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Bijkomende oefeningen bij hoofdstuk 8 

 

Eerste oefening 

Opgave 

Lees onderstaande tekst en geef zo nauwkeurig mogelijk aan waarom deze niet beantwoordt aan 
de criteria van een goede academische tekst. Doe dit door nauwgezet de fouten aan te duiden die 
je in deze tekst vindt. Het gaat daarbij niet om feitelijke onjuistheden en evenmin om grammaticale 
en stilistische fouten, wel om de manier waarop de relatie tussen heden en verleden en die tussen 
de auteur, de wetenschappelijke gemeenschap en het ruimere publiek in deze tekst worden 
gearticuleerd. Volg daarbij zo getrouw mogelijk de lijst met richtlijnen die in de cursus is behandeld. 
Je mag dit puntsgewijs doen, maar niet in telegramstijl. Je schrijft met andere woorden volzinnen, 
waarin je zo precies mogelijk aangeeft waar de fouten zich situeren. Gebruik de nummering van de 
zinnen om de fouten in de tekst te situeren. 

 

Het zelfbeschikkingsrecht der volkeren als zoethouder 

 

1)“Wat van de Entente zou overblijven  indien ze het zelfbestemmingsrecht van haar eigen 
volkeren ernstig zou nemen”.  2) Zo luidt het opschrift  van een wereldkaart die vandaag in een 
Gentse tentoonstelling over kinderen tijdens de Eerste Wereldoorlog hangt.1 3) Op de kaart 
worden de “Fremdvölker”  van Engeland, Rusland, Frankrijk en de Verenigde Staten aangeduid 
met respectievelijk een gele leeuw, een witte beer, een rode haan en een rode bizon. 4) De kaart 
toont overduidelijk aan dat het zelfbeschikkingsrecht zoals Woodrow Wilson het formuleerde 
een vat vol tegenstrijdigheden was. 5) In deze bijdrage willen we aan de hand van enkele 
voorbeelden laten zien waarom.  

6) Ten eerste zijn verschillende eerbiedwaardige auteurs eerder al tot dezelfde vaststelling 
gekomen.  7) Zo is er eerst en vooral de Antwerpse antropoloog en nationalisme-expert dr. 
Gustaaf Schamelhout. 2 8) In zijn Het Europa der Volkeren en de Strijd der nationaliteiten schrijft hij 
immers:  “Is het niet opmerkelijk, dat mr. Woodrow Wilson, die later het zelfbeschikkingsecht 
der volkeren plechtig zou afkondigen, in 1916, toen hij nog niet openlijk partij had gekozen, de 
noodkreten van den Bond der vreemde volken in Rusland onbeantwoord liet, terwijl hij in 1917, 
toen Finland zich afscheidde van den Russischen staat, welke nog aan de zijde der Westelijke 
mogendheden vocht, de jonge Finlandsche Republiek dreigde met het afsnijden van elken 

                                                           
1 Tentoonstelling ‘Oorlog in korte broek’, Gent, Sint-Pietersabdij, 14 oktober 2016 -2 april 2017’, zaal 7. Bezocht 
op 16 december 2017. 
2 Over Gustaaf Schamelhout, zie Raf De Bont, Van literaire avant-garde tot raswetenschap. Gustaaf 
Schamelhout (1869-1944), Brussel: KVALSKW, 2003; Raymond Vervliet, “Schamelhout, Gustaaf” in: Reginald DE 
SCHRYVER e.a,, red., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt: Lannoo, 1998, 2700-2702. 
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toevoer van levensmiddelen, indien zij zich niet weer in het Russisch gareel voegde”.3 9) In zijn 
eerste boek, The Wilsonian Moment, toonde de historicus van Yale Erez Manela  op zijn beurt 
“how U.S. attempts to transform international order in the wake of World War I helped to spark 
and shape upheavals across the colonial world in 1919, focusing particularly on Egypt, India, 
China, and Korea”.4 

10) Ook dichter bij huis kunnen we voorbeelden aanhalen die illustreren dat het zo geprezen 
zelfbeschikkingsrecht nooit volledig werd toegepast. 11) Indien dat wel gebeurd zou zijn, dan zou 
ons Belgenland zelfs niet meer hebben bestaan! 12) Het huisvest immers twee van elkaar 
onderscheiden volkeren, die verschillende talen spreken en op andere manieren denken. 13) Niet 
toevallig schreef zelfs de Belgische minister van Onderwijs, Jules Destrée, aan de  jonge Koning 
Albert I: ‘Sire, il n’y a pas de Belges’.5 14) En die Koning zelf riep in augustus 1914 niet alle 
Belgen op tot de strijd, maar herinnerde de Vlamingen aan de Guldensporenslag en de Walen aan 
de slag van de 600 Franchimontezen.6 15) Ook hij begreep dus dat er geen Belgisch volk bestond. 
16) Het is echter voor iedereen duidelijk waarom de zegevierende Geallieerden in België het 
zelfbeschikkingsrecht der volkeren niet konden toepassen.  

17) Zelfs in de verliezende dynastieën van Europa werd het zelfbeschikkingsrecht niet 
consequent toegepast. 18) Hoe kunnen we anders verklaren dat een onnatuurlijke staat als 
Tsjecho-Slowakije tot stand kwam of dat miljoenen etnische Hongaren buiten de grenzen van 
hun moederland terecht kwamen? 19) Het is heel duidelijk dat tijdens de Verdragen van Parijs de 
consolidatie van machtsposities een belangrijkere bekommernis was dan het verdedigen van 
hooggestemde idealen.  20) Voor de  “peace of magnanimity” die Wilson voor ogen stond, was in 
het Europa van haviken als Clemenceau en Lloyd George geen plaats. 21) Zij wilden de macht 
van Duitsland en de andere verliezers van de oorlog definitief kortwieken. 22)  John Maynard 
Keynes begreep dit al in 1919.7 23) Toch geniet hij vandaag meer bekendheid als voorstander van 
deficit spending en anti-conjuncturele maatregelen dan als tegenstander van het Verdrag van 
Versailles. 

24) De Eerste Wereldoorlog had dus geleid tot het ontwaken van de volkeren, maar de leiders 
van de grote staten slaagden erin dit proces te vertragen. 25) Bedoelde Wilson zijn 
zelfbeschikkingsrecht der volkeren als een pepmiddel voor de kleine naties, dan gebruikten zijn 
collega’s van de Europese geallieerde landen het eerder als een kalmeermiddel of een zoethouder.  
26) Aangezien Amerika al heel snel na de oorlog afstand nam van het idealisme van zijn 
president, haalde de remedie van de Europese artsen de bovenhand. 27) De gevolgen van deze 
plichtsverzaking vallen nauwelijks te overzien. 28) Ook het fascistische Italië en het 
nationaalsocialistische Duitsland konden hun irredentistische desiderata – die eigenlijk op pure 
                                                           
3 Gustaaf SCHAMELHOUT, Het Europa der Volkeren en de Strijd der nationaliteiten, Amsterdam: Maatschappij voor 
goede en goedkoope literatuur, 1932. 
4 Zie http://scholar.harvard.edu/manela, geraadpleegd op 20 december 2016.  
5 Zie daarover: Philippe Destatte e.a., red., Jules Destrée : la lettre au Roi et au-delà, 1912-2012, Luik : Musée de 
la Vie Wallonne, 2013. Jules Destrée was een Henegouwse socialist die na de oorlog werd aangesteld tot 
Minister van Onderwijs in de Belgische regering. Zie daarover: Philippe DESTATTE, “Destrée, Jules”, in: Paul 
Delforge e.a., red., Encyclopédie du Mouvement Wallon, deel 3, Charleroi : Institut Jules Destrée, 2001. 
6 Zie daarover: onder meer: Sophier Rottiers, “L’honneur des 600 Franchimontois” en Jo TOLLEBEEK, “La bataille 
des Éperons d’Or et le culte de 1302 » in : Anne Morelli, red., Les grands mythes de Belgique, de Flandre et de 
Wallonie, Brussel : Éditions ouvrières, 67-82 en 205-218. 
7 John Maynard KEYNES, The economic consequences of the peace, 1919.  Voor het citaat over de “peace of 
magnanimity” zie: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Economic_Consequences_of_the_Peace.. 

http://scholar.harvard.edu/manela
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Economic_Consequences_of_the_Peace
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machtshonger waren gebaseerd – nu immers legitimeren op basis van het zelfbeschikkingsrecht 
der volkeren.8 29) Het maakte de strijd ertegen bijzonder moeilijk. 30) De gevolgen daarvan 
ondervinden we nog elke dag.  

 

Type-oplossing 

 

A. De discussie tussen heden en verleden 
 
Omgang met de bronnen 
Op het eerste gezicht werden voor deze tekst veel bronnen gebruikt, die bovendien door 
middel van citaten worden zichtbaar gemaakt. Bij nader inzien blijkt met dit 
bronnengebruik echter heel wat aan de hand te zijn. Door de onduidelijkheid in verband 
met de vraagstelling (waarover later meer) is het niet volledig duidelijk wat in deze tekst 
als bronnen en wat als secundaire literatuur wordt gebruikt. De auteur vermeldt ook 
nergens hoe hij/zij zijn/haar onderzoek heeft verricht. 
De bronnen waarnaar wordt verwezen, worden te weinig historisch gesitueerd:  
- In de eerste alinea wordt een propagandistische kaart beschreven waarvan wel de actuele 
tentoonstellingscontext, maar niet de historische ontstaanscontext wordt aangeduid. 
Onrechtstreeks kunnen we uit die tentoonstellingscontext wel opmaken dat de kaart uit 
de Eerste Wereldoorlog stamt, maar een precieze datum krijgen we niet. Uit het gebruik 
van het woord Fremdvölker kunnen we afleiden dat het om een Duitse propagandistische 
kaart ging, maar ook dat wordt niet echt verduidelijkt. Het opschrift bij de kaart wordt 
geciteerd, maar niet in de oorspronkelijke taal. Het oorspronkelijke citaat wordt ook niet 
in de voetnoten opgenomen. Aan de andere kant wordt veel  concrete informatie over de 
kaart opgenomen, die er eigenlijk niet toe doet (welk land precies door welk dier wordt 
afgebeeld). 
-De teksten waarnaar in de tweede alinea wordt verwezen, worden door de auteur als 
secundaire literatuur behandeld (en komen daarom verderop aan bod). 
-zin 13:  Ook het citaat van Jules Destrée wordt niet precies in de tijd of in zijn 
historische context gesitueerd.  
-zin 20-22: Bij de verwijzing naar de “peace of magnanimity” is het onduidelijk of dit een 
rechtstreeks citaat van Woodrow Wilson is, dan wel één van John Maynard Keynes. 
Voetnoot 7 lijkt het tweede te suggereren, maar deze noot is sowieso onduidelijk omdat 
hij niet rechtstreeks naar de tekst van Keynes, maar wel naar een Wikipedia-pagina 
verwijst.  De auteur lijkt het boek van Keynes dus zelf niet te hebben gebruikt (wat ook 
blijkt uit de onvolledige bibliografische referentie). 
 
Chronologie 

                                                           
8 Dit argument wordt onder andere verdedigd door Russell A. Miller, “Self-Determination in International Law 
and the Demise of Democracy”, Columbia Journal of Transnational Law, 41, 2002-2003, 601-648. Daarbij moet 
wel aangestipt worden dat Russell een specialist Internationaal Recht is, en dat hij zijn historische argumentatie 
te weinig onderbouwt. 
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Het chronologische perspectief in deze tekst is heel onduidelijk. Dat bleek eerder al uit 
het feit dat de bronnen niet goed in de tijd werden gesitueerd. Ook de secundaire 
literatuur die in de tweede alinea aan bod komt, wordt niet historisch gecontextualiseerd. 
We moeten al naar de voetnoten gaan kijken om vast te stellen dat de tekst van 
Schamelhout uit de jaren 1930 stamt (uit de oude spelling kon natuurlijk wel al worden 
vastgesteld dat hij niet recent was), terwijl die van Erez Manela van heel recente datum is. 
Algemener is het niet heel duidelijk over welke periode deze tekst precies handelt, maar 
ook dat heeft weer veel te maken met de onduidelijke vraagstelling. De bijdrage wil 
aantonen waarom het zelfbeschikkingsrecht “zoals Wilson het formuleerde een vat vol 
tegenstrijdigheden” was (zin 5), maar de tekst gaat eigenlijk niet in op Wilson en op de 
context waarin hij het zelfbeschikkingsrecht formuleerde. Veeleer biedt hij nogal 
willekeurige voorbeelden uit oudere en recentere perioden om de inconsequenties van (de 
toepassing van) het concept te duiden. 
 
Anachronismen 
 
Een institutioneel of functioneel anachronisme is te vinden in zin 13, waar Jules Destrée 
minister van Onderwijs wordt genoemd, terwijl uit de voetnoot blijkt dat hij na de Eerste 
Wereldoorlog werd aangesteld tot Minister van Onderwijs (terwijl uit diezelfde voetnoot 
kan worden afgeleid dat de brief aan de Koning al uit 1912 stamde). Uit diezelfde 
voetnoot blijkt dat Destrée een rol speelde in de Waalse Beweging, wat zijn uitspaak dat 
er geen Belgen waren minder verrassend maakt.  
Een ander functioneel anachronisme zit in zin 17, waar wordt geschreven dat zelfs in “de 
verliezende dynastieën van Europa het zelfbeschikkingsrecht niet consequent werd 
toegepast”. Na WOI bestonden deze dynastieën niet meer, dus in hun schoot kon  het 
zelfbeschikkingsrecht niet meer worden toegepast. 
Normatieve anachronismen zijn ook aanwezig in de tekst, bijvoorbeeld wanneer wordt 
geschreven over de “plichtsverzaking” van de Europese politici (zin 27), of over de “pure 
machtshonger” van de fascistische leiders (zin 28). Hier past de auteur zijn/haar 
hedendaagse normen toe op de actoren die hij/zij beschrijft. Het zelfde geldt wanneer het 
beeld van Clemenceau en Lloyd George als “haviken” wordt gebruikt. 
 
Het binnendringen van het discours van de bronnen in de eigen tekst 
Tot op zekere hoogte kan hier een voorbeeld van worden gezien in het opzet van de  
tekst zelf: het door de kaart gehanteerde discours in verband met het 
zelfbeschikkingsrecht der volkeren wordt immers zonder meer overgenomen om te tonen 
dat het eigenlijk “een vat vol tegenstrijdigheden” was.  De stellingen dat Tsjecho-
Slowakije een onnatuurlijke staat was en dat er geen Belgisch volk bestaat lijken 
(ongewild?) te zijn overgenomen uit een nationalistisch vertoog dat volkeren als etnische 
eenheden voorstelt (maar dat paradoxaal genoeg aan de basis lag van het discours in 
verband met het zelfbeschikkingsrecht der volkeren).  
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B. De discussie met de academische en niet-academische peers. 
 
1) De academische peers 

 
a) De wetenschappelijke gemeenschap(pen) in de tekst 

De tweede alinea lijkt helemaal gewijd te zijn aan een historiografische status quaestionis, 
maar is bij nader inzien zeer gebrekkig te noemen.  Ten eerste worden de behandelde 
auteurs “eerbiedwaardig”  genoemd” en wordt Gustaaf Schamelhout met zijn 
aanspreektitel “dr.” aangeduid, wat indruist tegen het idee dat de wetenschappelijke 
discussie zo machtsvrij mogelijk dient te zijn. Ten tweede worden eigenlijk maar twee 
auteurs aangehaald, die bovendien uit totaal verschillende perioden en contexten 
stammen: de ene is een “antropoloog en nationalisme-expert” uit het interbellum, van wie 
we op basis van de voetnoten weten dat hij iets met de Vlaamse Beweging te maken (er is 
immers een artikel aan hem gewijd in de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging) en dat hij in de richting van de raswetenschap is geëvolueerd; de andere is een 
actuele historicus aan een toonaangevende Amerikaanse universiteit (wie echt goed heeft 
opgelet, heeft hier een tegenstrijdigheid ontdekt: in de tekst wordt over Yale gesproken, 
terwijl in voetnoot naar de website van Harvard wordt verwezen).  De citaten die van 
beide worden overgenomen zijn te lang (ze bevatten heel wat informatie die niet ter zake 
doet) en bovendien heel ongelijksoortig: het citaat van Schamelhout komt uit diens boek 
zelf (maar de paginanummers ontbreken in de voetnoot), terwijl dat van Manela ontleend 
is aan zijn website (waar een korte inhoud van het boek wordt geboden). Ook dit boek 
lijkt de auteur dus niet in handen te hebben gehad. 

In voetnoot 8, helemaal aan het einde van het artikel, wordt nog naar een argument uit de 
recente wetenschappelijke literatuur verwezen. In plaats van dit louter in voetnoot te 
doen, had de auteur bij het begin van zijn/haar tekst naar dit argument moeten verwijzen 
en ermee in discussie treden. Meer in het algemeen had de auteur een stand van zaken 
moeten bieden van de recente literatuur over de geschiedenis van het 
zelfbeschikkingsrecht der volkeren, eerder dan enkele willekeurige teksten aan te halen.  
Veel  literatuur die nu in voetnoot wordt vermeld (onder meer over de herinnering aan de 
Guldensporenslag en de 600 Franchimontezen), is in het kader van deze tekst minder 
relevant. 

 

b) Het wetenschappelijke argument 

 

i.  Vraagstelling 

De tekst berust niet op een echte vraagstelling. De auteur wil iets aantonen  (namelijk waarom het 
zelfbeschikkingsrecht der volkeren een vat vol tegenstrijdigheden was) eerder dan iets te 
onderzoeken. De optie dat het géén vat vol tegenstrijdigheden was, wordt dus niet eens 
opengelaten. Nochtans gaat de auteur in de rest van het artikel veel minder in op het principe van 
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het zelfbeschikkingsrecht der volkeren dan op de toepassing ervan (zie onder meer zin 10: “Ook 
dichter bij huis kunnen we voorbeelden aanhalen die illustreren dat het zo geprezen 
zelfbeschikkingsrecht nooit volledig werd toegepast.”) 

ii. Concreet en transparant schrijven 

Eerder bleek al dat de auteur bronnen en secundaire literatuur te weinig in hun context 
situeert. Hetzelfde geldt voor een aantal personen, begrippen en gebeurtenissen die 
worden vermeld: van Woodrow Wilson, Clemenceau en Lloyd George wordt niet gezegd 
wie ze waren, en ook de Verdragen van Parijs en het Verdrag van Versailles, de 
Guldensporenslag en de 600 Franchimontezen worden niet geduid. 
Over sommige aspecten wordt dan weer te veel context meegegeven. Dat geldt met name 
wanneer wordt uitgeweid over de economische inzichten van Keynes (terwijl hij 
anderzijds niet als econoom wordt gesitueerd). 

-In zinnen 3 en 17 blijven de historische actoren (de auteurs van de wereldkaart en 
degenen die het zelfbeschikkingsrecht der volkeren niet toepasten) verborgen achter 
passiefconstructies. 

-In zin 26 is de actor (“Amerika”) veel te vaag, niet alleen omdat deze uitdrukking op een 
heel continent eerder dan op een concreet land betrekking lijkt te hebben, maar ook 
omdat eigenlijk de politieke leiders van het land en dus niet heel zijn bevolking afstand 
nam van het interventionisme in de Europese politiek. 

-In zin 29 is het niet helemaal duidelijk waar “het”  en “ertegen” precies naar verwijzen. 
Wat maakte precies de strijd waartegen moeilijk? 

iii.  Opletten met stellige (descriptieve) beweringen 

Door de hele tekst heen hanteert de auteur een grote stelligheid, zowel over de feitelijke 
aspecten van de beschreven geschiedenis (“Het is heel duidelijk dat…”) als over de 
geboden verklaring (zie verderop: monocausale verklaringen) en over de inzichten van de 
lezers (het is voor iedereen duidelijk waarom…) 

iv.  Zorgvuldig typeren 

De beschreven actoren worden op een heel categorische manier getypeerd. Zo laat de 
auteur geen ruimte voor twijfel over de vraag of Clemenceau en Lloyd George “haviken” 
waren. Jules Destrée wordt op een anachronistische wijze getypeerd (zie verderop).  

v.  opletten met metaforen 

Deze tekst wordt in belangrijke mate gedragen door metaforen, maar deze metaforen zijn zelf 
verantwoordelijk voor heel wat onduidelijkheden.  De tekst wil aantonen dat het 
zelfbeschikkingsrecht een “vat vol tegenstrijdigheden was”  (zin 4), maar omschrijft nergens wat 
daarmee bedoeld wordt. Om aan te duiden dat de toepassing van het recht tegenstrijdig was, 
wordt een uitgewerkte medische metafoor gebruikt (pepmiddel versus zoethouder of 
kalmeermiddel), die al in de titel wordt aangekondigd en in zinnen 25 en 26 een eigen leven gaat 
leiden (“de remedie van de Europese artsen”). Zonder verdere uitwerking draagt deze metafoor 
weinig bij tot verheldering van het argument. 
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Over volkeren en naties wordt op een personificerende wijze gesproken: zie onder meer de twee 
in België levende volkeren die niet alleen twee verschillende talen spreken, maar ook “op andere 
manieren denken” (zin 12) en “het ontwaken der volkeren” (zin 24)  Ook Amerika, Duitsland en 
Italië worden als handelende actoren aangeduid (al gaat het hier meer om de politieke leiders dan 
om de bevolkingen, zin 26 en 27). 

De metafoor van de “haviken” draagt bij tot de inferentie dat Clemenceau en Lloyd George “de 
macht van Duitsland en de andere verliezers van de oorlog definitief wilden kortwieken”. 

vi. Zorgvuldige verklaringen 

De tekst bevat veel valse (mono-)causale verbanden:  

-In zin 4 wordt op basis van één propagandistische kaart een algemene uitspraak gedaan over  
een historisch concept.  

-Zin 11 bevat een ongefundeerde (en te stellig verwoorde) tegenfeitelijke verklaring: “Indien dat 
wel gebeurd zou zijn, dan zou ons Belgenland zelfs niet meer hebben bestaan!” 

-In zin 12 wordt een essentialistisch (en onbewijsbaar) argument aangehaald (het feit dat in België 
twee totaal verschillende volkeren horen) om de niet-consequente toepassing van het 
zelfbeschikkingsrecht in België aan te tonen.  Hetzelfde geldt in zin 18 met het “onnatuurlijke 
Tsjecho-Slowakije”. 

-In zin 15 wordt uit één enkel citaat van Albert I afgeleid dat hij ervan uitging dat er “geen 
Belgisch volk bestond”.  

-In zin 16 ontslaat de auteur zich van een verklaring door te schrijven dat het “voor iedereen 
duidelijk” was waarom het zelfbeschikkingsrecht in België niet werd toegepast. Het is zeer de 
vraag of dit inderdaad voor alle lezers zo duidelijk is. 

-In zin 19 wordt deze inconsequente toepassing van het zelfbeschikkingsrecht zonder verder 
bewijsmateriaal (maar zonder ruimte voor twijfel te laten: ”het is heel duidelijk dat…”) aan het 
streven naar machtsbehoud van de politieke leiders geweten. Hetzelfde geldt voor de “de pure 
machtshonger” die volgens zin 28 aan de basis lag van de irredentistische eisen van Italië en 
Duitsland. 

-In zin 24 wordt uit de voorbije alinea’s afgeleid (“dus”) dat de Eerste Wereldoorlog tot “het 
ontwaken der volkeren” had geleid, terwijl er geen rekening mee wordt gehouden dat ook al voor 
de Eerste Wereldoorlog processen van nationale bewustwording aan de gang waren in Europa. 

vii. Vergelijkend schrijven 

De tekst gaat over heel verschillende contexten (België, de erflanden van het Habsburgse 
Rijk, Duitsland, Italië), maar een echte vergelijking wordt niet gemaakt. 
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viii.  zorgvuldig periodiseren 

Zoals eerder al werd aangeduid, worden veel  personen en gebeurtenissen in deze tekst te weinig 
historisch gesitueerd, waardoor het chronologische perspectief erg onduidelijk blijft. 

 

 

2. De niet-academische peers 

De tekst begint met een actualisering (de tentoonstelling over kinderen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog) die weinig bijdraagt tot een beter begrip en de tekst. Doordat zij niet in de tijd 
wordt gesitueerd (behalve in de voetnoten) is deze actualisering bovendien snel achterhaald. 
Overigens wordt over het cruciale aspect dat in deze kaart wordt aangestipt, namelijk de weinig 
consequente houding van de Geallieerden tegenover de koloniale volkeren, in de rest van het 
artikel niets meer geschreven. 

De auteur identificeert zich te sterk met zijn/haar lezers wanneer hij/zij schrijft over “ons 
Belgenland” (zin 11). Niettemin is de ideologische implicatie van veel van wat de auteur schrijft 
dat België eigenlijk niet echt bestaansrecht heeft. Zelfs de koning begreep immers “dat er geen 
Belgisch  volk bestond”, wat naar analogie met Tsjecho-Slowakije wel moest betekenen dat België 
een “onnatuurlijke staat was”. 

De tekst eindigt ook met een actualisering, die echter heel onduidelijk blijft. Wie zijn “we”? En 
welke gevolgen ondervinden “we dan” precies?  

3. Academisch en niet-academisch jargon 

De tekst bevat over het algemeen weinig jargon, maar op sommige plaatsen schakelt de auteur 
toch over op een technischer taalgebruik. In zin 23 betreft het termen die eigenlijk niet ter zake 
doen (deficit-spending en anti-conjuncturele maatregelen), in zin 28 betreft het een term 
(“irredentistische desiderata”) die juist wel erg belangrijk is voor een beter begrip van de 
problematiek.  

4 . De eigen positie in de tekst 

De auteur verbergt zich achter een eerste persoon meervoud (zin 5), maar verraadt zijn/haar 
politieke positie op verschillende plaatsen in de tekst. Die positie is dubbelzinnig: enerzijds lijkt 
hij/zij een etnische, essentialistische opvatting van naties te huldigen (zij moeten eenzelfde taal 
spreken en op eenzelfde manier denken), en staten die verschillende van dergelijke volkeren 
samen huisvesten zijn “tegennatuurlijk”; anderzijds verzet hij/zij zich sterk tegen het gebruik dat 
fascistische en nationaalsocialistische regimes van dit argument konden maken. 

Deze dubbelzinnigheid komt des te meer tot uitdrukking omdat de auteur op een structureel 
niveau niet sterk aanwezig is in de tekst. Louter formeel lijkt de tekst wel een duidelijke structuur 
te hebben (een inleiding die vanuit een concreet voorbeeld toewerkt naar een vraagstelling; 
vervolgens een historiografische situering, dan een corpus waarin concrete voorbeelden worden 
aangehaald; ten slotte een soort conclusie in de laatste zinnen), maar door de onduidelijkheid over 
de eigenlijke vraagstelling (gaat het over het zelfbeschikkingsrecht of over de toepassing ervan?) 
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en van een duidelijke chronologische, geografische en sociale afbakening gaat deze tekst eigenlijk 
zowat alle richtingen uit.  Juist doordat de auteur niet echt een argument opbouwt op basis een 
discussie met literatuur en bronnen, manifesteren zijn/haar (tegenstrijdige) opvattingen zich sterk 
in de tekst.  
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Tweede oefening 

Opgave 

Lees onderstaande tekst en geef zo nauwkeurig mogelijk aan waarom deze niet beantwoordt aan 
de criteria van een goede academische tekst. Doe dit door nauwgezet de fouten aan te duiden die 
je in deze tekst vindt. Het gaat daarbij niet om feitelijke onjuistheden en evenmin om grammaticale 
en stilistische fouten, wel om de manier waarop de relatie tussen heden en verleden en die tussen 
de auteur, de wetenschappelijke gemeenschap en het ruimere publiek in deze tekst worden 
gearticuleerd. Volg daarbij zo getrouw mogelijk de lijst met richtlijnen die in de cursus is behandeld. 
Je mag dit puntsgewijs doen, maar niet in telegramstijl. Je schrijft met andere woorden volzinnen, 
waarin je zo precies mogelijk aangeeft waar de fouten zich situeren. Gebruik de nummering van de 
zinnen om de fouten in de tekst te situeren. 

 

De kerststal, eeuwig ritueel of middeleeuwse uitvinding? 

1) Elk jaar wanneer de langere dagen zich opnieuw aankondigen, vult zij onze huiskamers weer 

met al haar genoeglijkheid: de kerststal. 2)Het lijkt wel een eeuwig ritueel, maar is het dat ook? 

3)Moeten we de oorsprong van dit wijdverbreide fenomeen niet zoeken in een cruciale 

cultuurhistorische scharnierperiode, toen de religieuze behoeften van het volk wijzigden onder 

invloed van sociaal-economische, demografische en politieke veranderingen? 4)En werden de 

vormen van het kerststalletje in die ver vervlogen tijden niet mee gedetermineerd door deze 

veranderingen? 5) We hebben hier grondig onderzoek naar verricht en willen u in deze al te korte 

bijdrage hiervan op de hoogte brengen.  

6)We schrijven het jaar 1000 na Christus. 7)De Middeleeuwse mens heeft net vastgesteld dat, 

anders dan allerhande onheilsverkondigers hem hadden willen doen geloven, de wereld niet is 

vergaan. 8)Hij haalt opgelucht adem en beslist dat het tijd is voor een religieuze omwenteling. 

9)Hij gelooft niet langer in de Almachtige God de Vader waarvan hij het angstaanjagende beeld 

zo vaak in de kerk had zien hangen en richt bijgevolg zijn devotie tot Jezus waarvan hij vooral de 

menselijke aspecten benadrukt. 10)Het is vooral datgene wat hij met hem deelt dat hij nu zoekt, 

en dus niet langer een God die in alle opzichten van hem verschilt. 11)Wat die menselijke 

aspecten van Jezus waren, wordt je meteen duidelijk wanneer je de gotische iconografie vergelijkt 

met haar romaanse voorganger. 12)Terwijl de laatste God doorgaans in al zijn majesteit, zetelend 

op een troon of op een wereldbol en met strenge blik voorstelt, toont de eerste een voorkeur 

voor de lijdende Christus aan het kruis. 

13)Bestaat er immers iets menselijkers dan de dood? 14)Meer nog dan de dood is echter de 

geboorte eigen aan het mens zijn. 15)Daarom zullen in diezelfde periode sommige clerici de 

aandacht vestigen op de geboorte en de kindertijd van Jezus. 16)Op die manier hoopte men de 
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aaibaarheidsfactor van het goddelijke te verhogen, en de mensen terug dichter bij de kerk te 

brengen. 17)Eén van hen was Bernard van Clairvaux, een monnik uit het Noord-Franse 

departement Aube die, hoewel hij een benedictijn was, zich steeds minder thuis voelde in zijn 

orde. Deze hield zich immers te veel aan de conventies en zocht te weinig naar een oprechte 

religieuze beleving. 18) Zijn frustraties over dit tekort vulden hem met een extatische liefde voor 

de mens Jezus. 19)Aan dat gevoel gaf hij uitdrukking in sermoenen en gedichten, waarin hij 

enerzijds de wonden van Christus bijna lijfelijk voelbaar maakte, maar anderzijds “ook een 

idyllisch beeld ophangt van de kleine Jezus die vol welbehagen van Maria’s borst drinkt”.9 20)De 

haast erotische connotaties van dat beeld drongen diep binnen in de verbeeldingswereld van de 

middeleeuwse mens.10 21)Na eeuwen paternalistische onderdrukking ontdekte deze eindelijk dat 

ook waarden als huiselijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit met religiositeit konden worden 

verbonden.11 Bernard en zijn cisterciënzerorde hadden dus een sterk antidotum toegediend tegen 

de secularisering, die pas vele eeuwen later doorbrak. 

22)Op Kerstnacht  1223 nam niemand minder dan Franciscus van Assisi12 de bewoners van het 

Italiaanse dorpje Greccio mee naar een nabijgelegen grot. 23)Daar liet hij het kerstverhaal 

naspelen met alle figuren en dieren die wij ook vandaag nog in de kerststal plaatsen.24)Dit 

voorbeeld werd al snel in heel Europa nagevolgd, ondanks het feit dat niet altijd werd gekozen 

voor een levende uitbeelding, maar vaak ook voor een nabootsing in steen, hout of een ander 

materiaal. Dat was ook logisch, aangezien Franciscus een voorloper van dierenrechten was, en de 

strijd tegen levende dieren in de kerststal vandaag hoog op de agenda van 

dierenrechtenbewegingen staat.13 25)Welke figuren precies in het tafereel werden opgenomen 

varieerde ook sterk. 26)De os die in Europese landen bijna altijd van de partij is, wordt in 

Aziatische katholieke gemeenschappen bijvoorbeeld vaak vervangen door een olifant. 27)Het zou 

                                                           
9 Benny Diktijn, Bernard van Clairvaux in de spiegel van zijn tijd, Hasselt, Heideland-Orbis, 1988, 688p., ISBN 
736-6754319-07.  
10 Zie met name: Jacobus de Voragine, Legenda Aurea, Jena: Diederichs, 1917-1922. 
11 Mineur, Marie, ‘De kerststal als pionier van een vrijgevochten religie’, Christelijk Feministisch Tijdschrift, 3, 
1970. 
12 Franciscus van Assisi (Assisi (Umbrië), 5 juli 1182 - aldaar, 3 oktober 1226) leefde als religieus, werd de 
stichter van de kloosterorde van de Franciscanen of Minderbroeders, en werd heilig verklaard door paus 
Gregorius IX op 16 juli 1228. 
13 Zie Gunter Joosen, “Een kerststal met levende dieren, ‘een lastige ethische vraag”, vrtNWS, 10 december 
2018 (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/10/kerststal-met-levende-dieren-traditie-ligt-onder-vuur/), 
geconsulteerd op 17 december 2018. Het gelijk van de protestacties in Geel wordt daar bewezen door het 
oordeel van de expert van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, die als volgt geciteerd 
wordt: “Of het moreel verdedigbaar is om die dieren in een kerststal te houden omdat het traditie, gezellig en 
leuk is voor de mens is een lastige ethische vraag. Ik ben eerder een tegenstander. We moeten ons toch durven 
afvragen of dieren in een kerststal steken om de mensen de plezieren,  wel een goed maatschappelijk signaal is 
aan bijvoorbeeld kinderen.” 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Assisi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Umbri%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/5_juli
http://nl.wikipedia.org/wiki/1182
http://nl.wikipedia.org/wiki/3_oktober
http://nl.wikipedia.org/wiki/1226
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosterorde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscanen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Minderbroeders
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_(christendom)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Gregorius_IX
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Gregorius_IX
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/10/kerststal-met-levende-dieren-traditie-ligt-onder-vuur/
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ons hier echter te ver voeren elk van die variaties één voor één te behandelen. 28)Maar dat het 

kerststalletje een complex historisch fenomeen is, moge nu wel duidelijk zijn! 

Type-oplossing 

A. De discussie tussen heden en verleden 

 

De bronnen zichtbaar maken  

Om aan de criteria van een academische tekst te voldoen is deze tekst veel te weinig op 

bronnen gebaseerd. Er wordt slechts één bron vermeld in de voetnoten (de Legenda Aurea 

van Jacob de Voragine), en dat gebeurt bovendien op een heel vage manier. Er wordt 

geen enkele bron geciteerd 

 

Chronologie en grammaticale tijden 

Er komen twee absolute tijdsaanduidingen voor in de tekst (1000 en 1223 n.C.), maar 

alles wat daar tussenin (het verhaal over Bernard van Clairvaux bijvoorbeeld) of erna 

komt, wordt niet duidelijk genoeg chronologisch gesitueerd.  

Grammaticaal wordt een plotse overgang gemaakt van de tegenwoordige tijd in zinnen 6-

14 (en zelfs de toekomende tijd in zin 15) naar de onvoltooid verleden tijd – terwijl het in 

al deze zinnen over de Europese middeleeuwen gaat. De overgang in zin 26 naar de 

tegenwoordige tijd valt inhoudelijk wel te legitimeren, aangezien het in zin 26 effectief 

over het heden gaat. Deze sprong in de tijd is echter te groot om zinvol te zijn. Het feit 

dat vandaag in Aziatische gemeenschappen de os wordt vervangen door een olifant, kan 

niet worden aangedragen als voorbeeld van het feit dat de figuren in het tafereel sterk 

varieerden. 

-In zin 19 verschilt de grammaticale tijd van het citaat van die van de hoofdzin.  

 

Anachronismen 

-Een duidelijk voorbeeld van een structureel anachronisme is te vinden in zin 22 (tweede 

deel), waar staat dat Bernard en zijn cisterciënzerorde een antidotum toedienden tegen 

iets dat pas vele eeuwen later zou doorbreken, namelijk “de secularisering”.  

-Een institutioneel anachronisme kan worden gevonden in zin 17: in de tijd van Bernard 

van Clairvaux bestonden er immers nog geen departementen in Frankrijk (die werden pas 

ten tijde van de Franse Revolutie gecreëerd). 

-Normatieve anachronismen bevinden zich in zin 17 (tweede deel), waar de auteur het als 

vanzelfsprekend beschouwt dat de benedictijnerorde zich te veel aan conventies hield. 
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Ook zin 21 beschouwt de geschiedenis van de vroege en volle middeleeuwen vanuit een 

hedendaags normatief kader (door te schrijven over “eeuwen paternalistische 

onderdrukking”).  

-Een conceptueel anachronisme doet zich voor in zin 16: “aaibaarheidsfactor” is een 

modieus actueel woord, terwijl in de zin wordt gesuggereerd dat “men” het in de volle 

middeleeuwen het al kende.  

-Een narratief anachronisme kan worden gevonden in de uitspraak dat “Franciscus een 

voorloper van dierenrechten” was (zin 24). Deze uitspraak is niet alleen syntactisch 

onjuist (Franciscus zou eventueel een voorloper van de strijd voor dierenrechten kunnen 

geweest zijn, niet van de dierenrechten zelf), hij impliceert ook een ongeoorloofde 

“narratieve verdichting” (alsof er een rechte lijn kan worden getrokken tussen Franciscus’ 

(zogenaamde) omgang met de dieren en de actuele strijd voor dierenrechten). 

 

Het binnendringen van het discours van de bronnen in de eigen tekst 

Het eerder aangehaalde tweede deel van zin 17 kan mogelijkerwijze ook worden gezien 

als een overname van het discours van de bronnen, meer bepaald het discours van 

Bernard van Clairvaux zelf.  

 

 

B. De discussie met de academische en niet-academische peers. 

 

1) De academische peers 

 

a) De wetenschappelijke gemeenschap(pen) in de tekst 

De discussie met de wetenschappelijke gemeenschap is volledig afwezig uit deze tekst. Er 

worden wel enkele werken genoemd in de voetnoten (met zeer incoherente annotaties), 

maar deze teksten en hun auteurs worden niet gesitueerd. Zo is het niet duidelijk of het in 

het geval van het boek van Benny Diktijn al dan niet om een wetenschappelijk werk gaat. 

De auteur lijkt ook niet gezien te hebben dat het artikel van Marie Mineur verschenen is 

in een feministisch tijdschrift. Daardoor neemt hij of zij ook het discours daaruit over 

“paternalistische onderdrukking” zonder meer over.  

 

b) Het wetenschappelijke argument 
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i.  Vraagstelling 

-De centrale vraag (in de titel en in zin 2) is een of-of vraag, die zo geformuleerd niet heel zinvol 

is. In de geschiedenis is immers niets eeuwig. De relevantere vraag is wanneer de kerststal als 

ritueel ontstond, en hoe de sporen van die ontstaansgeschiedenis zichtbaar werden. Die vraag 

wordt in zin 3 en 4 gesteld, maar op een weinig precieze manier. Op geen enkele manier wordt 

duidelijk over welke “sociaaleconomische, demografische en politieke veranderingen” het ging.  

Dat de derde alinea opnieuw met een vraag begint, is misleidend. Die vraag (“Bestaat er immers 

iets menselijkers dan de dood?”) is bovendien volstrekt ahistorisch en dus overbodig in een 

historische tekst.  

ii. Concreet en transparant schrijven 

-Bernard van Clairvaux wordt in zin 17 duidelijk (zij het onvoldoende chronologisch en ook 

gedeeltelijk anachronistisch) gesitueerd, maar in zin 21 wordt plots over “Bernard en zijn 

cisterciënzerorde” geschreven, terwijl nog niet is aangeduid wat die cisterciënzerorde was.  

-Franciscus van Assisi wordt alleen in de voetnoot biografisch voorgesteld, al ontbreekt daar 

cruciale informatie. Waar stond Franciscus voor? Wat was zijn religieuze overtuiging? In de volle 

tekst wordt ervan uitgegaan dat de lezers weten over wie het gaat (“niemand minder dan 

Franciscus van Assisi”) 

-in zin 16 wordt geopteerd voor het onpersoonlijke en dus vage persoonlijke voornaamwoord 

“men”. 

-Er wordt heel veralgemenend geschreven over “het volk” (zin 3) en “de middeleeuwse mens” 

(zin 6 en 20),. Door deze ook een aantal handelingen te laten stellen (“vaststellen”; “opgelucht 

adem halen”; “een beeld in de kerk zien hangen”) ontstaat een fallacy of composition.  

-In zin 10 is niet duidelijk wie “hij” is en wie “hem” 

-Niet alleen actoren, ook gebeurtenissen worden niet voldoende precies aangeduid. Zo is in zin 

24 niet duidelijk wat onder “dat” wordt verstaan (het feit dat Franciscus’ voorbeeld werd 

nagevolgd, of dat voor nabootsingen in steen, hout of een ander materiaal werd vervaardigd?). 

-In voetnoot 5 wordt zonder enige verder uitleg geschreven “de protestacties in Geel” en over 

“de expert van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek”).  
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iii.  Opletten met te stellige (descriptieve) beweringen 

-Behalve op veralgemeningen zoals “de middeleeuwse mens” kan hier ook worden gewezen op 

de uitspraak dat het voorbeeld van Franciscus “in heel Europa” werd gevolgd.  

iv.  Zorgvuldig typeren 

v.  opletten met metaforen 

Het gebrek aan precisie van de tekst wordt mee in de hand gewerkt door enkele 

metaforische uitdrukkingen (frustraties die iemand vullen met liefde; diep binnendringen in; een 

antidotum toedienen tegen).  

vi. Zorgvuldige verklaringen 

-Veel verbanden die door voeg- en bijwoorden worden aangeduid, zijn niet logisch (13: “immers” 

wijst niet op een gevolg; 21: “dus” wijst niet op een gevolg; “aangezien” in zin 24 wijst niet op 

een reden of oorzaak; bovendien worden in de laatste zin twee oorzaken aangeduid, namelijk 1e 

dat Franciscus “een voorloper van dierenrechten” was en 2e dat “de strijd tegen levende dieren 

[…] vandaag hoog op de agenda van dierenrechtenbewegingen staat”) 

-Er worden verschillende monocausale verbanden gesuggereerd en/of ongemotiveerde 

inferenties gecreëerd, bijvoorbeeld dat Bernards extatische liefde voor “de mens Jezus” (alleen 

maar) werden ingegeven door zijn frustraties over de regelzucht in de benedictijnerorde 

-De causaliteit die in zin 15 wordt gesuggereerd is niet alleen te weinig onderbouwd, zij is ook 

nietszeggend. Waarop baseert de auteur zich om te zeggen dat “de geboorte” nog meer eigen is 

aan het mens zijn dan de dood”? En hoe weet zij of hij dat het precies daarom was dat sommige 

clerici de aandacht gingen vestigen op de geboorte en de kindertijd van Jezus? 

vii.  Vergelijkend en contrastief schrijven 

-In zin 26 wordt een begin van een vergelijking gemaakt, maar deze wordt niet verder 

doorgetrokken. Nochtans zou een dergelijke vergelijking functioneel kunnen zijn om te 

antwoorden op de vraag hoe de vorm van de kerststal bepaald is door haar ontstaanscontext. De 

vergelijking met actuele Aziatische gemeenschappen is ook weinig zinvol indien niet eerst iets is 

geschreven over de transformaties die de kerststal doormaakte tijdens haar verspreiding in het 

laat-middeleeuwse Europa.  

-De tekst bevat enkele oneigenlijke tegenstellingen (“echter” in zin 14; “ondanks het feit 

dat” in zin 24) 
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viii.  zorgvuldig periodiseren 

Zoals eerder werd aangegeven ontbreken in de behandeling van de periode tussen 1000 en 1223 

precieze chronologische aanduidingen; ook de aanduiding “de middeleeuwse mens” is gebaseerd 

op een heel onzorgvuldige periodisering.  

 

2. De niet-academische peers 

Door de tekst heen worden nogal krampachtige en onnodige pogingen gedaan om het onderwerp 

te actualiseren, waardoor de tekst zijn academisch karakter verliest. Dat gebeurt door het gebruik 

van de tegenwoordige tijd, door formuleringen als “We schrijven het jaar 1000” en een retorische 

vraag als “Bestaat er immers iets menselijkers dan de dood?”, door het gebruik van het 

verkleinwoord (“het kerststalletje”), door de lange uitweiding (gedeeltelijk in voetnoot) over de 

actuele discussies over dierenrechten. Deze actualiseringen leiden de lezer weg van het antwoord 

op de gesteld vraag en voegen eigenlijk niets wezenlijks toe. 

 

3. Academisch en niet-academisch jargon 

-De tekst bevat weinig academisch jargon, al zijn sommige termen nodeloos complex (waarom 

staat in zin 4 bijvoorbeeld “gedetermineerd” in plaats van “bepaald”?). Een concept als 

“secularisering” wordt op een weinig beredeneerde manier gebruikt. Het taalgebruik is eerder te 

weinig academisch. 

 

4. De eigen positie in de tekst 

De auteur verbergt zich achter een eerste persoon meervoud (zin 5: “We hebben hier grondig 

onderzoek naar gedaan…”) 

-Hij of zij is veel te weinig aanwezig in de opbouw van de tekst: het is onduidelijk hoe de in het 

corpus aangedragen elementen bijdragen tot een antwoord op de vraag, en het besluit is ook 

bijzonder vaag, namelijk dat “het kerststalletje een complex historisch fenomeen is”). Ook het 

feit dat de auteur geen positie inneemt in een historiografisch debat kan in dit opzicht gesitueerd 

worden.  

 


