

aandacht aan de klimaatdiscussie.

Onzin

Maar naast de klimaatsceptici, zijn er nu ook anderen die 

kritische opmerkingen maken over de klimaathysterie. Zo 

merkte Oxford – professor Kathy Willis onlangs op: ‘The evi-

dence of climate change-driven extinctions have really been 

overplayed,’ (in het Nederlands zou je dat misschien het beste 

met ‘onzin’ kunnen vertalen). 

Daarnaast bekritiseerde de Indiase milieuminister Ramesh 

het VN-klimaatpanel over de alarmerende berichten over het 

afsmelten van de gletsjers in de Himalaya. Voor zover dat 

al plaatsvindt, blijkt dat niets te maken te hebben met CO
2
-

uitstoot door de mens. Zelfs onheilsprofeet Al Gore krabbelt 

terug. Hij erkent nu dat de rol van CO
2
 veel minder belangrijk 

is dan hij eerder heeft gesuggereerd. En zo zijn er nog vele 

andere voorbeelden.

Mijn mening? De klimaatcrisis bestaat alleen in de virtuele 

werkelijkheid van de klimaatmodellen. En de klimaatcrisis is 

als wachten op Godot.

In deze nieuwe rubriek ‘Wetenschapper vs. scepticus’ gaan eco-

noom en auteur Hans Labohm en wetenschapper Bart Strengers, 

werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving, in de aanloop 

naar de klimaatconferentie van 7-18 december elkaar in discussie 

over klimaatverandering. Op maandag verschijnt de bijdrage van 

Hans Labohm, op donderdag reageert Bart Strengers, waarna het 

op maandag weer de beurt is aan Labohm om te reageren.

Hans Labohm is onafhankelijk econoom en auteur, gespecia-

liseerd in klimaatvraagstukken. Samen met Dick Thoenes en 

Simon Roozendaal is hij co-auteur van Man-Made Global War-

ming: Unravelling a Dogma. Hij is voorts (kritisch) ‘expert 

reviewer’ van het IPCC, het internationale VN-klimaatpanel.

Bron 2

Goochelen met Hans Labohm

Weblog Klimaat |Gerrit Hiemstra

17-11-2009 15:30 

Dit is een aparte, losse reactie van NOS-weerman Gerrit Hiemstra 

op het weblog van Hans Labohm in de serie Wetenschapper ver-

sus Scepticus. De reactie van Hans Labohm leest u onder aan het 

artikel van Gerrit Hiemstra. De reactie van Labohm is onder het 

artikel van Hiemstra geplaatst omdat het technisch niet mogelijk 

was om met grafieken te reageren via het reactieformulier.

Hans Labohm beweert dat de wereldtemperatuur daalt. Hij 

beweert ook dat deze daling in strijd is met de uitkomsten van 

klimaatmodellen. Om die reden vindt hij klimaatmaatregelen 

onnodige geldverspillerij. Zijn verhaal stoelt hij op een grafiek 

die suggereert dat de wereldtemperatuur daalt.

Hans Labohm houdt u echter voor de gek. Zijn hele verhaal 

is gebaseerd op het manipuleren van informatie. Hij laat u 

namelijk niet alles zien en daarmee probeert hij u op het ver-

keerde been te zetten.
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De grafiek en het verhaal van Labohm kunt u hier vinden. De 

grafiek die Labohm gebruikt om zijn verhaal te onderbouwen 

is echter een klein stukje van een andere grafiek, namelijk 

deze:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze grafiek ziet er iets anders uit, maar is gemaakt met de-

zelfde gegevens. U kunt deze grafiek ook hier vinden en daar 

staat ook waar de gegevens vandaan komen, waarmee de gra-

fiek is gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectieve informatie

Wat Labohm doet, is de meest extreme waarde pakken (de re-

cordhoge waarde van 1998) en vandaar een stuk van de gra-

fiek selecteren wat het best past in zijn verhaal, namelijk tot 

en met januari of februari 2008. Dat komt hem het beste uit, 

want die waarden zijn namelijk lekker laag.

Op deze manier suggereert Labohm dat het de laatste jaren kou-

der is geworden. Ja, dat is lekker simpel, na elke extreem hoge 

waarde wordt het altijd koeler, ook al blijft het warm. Zoiets ge-

beurt bijvoorbeeld ook na een hittegolf. Zelfs een kind op de la-

gere school kan verzinnen dat het daarna minder warm wordt.

Tien jaar is te kort

Op de tweede plaats is het zo dat een periode van 10 jaar sim-

pelweg te kort is om iets te zeggen over verandering van het 

klimaat. Het klimaat vertoont flinke variaties. Dat is ook in 

de grafiek goed te zien. Als je de hele periode bekijkt zijn er 

altijd wel perioden waarin sprake was van een afkoeling of 

een sterke opwarming. Maar als geheel is de stijgende trend 

duidelijk herkenbaar. Zo’n korte periode van afkoeling (waar 

Labohm zijn complete verhaal op baseert) is in het klimaat 

dat wij kennen helemaal niet vreemd en is ook niet in tegen-

spraak in een opwarmende trend. Zo’n grafiekje haalt niet het 

fundament onder het klimaatonderzoek uit.

Modellen zijn niet voor variaties

Dan nog iets over klimaatmodellen. Een model is altijd een 

sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid en daardoor zal 

geen enkel model de werkelijkheid precies kunnen bereke-

nen. Er is geen enkel klimaatmodel en geen enkele model-

lenmaker die dat pretendeert.

Natuurlijke factoren zoals El Nino/El Nina en vulkaanuitbar-

stingen zitten wel in klimaatmodellen verwerkt, maar niet de 

momenten waarop ze voorkomen. Dat is gewoonweg niet mo-

gelijk. Met klimaatmodellen probeer je juist de trend goed te 

voorspellen en niet de jaarlijkse of 10-jaarlijkse variaties. De 

kritiek van Labohm op dit punt raakt kant nog wal.

Iets vinden is iets anders dan iets weten

Verder heb ik bezwaar tegen de methode die Labohm toepast. 

Het knippen en plakken met een grafiek (of met de gegevens 

waar die op gebaseerd is) heeft niets met wetenschap te ma-

ken. Iets vinden of iets weten zijn twee totaal verschillende 

zaken. Wetenschap is iets bestuderen, kennis vergaren, on-

derzoek doen, resultaten met vakgenoten bediscussiëren en 

vervolgens publiceren.

Labohm doet het andersom. Hij vindt iets, heeft een over-

tuiging en gaat vervolgens zoeken naar gegevens die daarbij 

passen en mensen die in zijn straatje te pas komen. Of hij 

ook echt iets weet van het klimaat of de atmosfeer waag ik te 

betwijfelen, want ik heb hem nog nooit op een inhoudelijke 

bijdrage kunnen betrappen.

Iedereen mag een overtuiging hebben in dit land, dat is een 

groot goed. Maar goochelen met grafieken en gegevens is 

domweg manipulatie, mensen voor de gek houden.

Bronnen 1 en 2 bekijken de opwarming van de aarde van-
uit een verschillend perspectief. Je zou hierbij de volgende 
vragen kunnen stellen: ‘Hoe percipiëren Hans Labohm en 
Gerrit Hiemstra de opwarming van de aarde? Hoe verklaar 
je het verschil? Welke bron kan je meer gezag toeschrijven 
en waarom?’ Je kan leerlingen dit zelf laten onderzoeken. 
Een eerste stap in hun onderzoek zal bestaan uit het opzoe-
ken van contextinformatie over de auteurs:

Hans Labohm is econoom van opleiding. Zijn eerste werkgevers 

waren het ministerie van Landsverdediging, de NAVO, de Ne-

derlandse ambassade in Stockholm en het ministerie van Bui-

tenlandse Zaken in Den Haag. Eind jaren 1980 was hij vertegen-

woordiger bij de OESO in Parijs. Later werkte hij als gastonder-

zoeker en adviseur van de directie bij het Instituut Clingendael, 

het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen. Daar 

kwam hij voor het eerst in aanraking met het verdrag van Kyoto. 

Tegenwoordig is hij expert reviewer voor het Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC), een organisatie van de Ver-

enigde Naties. Hij verschijnt regelmatig in de binnen- en bui-

tenlandse media waarin hij zich sceptisch opstelt ten opzichte 
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van de klimaatopwarming. Volgens hem heeft de mens geen 

beslissende impact op het klimaat. Klimaatmaatregelen vormen 

volgens hem een te zware belasting voor de economie. Labohm 

is lid van de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), een 

conservatief-liberale politieke partij in Nederland.

Gerrit Hiemstra is meteoroloog. Hij werkt als weerpresen-

tator bij het NOS Journaal. Daarnaast is hij adviseur bij het 

weerbedrijf MeteoVista. Hiemstra geeft ook lezingen en pre-

sentaties over het weer en het klimaat.

Vervolgens kunnen de leerlingen de retoriek in de bron 
bekijken. Zo hangt Labohm vrij expliciet een complot-
theorie op. In verschillende passages laat hij doorschij-
nen dat de pers en overheden iets stilhouden alsof ze één 
groot complot smeden. Je zou leerlingen op deze vast-
stelling kunnen laten uitkomen door hen bijvoorbeeld te 
wijzen op specifieke passages in de tekst. Vervolgens kan 
worden gevraagd of ze zo’n patroon nog al tegenkwamen, 
en welke kenmerken zo’n complotdenken vertoont. Ver-
volgens kunnen ze opnieuw op zoek naar nog andere van 
die kenmerken in de tekst. Ook de retoriek in het artikel 
van Gerrit Hiemstra verdient aandacht. Hij schrijft erg 
aanvallend en maakt gebruik van verschillende retorische 
technieken.

Wanneer de leerlingen zicht hebben op de gebruikte 
retoriek in de bronnen kunnen ze op zoek naar andere 
bronnen over dit onderwerp. Het artikel van Hans La-
bohm maakte deel uit van een rubriek genaamd ‘weten-
schapper vs. scepticus’. Eerst publiceerde Hans Labohm 
een artikel in deze rubriek op 16 november 2009. En-
kele dagen later verscheen de reactie van wetenschap-
per Bart Strengers, werkzaam bij het Planbureau voor 
de Leefomgeving:

Onder de pet

Weblog Klimaat | Gastblog Bart Strengers

19-11-2009 08:00

Hans Labohm beweert dat de wereld in de afgelopen 10 jaar 

is afgekoeld terwijl de CO
2
 concentratie stijgt en toont dit aan 

met een overtuigend ogende grafiek. De grafiek is niet fout, 

maar wel een sprekend voorbeeld voor wat men ‘cherry pic-

king’ ofwel ‘selectief winkelen’ zou noemen.

Wat houdt Hans Labohm ‘onder de pet’? Om dat te laten zien 

heb ik een zelfde soort figuur gemaakt als die van hem, met 

maar twee kleine aanpassingen: ik ben niet begonnen in 1998 

maar in 1992 en ik heb gebruik gemaakt van de temperatuur-

reeks van de National Aeronautics and Space Adminstration 

(NASA). De dunne rode lijn zijn de jaarlijkse waarden van 

NASA. De dikke rode lijn is de trend van deze data en de gele 

lijn is de stijgende CO
2
-concentratie. En wat blijkt: een per-

fecte match tussen de stijgende temperatuur en de stijgende 

CO
2
-concentratie!

Wie spreekt hier nu de waarheid? Wel, geen van beiden na-

tuurlijk. Door ‘cherry picking’ valt vrijwel alles aan te tonen, 

zeker als we het hebben over zo’n complex onderwerp als kli-

maatverandering.

Het volledige verhaal is dat er wereldwijd 3 vooraanstaande 

onafhankelijke temperatuurreeksen zijn die de periode vanaf 

1880 (of eerder) afdekken en die zijn gebaseerd op oppervlak-

tetemperatuurmetingen van duizenden weerstations over de 

hele wereld: de door Hans Labohm getoonde reeks van het 

Climate Research Unit in Norwich, UK (CRU), die van het Na-

tional Climatic Data Center in North Carolina, USA (NCDC) 

en de eerder genoemde reeks van NASA, ook USA.  

Daarnaast zijn er nog de satellietreeksen, maar omdat deze 

minder betrouwbaar en omdat ze pas in 1979 beginnen zijn 

laat ik die hier buiten beschouwing (zie bijvoorbeeld http://

www.klimaatportaal.nl/pro1/general/start.asp?i=0&j=0&k=0

&p=0&itemid=418 voor een nadere uitleg).

Overigens, een belangrijke reden waarom CRU vooral in de 

laatste 10 het laagst is komt doordat grote gebieden rond de 

Noordpool niet zijn meegenomen (zie bijvoorbeeld http://

www.realclimate.org/index.php/archives/2008/11/mind-the-

gap/ voor meer uitleg).

Het plaatje van de oppervlaktetemperatuur voor de 3 genoem-

de reeksen en de gemeten CO
2
 concentratie voor de gehele 

periode waarover metingen bestaan (plus een schatting voor 

2009 van NASA en CRU), ziet er nu als volgt uit:

Nu vallen er drie dingen op:

1. De CO
2
 concentratie volgt een (steeds steilere) rechte lijn 

terwijl de temperatuur grillig verloopt.

2. In de periode 1940-1970 daalde de temperatuur.
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3. In de laatste 10 jaar stijgt de temperatuur minder hard 

dan in de 30 jaar daarvoor.

Voor alledrie zijn goede redenen aan te voeren die ik 

niet in dit korte stukje kan behandelen (zie bijvoor-

beeld http://ams.allenpress.com/perlserv/?request=get-

abstract&doi=10.1175%2F1520-0442%282003%29016%3C0

426%3ASAGGFA%3E2.0.CO%3B2 voor meer uitleg). De 

bottom-line is dat over de lange termijn de temperatuur in 

alle reeksen stijgt (overigens óók in de satellietreeksen) en dat 

het afzwakken van de opwarming in de afgelopen 10 jaar he-

laas geen reden is om aan te nemen dat klimaatverandering 

niet bestaat.

Veel interessanter dan bovenstaande discussie is de vaststel-

ling dat de meeste wetenschappers onderkennen dat we nog 

steeds veel niet begrijpen van het klimaatsysteem (en daar-

over ook veel publiceren), maar dat niettemin het klimaat ver-

der zal opwarmen. Als het mee zit met een graad of 2. Als het 

tegen zit kunnen we uitkomen op 5,5 graden warmer dan nu! 

Dat hou ik toch liever niet onder de pet.

In de nieuwe rubriek ‘Wetenschapper vs. scepticus’ gaan econoom 

en auteur Hans Labohm en ingenieur Bart Strengers, werkzaam 

bij het Planbureau voor de Leefomgeving, in de aanloop naar de 

klimaatconferentie van 7-18 december elkaar in discussie over kli-

maatverandering. Op maandag verschijnt de bijdrage van Hans 

Labohm, op donderdag reageert Bart Strengers, waarna het op 

maandag weer de beurt is aan Labohm om te reageren.

Ir. Bart Strengers (43) is sinds 1996 beleidsonderzoeker bij 

het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hij houdt zich 

bezig met onderzoek naar het klimaatsysteem binnen projec-

ten waarin op geïntegreerde wijze wordt gekeken naar alle 

relevante aspecten van het wereldmilieusysteem zoals ver-

andering in landgebruik en vegetatie, energieverbruik en kli-

maatverandering. Dit werk gebeurt in nauwe samenwerking 

met instituten als het KNMI, de Universiteiten van Utrecht en 

Wageningen en het Potsdam Instituut voor Klimaateffecten. 

In zijn werk heeft Bart Strengers, naast publicaties in weten-

schappelijke tijdschriften, ondermeer bijgedragen aan de rap-

porten van het Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC).

Dit artikel biedt een interessante kijk op de discussie over 
het klimaat. Strengers geeft aan dat wetenschappers het 
klimaatsysteem nog niet helemaal hebben doorgrond. Ook 
kan je uit het artikel afleiden dat er nog niet zo lang lijsten 
zijn met data over de temperaturen in de wereld. Daardoor 
is het moeilijk om vast te stellen of de huidige opwarming 
significant afwijkt van de natuurlijke evolutie. Dit verklaart 
het verschil in standpunt tussen Labohm en Gerrit Hiem-
stra. Rest ons nog de vraag welke bron dan meer te ver-
trouwen is. Want het in acht nemen van meerdere perspec-
tieven betekent niet noodzakelijk dat al die perspectieven 
evenwaardig zijn. Rekening houdend met de achtergrond 
van de auteurs zou je het artikel van Hiemstra meer kun-
nen vertrouwen. Labohm is geen wetenschappelijk expert 

inzake klimaat, hij is econoom van opleiding. Hiemstra 
daarentegen is meteoroloog van opleiding. Hij is algemeen 
bekend en gewaardeerd als een professioneel weerman. 
Dit betekent echter niet dat hij ook een expert is inzake het 
klimaat. Toch kunnen we op basis van de gebruikte reto-
riek en de bron van Bart Strenger het artikel van Hiemstra 
meer vertrouwen. Het complot dat Labohm ziet, lijkt zeer 
onwaarschijnlijk en praktisch onmogelijk. Overigens is 
het duidelijk dat sinds de metingen de temperatuur stijgt. 
Door een kwestie zoals de opwarming van de aarde vanuit 
verschillende standpunten te bekijken, zien leerlingen in 
dat bronnen steeds vanuit een bepaalde invalshoek worden 
gecreëerd en onvermijdelijk subjectief zijn.

Kennis wordt geconstrueerd op basis van bronnen. Door 
verschillende bronnen naast elkaar te plaatsen, ontdekken 
leerlingen dat kennis niet vast staat en inzichten kunnen 
veranderen of verschillen. In bovenstaand voorbeeld werd 
reeds duidelijk dat onderzoekers vanuit een andere achter-
grond, en/of vanuit andere bronnen tot andere conclusies 
komen, tot een andere weergave van de werkelijkheid.

Het spreekt voor zich dat niet alle mogelijke soorten vragen 
die aan bod kwamen, kunnen en hoeven worden gesteld 
bij een bron. Niet al die soorten passen bij de bron of bij 
je doelstellingen of probleemstelling. Probeer steeds een 
zinvolle keuze te maken, in functie van wat je met de bron 
wil bereiken. We pleiten er voor om bij bronnen in de mate 
van het mogelijke altijd één vraag te stellen die het puur 
inhoudelijke overstijgt en redeneren over bronnen insluit. 
Op die manier stimuleer je het denken van leerlingen over 
hoe bronnen tot stand komen en vermijd je dat ze bronnen 
als een spiegel van de werkelijkheid beschouwen. 

oefenmodule

Gebaseerd op de theorie zoals we die hierboven kort pre-
senteerden, ontwikkelden we een uitgebreide oefenmo-
dule, in eerste instantie voor studenten uit de lerarenop-
leiding aardrijkskunde, waarin verschillende aspecten van 
bronnengebruik aan bod komen: de presentatie, de con-
textualisering en de inzet/bevraging van bronnen. Het is 
belangrijk om doorheen de oefeningen rekening te houden 
met het feit dat deze drie aspecten, ook al behandelen we 
ze apart, onderling erg nauw verbonden zijn. 

De oefenmodule is zo opgevat dat de oefeningen per on-
derdeel telkens een opbouw bevatten van de evaluatie van 
bestaand materiaal naar meer zelfwerkzaamheid. Meestal 
wordt vertrokken vanuit een bronnenoefening zoals die 
in een leerboek te vinden is. Daarvan wordt nagegaan wat 
de goede elementen zijn en wat kan worden toegevoegd of 
aangepast. Vervolgens gaan de oefeningen richting het zelf 
creatief aan de slag gaan met materiaal: van het ontwerpen 
met aangereikte bronnen naar het zelfstandig creëren van 
een lessequens of opdracht. Bij dit laatste ga je zelf op zoek 
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naar bronnen en formuleer je er contextinformatie, vragen 
en/of een opdracht voor leerlingen bij. 

Bij de oefeningen is uitgebreide feedback voorzien waarin 
verschillende opties naast elkaar worden geplaatst en kri-
tisch afgewogen. Bovendien wordt gepoogd het concrete 
voorbeeld te overstijgen, zodat de inzichten ook getrans-
fereerd kunnen worden naar andere bronnen, onderwer-
pen en lessen. Het lijkt ons, dat het bekijken en maken van 
de oefeningen binnen de vakwerkgroep aardrijkskunde, 
tot boeiende gesprekken en nieuwe inzichten kan leiden, 
niet alleen over de omgang met bronnen zelf, maar bij-
voorbeeld ook over de ontwikkeling van een leerlijn in dat 
verband over de graden heen. Een uitgebreide theoretische 
tekst en oefenmodules vindt u op de website van het ex-
pertisenetwerk van de Leuvense associatie School of Edu-
cation: https://associatie.kuleuven.be/schoolofeducation/
projecten/omgaan-met-bronnen-in-het-onderwijs.
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