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  Dit WHY Magazine is speciaal 
  ontwikkeld voor de bovenbouw van 
  havo-vwo. In het magazine worden 
  de vakken maatschappijleer, 
levensbeschouwing, filosofie en burgerschap geïnte-
greerd. 
Het magazine sluit aan bij het thema Agressie, zoals 
dat aan bod komt in het leer- en opdrachtenboek 
van Perspectief, methode godsdienst/levensbe-
schouwing voor vwo 4, 5 en 6. Het magazine kan 
zowel aansluitend bij het boek gebruikt worden, als 
zonder het boek. In deze handleiding wordt aange-
geven welke paragrafen uit het boek aansluiten bij 
de artikelen. 

AGRESSIE
NAAM:

4-5
havo-vwo

EDITIE 2019

Start

Opbouw magazine 
Dit WHY-magazine start met een in-
troductiepagina met foto’s en cijfers. 
Vervolgens is er een interview met 
leerlingen uit havo 4 en vwo 5.

De artikelen beginnen met een actuele 
startcasus (aangegeven met ‘Start’). 
Hiermee kun je het onderwerp introdu-
ceren. 

Aan elk artikel zijn verschillende op-
drachten gekoppeld, waar de leerlingen 
individueel of in groepjes mee aan de 
slag kunnen. Sommige opdrachten kun-
nen als huiswerk meegegeven worden, 
andere worden in de klas besproken.

In de linkerkolom staan controlevragen 
(aangegeven met ‘Check’) waarmee 
de leerlingen kunnen testen of ze de 
juiste informatie uit het artikel hebben 
gehaald. Deze vragen kun je omzetten 
naar leerdoelen.

Regelmatig wordt er verwezen naar 
www.whymagazine.nl. Hier kunnen 
leerlingen zelfstandig de filmpjes en/of 
artikelen vinden die bij het artikel ho-
ren. Ook zijn hier docenteninstructies 
voor bepaalde spellen of gesprekken te 
vinden. 

Tot slot is er een interview met een 
onderofficier bij Defensie – iemand die 
in zijn werk veel te maken heeft met het 
thema. 

Het magazine sluit af met een begrip-
penlijst, dat het leren voor een toets 
vergemakkelijkt. 
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Bij gebruik Perspectief

     Werk je met Perspectief? In deze handleiding lees je bij welke paragraaf 
uit het hoofdstuk Agressie ieder artikel aansluit. 

     Werk je niet met Perspectief? Geen probleem! WHY Magazine kan ook 
afzonderlijk worden gebruikt. Het kan zijn dat je soms zelfs meer ach-
tergrondinformatie aan de leerlingen moet geven. Hieronder lees je 
beknopt welke onderwerpen behandeld worden in het hoofdstuk Waar 
of niet in Perspectief. 

     §1 Sterk en zwak 
Ook al leven wij in een vreedzaam land, toch moeten wij ook strijd leve-
ren en zijn er (dagelijkse) krachtmetingen en word je gevraagd om sterk 
of slim te zijn. Of allebei. Geldt het recht van de sterkste?  
 
§2 Menselijk of niet? 
Woede kan ook een kracht zijn. Het zet je in beweging, we kunnen niet 
zonder. Maar is destructief agressief gedrag ook inherent aan het mens-
zijn? En wat is de invloed van wat je eet of drinkt of om je heen ziet? 
Ook wordt ingegaan op groepsdruk. 
 
§3 Van kwaad tot erger 
De escalatieladder van Glasl wordt uitgelegd. Hoe voorkom je escala-
tie? En is iedereen in wezen in staat tot gruwelijke daden? 
 
§4 Godsdienst en geweld 
Volgens sommigen twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden zijn, maar eigenlijk zijn ze tegengesteld aan elkaar. Wat maakt 
godsdiensten zo explosief? Of zijn het vooral de aanhangers die ge-
welddadig zijn? 
 
§5 Terrorisme 
Dit is een aparte loot aan de geweldsstam. Wat is het, waar komt het 
vandaan en is het te voorkomen?

w

w
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Handleiding per artikel

Blz. 2: Quotes en foto’s
Ter introductie op het thema kunnen de 
leerlingen zelf deze pagina bekijken en 
doorlezen. Je kunt de aandacht sturen 
met de volgende vragen en opdracht:
- Welke foto vind je het sterkst het the-
ma weergeven? 
- Welke uitspraak spreekt je aan?
- Zoek of maak een foto waarin jij het 
thema weergeeft.

Blz.3: Inhoudsopgave
Een korte weergave van de inhoud van 
het magazine. 

Blz. 4 & 5: Agressie in het uitgaansleven 
Vijf leerlingen vertellen over hun erva-
ringen met agressie in het uitgaansle-
ven. Komen ze daar wel eens agressie 
tegen? En hoe gaan ze ermee om?
- Laat leerlingen het interview lezen.
- Bespreek het na in een klassenge-
sprek. Vraag leerlingen naar hun eigen 
ervaringen. Herkennen zij iets uit het 
interview? 
- Je kunt ook het interview voor de klas 
herhalen. Vraag drie of vier vrijwilligers 
en stel dezelfde vragen die ook in het 
interview gesteld worden. Of laat een 
leerling een aantal medeleerlingen 
interviewen.

Blz. 6 & 7: Liberalisme & socialisme. 
Wie zorgt er voor de zwakkere? 
Sluit aan bij §1, Sterk en zwak van 
Perspectief.
Als het recht van de sterkste geldt, wat 
gebeurt er dan met de zwakkeren? Wel-
ke rol moet de overheid hierin spelen? 
- Lees ‘Start’. 
- Bespreek met de klas hoe zij dit voor 
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Elke weigering om een 
fout te herstellen, heeft 
agressie tot gevolg.
Godfried Bomans

Er is nog nooit een 
goede oorlog of een 
slechte vrede geweest. 
Benjamin Franklin 

Het doel van de 
oorlog is vrede. 
Aristoteles 

Vergeven doe je voor 
jezelf. Zolang je boos 
blijft, laat je de ander 
winnen.
Arthur Japin

Kunt u uw vijand niet 
verslaan, sluit dan 
vrede met hem.  
Confucius

Sommigen worden 
agressief uit vrees 
om bang te zijn. 
Victor Cherbuliez 

Vrede kan niet 
bewaard worden door 
middel van strijd-
kracht. Het kan 
alleen bereikt worden 
door middel van ons 
verstand. 
Albert Einstein

De pen is 
machtiger dan 
het zwaard.
Spreekwoord
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Bij het  thema

agressie

Schelden doet geen pijn, zeggen ze. Dat is nog maar de 
vraag. Je zult maar al die bagger over je heen krijgen die som-
mige mensen het internet op slingeren… Dat voelt helemaal 
niet goed. Pijn? Best wel! 

Als er echt klappen vallen, wordt het toch wat anders. Die 
doen zeker pijn. En ook alle andere vormen van geweld. 
Geniepig of grof… Wat doen mensen elkaar aan? 

Dit nummer van WHY magazine gaat over agressie.  
In allerlei vormen en situaties. Gewelddadig, destructief, 
onacceptabel, zoals de jongens in het interview op de  
volgende bladzijde beweren. Maar net zo goed is het de  
levenskracht waarop de motor van ons leven draait.  

Agressie klinkt misschien negarief, maar ligt ook aan de basis 
van het protest, waardoor er uiteindelijk dingen veranderen 
in de wereld. Agressie is de bron om angsten te overwin-
nen en door te zetten op momenten dat je van jezelf niet 
wist dat je het in je had! 

Genoeg reden om agressie van alle kanten te bekijken en te 
onderzoeken hoe het werkt en wat het teweeg brengt.
Om beter te weten welke krachten er in mensen zitten.  
En net zo goed in jouzelf!

zichzelf zien. Welke hulp hebben zij 
van huis uit meegekregen om deze 
opleiding te doen? En wat hebben ze te 
danken aan hun eigen merites? 
- Lees de rest van het artikel. Geef 
eventueel extra informatie over het 
liberale en het socialistische model. Li-
beraal staat ook voor ‘geloven in eigen 
kracht’ en mensen aanspreken op hun 
potentieel. Het liberale verwijt richting 
socialisten luidt vaak dat ze mensen 
willen pamperen en afhankelijk maken. 
Socialisten gaan er meer vanuit dat niet 
iedereen gelijke kansen heeft, dat ‘ach-
terblijvers’ geholpen en ondersteund 
moeten worden. 
- Lees bron 1, The American dream. Is 
de situatie in Nederland anders? Hoe 
liggen de kansen hier? 
- Opdracht 1 is een groepsopdracht 
waarbij leerlingen voor zichzelf bepalen 
tot welke stroming zij zich het meest 
aangetrokken voelen. 
- Opdracht 2 maken leerlingen indivi-
dueel en kan eventueel als huiswerk 
worden meegegeven.
- Opdracht 3 laat leerlingen de visies 
van de VVD en de SP onderzoeken. De 
bevindingen kunnen in een klassenge-
sprek worden besproken.
- Opdracht 4 verwijst naar het artikel 
waarop ‘Start’ gebaseerd is. Leerlingen 
schrijven een reactie hierop, die voor 
een cijfer beoordeeld kan worden. Het 
klassengesprek dat naar aanleiding van 
Start gevoerd is, kan hierin ook betrok-
ken worden.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
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I
n gesprek met 5-vwo’ers Robbert 
Lip (18 jaar) en Jorn Ballast (17 
jaar) en 4-havoërs Bryan Brouwer 
(16 jaar), Nick Mulder (17 jaar) 

Nordin Prikken (17 jaar), leerlingen 
aan het Roelof van Echten College. 
 
Agressie
Wat is agressie volgens de leerlin-
gen? Volgens Robbert is agressie 
verbaal en non-verbaal geweld. Jorn 
vult aan dat agressie een stukje woe-
de is. Bryan noemt naast woede ook 
‘frustratie’ en Nordin heeft het over 
‘boosheid’. 

Alle vijf denken ze dat goede agressie 
niet bestaat, agressie is een woord 
met een negatieve lading. Robbert 
vindt agressie puur vijandig en denkt 
dat agressie niet meer vriendschap-
pelijk is. Ook volgens Nick is er niets 

goeds aan agressie. Volgens de 
mannen kun je dan ook niet spre-
ken over ‘positieve agressie’, maar 
heb je daar andere woorden voor 
nodig, zoals ‘fanatiek’. Bij sporten is 
gecontroleerde agressie toegestaan 
volgens de leerlingen, maar dan heb 
je het bijvoorbeeld over regels binnen 
en buiten de ring en het veld. Jorn 
denkt dat agressie soms positief kan 
uitvallen. Wanneer agressie een ant-
woord is op ongewenst gedrag in de 
stad, dan kan dit bij anderen respect 
afdwingen. 

Alfamannen
In de dierenwereld en in de men-
senwereld heb je alfamannetjes en 
alfavrouwtjes. Mensen en dieren die 
niet graag verliezen en niet terugdein-
zen voor een (verbaal) gevecht. Hoe 
zien de leerlingen dat? Robbert: ‘Ik 

 Agressie in het uitgaansleven
“Sommige jongeren zijn uit op 
  agressie tijdens het stappen”

denk dat wij als mens een agressieve 
soort zijn, want de mens wil toch 
overleven. Tegenwoordig is vechten 
niet echt meer nodig om te overle-
ven, maar deze overlevingsdrang zou 
de agressie kunnen veroorzaken.’ 
Jorn noemt de alfamannen van nu de 
‘mensen die nergens voor terugdein-
zen’, ‘leiderstypes’, ‘mensen die zich 
niet graag de les laten lezen door een 
ander’. 

Nordin en Nick vinden zichzelf geen 
alfamannen. Bryan kan zich ernaar 
gedragen, maar is het ten diepste 
niet. Jorn en Robbert vinden zichzelf 
in de klas wel de alfamannen, omdat 
ze beiden graag op de voorgrond 
staan en graag gelijk willen hebben. 
De twee kunnen daarmee makkelijk 
in een discussie terechtkomen, maar 
hierbij is geen sprake van (verbale) 
agressie. Allemaal denken ze dat 
agressie meer bij jongens en man-
nen voorkomt, dan bij vrouwen en 
meiden. Robbert geeft aan dat dit 
ook met testosteron te maken heeft 
en Nick denkt dat meisjes meer 
verbaal agressief zijn en het daar dan 
bij laten.  

Agressie tijdens het uitgaan
In het uitgaansleven hebben ze 
allemaal weleens verbaal en non-ver-
baal agressief gedrag waargenomen. 
Volgens de leerlingen is het ieder 
weekend wel raak. Jorn was afgelo-
pen weekend nog getuige van een 
incident: ‘Ik kwam op mijn fiets de 
straat in toen ik zag dat er iemand op 
de grond lag. Een man werd op dat 
moment in zijn gezicht getrapt. Om 
hem heen lag bloed. Een volwasse-

Tekst: Nienke Moolhuizen
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een mes door een horrorclown. ‘De 
clown was erg dronken en ik heb het 
geluk gehad dat hij luisterde toen ik 
hem wegstuurde.’ 
Robbert deelt nog een ervaring van 
agressief gedrag waarbij een vriend 
van hem werd uitgescholden en hij 
het voor deze vriend opnam. Dit ein-
digde uiteindelijk ook in een verbaal 
gevecht, vervolgens in duwen en 
daarna werden er klappen uitgedeeld. 
Dit gebeurde midden op straat, op 
klaarlichte dag. Het was een situatie 
die volledig escaleerde en Robbert 
noemde de ruzie achteraf zonde en 
baalde ervan. 

Alcohol
Hoe groot is de invloed van alcohol 
bij dit soort incidenten? ‘Die invloed 
is groot,’ zegt Nordin. ‘De alcohol 

maakt je ook overmoedig en hierdoor 
kun je niet realistisch inschatten of 
je een ander aankunt,' vult Nick aan. 
‘Bij de meeste vechtpartijen is er 
altijd wel iemand betrokken die te 
veel heeft gedronken,' aldus Jorn. 
‘Nuchtere mensen denken beter na,’ 
vervolgt Bryan. Robbert geeft aan dat 
er minder agressie zou zijn wanneer 
er minder werd gedronken. Toch 
vinden de leerlingen dat drinken past 
bij de uitgaanscultuur. 

Wapengebruik 
Volgens Nick heeft agressie ook alles 
te maken met wie je bent en hoe je 
reageert op anderen. Het is volgens 
Nick niet toevallig dat de een vaker 
met agressie te maken heeft dan de 
ander. Sommige jongeren zijn echt op 
zoek naar agressie tijdens een avond 
stappen. Dit zijn jongeren die boks-
beugels of andere wapens meene-
men tijdens het stappen. 
Hoe zit dat op school? Volgens de 
jongens zijn er ook leerlingen die 
weleens wapens meenemen naar 
school. Niet om op zoek te gaan naar 
agressie, maar omdat zij zich hierdoor 
veiliger kunnen voelen en meer zelf-
vertrouwen krijgen. Maar voor mede-
leerlingen voelt het juist als onveilig 
en onprettig wanneer een klasgenoot 
een wapen bij zich draagt.  
Zouden de leerlingen aangifte doen 
bij een incident? Nordin: ‘Dat ligt 
eraan hoe ver het gaat.’ Volgens Nick 
moet er bij het gebruik van wapens 
aangifte gedaan worden. 

Agressie is onacceptabel
De vijf jongens vinden allemaal dat 
agressie onacceptabel is. De enige 
uitzondering is agressie om verder 
geweld te stoppen. Nordin noemt 
bijvoorbeeld agressie in oorlog, maar 
stelt tegelijkertijd dat in tijden van 
oorlog alles verkeerd is. Volgens 
Robbert kun je agressie niet bestrij-
den zonder agressie. Jorn vult aan: 
‘Je moet vuur met vuur bestrijden, 
wanneer het met water niet lukt.’•
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ne bemoeide zich ermee en hielp 
de gewonde. Kort daarna werd 
het slachtoffer afgevoerd naar het 
ziekenhuis.’ Een aantal maanden 
daarvoor had Jorn persoonlijk te 
maken met een agressief incident. 
Een man met veel drank op viel 
twee vriendinnen van hem lastig. 
Jorn maande deze man om weg 
te gaan. Daarna werd hij door deze 
man bij zijn keel gepakt. Hij ver-
telt: ‘Ik duwde hem weg en hij viel 
met fiets en al om op straat. Later 
kwam hij met vijf anderen terug om 
verhaal te halen. Toen ben ik gauw 
weggefietst, want vluchten leek me 
toen de beste keuze.’ 

Bryan deelt een ervaring waarin hij 
rond middernacht door de hoofd-
straat fietste en bedreigd werd met 
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De meeste mensen in onze samenle-
ving kunnen zichzelf goed redden. Maar 
er zijn ook mensen die afhankelijk zijn 
van de hulp van anderen. Dit kan zijn 
omdat deze mensen het financieel, 
lichamelijk, geestelijk of om een andere 
reden niet zonder hulp kunnen redden. 
Deze mensen bedoelen we als we spre-
ken over de zwakkeren in onze samen-
leving. Het is de vraag hoe we met deze 
mensen om moeten gaan. Hebben wij 
als samenleving een zorgplicht tegen-
over onze medeburgers? Wat is de rol 
van de overheid hierin? In de politiek 
kennen we een aantal stromingen die 
hier een eigen visie op hebben.

Liberalisme 
In de politiek wordt traditioneel gespro-
ken over linkse en rechtse politieke 
partijen. Rechts staat voor de liberale 
stroming. Zij ziet vrijheid als basis 
voor de samenleving. De burger en 
de bedrijven moeten volgens aan-
hangers van deze stroming zo veel 
mogelijk vrijgelaten worden, zodat 
de vrije markt goed kan functioneren 
en de economie kan groeien. Vanuit 
die gedachte is het niet wenselijk dat 
de overheid de taak op zich neemt om 
veel zorg te leveren aan de zwakkeren. 
Deze zorg kost namelijk geld en dit 
geld krijgt de overheid door middel van 
belastingen. Deze belastingen komen 
van de werkenden en de bedrijven, die 
winst als doel hebben. Dit belemmert 
de economie en de vooruitgang, en dat 
is weer schadelijk voor iedereen. De 

zorg voor de zwakkere is volgens libe-
ralen dan ook een taak voor de burger 
zelf. In samenlevingen waar de liberale 
stroming de hoofdstroom is, zien we de 
verschillen tussen arm en rijk vaak toe-
nemen. Een bekend voorbeeld van zo’n 
samenleving zijn de Verenigde Staten, 
waar men gelooft in het ideaal van de 
American Dream. (Zie bron 1.) 

Socialisme
Naast deze rechtse visie zien we de 
linkse, socialistische stroming. Voor 
deze stroming is gelijkheid de basis 
voor de samenleving. De overheid 
moet als overkoepelend orgaan 
zorgen voor de zwakkere en op deze 
manier de ongelijkheid tegengaan. 
Het socialisme kreeg veel aanhang in de 
tijd dat arbeiders veel en hard moesten 
werken en toch in armoede leefden. De 
rijkere laag van de samenleving keek 
niet om naar de zwakkeren, waardoor 
de ongelijkheid verder toenam. Volgens 
socialisten moet de overheid daarom 
ingrijpen door belastingen te heffen en 
zo middelen vrij te maken om voor de 
zwakkere te zorgen. De overheid heeft 
in deze visie een zorgende taak. We zien 
dit terug in de verzorgingsstaat: een 
samenleving waarin de overheid via 
wetten en financiële middelen zorgt 
voor het welzijn van haar burgers. De 
meest extreme vorm van deze manier 
van denken is het communisme, waarbij 
de burger helemaal geen eigen bezit 
meer heeft. Dit zagen we vroeger in de 
Sovjet-Unie. 

‘Het recht van de sterkste,' wordt er wel gezegd. Maar wat als je niet 
sterk bent? En niet mee kunt komen in onze maatschappij? Is het de 
verantwoordelijkheid van de overheid om voor de zwakkere in de sa-
menleving te zorgen? In dit artikel willen we kijken naar de zorg voor 
de zwakkeren en de verschillende visies die bestaan op de rol van de 
overheid en de burger hierin. 

Tekst: Peter de Jong

Liberalisme & socialisme

Participatiesamenleving. 
We hebben gezien hoe twee hoofdstro-
mingen een verschillende visie hebben 
op overheidsbemoeienis en op de vraag 
wiens verantwoordelijkheid het is om 
voor de zwakkere te zorgen. Als we naar 
de verschillende politieke partijen in Ne-
derland kijken, zien we partijen die aan 
de linkerkant van het spectrum staan en 
partijen die rechts staan. Toch vinden we 
de meeste partijen hiertussenin. Deze 
partijen nemen op sommige punten 

zaken over uit de liberale stromingen en 
op andere punten zaken vanuit de socia-
listische stroming. Daarom verschilt het 
per kabinet hoe de rol van de overheid 
en van de burger wordt vormgegeven. 
Zo zagen we in het vorige kabinet dat 
de term participatiesamenleving haar 
intrede deed. Hierbij is te zien dat de 
burger meer verantwoordelijkheid 
kreeg en de zorg minder bij de over-
heid kwam te liggen. 

BRON 1  THE AMERICAN DREAM
Je hoort weleens dat het in Amerika niet 
uitmaakt waar je vandaan komt of wie je 
ouders zijn. Als je maar hard genoeg werkt, 
word je rijk en succesvol. ‘The American 
Dream’ heet dat. Maar de werkelijkheid is 
anders. Voor kinderen uit een arm milieu is 
het veel moeilijker om te bereiken wat ze 
willen dan voor kinderen van ouders met 
een goede baan. Het maakt veel uit in welke 
buurt je opgroeit, naar welke school je gaat 
en of je ouders tijd hebben om ’s avonds 
samen aan tafel te eten. Met een familie die 
je stimuleert bij huiswerk, sport en muziek-
les, krijg je meer kansen.
Bron: samsam.net

1. Bespreek in een groepje met welke stroming jullie het 't meest eens zijn. 
 a. Schrijf op of je het 't meest eens bent met het liberalisme of met het socialisme en onderbouw dit met drie argumenten. 
 b. Ga vervolgens met andere groepjes in discussie over de verschillende meningen in de klas. 

2. Zoek op internet antwoorden op de volgende vragen: 
 a. Wat bedoelen we met het begrip 'verzorgingsstaat' en hoe wordt dit vormgegeven?
 b. Wat bedoelen we met het begrip 'participatiesamenleving' en hoe wordt dit vormgegeven?
 c. Welke manier van samenleven spreekt jou het meest aan?
 d. Wat zou jouw rol kunnen zijn binnen de participatiesamenleving? 

3.  Onderzoek in tweetallen welke visies de VVD en de SP hebben op de zorg voor zwakkeren in onze samenleving. Bespreek de verschillen.

4.  Lees 'Start'. Lees daarna het hele artikel over Salma en de ongelijkheid in het onderwijs via why-magazine.nl. Schrijf in 300 woorden een reactie op dit artikel. Beantwoord hierin de vraag in      hoeverre jij ons onderwijsstelsel meritocratisch vindt. Wat merk je hiervan op je eigen school?

•
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Wie zorgt er voor de zwa kkere?

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat zijn de socialistische en li-

berale standpunten ten aanzien 
van het helpen van zwakkeren?

2. Wat spreekt jou meer aan: het 
liberale of het socialistische 
standpunt? Welke argumenten 
heb je daarvoor? 

‘Het recht van de sterkste,’ 
wordt er gezegd. Maar wat als je 
niet sterk bent en kunt meeko-
men in onze maatschappij? Neem 
de twaalfjarige Salma. Als baby 
kwam ze met haar ouders vanuit 
Marokko naar Nederland. Haar 
ouders spreken slecht Neder-
lands, hebben een laag inkomen 
en kennen onze samenleving niet 
goed. Salma heeft geen eigen 
kamer, zelfs geen eigen bureau. 
Salma wil graag naar het vwo. 
Drie dagen per week krijgt ze 
bijlessen op de Brede School Aca-
demie. Maar is dat genoeg om 
haar achterstand in te lopen? We 
zeggen dat onze scholen merito-
cratisch zijn: succes hangt af van 
je capaciteiten (je merites). Maar 
dat klopt niet. In werkelijkheid is 
de kansenongelijkheid de laat-
ste jaren verdubbeld. Je sociale 
afkomst wordt steeds bepalender 
voor je schoolsucces, berichtte de 
onderwijsinspectie begin 2019. 
Kansarme leerlingen zijn de dupe 
    van slecht onderwijs. Zij blijven 
         achter op slechte scholen. 
 Bron: NRC.nl 

Start

check
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Blz. 8 & 9: Trias Politica. Hoe blijft het 
volk tevreden? 
Sluit aan bij §1, Sterk en zwak van 
Perspectief 
De scheiding der machten is een van de 
grondbeginselen van de democratische 
rechtsstaat. 

- Lees de actuele ‘Start’-casus. 
- Lees het vervolg van het artikel. Keer 
nog even terug naar ‘Start’. De minister 
kan de rechter niet opleggen hoe hij 
moet oordelen. Wat zou hij wel kunnen 
doen? (Antwoord: de wet aanpassen).
- In een totalitaire staat is er één ideo-
logie die door iedereen moet worden 
uitgedragen. Er is één leider en één 
partij. De geheime politie is zeer actief 
en wordt gevreesd vanwege geweld, 
intimidatie en willekeur. De overheid 
heeft alle communicatiemiddelen in 
handen en controleert deze. De staat 
heeft grote controle over de economie. 
Welke totalitaire landen kennen we nu? 
- De EU uit regelmatig zijn zorgen over 
bijvoorbeeld Polen en Hongarije. In 
deze landen is de vrije pers aan banden 
gelegd en is er twijfel aan de onafhan-
kelijkheid van de rechterlijke macht. 
Waarom zou dit een probleem kunnen 
zijn? Welke waarborgen hiertegen kent 
Nederland? Wil dat ook zeggen dat het 
hier nooit zou kunnen gebeuren? 
- In de tekst staat: ‘In een totalitaire 
staat zijn die rust en “vrede” vaak 
niet aanwezig.’ Wat is hier tegenin te 
brengen?
- ‘Een juiste staatsvorm beteugelt een 
onrustige bevolking’ staat er aan het 
eind van het artikel. Hoe plaats je in dit 
kader de recente protesten van boeren, 
bouwers en scholieren?
- Lees bron 1, Sociaal contract. Koppel 

hier eventueel een extra groepsop-
dracht aan: Stel met elkaar een tekst op 
voor zo’n sociaal contract. Wat vraag je 
hierin van overheid en burgers? Welke 
rechten en plichten hebben beiden?
- De opdrachten zijn alle 3 individueel 
te maken. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 10 & 11: Friedrich Nietzsche. Weg 
met de slavenmoraal. 
Sluit aan bij §1, Sterk en zwak van 
Perspectief.
De filosoof Friedrich Nietzsche heeft 
eigen ideeën over wat nu precies sterk 
en zwak is. 

- Lees Start, het vervolg van het artikel 
en bron 1 Nihilisme.
- Een extra uitleg over Nietzsche over 
slaven- en herenmoraal en achtergron-
den over ethiek in de 19e eeuw vind je 
hier: https://youtu.be/VtFIBorXUfg. Laat 
deze uitleg zien en bespreek eventueel 
na. 
- De opdrachten zijn individueel te 
maken. Opdracht 2 kan als huiswerk 
worden meegegeven en/of worden 
nagekeken voor een cijfer.
- Opdracht 1 leent zich ook voor een 
klassengesprek. Je kunt hierbij nog 
teruggrijpen op het artikel over libera-
lisme en socialisme. Hoe zou Nietzsche 
hierover denken? 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
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In de klassieke oudheid werd neerge-
keken op zwakke, slaafse mensen. De 
vrije geesten, die hun eigen pad zochten 
en die deden wat ze ten diepste wilden 
doen, werden geëerd. Zij leidden het 
leven op de best mogelijk manier. 
Eer, grootsheid en kracht – dat was 
goed. Nietzsche verwees naar deze 
manier van leven en noemde dat ‘de 
herenmoraal’. Het tegenovergestel-
de hiervan – het leven van het volk, 
het gepeupel, de slaven – was slecht 
en minderwaardig. Ze waren onder-
geschikt, machteloos en zwak. Zij 
handelden volgens de slavenmoraal.

Christendom
Volgens Nietzsche is het christendom 
de sterkste uitdrukking van deze slaven-
moraal. Kijk maar naar de belangrijkste 
christelijke waarden: nederigheid, ver-
geving en medelijden. Alles wat volgens 
de herenmoraal goed is, is volgens het 
christendom slecht. En omgekeerd. 
De christelijke leer is een moraal van 
de machtelozen. Zwakken kunnen zich 
niet wreken, dus hecht het christendom 
waarde aan vergeving. Zwakke mensen 
zijn minder aantrekkelijk en hebben min-
der seks. Het christendom heeft daar 
iets nastrevenswaardigs van gemaakt, 
door ‘puurheid’ een deugd te maken. 
Zwakke mensen zijn ondergeschikt, 

maar door ‘gehoorzaamheid’ een deugd 
te noemen, is dat omgedraaid. Zo is van 
het zwakke het goede gemaakt. Een 
omkering van waarden.

Roofvogels en lammetjes
Het probleem met die slavenmoraal is 
dat mensen er door ‘geknecht’ worden; 
ze houden zichzelf klein. In plaats van 
te worden wie je echt bent, blijf je een 
soort zwakke afspiegeling van jezelf. 
Mensen worden tot een gemiddelde ge-
dwongen: je wordt steeds teruggeduwd 
in de kudde. Je mag niet boven jezelf 
uitstijgen en je kracht en grootsheid 
laten zien. Het ergst vond Nietzsche 
het nog dat de ‘slaven’ het de ‘heren’ 
kwalijk namen dat ze sterk waren. ‘Dat 
de lammetjes boos zijn op de grote 
roofvogels vinden wij niet vreemd. Maar 
dat is nog geen reden om de roofvogels 
kwalijk te nemen dat zij lammetjes weg-
pakken,’ zei hij. De slavenmoraal die het 
christendom propageert, wil de ‘roofvo-
gels’ hun kracht ontnemen en iedereen 
tot makke lammetjes maken. 

Amor fati
Nietzsche pleitte dus voor een terugkeer 
naar de herenmoraal uit de oudheid. 
Grootsheid, vitaliteit, waardigheid – daar 
zouden mensen naar moeten streven. 
Mensen zouden zelfstandig moeten zijn 

Hij wordt ‘de filosoof met de hamer’ genoemd. Als geen ander viel 
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) de heersende ideeën van zijn tijd aan. 
Daarbij deed hij vergaande uitspraken. Nietzsche keerde zich tegen de 
moraal van het christendom. Volgens hem prijst het christendom een 
‘slavenmoraal’ aan. Christenen hebben van lafheid een deugd gemaakt, 
zo beweerde hij. 

Tekst: Hilde van Halm & Rob Revet

en zich niet laten leiden door de dwang 
van de ‘kudde’. Ze moeten ernaar 
streven om creatief te zijn. Natuurlijk 
kan het streven naar zo’n groots leven 
pijnlijk zijn. Je zult anderen kwetsen of 
pijn doen. Misschien lijd je zelf, omdat 
je moet strijden en afzien. Maar dat 
hoort bij het leven. ‘Amor fati’ is ook 
een belangrijke uitspraak van Nietzsche: 
omarm je lot. Klaag niet over wat je 
overkomt, maar ga de strijd aan. Word 

wie je echt bent. (Zie bron 1.). 
De waarden van het christendom zijn 
waarden die het leven ontkennen: het 
leven kan met die waarden niet ten 
volle geleefd worden, omdat je steeds 
tot ‘zwakheid’ en ‘middelmaat’ wordt 
gedwongen. De herenmoraal kent 
waarden die het leven juist bevesti-
gen: je treedt alles wat je in het leven 
tegenkomt met opgeheven hoofd 
tegemoet.

BRON 1 NIHILISME
De naam van Friedrich Nietzsche is sterk verbon-
den met het filosofische begrip nihilisme. Nihil 
betekent ‘niets’. In de filosofie verwijst het begrip 
naar het ontbreken van betekenis of waarde. 
Volgens Nietzsche hebben morele waarden 
geen absolute geldigheid: moraal is subjectief. 
Ook zijn er geen objectieve, eeuwige waarden: 
waarheid is subjectief. Nietzsche ontkent het 
bestaan van God; de mens staat er alleen voor. 
Ten slotte beweert hij dat de geschiedenis geen 
enkel doel heeft. Alles is een eeuwige herhaling. 
Pas als je alle traditionele waarden verwerpt, kun 
je in vrijheid leven. Dat is de enige manier om 
aan het nihilisme te ontsnappen. 

•
1.  Beantwoord de volgende vragen: 

a. Sommige mensen vinden Nietzsche een gevaarlijke denker, denk bijvoorbeeld aan de Nazi-uitwerking  
van zijn Übermensch-ideeën. Maakt Nietzsche dat tot een gevaarlijk denker?  
b. Wat herken je in de wereld om je heen van Nietzsches ideeën over heren- en slavenmoraal? Bespreek dit met degene die naast je zit. Wat vind je er goed aan en wat slecht? Zou je dit een ‘gevaarlijk’ idee kunnen 
noemen?

2.   Lees bron 1 en het artikel via whymagazine.nl.  
a. Schrijf een korte samenvatting van wat je gevonden hebt. 
b. Het artikel heet: ‘We zijn allemaal nihilisten.’ Herken jij jezelf hierin? Schrijf een betoog van ongeveer 300 
woorden waarin je hierop reageert.

3.  Lees nogmaals het stukje onder ‘Start’. Nietzsche was ervan overtuigd dat de mens zou evolue-ren naar een soort supermens, de Übermensch.  
a. Bekijk via whymagazine.nl het filmpje over deze ideeën. 
b. Bespreek met degene die naast je zit wat je van deze ideeën vindt. 
c. Maak gezamenlijk een lijstje met eigenschappen die deze ‘supermens’ volgens jullie zou moeten hebben. d. Hebben de nazi’s de term Übermensch gebruikt of misbruikt? 
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Friedrich Nietzsche 
Weg met de slavenmoraal!

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat wordt verstaan onder sla-

venmoraal en herenmoraal?
2. Wat betekent ‘omkering van 

waarden’?
3. Waarom keerde Nietzsche zich 

tegen het christendom?

Bij de term Übermensch denk 
je waarschijnlijk meteen aan de 
Arische rassenleer van het nazis-
me. De term is echter al ouder 
en komt van de Duitse filosoof 
Friedrich Nietzsche. Deze filosoof 
bedoelde de term niet racistisch, 
maar moreel: een Übermensch 
was iemand die zelf nadacht in 
plaats van doelloos achter de 
kudde aan te lopen. Zo’n ‘hoger 
mens’ is eenzaam (hij heeft aan 
zichzelf genoeg), heeft een doel 
in zijn leven en is bereid daar 
alles voor te doen. Hij is gezond, 
hij omarmt alle aspecten van het 
leven en houdt van zichzelf. Dit in 
tegenstelling tot de lagere mens 
die andere mensen nodig heeft 
die hem bevestigen. Een lager 
mens doet maar wat, is ziekelijk 
en hij keert zich tegen bepaalde 
aspecten van het leven, zoals pijn 
en lijden. Ten slotte houdt deze 
      lagere mens van andere men- 
 sen, in plaats van zichzelf.

Start

check
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Nederlanders zijn al jaren een gelukkig 
volk. Misschien zijn we zo gelukkig 
omdát we Nederlander zijn: we wo-
nen immers op een stukje aarde waar 
veiligheid, gezondheidszorg, rechtspraak, 
onderwijs, vrijheid van mening en de vrij-
heid van godsdienst goed georganiseerd 
zijn. In Nederland kun je net zo leven als 
je wilt. Wat verklaart de betrekkelijke rust 
in ons lage landje?

Solidariteit 
Om een land goed te besturen, zijn er 
afspraken nodig. Die zijn in onze demo-
cratie vastgelegd in het staatsrecht: het 
rechtsgebied dat gaat over de organi-
satie, werking en de bevoegdheden 
van de staat. Hoe verloopt een verkie-
zing, wat mag de koning wel en niet, 
hoe moet de overheid zich gedragen 
tegenover zijn burgers en hoe moeten 
de burgers zich gedragen tegenover zijn 
bestuurders? Slechte voorbeelden van 
zulke afspraken zijn er daarvan genoeg 
op te noemen. Dictators (alleenheer-
sers) die met behulp van een leger het 
volk beheersen, steenrijke families die 
met veel geld de macht grijpen, gekozen 
presidenten bij wie de macht corrum-
peert, koningen die uitsluitend zichzelf 
verrijken… 
Om rust te verwezenlijken, is het belang-
rijk dat de bevolking wordt beschermd 
tegen een kwaadwillende overheid 
en, andersom, dat een overheid wordt 
beschermd tegen een kwaadwillende 
bevolking. De mate van solidariteit van 
het volk is een graadmeter voor rust. 

Trias politica 
In Nederland is het rechtssysteem, en 
dus de macht, in drieën gedeeld, naar de 
ideeën van de Franse filosoof Montes-
quieu. We noemen dat de trias politica: 
de verdeling in de wetgevende, uit-
voerende en rechterlijke macht. Deze 
verdeling moet zorgen voor stabiliteit.
De eerste is de wetgevende macht en 
wordt door het volk gekozen. Deze komt 
met voorstellen om maatschappelijke 
problemen op te lossen. Je moet hier-
bij denken aan de leden van de Eerste 
en Tweede Kamer. De wetten die zij aan-
nemen, worden door de ministers, de 
regering van een land, in de praktijk 
gebracht en uitgevoerd. De regering is 
dus de uitvoerende macht. Zo kan een 
minister supermarkten de opdracht ge-
ven om geen alcohol aan jongeren onder 
de 18 te verkopen. Ten slotte is er een 
groep die toeziet op het naleven van 
de regels. Dit noemen we de rechtspre-
kende of gerechtelijke macht.  

We spreken steeds meer over de invloed 
van een vierde macht. Dit is de macht 
van het ambtenarenapparaat. Ambte-
naren (die werken in dienst van de 
overheid) beoordelen vaak zelfstandig 
hoe een wet in de praktijk gebracht 
moet worden. We noemen dit de 
discretionaire bevoegdheid: ze mogen 
zelf bepalen hoe de wet bij ingewikkelde 
problemen toegepast moet worden. 
Deze machten moeten elkaar contro-
leren (checksen in evenwicht houden 
(balances). De één is niet belangrijker 
dan de ander. 

In het oude Romeinse rijk waren ‘brood en spelen’ hét middel om de 
bevolking tevreden te houden. Zolang het volk genoeg te eten had en 
vermaakt werd, kwamen ze niet in opstand. Tegenwoordig organise-
ren we geen gladiatorgevechten meer. Hoe voorkomt een moderne 
staat als Nederland boosheid en ontevredenheid? 

Tekst: Theo Breen

Samenwerking
In de praktijk is de scheiding der mach-
ten niet zo strak. Je kunt beter spreken 
over samenwerkende machten. Zo 
komen de meeste wetsvoorstellen niet 
van Kamerleden, maar worden door een 
minister en zijn ministerie ingediend. 
Terwijl die volgens de deling der mach-
ten eigenlijk de uitvoerder moet zijn.  
(Zie Start.)

Sociaal contract
Filosofisch gezien is de trias politica het 
logische vervolg op het sociaal con-
tract. Dit sociale contract is gebaseerd 
op een ‘overeenkomst’ tussen burgers 
en hun overheid. De burgers leveren 

een deel van hun vrijheid in, in ruil 
voor bescherming en zekerheid. 
Machthebbers krijgen de macht van de 
mensen en daarmee het recht om men-
sen te controleren. (Zie bron 1.)
Het overdragen van soevereiniteit moet 
zo leiden tot vrede, geluk en welzijn. 
In een totalitaire staat zijn die rust en 
‘vrede’ vaak niet aanwezig. Terwijl een 
juiste staatsvorm een onrustige bevol-
king beteugelt. Waarom Nederlanders 
zo gelukkig zijn? Omdat het systeem 
vrede en stabiliteit bewerkstelligt. 
En omdat twist, ruzie, opstanden en 
ontevredenheid daardoor geen dagelijks 
weerkerende problemen zijn. 

BRON 1 SOCIAAL CONTRACT
Het idee van het sociaal contract is ontwik-
keld in de zeventiende eeuw door liberale 
denkers als Thomas Hobbes en John Locke. 
Volgens hen is een wereld zonder regels 
onmogelijk, omdat mensen van nature 
egoïstisch en machtswellustig zijn. Zonder 
orgaan dat hen in de in de gaten houdt, 
zou er alleen maar strijd en oorlog zijn. En 
dat is in niemands belang. Daarom gaan 
mensen vrijwillig een contract aan met de 
staat. Daarmee geven ze een deel van hun 
soevereniteit, hun individuele vrijheid en 
onafhankelijkheid, op in ruil voor veilig-
heid en zekerheid. Immers: volgens het con-
tract mag de staat mensen straffen en hun 
vrijheid ontnemen als ze de wet overtreden. 
De staat functioneert daarbij als een soort 
scheidsrechter. Het contract is een metafoor: 
het bestaat niet echt. Maar volgens Hobbes 
en Locke functioneren mensen alsof ze dit 
contract daadwerkelijk hebben ondertekend. 
Bron: Andrew Haywood, Political ideologies. 
An introduction. 

1.  Wat houdt de trias politica in? 
a. Schrijf in je eigen woorden op wat ‘trias politica’ betekent.  
b. Bedenk zelf voorbeelden van wat de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende machten doen.  
c. Is er bij deze machten sprake van scheiding of samenwerking? 
d.  Lees ‘Start’. Mag Sander Dekker de rechter vertellen wat voor straffen hij moet uitdelen? Waarom wel of 
niet?

2.  Lees bron 1. Thomas Hobbes en John Locke geloofden niet dat een wereld zonder regels  
mogelijk was.  
a. Vertel in je eigen woorden waarom ze dit dachten. 
b. Denk jij dat de mens van nature goed of slecht is? Leg je antwoord uit.  
c. Hoe zou een wereld zonder regels er volgens jou uitzien? 

3.  Ga op zoek naar landen met een dictator en maak hiervan een lijstje.  
a.  Kies een dictator uit en zoek uit hoe deze aan de macht is gekomen.  
b.  Zouden we hier in Nederland een dictator kunnen krijgen? Beargumenteer je antwoord. 

•

Standbeeld van filosoof Montesquieu
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Trias Politica 
Hoe blijft het volk tevred en?
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is de trias politica?
2. Hoe zorgt de trias politica voor 

wederzijdse bescherming van 
burgers en overheid?

3. Wat wordt bedoeld met 'checks 
en balances'?

Sander Dekker is minister 
voor Rechtsbescherming. Hij 
wil dat mensen die werken voor 
Nederland, zoals ambulanceper-
soneel, agenten, brandweerlieden 
en docenten, beter beschermd 
worden door de wet. Hij noemt 
het voorbeeld van een agent die 
tegen zijn hoofd werd getrapt. 
Omdat hij een helm droeg, viel 
zijn letsel wel mee. De dader 
kreeg toen van de rechter een 
taakstraf. Volgens Dekker is die 
straf veel te laag. Hij wil dat er 
gevangenisstraffen komen voor 
mensen die geweld plegen tegen 
hulpverleners. Wat voor straf een 
dader krijgt, is - en blijft - uit-
eindelijk de beslissing van de 
rechter. Mag Sander Dekker een 
rechter wel vertellen wat voor 
        soort straffen hij moet 
 uitdelen?

Start

check
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Blz. 12 & 13: Groepsgedrag & groeps-
druk. Meelopen of tegenwerken?  
Sluit aan bij §2, Menselijk of niet, van 
Perspectief.
Ook al zien we onszelf als individualis-
ten, eenmaal in een groep passen we 
ons snel aan aan de daarin heersende 
moraal.

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en beide bronnen.
- Alle opdrachten kunnen individueel 
gemaakt worden. 
- Mocht er in de klas duidelijk sprake 
zijn van groepsdruk, dan kun je daar 
extra aandacht aan besteden. Bespreek 
dan bijvoorbeeld opdracht 1 of 4 klassi-
kaal. Als de sfeer in de klas minder vei-
lig is, kun je het algemeen en illustratief 
houden; beschouw het artikel dan als 
een eerste stap om inzicht te geven in 
groepsprocessen. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 14 & 15: Burgerlijke ongehoor-
zaamheid. Wij zijn boos! 
Sluit aan bij §2, Menselijk of niet, van 
Perspectief.
Mag je de wet overtreden om te laten 
weten dat je het met bepaald beleid 
niet eens bent?

- Lees ‘Start’. Bespreek welke stappen 
van de actievoerders legaal waren en 
welke niet. Verwijs eventueel ook naar 
het recente protest van boeren tegen 
het stikstofbesluit. Tractoren mogen 
niet op de snelweg rijden. Hadden zij 
niet bekeurd moeten worden toen zij in 
colonne naar Den Haag trokken?
- Lees het vervolg van het artikel. 
Kennen leerlingen nog andere vormen 

13
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De Griekse filosoof Aristoteles zei het 
twee eeuwen geleden al: de mens is 
een sociaal wezen. Hij of zij kan niet 
zonder andere mensen. De meeste 
mensen willen bij een groep horen. In 
de sociale psychologie is er veel we-
tenschappelijk onderzoek gedaan naar 
groepsprocessen. Een populaire theorie 
over groepsdynamiek heet de sociale 
vergelijkingstheorie: het idee dat 
mensen zichzelf met anderen verge-
lijken en vervolgens hun gedrag en 
mening op die anderen afstemmen. 
Hierbij speelt ook sociaal leren een 
rol: we kijken gedrag van anderen af. 
Mensen passen hun gedrag aan aan 
hun omgeving, dit noemen ze confor-
meren. In principe ontkomt niemand 
hieraan, zelfs de meest individualisti-
sche persoon niet. 

Sociale normen
Binnen een groep gelden regels waar 
een groepslid zich aan moet houden. 
Dit noemen ze sociale normen. Deze 
kunnen descriptief of injunctief zijn. 
Descriptieve normen beschrijven het 
groepsgedrag dat normaal gesproken in 
een situatie van je verwacht wordt. Wat 
is ‘normaal’ om te doen? Zo begroet 
je je oma met drie zoenen wanneer 
je haar bezoekt. Injunctieve normen 
zijn gedragsregels die aan je opgelegd 
worden om binnen de groep geaccep-

teerd te worden. Zoals het geven van 
een cadeautje als je te gast bent op een 
feestje. Mensen zijn vooral gevoelig 
voor die verplichtende normen, want 
verkeerd groepsgedrag kan ertoe leiden 
dat je sociaal geïsoleerd raakt. 

Positief of negatief
Conformiteit heeft goede en slechte 
kanten. Aan de ene kant leren mensen 
goed gedrag van elkaar. Je conformeren 
biedt houvast en het bespaart cogni-
tieve capaciteit die je aan belangrijkere 
zaken kunt besteden. Daarnaast biedt 
conformiteit een vorm van zekerheid en 
zorgt ervoor dat individuen een ster-
kere band krijgen. Aan de andere kant 
heeft conformiteit te maken met het 
omstanderseffect (zie bron 1.) en het 
groepsdenken. Wanneer groepsleden 
gezamenlijk een beslissing moeten 
nemen, kan het groepsproces be-
langrijker zijn dan het besluit. Het 
idee is dan dat er vooral eenheid en 
overeenstemming moet bestaan binnen 
de groep. Dit kan ervoor zorgen dat de 
voorstellen niet kritisch worden bekeken 
en dat er besluiten worden genomen 
waar individuele leden het niet mee 
eens zijn. 

Groepsdruk
Soms past een persoon zijn of haar 
gedrag of mening aan aan die van de 

Het is zaterdagavond. Je bent met vrienden op stap in de stad. Met je ouders 
heb je afgesproken dat je geen alcohol drinkt. Dat vind je niet erg, want bier 
en wijn vind je eigenlijk vies. Maar je vrienden drukken je een biertje in de 
hand. Ook al heb je er geen zin in, de kans is groot dat je het biertje toch 
opdrinkt. Hoe komt dat nou? Waarom hebben de mensen om je heen zo’n 
invloed op jouw gedrag?

Tekst: Renee Pees

BRON 1  HET OMSTANDEREFFECT
Meestal nemen groepen relatief goede 
beslissingen, maar zeker niet altijd. In 
noodsituaties zorgt het niet ingrijpen van 
mensen ervoor dat andere mensen ook niet 
ingrijpen. Dit heet het omstandereffect. 
Terwijl ze wel zouden ingrijpen wanneer ze 
alleen met het slachtoffer waren geweest.

BRON 2  HET ASCH-EXPERIMENT
In de ‘Line-judging task’ van Asch (1958) 
kreeg een proefpersoon eerst de linker 
afbeelding te zien (standaard). Vervolgens 
moest de proefpersoon op de rechterafbeel-
ding de lijn met gelijke lengte aanwijzen, 
dus vergelijkingslijn 2. Maar voordat de 
proefpersoon dit kon doen gaven andere 
deelnemers aan het experiment (die bij de 
onderzoeker hoorden) een collectief foutief 
antwoord, namelijk vergelijkingslijn 1 of 3. 
In veel gevallen ging de proefpersoon mee 
met het foute antwoord, omdat hij of zij niet 
tegen de stroom in durfde te gaan.

1.  Groepsdruk heeft positieve en negatieve kanten. 
a. Ga naar whymagazine.nl en lees het artikel ‘Vormen van groepsdruk’. Bedenk bij elke vorm een  
 negatief en positief voorbeeld.  
b. Lees ‘Start’. Van welke vorm van groepsdruk is bij de Hadza sprake, denk je? Waarom?

2. Hoe zou je kunnen omgaan met negatieve groepsdruk? Lees ‘Omgaan met groepsdruk’ via   whymagazine.nl. Welke tip vind je het meest nuttig? Waarom?

3.  Groepsgedrag wordt ook als marketinginstrument gebruikt. Hoe vaak zie je niet staan:  
‘Duizenden mensen gingen je voor!’ Als je hier op ingaat, ben je eigenlijk gezwicht voor groeps- druk. Want heb je het product wel nodig? Wilde je het wel kopen voordat je las dat duizenden ande-ren al blij zijn met het product? 

 a. Bedenk een voorbeeld van een product waar dit voor zou kunnen gelden. 
 b. Leg uit hoe de reclame voor dit product inspeelt op groepsgedrag.

4. Lees het artikel ‘Gij zult gehoorzamen’ van Asha ten Broeke en bekijk de spoedcursus ‘Sociale   invloed’ op whymagazine.nl. 
 a. Geef bij alle drie de sociale experimenten uit het artikel van ten Broeke apart aan wat de conclusie is. Formu-  leer vervolgens een algemene conclusie naar aanleiding van alle experimenten over menselijk gedrag.
 b. Zoek op internet informatie op over de Abu Ghraib-gevangenis in Irak. Op welke manier zijn de nieuws-         berichten over deze gevangenis te koppelen aan de sociale experimenten en de informatie uit bovenstaand        WHY-artikel? En wat laten de gebeurtenissen in deze gevangenis zien?

•

groep. Deze groepsdruk, de druk die 
een groepslid ondervindt om zijn 
of haar gedrag af te stemmen op 
het gedrag van de groep, bestaat 
in verschillende vormen: onbewuste 
aanpassing, impliciete groepsdruk 
en expliciete groepsdruk. Een vorm 
van groepsdruk is peer pressure. Een 
groep mensen in dezelfde leeftijds-
categorie met overeenkomstige 
belangstelling en leefstijl wordt 
in de psychologie een peer group 
genoemd. Peer pressure slaat op de 
invloed die een peer group kan heb-

ben op een individu. Dit concept heeft 
meestal een negatieve contonatie. Vaak 
wordt gedacht dat peer pressure ervoor 
zorgt dat iemand iets tegen zijn of haar 
zin doet. Peer conformity is de mate 
waarin iemand gevoelig is voor peer 
pressure. Ook het conformeren van-
wege groepsdruk en peer pressure kan 
positieve of negatieve effecten hebben. 
Een bekend voorbeeld van een situatie 
waarin mensen publiekelijk conformeren 
aan een groep is het klassieke experi-
ment van Asch. (Zie bron 2.) 
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Groepsgedrag & groepsdruk  
Meelopen of tegenwerken?

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Op welke manieren hebben 

andere mensen invloed op je
2. Wat zijn sociale normen?
3. Welke voor- en nadelen hebben 

groepsgedrag en conformeren?
4. Wat wordt er bedoeld met 

groepsdruk en 'peer pressure'? 
Kun je hier voorbeelden van 
noemen?

Zijn mensen van nature nou 
egoïstisch of altruïstisch? Mis-
schien ligt dat wel aan de groep 
waarin ze leven! Wetenschappers 
concluderen dat na onderzoek 
bij de Hadza-stam. Dit volk uit 
Tanzania leeft nog als jager en 
verzamelaar in steeds wisse-
lende groepen. Het blijkt dat de 
Hadza zich aanpassen aan de 
groepsnormen. In de ene groep 
werd er veel meer samengewerkt 
en gedeeld dan in de andere. 
Dat kwam niet omdat een groep 
gelijkgestemden elkaar opzocht. 
De groepsnorm bepaalde hoe 
de nieuwkomers zich opstelden. 
Waren zij altruïstisch? Dan deel-
den de nieuwkomers ook meer. 
Waren zij zelfzuchtig? Dan stel-
den de nieuwkomers zich ook 
egoïstischer op. In een andere 
groep konden diezelfde mensen 
een jaar later weer totaal anders 
functioneren. 
Het onderzoek laat zien dat men-
sen flexibel zijn. Baal je van je 
egoïstische buren? Je hoeft niet 
gelijk te verhuizen! ‘Wees gene-
reus en de buurt zal je voorbeeld 
misschien wel volgen!’ aldus de 
onderzoekers. 
 Bron: Trouw 
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van burgerlijke ongehoorzaamheid: het 
overtreden van de wet om een onder-
werp onder de aandacht te brengen? 
Waar ligt voor hen de grens van wat 
toelaatbaar is? Wanneer gaat burgerlij-
ke ongehoorzaamheid over in crimineel 
gedrag? Je kunt hierover een filosofisch 
klassengesprek voeren. De handleiding 
hiervoor vind je op whymagazine.nl/
docenten. 
- Lees bron 1. 
- Opdracht 1 laat leerlingen in groepje 
nadenken of het kraken van woningen 
ook een vorm van burgerlijke onge-
hoorzaamheid is.
- Opdracht 2 vraagt om een klassikaal 
debat over de acties in de Oostvaar-
dersplassen.
- Aan de hand van opdracht 3 kun je 
een klassengesprek voeren: Moeten 
scholieren stakingsrecht krijgen?
- Opdracht 4 laat leerlingen het verhaal 
van Rosa Parks in een stripverhaal 
verbeelden.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 16 & 17: Testosteron. Voor leider-
schap en ambitie. 
Sluit aan bij §2, Menselijk of niet, van 
Perspectief.
Het hormoon testosteron wordt vaak in 
verband gebracht met agressie. 

- Lees ‘Start’. 
- Lees het vervolg van het artikel. 
- Lees bron 1 en 2.
- Extra bij bron 1: de medewerkers van 
de podcast This American Life lieten 
voor deze uitzending hun testosteron-
niveau testen. Dat zorgde voor meer 
onrust en beroering dan ze gedacht 
hadden. De mannen wilden toch graag 
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Wij zijn boos!

Iedereen wordt geacht de wet te ken-
nen en zich daaraan te houden. Als je de 
wet overtreedt, kun je rekenen op een 
boete, taakstraf of gevangenisstraf. Je 
kunt ook bewust de wet overtreden, 
om een overheid te laten weten dat 
je het niet eens bent met de gang 
van zaken. Dat wordt burgerlijke on-
gehoorzaamheid genoemd. In de 19e 
eeuw weigerde de Amerikaan Henry 
David Thoreau om belasting te betalen. 
Hij protesteerde hiermee tegen de 
slavernij en de Mexicaans-Amerikaan-
se oorlog die op dat moment gevoerd 
werd. In ons land betaalden mensen in 
de vorige eeuw maar een deel van hun 
belastingen, om te protesteren tegen 
kernwapens. Burgerlijke ongehoorzaam-
heid is geweldloos en is niet gericht op 
het eigenbelang: je wilt er een maat-
schappelijke misstand mee aankaarten. 
Maar het blijft de vraag of dit mag: ben 
je niet verplicht om te gehoorzamen 
aan de wetten van het land? Of mag je 
‘gehoorzamen’ aan (en luisteren naar) je 
eigen rechtvaardigheidsgevoel?

Stakingen
Een andere manier om te laten merken 
dat je het ergens niet mee eens bent, is 
stoppen met werken: je gaat staken. 
Vaak gebeurt dit omdat mensen een 

hoger loon willen, of betere arbeids-
voorwaarden of –omstandigheden. In 
Nederland komt dit niet heel vaak voor. 
In onze overlegcultuur onderhandelen 
vakbonden als FNV en CNV met de 
werkgeversorganisatie VNO-NCW en 
sluiten ze collectieve arbeidsover-
eenkomsten (cao’s) af. Dan worden 
er afspraken gemaakt voor een hele 
beroepsgroep, zoals leraren, politie 
of metaalwerkers. Soms gaat het mis. 
Dan lopen de onderhandelingen vast 
en dan kunnen de vakbonden oproepen 
tot een staking. In 2012 bijvoorbeeld, 
staakten de schoonmakers – de gevol-
gen daarvan waren goed zichtbaar. In 
andere landen zijn stakingen vaak een 
stuk grimmiger dan bij ons. (Zie bron 
1.) Het stakingsrecht is geregeld in het 
Europees Sociaal Handvest. Daarin 
staat dat werknemers mogen staken als 
werkgevers en vakbonden het niet eens 
worden over de arbeidsvoorwaarden. 
Staken is een recht: je hoeft daarvoor 
niet te overleggen of toestemming te 
vragen. Een werkgever mag je niet ont-
slaan omdat je staakt, of andere straf-
maatregelen opleggen. Een werkgever 
mag wel loon inhouden voor de uren of 
dagen dat je niet werkt. Vakbondsleden 
worden hiervoor gecompenseerd met 
een stakingsuitkering.

Als je boos bent op je buurman omdat hij midden in de nacht zijn 
huis gaat verbouwen, dan is dat in elk geval in één opzicht helder: je 
weet precies met wie je ruzie moet maken en op wie je je woede kunt 
richten. Het is lastiger als je je onterecht behandeld voelt door gro-
tere instanties, zoals een verzekeringsmaatschappij of de overheid. 
Waar kun je dan met je boosheid naartoe? En hoe kun je die uiten? 
Veel mensen gooien op zo’n moment hun woede en frustratie het 
wereldwijde web op. Maar er zijn ook andere manieren.

Tekst: Hilde van Halm & Theo Breen

Burgerlijke ongehoorzaamheid
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Scholierenstaking
Om te gaan staken, hoef je niet per se 
een werknemer te zijn. Ook scholieren 
staken. Hun staking bestaat er dan uit 
dat ze weigeren om onderwijs te vol-
gen. Zoals de klimaatspijbelaars deden 
in 2019. Jongeren trokken de straat op 
om te protesteren tegen het klimaatbe-
leid. Volgens hen doet de overheid te 
weinig om klimaatverandering tegen te 
gaan. Deze jongeren mogen nog niet 
stemmen. Op deze manier kunnen zij 
toch hun stem laten horen en proberen 

1.   Sommige krakers zien hun kraakacties als een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid.  a. Bespreek in een groepje van vier wat jullie daarvan vinden. Waarom is kraken wel of geen vorm van bur-gerlijke ongehoorzaamheid? 
b. Ga op zoek naar informatie over de Amsterdamse vluchtelingengroep We are here. Vind je hun kraakac-ties vallen onder burgerlijke ongehoorzaamheid? Waarom wel of niet? 

2.  Lees ‘Start’. Organiseer een debat over de acties in de Oostvaardersplassen. Je docent deelt de klas in. Een groep speelt Staatsbosbeheer, de andere groep de dierenactivisten. Een derde groep zal de jury spelen.  
a. Ga op internet op zoek naar zoveel mogelijk argumenten. De jury gaat op zoek naar goede debattechnie-ken en stelt een lijstje op met punten waarop ze tijdens het debat zal gaan letten.  
b. Houd het debat. De jury bepaalt welke groep gewonnen heeft en waarom. 

3.  Vind jij dat scholieren stakingsrecht moeten hebben, net zoals werknemers? Licht je antwoord toe. 

4.   Lees op whymagazine.nl het verhaal van Rosa Parks. Maak een (foto)strip van haar verhaal. Zorg dat het element van burgerlijke ongehoorzaamheid duidelijk naar voren komt.  

•

BRON 1 BRITSE MIJNWERKERSSTAKING
In maart 1984 kondigde de regering van 
Margaret Thatcher aan dat twintig kolen-
mijnen gesloten zouden worden. Er zou 
voortaan goedkopere steenkool uit het bui-
tenland geïmporteerd worden. Op langere 
termijn zouden er zeventig mijnen gesloten 
worden. Na deze bekendmaking startten de 
mijnwerkers hun staking, die op een paar 
dagen na een jaar duurde. Het was een 
lange en harde strijd. Mijnwerkersgezinnen 
leden armoede, de politie greep soms hard 
in. De staking was onsuccesvol. De mijnen 
werden gesloten en veel mijnwerkers 
verloren hun baan. In de film Pride zie je 
het waargebeurde verhaal hoe de Londen-
se gayscene zich solidair verklaart met de 
stakers. Beide groepen voerden immers een 
strijd, waarom zouden ze dat niet samen 
doen? Ze zamelen geld in voor de bewoners 
van een klein dorpje in Wales. Als de verlo-
ren staking voorbij is, komen de bewoners 
van het dorpje uit Wales met bussen naar 
Londen om zich solidair te verklaren met de 
homo’s en lesbiennes: ze lopen mee in de 
Gay Pride van dat jaar. 

de politiek te beïnvloeden. 
Scholieren hebben geen stakingsrecht, 
zoals werknemers. Maar in de leer-
plichtwet staat dat een leerplichtige 
scholier mag staken als hij een schrifte-
lijk verzoek indient bij de schoolleiding. 
In dat verzoek moet met argumenten 
worden aangeven waarom hij wil sta-
ken. De schoolleiding moet dat verzoek 
goedkeuren. Weigert de schoolleiding 
dat, dan kan er alsnog gestaakt worden 
als de ouders hiervoor schriftelijk toe-
stemming geven. 

Klimaatstaking in San Fransisco

 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat wordt er bedoeld met 'bur-

gerlijke ongehoorzaamheid'?
2. Is burgerlijke ongehoorzaam-

heid toegestaan, volgens jou?
3. Wat zijn stakingen? Waarom 

gaan mensen staken?

De winter van 2018 was erg 
streng. Niet alleen mensen 
merkten dat. Ook de runderen, 
paarden en edelherten bij de 
Oostvaardersplassen in Flevoland 
hadden er last van. Er was te 
weinig voedsel voor de hoeveel-
heid dieren. Boswachters deden 
niks, of schoten kansarme dieren 
af. Zielig en onnodig, vonden ac-
tievoerders. Waarom konden die 
dieren niet gewoon door mensen 
worden bijgevoerd? Ze voegden 
de daad bij het woord en sleep-
ten balen hooi naar de plassen. 
Boswachters en ecologen waren 
daarop tegen. Volgens hen is de 
natuur hard, en hoort sterfte door 
ondervoeding er nou eenmaal 
bij. Zo blijft de dierenpopulatie 
op peil. Maar de actievoerders 
hielden stand. Ze bleven proteste-
ren, bijvoeren en bedreigden zelfs 
boswachters. Uiteindelijk zwicht-  
      te de provincie. De dieren 
                werden bijgevoerd. 
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zo hoog mogelijk scoren, de vrouwen 
waren bang dat ze (te) veel testos-
teron in hun bloed zouden hebben. 
Het onderdeel kun je laten horen via 
deze link: https://www.thisamerican-
life.org/220/testosterone/act-three-0. 
Bespreek vervolgens met de klas wat zij 
hiervan vinden. Waarom roept deze test 
zoveel emoties op? Zouden zij zelf hun 
testosteronniveau willen laten bepa-
len? En wat zou de uitslag over henzelf 
vertellen?
- Opdracht 1 laat leerlingen dieper 
ingaan op bron 1. Eventueel kun je 
een klassengesprek houden over 1b: 
Wat is ‘verlicht zijn’? Geef indien nodig 
extra uitleg. Dit filmpje https://youtu.be/
U1e7MT1gy6E (Engels) laat boeddhis-
ten aan het woord die proberen te om-
schrijven wat verlichting volgens hen 
is. Waarin verschilt hun omschrijving in 
dat wat in bron 1 beschreven staat?
- Opdracht 2 gaat verder in op bestaan-
de stereotypen over mannen en vrou-
wen. Je kunt dit laten aansluiten bij het 
bovenstaande ‘extra’ bij bron 1.
- Opdracht 3 gaat dieper in op het ge-
bruik van anabole middelen. Leerlingen 
schrijven een reactie op een documen-
taire over Andreas (eerder Heidi) Krie-
ger. NB: Dit verschilt dus wezenlijk van 
het verhaal van Caster Semenya. Door 
dit uit te diepen kun je de discussie in 
een bredere context plaatsen, waar 
verschillende kanten aan zitten. Als 
vrouwen geen extra testosteron mogen 
gebruiken, waarom zou Caster dan tes-
tosteronremmers moeten slikken? Of is 
dat geen goede vergelijking? 
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 18 & 19: Kloof in de samenleving. 
Laagopgeleid vs. hoogopgeleid. 
Sluit aan bij §2, Menselijk of niet, van 
Perspectief. 
Er wordt gesproken over een toene-
mende kloof, ook in onze samenleving.

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1.
- Het artikel https://www.parool.nl/
nieuws/vmbo-en-vwo-leerlingen-ko-
men-steeds-minder-met-elkaar-in-con-
tact~b727e443/ vertelt dat vmbo- en 
vwo-leerlingen elkaar steeds minder 
tegenkomen. Laat leerlingen het arti-
kel lezen, of geef een samenvatting. 
Herkennen leerlingen dat in hun eigen 
leven? Hebben ze nog contact met leer-
lingen van de basisschool waarmee ze 
destijds bevriend waren, maar die een 
ander schooladvies hebben gekregen? 
Kom je elkaar tegen met sporten of 
op werk? Onderhoud je vriendschap-
pen met mensen die op een ander 
schoolniveau zitten? Zo nee, is dat een 
probleem?
- De opdrachten 1, 2 en 4 zijn individu-
eel te maken. Opdracht 3 leent zich ook 
voor een klassengesprek: herkennen de 
leerlingen dat er een kloof loopt in onze 
samenleving? Hoe erg is dat? Hoe zou 
dit opgelost kunnen worden? 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 20 & 21: Geweldloosheid. Agressie 
als positieve kracht. 
Sluit aan bij §3 Van kwaad tot erger, 
van Perspectief.
Je kunt leren om assertief te zijn en 
balans te vinden. Je kunt voor jezelf 
opkomen, zonder de belangen van 
anderen uit het oog te verliezen.
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Zo’n zeventig jaar geleden leefden men-
sen in Nederland in een eigen zuil: een 
groep mensen in de samenleving met 
dezelfde levensbeschouwing. Ze had-
den hun eigen partij, hun eigen omroep, 
kerk, universiteit, eigen sportclub… Zo 
kwam je in alle aspecten van je leven al-
leen maar gelijkgestemden tegen, men-
sen met hetzelfde wereldbeeld. Sinds 
de ontzuiling (het wegvallen van deze 
zuilen) is dit veranderd. Mensen met 
allerlei achtergronden en overtuigingen 
kunnen elkaar nu overal tegenkomen. 
Botst dat niet?

In je eigen bubbel 
In de praktijk valt het tegen hoeveel 
mensen van verschillende achtergron-
den elkaar werkelijk ontmoeten. Al zit 
het onderscheid nu niet meer in levens-
beschouwing, maar in opleiding. Het 
blijkt namelijk dat mensen vaak trouwen 
met mensen van hetzelfde opleidings-
niveau. Ook in woonwijken leven vaak 
mensen van hetzelfde opleidingsniveau 
samen. Hoeveel je verdient en dus voor 
een huis kunt betalen, heeft namelijk 
veel te maken met je diploma. Zelfs in 
de vrije tijd zie je een kloof ontstaan, 
waarbij hoger opgeleiden samenklitten 
op bepaalde festivals, en lager opgelei-
den elkaar juist tegenkomen op andere 
evenementen. Kortom: hoger en lager 
opgeleiden komen elkaar steeds minder 
tegen. Ze zitten in hun eigen bubbel: 
ze hebben vooral contact met men-
sen met hetzelfde wereldbeeld. Zo 
ontstaat er een kloof in de samenleving 
tussen hoger en lager opgeleiden. En 
de gevolgen van dat opleidingsverschil 

worden groter. Terwijl de groep 
laagopgeleiden gelijk is gebleven, is 
het aantal hoogopgeleiden geëxplo-
deerd. Studeerde er in 1960 nog maar 
1% van de bevolking, nu is het al ruim 
een kwart. Zo wordt de kloof dieper. 

Levensverwachting
Wat voor consequenties heeft dat? 
Allereerst zijn die er op individueel 
niveau: iemands opleidingsniveau 
werkt door in veel aspecten van zijn 
leven. Zo hebben lager opgeleiden 
minder geld te besteden, hebben ze 
minder vertrouwen in de overheid en 
zijn ze somberder over de toekomst. 
Doordat ze minder verdienen kunnen 
ze later met pensioen. Daarbij doen 
ze vaak wel zwaarder (lichamelijk) 
werk, soms ook in een ongezondere 
leefomgeving. En hebben ze vaker 
een ongezonde leefstijl, wat ook 
weer met inkomen te maken heeft 
– gezond eten en sporten is duur. 
Ook wordt er onder deze groep meer 
gerookt. Dit alles leidt ertoe dat lager 
opgeleiden vaker ziek zijn en een 
lagere levensverwachting hebben dan 
hoger opgeleiden. 

Stemgedrag
Ook op maatschappelijk niveau zijn er 
gevolgen. (Zie bron 1.) Doordat hoger 
en lager opgeleiden een ander we-
reldbeeld hebben, stemmen ze heel 
anders. Zo maken hoger opgeleiden 
zich meer zorgen om het klimaat en 
vinden ze internationale samenwer-
king belangrijk, omdat ze zelf vaker 
reizen of werken in het buitenland. 

Conflicten hoor je uit te praten. Door met elkaar in gesprek te blij-
ven, voorkom je onenigheid. Maar wat als dat gesprek niet gevoerd 
wordt? En als je alleen maar gelijkgestemden tegenkomt? 

Tekst: Maxine Herinx
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Kloof in de samenleving

Laagopgeleid vs. hoogo

Lager opgeleiden ervaren juist eerder 
de gevaren van dit soort samenwerkin-
gen, zoals oneerlijke concurrentie met 
Oost-Europese landen. Een sprekend 
voorbeeld is het Britse Brexit-refe-
rendum. Van de leave-stemmers, de 
mensen die dus wilden dat Groot-Brit-
tannië de EU zou verlaten, was 73% 
laagopgeleid. Van de kiezers met een 

universitaire achtergrond was 75% juist 
tégen uittreding uit de EU. 
Het gevaar van de groeiende kloof tus-
sen hoog- en laagopgeleiden is dat de 
bevolking over meer kwesties extreem 
verdeeld kan raken. En die verdeeldheid 
is weer lastig te overbruggen als die 
twee groepen nauwelijks met elkaar in 
contact komen. 

1.  Hoger en lager opgeleiden vinden andere zaken belangrijk die invloed hebben op  
hun stemgedrag.  
a. Bekijk via whymagazine.nl op welke partijen mensen van verschillende opleidingsniveaus stemden bij de  afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Welke partij(en) was of waren het populairst bij lager en hoger opgelei-den? 
b. Welke zaken zouden deze stemmers belangrijk hebben gevonden bij hun stem?

2.  Bekijk via whymagazine.nl verschillende cijfers over het stemgedrag bij het Brexit-referendum.  a. Wat valt je op in het stemgedrag?  
b. Is dit te wijten aan opleidingsniveau of spelen ook andere factoren een rol? 

3.  Lees ‘Start’. Wat vind jij van het voorstel van Marianne Zwagerman? Denk je het anders benoemen van opleidingsniveau kan bijdragen aan het verkleinen van de kloof in de samenleving? Bespreek het in tweetallen en schrijf je eigen conclusie van het gesprek op. 

4.  Lees bron 1. Waarom zijn mensen in Utrecht bang voor een tweedeling in de stad? Vind je dat te-recht? En wat zouden mogelijke oplossingen zijn? Schrijf het op in een half A4’tje. 

•

BRON 1 KLOOF IN DE STAD
Utrecht is de snelst groeiende stad van ons 
land. Jaarlijks komen er vooral veel studen-
ten bij. Op een stad van 350.000 mensen 
waren er in 2019 70.000 studenten. Veel 
van hen blijven er uiteindelijk ook na hun 
studie wonen. Nog maar 33% van alle inwo-
ners is nu daadwerkelijk in Utrecht geboren, 
en dat aantal daalt. Mensen zijn bang voor 
een tweedeling in de stad. Want ook in de 
gemeentepolitiek zitten voornamelijk raads-
leden die in de stad studeren of gestudeerd 
hebben. Weten zij wel wat er speelt onder 
de andere helft van de bevolking?
Op sociale media gaan mensen tekeer over 
‘de GroenLinks-stad’ en over die gekkig-
heid om De Uithof opeens ‘Utrecht Science 
Park’ te noemen. En waarom Engels praten 
tegen zo’n internationale student die in de 
bediening werkt?
Bron: DUB.uu.nl 

pgeleid

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Hoe beïnvloedt iemands oplei-

dingsniveau zijn leven?
2. Waarom verdeelt opleidingsni-

veau de samenleving?
3. Wat is het gevaar als de kloof 

tussen hoger en lager opgelei-
den groeit?

We kunnen net zo min zonder 
dokters als zonder vuilnisman-
nen in onze samenleving. Toch 
bestaat er een groot verschil in 
status tussen en waardering voor 
beide beroepen. Dat begint al bij 
de termen ‘hoger en lager opge-
leiden’, zegt columniste Marianne 
Zwagerman. Volgens haar is er 
in de maatschappij veel te wei-
nig waardering voor vakmensen, 
mensen die goed zijn met hun 
handen. Bovendien klopt de term 
‘lager opgeleid’ niet. Vakmensen 
leren hun hele leven lang van an-
dere mensen in de praktijk. Dus 
hoezo ‘lager opgeleid? Volgens 
Zwagerman is het een stuk beter 
om vmbo’ers en mbo’ers ‘prak-
tisch opgeleiden’ te noemen. 
    Havisten en vwo’ers noemt ze 
         liever ‘theoretisch opgeleid’.  
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Testosteron is het mannelijk ge-
slachtshormoon, dat onder andere 
zorgt voor de lichamelijke manne-
lijke kenmerken en het libido. Door 
bepaalde activiteiten, zoals het doen van 
krachtsporten, of door slapen, neemt 
het testosterongehalte toe. Ook als je 
een wedstrijd wint, stijgt het. Verliezen 
zorgt juist voor een afname van de 
hoeveelheid testosteron. Het effect 
van testosteron wordt ook geremd als 
je veel cortisol aanmaakt. Dat is het 
hormoon dat vrijkomt in stressvolle 
situaties. Oudere mannen maken veel 
minder testosteron aan dan jongere: de 
waarde ligt bij een man van 75 ongeveer 
35% onder het niveau van een jongvol-
wassen man.

Leiderschap
Testosteron wordt vaak in verband 
gebracht met agressie, maar die relatie 
is meer indirect. Testosteron ver-
hoogt de statusdrang. Het stimuleert 
de ambitie en daarmee dominant 
gedrag. In sommige gevallen helpt 
agressiviteit dan om de 'baas' te wor-
den. Als je in een gevecht je tegenstan-
ders tegen de vlakte slaat, dan ben jij 
de winnaar. Maar in andere gevallen 
kom je juist verder als je onderhandelt 
en je sociale vaardigheden inzet. Het is 
ook niet zozeer de agressie als wel het 
assertief en zelfverzekerd zijn, dat toe-
neemt onder invloed van testosteron. 
Het empathisch vermogen wordt erdoor 

verkleind; je kunt je moeilijker inleven 
in een ander. Het is een zichzelf ver-
sterkende cirkel: wie succes heeft, 
produceert meer testosteron, wat 
het ambitieniveau weer vergroot. 
Testosteron wordt daarom ook wel 
het leiderschapshormoon genoemd. 

Vrouwen
In de ontwikkeling van een foetus, 
zorgt testosteron voor het verschil 
tussen een jongen en een meisje. 
Het hormoon regelt de ontwikkeling 
van de teelballen en de penis. Man-
nen hebben ongeveer tien keer zoveel 
testosteron in het lichaam als vrou-
wen. Maar vrouwen hebben het dus 
ook. Bij mannen wordt het hormoon 
vooral aangemaakt in de teelballen. 
Bij vrouwen in de eierstokken en bij-
nieren. Vrouwen ondervinden hetzelf-
de effect van testosteron: een hoog 
gehalte zorgt ervoor dat ze zelfverze-
kerd en assertief zijn. Ze kunnen hun 
mening goed naar voren brengen en 
zijn erop gericht om te winnen.

Bodybuilders
Testosteron werkt ook op je spier-
massa: een hoog gehalte zorgt ervoor 
dat je makkelijker spiermassa kunt 
aankweken. Bodybuilders denken nog 
weleens dat ze door het toedienen 
van dit hormoon in de chemische 
variant (anabole steroïde) op een mak-
kelijke manier aan extra grote spier-

Als je een ‘wandelende testosteronbom’ genoemd wordt, dan is dat 
geen compliment. Het verwijst naar iemand die zijn (het gaat altijd 
om mannen) hormonen niet onder controle heeft. Er is maar een 
klein vonkje nodig, of diegene barst los in een explosie van seksueel 
geweld of ander agressief gedrag. Maar wat is testosteron eigenlijk? 
En wat doet dat in je lichaam?

Tekst: Hilde van Halm

Testosteron
BRON 1 WEINIG TOT NIKS
Door een medisch probleem leefde een man vier maanden zonder testosteron. Op de podcast This American Life vertelt hij anoniem hoe dat was. ‘Alles wat mij identificeert, alles wat mij mij maakt – mijn ambitie, mijn belangstelling, mijn gevoel voor humor – alles was anders. Geen jaloezie, geen enkele wens om mensen te beoordelen. Het was niet alleen een lichamelijke verandering, het veranderde mijn hele persoonlijkheid. Mijn gedachten hadden geen inhoud. Ik zat maar. Zonder interesse, zonder desinteresse. Mijn dag had geen inhoud. Ik zag een duif en dacht: “Een duif.” Simpele observaties. Als een boodschappenlijstje. Vaak dacht ik: “Dat is prachtig.” Maar dan zonder enige passie. Ik had het gevoel dat ik door de huid van de dingen heen kon kijken. Dat ik de dingen zag zoals ze echt waren. En de objectieve conclusie was steeds: alles is mooi.'

BRON 2 VEEL
In het programma Zomergasten vertelde filosoof Maxim Februari dat hij na zijn transitie van vrouw naar man minder snel huilt. ‘Als je testosteron gebruikt, kun je veel minder makkelijk huilen. Vroeger bij films schoten mij wel eens tranen in de ogen. Dat gebeurt niet meer,’ vertelde hij. Ad Vingerhoets, hoogleraar emoties en welbevinden, begrijpt dit. Hij merkt het eigenlijk vooral aan het omgekeerde: als het testosterongehalte bij mannen vermindert, worden zij emotioneler. ‘Je ziet dat bijvoorbeeld bij prostaatkankerpatiën-ten. Als zij antihormonen krijgen, daal het testosteronniveau. Dan zien we dat ze meer emotioneel worden.’ Ook mannen die ouder worden huilen makkelijker. ‘Ouder worden gaat samen met een daling van testosteronniveau. Data zijn allemaal aanwijzingen dat testosteron een remmende werking heeft op huilgedrag.’

•

ballen kunnen komen. Maar het lichaam 
zal de eigen productie verlagen, zodra 
het hormoon van buitenaf wordt toege-
diend. Dat kan gevaarlijk zijn, omdat het 
lichaam moeite kan hebben het eigen 
systeem weer op gang te brengen. Ook 
loop je een grotere kans op leverziektes. 
Toch zijn er omstandigheden waarin er 
wel extra testosteron wordt toegediend, 
maar dat gebeurt dan onder strikte me-
dische begeleiding. (Zie bron 1 en 2.)

1. Lees bron 1 en bespreek de volgende vragen: 
 a. Waarom zou deze man anoniem willen blijven?
 b. In hoeverre vind je het beeld dat hij van deze vier maanden schetst aantrekkelijk? 
 c. Uit het interview (zie whymagazine.nl) ontstaat het beeld alsof hij een staat van verlichting bereikte: geen   verlangens, geen oordelen, alles is mooi. Zou verlicht zijn er inderdaad zo uit zien, denk je? Wat is het verschil?

2.  Lees bron 2 en bespreek de volgende vragen: 
a. In hoeverre bevestigt deze bron bestaande stereotypen beelden van mannen en vrouwen?  Welke conclusies trek je daaruit? 
b. Lees het hele artikel over Caster Semenya via whymagazine.nl. Waarom zou Caster Semanya geen ‘echte vrouw’ zijn? Wie bepaalt dat uiteindelijk?

3. Anabole middelen (de chemische variant van testosteron) behoren tot de beruchte sportdoping. Ze   worden met name gebruikt door krachtsporters om de spieropbouw te bevorderen. Oost-Europese   sporters waren hierom berucht. Bekijk via whymagazine.nl een documentaire over Andreas      Krieger. Schrijf in ongeveer 500 woorden een reactie op deze documentaire, waarbij je ingaat op         de gevolgen van dopinggebruik voor de sporter en voor de sport als geheel. 

© Masta4650 | Dreamstime.com
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Voor leiderschap en ambi tie 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is testosteron en wat voor 

effect heeft het op het lichaam 
en de persoonlijkheid?

2. Hoe wordt de werking van 
testosteron gestimuleerd en 
geremd?

Bij grote sportwedstrijden 
worden bloed en urine van deel-
nemers gecontroleerd. Er is 
precies omschreven welke stoffen 
daarin wel en niet aangetroffen 
mogen worden. Voldoe je daar 
niet aan, dan kan dat wijzen op 
dopinggebruik en kun je gedis-
kwalificeerd worden. Heldere, 
eerlijke regels: geen speld tus-
sen te krijgen.Behale voor de 
Zuid-Afrikaanse hardloopster 
Caster Semenya, die tweemaal 
goud won op de 800 meter op 
de Olympische Spelen. Ze is 
hyperandrogeen; ze heeft een 
hormonale afwijking. Daardoor 
produceert haar lichaam veel 
meer testosteron dan dat van een 
gemiddelde vrouw. Overigens 
voelt Caster zich vrouw, identifi-
ceert ze zich als vrouw en noemt 
ze zich vrouw. Er is al jarenlang 
gesteggel over Semenya, vaak cir-
kelend om de vraag of ze wel ‘een 
echte vrouw’ is. In 2019 heeft de 
wereldatletiekbond nieuwe regels 
opgesteld, waarin een maximaal 
testosteronniveau voor vrouwen 
is vastgelegd. Caster Semenya is 
van verdere deelname uitgeslo-
ten, tenzij ze medicijnen inneemt 
die haar testosteronspiegel ver-
lagen. Dat wil ze niet. ‘God heeft 
me zo geschapen,’ zegt ze. 
    ‘Ik ben in het reine met mezelf.’ 
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 - Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1.
- Bekijk de clip van Draadstaal via 
https://youtu.be/OPZULKQBchU. Wie is 
hier assertief? Je kunt de situatie door 
twee leerlingen na laten spelen, maar 
nu reageert de snackbarhouder asser-
tief. Hoe verloopt het dan? 
- Een voorbeeld van een assertiviteits-
training (lichaamsgericht) vind je hier: 
https://youtu.be/qc1SHDrZ-So.  
- De opdrachten zijn individueel te 
maken. Wil je meer aandacht besteden 
aan het leven en de ideeën van Mahat-
ma Gandhi? Bespreek opdracht 4 dan 
klassikaal.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 22 & 23: Verzoening. Hoe kom je tot 
vrede? 
Sluit aan bij §3, Van kwaad tot erger, 
van Perspectief.
De samenlevingen van Rwanda en in 
Zuid-Afrika moeten verder zien te gaan 
na traumatische gebeurtenissen.

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1 en 2.
- In de tekst gaat het over de genocide 
in Rwanda. Helaas komt dit nogal eens 
voor. De nazi’ probeerden het joodse 
volk uit te roeien, de Turken probeer-
den dat met Armeniërs, Irakezen met 
Koerden, Bosnische Serviërs met 
moslims, Islamitische Staat met jezidi’s 
– nog veel meer. Hoe kan het ooit zo 
ver komen? Volgens professor Gregory 
Stanton gaat zoiets altijd geleidelijk. Het 
begint ermee dat een bepaalde groep 
mensen als ‘anders’ worden weggezet. 
Vervolgens wordt deze groep conse-
quent minder menselijk gemaakt. Ze 

worden bijvoorbeeld vergeleken met 
ongedierte of een ziekte. Gemengde 
huwelijken worden verboden, mensen 
worden uit bepaalde wijken of gebie-
den geweerd. Iedereen die opkomt 
voor deze speciale groep, wordt 
verdacht gemaakt en bedreigd. Vanaf 
daar is het nog een kleine stap naar het 
echte moorden. Uitgebreidere informa-
tie vind je hier: https://isgeschiedenis.
nl/nieuws/van-symbolisering-tot-ont-
kenning-de-8-fases-van-genocide. Een 
extra bronnenopdracht, gekoppeld aan 
de holocaust en de Armeense genoci-
de vind je hier: https://www.niod.nl/nl/
lessuggesties-bij-materiaal-uit-het-ni-
od-archief/bronnenopdracht-bij-de-sta-
dia-van-stanton.
- Opdracht 1 en 3 kunnen individueel 
gemaakt worden.
- Opdracht 2 geeft een conflictsituatie 
die leerlingen op een constructieve 
manier moeten zien op te lossen.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz.24 & 25: Kwaad in levensbeschou-
wingen. Waar komt het kwaad van-
daan? 
Sluit aan bij §4, Godsdienst en geloof, 
van Perspectief.
Als God almachtig en liefdevol is, waar-
om is er dan zoveel ellende op aarde? 
En als God er niets mee te maken heeft, 
waar komt het dan vandaan?

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en de drie gekaderde stukjes.
- Controleer of de leerlingen de stof van 
het artikel begrijpen.
- Je kunt met de leerlingen een fi-
losofisch gesprek voeren over de 
vraag waar het kwaad vandaan komt. 
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Hoe kom je tot vrede? 

Deze Waarheids- en verzoenings-
commissie kreeg een sleutelrol bij de 
democratische overgang van een apart-
heidsstaat naar de huidige rechtsstaat, 
waarin alle mensen gelijke rechten 
hebben. Het doel van de commissie 
was om de waarheid over de men-
senrechtenschendingen boven tafel 
te krijgen. De nadruk lag daarom op 
het verzamelen van bewijsmateriaal 
over daders en slachtoffers van het 
regime. Vaak was het niet bekend wat 
er precies gebeurd was. Nabestaan-
den wisten niet wat hun dierbaren 
was overkomen. Daders die volledige 
openheid van zaken gaven en schuld 
bekenden, kregen amnestie. Ze kregen 
geen gevangenisstraf meer opgelegd. 
Door deze bekentenissen werd de 
waardigheid van de slachtoffers weer 
enigszins hersteld – eindelijk werd hun 
hele verhaal verteld en gehoord. 

Kritiek
Er was ook kritiek op de Waarheidscom-
missie. Sommigen vonden dat daders 
er zo wel heel makkelijk vanaf kwamen. 
Ook heeft de commissie lang niet alle 
zaken kunnen onderzoeken. De aanpak 
van de commissie was duidelijk een 
compromis met het oude, witte regime. 
Voor dit regime was een tribunaal, 
zoals de Neurenbergerprocessen tegen 
de nazi’s na de Tweede Wereldoorlog, 
onaanvaardbaar. (Zie bron 1.) In Rwanda 
werden in de lopen der jaren verschil-
lende volkstribunalen gehouden, die 
verzoening als doel hadden. ‘Iedereen 
Rwandees’ is de slogan van president 

Kagame, die het land met strakke 
hand leidt. Eerst moet er weer een 
bepaalde mate van cohesie in het 
land zijn, wil er meer vrijheid moge-
lijk zijn, is Kagame’s redenatie. Een 
van de organisaties die zich inzet 
voor verzoening in Rwanda is AMI 
(Association Modeste et Innocent. 
Modeste en Innocent waren twee 
Tutsi-vrienden van Hutu-oprichter 
Laurien Ntezimana). Ze begeleiden 
gevangenen die hun straf na de ge- 
nocide hebben uitgezeten. Ze helpen 
hun om inzicht te verwerven in wat 
ze gedaan hebben en gewetensvol te 
handelen. Er is een programma dat 
daders en slachtoffers samenbrengt 
in gespreksgroepen. ‘Na drie jaar 
schenken de meeste slachtoffers 
vergiffenis,’ zegt Laurien Ntezimana. 
Na therapeutische gesprekken wordt 
er ingezet op vriendendiensten en 
gemeenschapswerk.

Internationaal Strafhof
Na een conflict kan het jaren du-
ren voordat de onderlinge relaties 
weer hersteld zijn. Hoe harder en 
gewelddadiger de strijd is geweest, 
hoe groter de pijn en hoe langer en 
moeizamer het proces zal zijn. Er is 
geen standaardoplossing voor het 
beëindigen van grote conflicten. 
In 2002 is het Internationaal Straf-
hof opgericht. Zij kunnen individuen 
vervolgen die oorlogsmisdaden, 
genocide of misdaden tegen de 
menselijkheid gepleegd hebben. 
Maar het Strafhof is omstreden. Zo 

Vier jaar voor de tragedie in Rwanda kwam er in Zuid-Afrika een einde aan 
het Apartheidsregime. De zwarte meerderheid was jarenlang systematisch 
onderdrukt door de witte minderheid. Ook daar waren misdaden begaan. 
Onder leiding van de eerste zwarte president van dat land, Nelson Man-
dela, besloot men een Waarheids- en verzoeningscommissie in te stellen.

Tekst: Hilde van Halm

Verzoening
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BRON 1 DE NEURENBERGER PROCESSEN
Op 20 november 1945 begonnen de pro-
cessen tegen de kopstukken van het Duitse 
naziregime in het Duitse Neurenberg. Een 
jaar later werden de oordelen uitgesproken. 
Ook enkele organisaties werden veroordeeld 
en opgeheven. Na het hoofdproces volgden 
nog 12 procesrondes in Neurenberg. Hierin 
werden artsen, juristen, industriële kopstuk-
ken, ambtenaren van Buitenlandse Zaken en 
leiders van diverse zogenaamde Einsatz- 
gruppen veroordeeld. In totaal werden in 
Neurenberg 206 personen aangeklaagd. 
Hiervan werden er 38 vrijgesproken, 102 
veroordeeld tot gevangenisstraffen - varië-
rend van 18 maanden tot 20 jaren - en 23 
tot een levenslange gevangenisstraf. De 
doodstraf werd over 36 personen uitge-
sproken en uiteindelijk bij 24 personen ook 
daadwerkelijk voltrokken. 

BRON 2 MEDIATION
Steeds vaker wordt mediation gebruikt om 
conflicten op te lossen. Veel mensen zien het 
als het betere alternatief voor een rechts-
zaak. Mediation is een vorm van bemidde-
ling tussen twee partijen die met elkaar 
in conflict zijn en er samen niet uitkomen. 
De mediator helpt beide partijen om weer 
constructief met elkaar in gesprek te komen. 
Ze leren om zich in de ander te verplaatsen. 
In een rechtszaak probeert ieder zijn gelijk 
te halen, ten koste van de ander. Bij media-
tion probeer je niet te winnen, maar elkaar 
te begrijpen en het gezamenlijk belang te 
vinden. Medation leidt vaak tot betere resul-
taten. En het kost nog minder ook.

1.   Bekijk via whymagazine.nl de documentaire over de  
Waarheids- en Verzoeningscommissie. De documentaire- 
maker vraagt zich af of het bekennen/biechten voldoende is. 

 Geef in een beschouwing van ongeveer 300 woorden een persoonlijk  
 antwoord op deze vraag. 

2.  Lees bron 2. De schoolleiding heeft besloten dat het jaarlijkse 
kerstgala – het hoogtepunt van het schooljaar -  niet door zal 
gaan, omdat de docenten niet langer willen surveilleren. De 
docenten weigeren, omdat ze het zat zijn leerlingen te con-
troleren die drank naar binnen willen smokkelen. Sommigen 
voelen zich geïntimideerd. De leerlingen zijn woedend en ei-
sen een gesprek. Dat komt er, met behulp van een mediator. 

 a. Twee leerlingen spelen docenten, twee zijn een leerlingendelegatie  
 en twee spelen de mediators. Hoe verloopt dit gesprek? 
 b. Als het gesprek vastloopt, wissel dan van rol.

3.  In 2014 werd er een bijzonder fotoproject gerealiseerd in 
Rwanda.  
a. Bekijk via whymagazine.nl een aantal van deze foto’s en lees de 
bijgaande verhalen.  
b. Zoek meer informatie over dit project Portraits of Reconcilliation.  
c. Kies een foto en verhaal uit dat je het meeste raakt. Schrijf voor 
jezelf op waarom dit zo is.

•

kan het hof alleen rechtspreken over 
kwesties in de deelnemende landen. 
Belangrijke landen als de VS, Rusland, 
China, Somalië, Syrië, Israël en Soe-
dan zijn bijvoorbeeld geen lid van het 
Strafhof. Bovendien kwam het hof 

Kunstwerk ter nagedachtenis aan Nelson Mandela

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat doet een waarheids- en 

verzoeningscommissie?
2. Wat is het verschil tussen zo’n 

commissie en een tribunaal?
3. Wat is jouw visie op vergeven 

en/of verzoenen versus een 
strafmaatregel bij ernstige mis-
drijven? 

In Rwanda vond in 1994 'de 
snelste volkerenmoord uit de 
geschiedenis’ plaats. In hon-
derd dagen tijd werden 800.000 
mensen vermoord, op een be-
volking van 7 miljoen mensen. 
Hutu-milities roeiden leden van 
de Tutsi-minderheid en gematigde 
Hutu’s uit. Hoe ga je ooit weer 
verder als een zevende deel van 
je bevolking is vermoord door 
buren, dorpsgenoten, bekenden? 
Hoe help je de overlevenden van 
hun trauma’s af, na alles wat ze 
hebben gezien en meegemaakt? 
Wat doe je met de daders, als zo 
veel mensen dader zijn – en hoe 
verantwoordelijk zijn mensen 
voor hun daden in zo’n vreselijke 
tijd? Kies je voor wraak, dan zou 
het land alleen maar in een diepe-
re chaos terecht komen. Verleen 
je een algehele amnestie, dan 
zou het rechtsgevoel nog verder 
aangetast worden. President 
Kagame, die sinds deze genocide 
het land leidt, heeft sterk ingezet 
op verzoening. Er mag geen on-
derscheid meer gemaakt worden 
tussen Hutu’s en Tutsi’s. Wie dat 
      wel doet, kan zwaar worden  
 bestraft. 
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begin 2019 slecht in het nieuws, omdat 
rechters een hoger salaris eisten dan 
de belastingvrije €180.000 die ze nu 
verdienen. Dat terwijl het hof met een 
constant geldtekort kampt. 
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Waar komt het kwaad  vandaan?

In dit artikel lees je voorbeelden uit de 
islam, het christendom en het huma-
nisme. Niet iedere aanhanger van deze 
stromingen gelooft deze verhalen letter-
lijk. En daarbij houden mensen altijd hun 
eigen verantwoordelijkheid. Je hebt zelf 
de keuze om goede of slechte dingen 
te doen. 

Twee soorten kwaad
Volgens de Duitse filosoof Gottfried 
Wilhelm Leibnitz (1646 – 1716) zijn 
er twee soorten kwaad. Aangeboren 
afwijkingen, ziekten of natuurrampen 
behoren tot de ellende die mensen 
‘zomaar’ overkomt. Leibnitz noemt dit 
het fysieke kwaad. Daarnaast bestaat 
er volgens hem het morele kwaad. 
Dit is kwaad dat mensen aanrichten, 
zoals oorlogen, zelfmoordaanslagen of 
concentratiekampen. 

Omgaan met kwaad
Op de vraag waar het kwaad vandaan 
komt, zijn uiteenlopende antwoorden te 
geven. Maar hoe je er ook over denkt, 
het kwaad is er. Fysiek kwaad, zoals een 
natuurramp, en moreel kwaad, zoals 
de mishandeling van een achttienjarige 
jongen door leeftijdgenoten. Beide stel-
len je voor de keuze: hoe ga je hiermee 
om? Wat als jij die jongen was? Zou 

Veel films, boeken en verhalen draaien om de tegenstelling tussen 
goed en kwaad. In the Lord of the Rings, the Hunger Games, Harry 
Potter of Star Wars zegeviert het goede, al is het ook helder dat het 
kwaad nooit uitgeroeid kan worden. Hooguit wordt het tijdelijk ver-
slagen. Waarom overkomen mensen slechte dingen? Is het domme 
pech? Is het een straf voor iets dat ze verkeerd gedaan hebben? Alle 
grote levensbeschouwingen hebben verhalen die beschrijven hoe 
het kwaad zou zijn ontstaan. 

Tekst: Peter van Wesel & Hilde van Halm

Kwaad in levensbeschouwingen

je jezelf verdedigen en mag je daarbij 
geweld gebruiken? En wat als je zusje 
ernstig ziek wordt? Hoe reageer jij op 
het kwaad in je omgeving? 

1.  Theodicee 
a. Zoek op Wikipedia de pagina over theodicee en lees de verschil-
lende argumentaties. 
b. Kies er twee uit die je begrijpelijk en coherent vindt en twee die 
je onzinnig vindt. 
c. Beargumenteer je keuze.

2.  Weet jij het verschil tussen de twee soorten kwaad? Bekijk 
de filmpjes op whymagazine.nl en schrijf per filmpje op of 
het hier om moreel of fysiek kwaad gaat. 

3.  Omgaan met kwaad 
a. Wanneer heb jij te maken gehad met het kwaad? En hoe ging je 
daar in eerste instantie mee om? Veranderde dat ook in de loop 
der tijd? Schrijf dat voor jezelf op. 
b. Heb jij wel eens kwaad veroorzaakt? Welke gevolgen heeft dat 
gehad voor jezelf en voor de andere betrokkenen? Schrijf dat ook 
voor jezelf op. 

•

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Welke ideeën heb jij over de 

oorsprong van het kwaad?
2. Wat is fysiek kwaad en wat is 

moreel kwaad?
3. Welke christelijke, islamitische 

en humanistische uitleg is er 
te geven op de vraag naar de 
oorsprong van het kwaad?

Hoe kun je ooit in een goede 
God geloven, terwijl de hele we-
reld zo’n ongelooflijke puinhoop 
is? Oorlogen, ziektes, honger, 
dood, onrecht, onderdrukking 
– ook gelovige mensen worden 
daar niet voor gespaard. Alles 
God almachtig is en als God 
liefdevol en barmhartig is – zoals 
gelovigen zeggen – waarom zorgt 
hij dan niet beter voor ons en 
voor de aarde? Waarom laat hij 
überhaupt het kwaad bestaan? 
Het zijn eeuwenoude vragen. 
En eeuwenlang hebben theo-
logen en filosofen geprobeerd 
daar een logisch antwoord op te 
vinden. Het wordt een theodicee 
genoemd: een argumentatie die 
rechtvaardigt hoe een goede, 
almachtige God het probleem 
van het lijden laat bestaan. Op 
Wikipedia kun je een aantal van 
die theodicees vinden. Je kunt 
ook zeggen dat God er niets mee 
te maken heeft. Maar dan blijft 
   de vraag bestaan: waar komt  
 het kwaad vandaan?
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Christendom

Islam

In de Koran wordt verteld hoe 
God aan de engelen vertelt dat 
hij op aarde een vertegenwoordiger 
(kalief) wil scheppen. De engelen 
zetten daar vraagtekens bij. Zou 
zo’n kalief geen verderf brengen 
en bloedvergieten? Terwijl zij juist 
God loven. God antwoordt: 'Ik weet 
wat jullie niet weten.' En zo wordt 
Adam door God gemaakt. Hij vertelt 
de engelen dat ze zich aan Adam 
moeten onderwerpen. Eén engel, 
Iblis, gehoorzaamt niet. 
Hij zegt dat hij beter is dan Adam 
en vraagt aan God om toestem-
ming om de mens te mogen ver-
leiden. Die toestemming krijgt hij 
tijdelijk. Mensen hebben een vrije 
wil; zij kunnen zelf ervoor kiezen 
het goede te doen. Maar ze kunnen 
zich ook door Iblis laten misleiden.  

Humanisme

Volgens humanistisch 
psycholoog Erich Fromm 
(1900-1980) wordt de mens ge-
vormd door het sociale proces: het 
kwaad ontstaat terwijl mensen met 
elkaar omgaan. Individuen kunnen 
daarbij alleen maar toekijken. Want 
om echt invloed te hebben op het 
kwaad, kun je alleen als groep iets 
bereiken. Daarom zijn onderzoek 
en activisme nodig om de samen-
leving te herstellen. Daarbij zijn 
humanistische waarden als zelf-
beschikking, gelijke behandeling, 
verdraagzaamheid en eigen verant-
woordelijkheid belangrijk. Met die 
waarden kun je invloed 
hebben op het kwaad. 

In de Bijbel staat hoe het kwaad via 
Adam en Eva, de eerste mensen, in 
de wereld kwam. God had de wereld 
geschapen en Adam en Eva woonden 
in het paradijs. Ze mochten vruchten 
eten van alle bomen die er waren, be-
halve van eentje: de boom van kennis 
van goed en kwaad. Satan verleidde 
hen om het toch te doen. Ze zouden 

dan net zo wijs worden als God. Op 
het moment dat ze van de verbo-
den vrucht gegeten hadden, was er 
ineens het besef van het niet-goede. 
Ze schaamden zich voor hun naakt-
heid, ze schaamden zich voor God. 
Ze werden verbannen uit het para-
dijs. En zo kwam er pijn, ziekte, dood 
en verdriet in de wereld.

 De verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs door Michelangelo (plafondschildering in Sixtijnse Kapel)

Alle engelen buigen voor Adam, 
behalve Iblis (Perzische illustratie, 
16e  eeuw)
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We herkennen ze allemaal. Mensen die 
hun mening niet onder stoelen of banken 
steken. Ze hebben een grote bewijs-
drang. Ze zijn opvliegend en prikkelbaar. 
En ze reageren driftig wanneer een 
situatie ze niet bevalt. Best imponerend. 
Zeker als je zelf verlegen bent of je eigen 
mening liever voor je houdt om een 
conflict te vermijden. Beide houdingen 
zijn niet erg constructief. Wanneer je te 
krachtig reageert, kun je anderen over-
schaduwen. En wanneer je te afwach-
tend of onzeker bent, kun je je eigen 
gevoelens wegdrukken en je onder de 
voet laten lopen. Hoe moet het dan wel? 
Om van agressie een positieve kracht 
te maken, is het belangrijk om assertief 
te zijn en goed voor jezelf te kunnen 
opkomen. De één zal daarvoor moeten 
leren om zijn agressie wat in te dam-
men. Een ander zal moeten leren om de 
vlam wat aan te wakkeren.  

In balans 
Iemand die assertief is, staat stevig 
in zijn schoenen, is weerbaar en kan 
zichzelf verdedigen. Dat hoeft niet met 
geweld. Sterker, wanneer je assertief 
bent, weet je dat je niet gelijk in de 
verdediging hoeft te schieten. Wel weet 
je hoe je voor jezelf op moet komen, 
zonder daarbij de belangen van anderen 
uit het oog te verliezen. Assertiviteit 
heeft dus alles te maken met balans. Dat 
klinkt best ingewikkeld, maar het is wel 
een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. 

Meditatie, yoga, ademhalingsoefenin-
gen, gesprekken en trainingen kunnen 
helpen. Voor de een om zijn zwakke of 
agressieve kant te verminderen, voor 
de ander juist om zijn krachtige kant te 
versterken. 

Sterke basis
Natuurlijk worden ook assertieve 
personen weleens geconfronteerd 
met agressie en geweld. (Zie bron 
1.) En dan kan het knap lastig zijn om 
standvastig te blijven. Daarom is het 
van belang om hieraan te werken en 
om dit te trainen. Het helpt om daarbij 
te werken aan een sterke basisreac-
tie van waaruit je kunt reageren op 
agressie. Deze basisreactie bestaat uit 
drie onderdelen. Blijf allereerst diep 
ademen. Dit zal je helpen om rustig 
te blijven. Maak intussen snel een 
inschatting van de situatie. Probeer 
vervolgens het initiatief te nemen 
door op de situatie of op de ander te 
reageren. Probeer de situatie zo te 
veranderen dat je in een krachtigere 
positie komt. Dat kan door te praten, 
soms door te schreeuwen of door om 
hulp te roepen, of door proberen weg 
te komen. 

Voorkomen is beter
Daarnaast is ook het voorkomen van 
conflicten belangrijk. Je kunt er zelf 
voor zorgen dat je je veiliger voelt. 
Dat kan al met hele kleine stappen. 

Hoe reageer je op agressie? Schreeuw jij gelijk terug? Sta je met 
gebalde vuisten vooraan? Voel je je veiliger met een mes op zak? Het 
zijn reacties die een agressieve situatie niet de-escaleren. Sterker, 
ze werken geweld vaak in de hand. Er is een alternatief: geweldloze 
weerbaarheid. 

Tekst: Maxine Herinx

Geweldloosheid
Agressie als  
positieve kracht 

Leer bijvoorbeeld om te vertrouwen op 
je gevoel. Voelt een situatie niet goed? 
Zoek dan een veiliger plek op, zoals een 
straat met meer licht of meer mensen. 
Zorg dat je niet te veel kostbaars bij je 
draagt, want dit maakt je kwetsbaar. En 
werk aan een zelfbewuste houding. Trai-
ning in ‘vecht’sporten als aikido kunnen 
daarbij helpen. 

Buig je woede om
Het is van belang om ook met je eigen 
agressie te leren omgaan. Hoe kun je 
die opborrelende woede ombuigen tot 
een positieve kracht? Dat begint met 
het (h)erkennen van je gevoelens. Waar-

BRON 1 GEWELDLOOS VERZET
Mahatma Gandhi is de geestelijk vader van 
het moderne pacifisme, van burgerlijke on-
gehoorzaamheid en van hongerstaking: alle-
maal vormen van geweldloos verzet. De film 
Gandhi (1982) geeft een (geromantiseerd) 
beeld van zijn leven. Daarin komt een scène 
voor die deze geweldloze weerbaarheid 
laat zien. Een immense stoet van in het wit 
geklede, ongewapende Indiërs trotseert een 
gewapende eenheid van eveneens Indische 
soldaten in Britse dienst. Die knuppelen elke 
rij neer, de slachtoffers worden afgevoerd 
om hun wonden te laten verbinden, waarna 
de volgende rij aantreedt om hetzelfde lot te 
ondergaan. De soldaten raken na uren knup-
pelen buiten zinnen en staken hun geweld. 
Bron: Volzin.

1.  Schrijf een half A4'tje over geweldloosheid en over agressie als positieve kracht. Verwerk  
de volgende vragen in je bijdrage.

 a. Heb je zelf weleens een agressieve situatie meegemaakt? Zo nee, gebruik dan een agressieve scène uit een   film of serie als voorbeeld.  
 b. Had escalatie hier voorkomen kunnen worden? Hoe?  

2.  Waarom is zelfvertrouwen zo belangrijk? 
a. Leg in je eigen woorden het belang van zelfvertrouwen uit. 

 b. Lees het lijstje 'Zelfvertrouwen' op whymagazine.nl en beantwoordt de vragen. Zijn er vragen die je met   ‘nee’ beantwoordt? Bouw deze vragen dan om naar drie opdrachten voor jezelf (Zoals: 'Ik ga deze week een keer  in de klas mijn mening geven').
 c. Ga op zoek naar tips voor assertief gedrag. Verzamel de belangrijkste tips en schrijf voor jezelf op hoe jij   assertiever zou kunnen worden. 

3.    Lees de rubriek ‘Actueel’.  
a. Wat kun je het beste doen als je getuige bent van een agressieve situatie? Stel een lijst op met mogelijke reacties.  b. Ga op internet op zoek naar tips over hoe je het beste kunt helpen. Zijn er ook tips over wat je niet moet doen? 

4.   Wie was Mahatma Gandhi? Lees bron 1 en bekijk het filmpje op whymagazine.nl.  
a. Ga zelf op zoek naar meer informatie over Gandhi. Schrijf dan een portret over hem. 

  b. Beantwoord de vraag: Hoe zette de spirituele leider geweldloze weerbaarheid en burgerlijke ongehoo-        zaamheid in? 

•

om ben je zo boos? Komt dat door de 
situatie, of ligt het ook deels aan jezelf? 
Ben je moe, of gestrest en reageer je 
die gevoelens af op een ander? Probeer 
iets aan de situatie te veranderen, of 
spreek uit wat je dwarszit. Doe dit laat-
ste op een positieve manier en draag 
oplossingen aan. Werk daarnaast aan je 
zelfvertrouwen. Dat helpt wanneer je 
geconfronteerd wordt met geweld of 
met geweldssituaties. Het getuigt echt 
niet altijd van ‘kracht’ om vooraan te 
staan en met gebalde vuist jezelf of je 
omgeving te verdedigen. Soms kan het 
enorm krachtig zijn om weg te lopen, of 
om om hulp te vragen. 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat wordt er bedoeld met 'as-

sertiviteit'?
2. Hoe kun je assertiever worden?
3. Wat is de basisreactie en hoe 

kan die helpen om rustig te blij-
ven als je geconfronteerd wordt 
met agressie? 

4. Hoe kun je woede ombuigen 
tot een positieve kracht?

Regelmatig vindt er geweld 
plaats tegen personeel in het 
openbaar vervoer. Wat kun je 
doen in dit soort situaties? Het 
belangrijkste advies is: blijf niet 
alleen. Zoek altijd mensen op 
en werk samen. Een conducteur 
kan anderen om hulp vragen en 
daarbij een 'sociaal blok' vormen 
tegen de agressor. Geef de agres-
sor daarbij altijd de mogelijkheid 
om te vluchten en drijf iemand 
niet in de hoek. Wanneer agressie 
niet voorkomen of getemd kan 
worden, kun je ook op andere 
manieren helpen. Bel 112, of 
maak opnames met je smart-
phone, zodat de daders later 
     herkend kunnen worden. 
 Bron: RTL Nieuws
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De handleiding voor een filosofisch 
gesprek vind je hier: whymagazine.nl/
docenten. 
- De drie opdrachten kunnen individu-
eel gemaakt worden. Opdracht 1 kun je 
als huiswerk meegeven en beoordelen 
voor een cijfer. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 26 & 27: Nieuwe Religieuze bewe-
gingen. (On)schuld van sekten.
Sluit aan bij §4, Godsdienst en geweld, 
van Perspectief.
Aanhangers van verschillende religieu-
ze sekten leven vaak in afzondering. Dat 
kan soms schadelijke gevolgen hebben.

- Lees ‘Start’. Verwijs eventueel naar de 
recente zaak in Ruinerwold waar de kin-
deren van een gezin jarenlang het huis 
niet verlieten. Hoe kon dat gebeuren?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- De opdrachten zijn individueel te 
maken, maar de stellingen van opdracht 
2 kunnen ook klassikaal besproken 
worden.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 28 & 29: Wit privilege. De loterij 
winnen, zonder dat je wist dat je mee-
deed. 
Sluit aan bij §5, Terrorisme, van Perspec-
tief.
Sommige dingen zijn zo vanzelfspre-
kend dat het je niet eens meer opvalt; 
daarop worden witte mensen gewezen 
als het over wit privilege gaat.

- Lees ‘Start’. Is dit herkenbaar voor 
leerlingen? Op welke manier? Als extra 

29

28

De loterij winnen, zonder  
dat je wist dat je meedeed

Typhoon werd niet boos. Dat is best bij-
zonder, want als je verdacht wordt puur 
op basis van je uiterlijk, is dat behoorlijk 
vervelend en kwetsend. Typhoon be-
sloot echter om zijn verhaal en bekend-
heid in te zetten om meer bewustzijn 
te creëren. Dat is aan de ene kant het 
bewustzijn dat zwarte mensen worden 
gediscrimineerd, maar tegelijkertijd ook 
het bewustzijn dat witte mensen dat 
niet overkomt. Dat mechanisme heet 
wit privilege. 
Wit privilege is het idee dat wit-
te mensen in hun dagelijks leven 
voordelen genieten gebaseerd op 
hun huidskleur. Deze zijn niet discrimi-
nerend bedoeld: mensen zetten ze niet 
bewust in. Het zijn juist zulke vanzelf-
sprekende voordelen, dat het degene 
die ze hebben, niet opvalt. Maar degene 
die deze privileges niet geniet, valt het 
des te meer op. 

In de praktijk
Hoe ziet dat wit privilege eruit? In 1988 
schreef onderzoeker Peggy McIntosh 
een essay over white privilege. Daarin 
geeft ze vijftig concrete voorbeelden 
van de privileges die zij geniet. Zoals: 
‘Ik kan gemakkelijk poppen, speel-
goed en kindertijdschriften kopen met 
mensen van mijn ras erin’ en ‘wanneer 
me verteld wordt over ons nationale 
erfgoed of “beschaving”, laat men me 
zien dat mensen van mijn kleur het 
hebben gemaakt tot wat het is.’ Er zijn 

ook cijfers die de werking van het wit 
privilege laten zien.  Zo wees onder-
zoek uit dat jongens die Mohammed 
of Nourdin heten, minder snel worden 
aangenomen dan mannen met een 
oer-Hollandse naam. Mediaredacties zijn 
overwegend wit: van de 400 mensen 
op de NOS-redactie, zijn er slechts 15 
met een niet-westerse achtergrond in 
dienst. Hoe moeten die een inclusief 
beeld van de maatschappij schetsen, 
waarin ook zwarte Nederlanders zich 
herkennen? (Zie bron 1.)

Hoezo privilege? 
Toch is het lastig om geconfronteerd 
te worden wanneer iemand je wijst 
op je privileges. ‘Hoezo heb ik alle-
maal voordelen? Alsof ik niet hard heb 
hoeven werken op school, of tien keer 
ben afgewezen op sollicitaties!’ is een 
veelgehoorde reactie. Maar iemand wij-
zen op zijn wit privilege, wil niet zeggen 
dat je voorbijgaat aan de ervaringen van 
die persoon. Het kan best zijn dat hij op 
andere vlakken niet bevoorrecht is: mis-
schien groeide hij wel in armoede op. 
Maar hij groeide wel op in een systeem 
waarin hij het vanwege zijn huidskleur 
automatisch makkelijker had. En hij 
misschien nooit had nagedacht over het 
feit dat hij wit was. Dat is een privilege 
dat zwarte mensen niet hebben. 

Loterij
Moet iemand zich dan schamen voor 

Rapper Typhoon werd voor de zoveelste keer aangehouden. De politie 
vond het verdacht dat iemand met zijn huidskleur in zo’n dure auto 
reed. Daarop deed hij een oproep. Hij vroeg om erkenning: geef toe dat 
racisme, discriminatie en onderscheid nog steeds onderdeel zijn van 
onze cultuur. Zijn oproep? Wees je bewust van je ‘wit privilege’. 

Tekst: Maxine Herinx

Wit privilege

het feit dat hij blank geboren is? Sorry 
zeggen voor zijn huidskleur? Zeker niet. 
‘Privilege erkennen betekent simpelweg 
dat je je ervan bewust bent dat sommi-
ge mensen veel harder moeten werken 
om dingen mee te maken die jij voor lief 
neemt (als ze ze al ooit kunnen meema-
ken)’, schrijft blogger Gina Crosley-Cor-
coran. Ze vergelijkt het met het winnen 
van een loterij, terwijl je niet eens wist 
dat je meedeed. Je hoeft je wit privilege 
dan ook niet op te geven. Sterker: dat 
kan niet eens. Ook wil het niet zeggen 
dat je een racist bent. Veel mensen zijn 
tegen racisme, maar zijn zich er niet van 
bewust dat ze deel uitmaken van een 
systeem dat racisme in stand houdt.
  
Bewustwording
Daarom is het belangrijk om je bewust 
te zijn van het bestaan van wit privilege 
en de werking van racisme. Ga maar na. 

BRON 1 WIT OF BLANK?
Heb je het over witte mensen of over blanke 
mensen? Zwarte mensen of mensen van 
kleur? Nieuwsredacties zijn bezig met hun 
berichtgeving over etniciteit en de taal 
die ze daarbij gebruiken. Want taal is niet 
neutraal. Daarom is de titel van Anousha 
Nzumes boek Hallo witte mensen, en niet 
Hallo blanke mensen. Volgens haar heeft 
‘blank’ een negatieve en koloniale connota-
tie. Blank omschrijft geen kleur, maar ‘rein 
en schoon’. 
De nieuwsredacties zijn er nog niet allemaal 
uit.  Tot nu toe hebben de Volkskrant, Trouw 
en NOS aangegeven het liever over ‘wit’ 
dan ‘blank’ te hebben. Ze doen dit omdat de 
maatschappij verandert en mensen anders 
tegen tradities en woorden gaan kijken.  
Toen de NOS deze keuze publiceerde, kwam 
er veel protest op sociale media. PVV-Ka-
merlid Martin Bosma stelde er Kamervragen 
over. Volgens hem is de link tussen ‘blank’ 
en het koloniale verleden onzin.  
Bron: NOS

1.  Lees de tekst bij ‘Start’ en het hele artikel via whymagazine.nl.  
a. Wat heeft wit privilege met agressie te maken? 
b. Waarom vindt de auteur bewustwording van zijn wit privilege belangrijk? Ben jij het met hem eens?  
c. Bespreek in tweetallen de volgende stelling: ‘Bewustzijn van wit privilege is niet genoeg.’ 

2.  Lees bron 1. Lees ook het ‘taaldossier’ van OneWorld via whymagazine.nl. Maakt het uit wat 
voor taal redacties gebruiken als ze berichten over de kleur van mensen? Beargumenteer je 
antwoord.  

3.  Lees via whymagazine.nl de opsomming van de vijftig privileges uit het essay van Peggy McIn-tosh. Bespreek deze lijst aan de hand van de volgende vragen in groepjes van vier.  
a. Herkennen jullie bepaalde voorbeelden juist wel, of juist niet?  
b. Kunnen jullie zelf ook voorbeelden geven van wit privilege? 

4. In de documentaire ‘Zwart als roet’ onderneemt Sunny Bergman een persoonlijke zoektocht   naar de onbewuste voordelen op grond van huidskleur. Zie whymagazine.nl.
 a. Bekijk de documentaire.
 b. Wat ondervindt Sunny Bergman? Schrijf het in je eigen woorden op. 
 c. Welke inzichten levert dit voor jezelf op?  

•

Je leeft in een systeem waarin zwarte 
mensen achtergesteld worden. Dat be-
tekent automatisch dat het omgekeerde 
ook moet bestaan: dat witte mensen 
voordeel hebben. Hoe helpt bewust-
wording van dit alles om racisme tegen 
te gaan? Journalist Asha ten Broeke vat 
dat belang als volgt samen: ‘Wanneer 
zwarte en bruine mensen mij wijzen op 
mijn wit privilege, doen ze in feite een 
vrij bescheiden verzoek: dat ik niet net 
doe alsof zaken als racisme, voorrecht 
en kleur niet bestaan. Dat ik me ervan 
bewust word dat ik deel ben van een 
systeem dat onderscheid maakt, en dat 
ik daarvan profiteer. En dat ik vervolgens 
verantwoordelijkheid neem voor wat ik 
met mijn privilege doe. Vergeleken met 
dag in, dag uit met racisme en achter-
stelling omgaan, is dat eigenlijk best een 
kleine moeite.’ 
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat wordt er bedoeld met de 

term 'wit privilege'? Kun je in je 
eigen woorden uitleggen hoe 
dit mechanisme werkt?

2. Wat zijn voorbeelden van wit 
privilege?

3. Wat is de relatie tussen wit 
privilege en racisme?

‘’s Zomers zit ik graag met een 
pils in het Museumpark, ik rook 
graag een jointje aan de singel en 
ik fiets vaak zonder licht. Toch word 
ik nooit aangehouden. Belangrijk 
detail in dit verhaal: ik ben een 
jonge, hoogopgeleide, blanke man. 
Deze vrijheid geldt niet voor ieder-
een. Hoe vaak zie ik ze niet weg-
gestuurd worden, de zwarte boys 
die op een bankje een joint laten 
rondgaan. Zodra er een motor- 
agent aan komt rijden, weten ze: 
die komt voor ons. Nukkig staan ze 
op en lopen weg, vaak niet besef-
fend dat mijn vrienden en ik twee 
bankjes verderop precies hetzelfde 
zitten te doen.
Ik ga de politieagent echt niet ver-
tellen dat ik ook een boete verdien. 
Maar ik ben me wel bewust van dit 
       witte privilege. Dat lijkt me in 
  ieder geval iets.’ 
       Bron: versbeton.nl
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illustratie kun je https://youtu.be/YvR-
JvgxbeyA laten zien, een fragment uit 
een documentaire van Sunny Bergman.
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- Heb je een (grotendeels) witte klas 
voor je? Bespreek dan in een klassen-
gesprek in hoeverre het belangrijk is 
om aandacht te besteden aan dit onder-
werp. Mocht het aan de orde zijn dat er 
racistische of discriminerende opmer-
kingen gemaakt worden, reageer dan 
niet onmiddellijk agressief of defensief, 
maar vraag door. Wat wordt er met die 
opmerkingen bedoeld? Wat zit erach-
ter? Waar komen ideeën vandaan? Heb 
je een (grotendeels) gekleurde of een 
gemengde klas voor je? Bespreek dan 
in een klassengesprek hoe je om kunt 
gaan met dit gegeven. Wat is er van 
wit privilege terug te vinden in de klas? 
Hoe zou je het kunnen veranderen? Wat 
is daarvoor nodig?
- Vind je het lastig om deze gesprekken 
te voeren? Denk dan eens aan een trai-
ning op dit gebied, bijvoorbeeld deze: 
https://www.goedemorgenopschool.nl/
training. 
- Opdracht 1 laat leerlingen het hele 
artikel lezen waaraan ‘Start’ is ontleend. 
Ze bespreken dit in tweetallen.
- Opdracht 2 laat leerlingen nadenken 
over de gevolgen van taalgebruik in 
media. Je kunt hier ook een klassenge-
sprek over houden.
- Opdracht 3 gaat dieper in op speci-
fieke privileges. Dit is een groepsop-
dracht.
- De documentaire van opdracht 4 kan 
ook klassikaal bekeken worden. Houd 
hierna een klassengesprek of laat de 
leerlingen voor zichzelf opschrijven wat 
ze ervan vonden.
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De overleden vrouw was lid van de 
Utrechtse woongroep Contact & Mu-
ziek. Uit sectie op het lichaam bleek dat 
ondervoeding de doodsoorzaak was. 
Het OM beschuldigde de huisgenoten 
van nalatigheid, omdat ze geen hulp 
inriepen toen dat nodig was. De zaak 
kreeg veel aandacht in de media en 
de woongroep werd bestempeld als 
‘sekte’. 
In het verleden zijn er vaker spraakma-
kende verhalen in de media verschenen 
over sekten. De geheimzinnigheid die er 
om zo’n groep heen hangt spreekt tot 
de verbeelding. In het publieke debat 
wordt het woord ‘sekte’ vaak negatief 
ingevuld; als een fanatieke, gevaarlijke 
religieuze groepering, die het individu 
in zijn vrijheid beperkt en een gevaar 
kan vormen voor mensen en zelfs voor 
de maatschappij. Sekte is afgeleid van 
secta, dat in het Latijn ‘school’, ‘leer’ 
en ‘partij’ betekent. Vaker wordt er 
verwezen naar ‘secare’ en ‘sequi' dat 
respectievelijk ‘(af)scheiden’ en ‘volgen’ 
betekenen. Binnen de sociale weten-
schappen wordt een sekte gedefinieerd 
als een geloofsgemeenschap die zich 
afgesplitst heeft en een ietwat andere 
leer verkondingt, of die niet aangesloten 
is bij een officiële kerk. 

Nieuwe Religieuze Beweging
Vanwege de negatieve connotatie van 
het begrip is er na de Tweede Wereld-
oorlog binnen de sociale wetenschap-
pen het begrip ‘Nieuwe Religieuze 
Beweging’ (NRB) geïntroduceerd. Dit 

is een geloofsgemeenschap met een 
(voor een bepaalde cultuur) nieuwe 
godsdienstige opvatting. De term is 
geen synoniem van sekte: niet iedere 
NRB is een sekte, en niet elke sekte is 
een NRB, bijvoorbeeld omdat de bewe-
ging niet nieuw is.

Schadelijkheid
Een NRB of sekte hoeft niet per se 
gevaarlijk te zijn voor zijn groepsleden of 
voor buitenstaanders. Ten slotte begon 
het christendom ook als een joodse sek-
te. Pas na Jezus’ dood werd de christelij-
ke kerk gesticht. Het sjiisme, de tweede 
grote ideologische stroming binnen de 
islam, begon ook als een afsplitsing. Er 
bestaat een checklist van negen kenmer-
ken om de schadelijkheid van een NRB of 
sekte te bepalen: 
• Inpalming: de mate waarin men een 
meer of minder belangrijk deel van zijn 
leven, denken en handelen door de we-
reldbeschouwing laat bepalen. Men kan 
bijvoorbeeld driemaal in het leven naar de 
kerk gaan of in een slotklooster intreden, 
met alle varianten daartussen.
• Groepscontrole: de mate van wederzijd-
se controle die de groepsleden op elkaar 
kunnen uitoefenen (in grote mate moge-
lijk bij het samen in één huis wonen).
• Strenge hiërarchie: de mate van macht 
die de leidende figuren op de volgelingen 
kunnen uitoefenen, inclusief de mogelijk-
heid tot straffen en het aanwakkeren van 
angst.
• Charismatische alwetende leider: de 
macht kan ook volledig in handen zijn 

Een Utrechtse woongroep dacht te kunnen leven van licht en lucht, 
zonder voedsel. De zaak kreeg in 2017 veel aandacht nadat een van 
de bewoners overleed. Was de woongroep een sekte? En wat zijn 
sekten eigenlijk?

Tekst: Renee Pees

BRON 1  (BE)INVLOED
De volgende vragen zijn ter overdenking:
• Hoe moeten wij omgaan met sekten? Is 

het een kwestie van ‘leven en laten le-
ven’ of is het nodig dat de maatschappij 
tegen sekten optreedt? Wat heeft hier 
de overhand: de vrijheid van menings-
uiting en godsdienstbeleving of het 
veroordelen van en optreden tegen 
mogelijke misstanden?

• Zijn bepaalde mensen vatbaarder voor 
de manipulatie van sekten of moet 
iedereen op zijn hoede zijn? 

• Kunnen gewone groepen ook sekta-
rische kenmerken vertonen? Kan je 
in vriendengroepen of gezinnen of 
verenigingen ook soms kenmerken van 
sekten vinden? 

• Heeft de populariteit van sekten te ma-
ken met het afbrokkelen van de grote 
zingevingssystemen? 

• Klopt het dat bij sekten sprake is van 
brainwashing, harde manipulatie en het 
veroorzaken van trauma’s, of wordt hier 
de macht van de sekte overdreven en 
de eigen verantwoordelijkheid van de 
betrokken personen geminimaliseerd?

1.  Er is veel onderzoek gedaan naar NRB’s en sekten. Ook zijn er tv-uitzendingen gemaakt over  het leven in zo’n geloofsgemeenschap. 
 a. Bekijk via whymagazine.nl de website van de sekte en NRB ‘Orde der Transformanten’ en neem een kijkje   bij ze binnen via de link ‘Rondleiding bij de Orde der Transformanten’. 
 b. Analyseer de Orde aan de hand van de checklist schadelijke kenmerken. Leg uit of je deze kenmerken wel   of niet terugziet in de Orde. Wat is je conclusie? Wel of niet schadelijk?
 c. Zoek op internet meer informatie op over de Orde. Bekijk uitzendingen en lees krantenberichten. Verandert   dit je conclusie? Waarom wel of niet?
 d. Zoek op internet een andere sekte en/of NRB op en analyseer deze ook aan de hand van de checklist. Wat is   je conclusie? Wel of niet schadelijk? Waarom?

2. Het is belangrijk om iets van verschillende kanten te kunnen bekijken. Geef bij elke stelling één   voor- en één tegenargument.
 • 'Sekten moeten bij wet verboden worden.'
 • 'Sekten worden in de media te eenzijdig neergezet.'
 • 'Sekten draaien enkel om geld.'
 • 'Mensen die in sekten zitten, zijn zwak en manipuleerbaar.'

3.  Lees ‘Start’ en bekijk het YouTube-filmpje (8’39) via whymagazine.nl.  
a. Hoe definieert journalist Marcel Vink een sekte? Zijn er nog kenmerken uit de tekst die je mist in zijn definitie?   b. Welke kenmerken van een sekte die genoemd worden in het artikel vind je terug bij de sekte die Vink bezocht? 

•

van een figuur die door iedereen als 
de 'verlichte', of de 'Messias' wordt 
beschouwd.
• Afzondering van de wereld: de mate 
waarin de handelingen en gebruiken 
(voeding, kleding, arbeid) afwijken van 
die van de omgeving of van het eigen 
verleden; afzondering van familie en 
vroegere vrienden, werkkring, enzo-
voort.
• Uitverkiezing: de leden van de groep 
kunnen ervan overtuigd zijn dat ze 
een apart statuut van 'uitverkorenen' 
hebben; dat ze bepaalde informatie 
hebben, of bepaalde dingen kunnen, 
waarvan ze denken dat andere men-
sen die niet hebben of kunnen.

• Geslotenheid voor informatie: de 
mate waarin het contact met de 
media en met kritische of alterna-
tieve informatie wordt verbroken.
• Irrationalisme van geloofsovertui-
gingen: de mate waarin de groeps-
leden bepaalde overtuigingen heb-
ben die in strijd zijn met algemeen 
aanvaarde of wetenschappelijk 
onderbouwde opvattingen (zoals 
complottheorieën, het geloof in bui-
tenaardse wezens, niet werkzame 
'geneesmethodes').
• Proselitisme (bekeringsijver): de 
mate waarin de leden van de groep 
intense pogingen aanwenden om 
nieuwe leden te werven.
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(On)schuld van sekten 
Nieuwe Religieuze Bewegingen

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is het verschil tussen een 

sekte en een Nieuwe Religieuze 
Beweging (NRB)?

2. Wat zijn de schadelijke kenmer-
ken van een sekte of NRB?

3. Waarom vind je een bepaalde 
sekte of NRB schadelijk?

Volgens Fokko Oldenhuis, 
hoogleraar recht en religie aan 
de Rijksuniversiteit Groningen, 
doet de Nederlandse overheid te 
weinig tegen sektes. In omringen-
de landen als België, Duitsland 
en Frankrijk wordt er veel meer 
gedaan om misstanden te sig-
naleren en om in te grijpen. Zo 
kunnen groepen in België worden 
aangepakt wegens manipula-
tie. In Nederland wordt er pas 
ingegrepen als er sprake is van 
‘dwang’. Uit onderzoek uit 2013 
blijkt dat er in Nederland zo’n 
honderd sektes zijn. 
Bekijk op whymagazine.nl het 
YouTube-filmpje van De Telegraaf 
    waarin journalist Marcel Vink 
      undercover ging bij een sekte. 
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- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 30 & 31: Vijf filosofen. Help hoe 
overleef ik mijn angst?
Sluit aan bij §5, Terrorisme, van Per-
spectief. 
We leven in een angstige tijd. Vijf filoso-
fen geven tips om met die angst om te 
gaan.

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1.
- Opdracht 1 is individueel te maken, 
maar kan ook in een klassengesprek 
besproken worden.
- Opdracht 2 en 3 kunnen individueel 
gemaakt worden. Opdracht 3 als huis-
werk worden meegegeven en voor een 
cijfer beoordeeld worden.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 32 & 33: Onderofficier Joost Kor-
tenhorst. Defensie: je moet het maar 
kunnen. 
Joost Kortenhorst vertelt over zijn baan. 
Hij is onder andere uitgezonden naar 
Afghanistan. 

Blz. 34 & 35 Begrippenlijst
De belangrijkste begrippen die in dit 
magazine gebruikt worden staan hier 
op een rijtje, om het leren van een toets 
te vereenvoudigen.

31
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Volgens filosoof Martha Nussbaum 
ligt het antwoord in vaderlandsliefde. 
Ze pleit voor eenheid, in plaats van 
verdeeldheid, om de angst voor de 
ander weg te nemen. Hoe? Door samen 
achter hetzelfde vaderland te staan. 
Zoals na de aanslagen in Frankrijk. 
Niet alleen autochtone Fransen, maar 
ook Franse moslims waren in hun hart 
getroffen, stelt Nussbaum. En daar zou-
den de Fransen elkaar kunnen vinden. 
Door samen achter de waarden van de 
Franse Revolutie – vrijheid, gelijkheid 
en broederschap – te gaan staan, wordt 
het volk weer één. Daarvoor moeten 
de autochtonen deze moslims wel als 
echte Fransen verwelkomen. Nationale 
symbolen kunnen daarbij helpen. Een 
goed voorbeeld noemt Nussbaum het 
Vietnam-monument in Washington. 
Iedere Amerikaan, van welke kleur of 
achtergrond dan ook, voelt zich betrok-
ken bij het zien van de namen van alle 
gesneuvelden die in het monument zijn 
gekrast. 

Kwetsbaarheid
Een andere remedie tegen angst komt 
van filosoof Nassim Nicholas Taleb. 
Volgens hem ontstaat er na een aanslag 
vaak controledwang, die juist contrapro-
ductief werkt. Door te proberen chaos 
buiten te sluiten, ontstaat er juist chaos. 
Hij noemt daarbij het buitenlandbeleid 

van Amerika als voorbeeld. Uit angst 
voor ‘chaos’ werden er corrupte regi-
mes in het Midden-Oosten gesteund. 
Deze situaties zorgden uiteindelijk alleen 
maar voor meer chaos in dit gebied. 
Doordat we denken dat we situaties 
helemaal kunnen beheersen, ontstaat 
er een kramp om het goed te doen. We 
moeten leren dat dit helemaal niet kan. 
Beheersing van chaos ontneemt je de 
levenslust. Dus leef gewoon je leven 
en durf kwetsbaar te genieten van de 
mooie onverwachte dingen die op je 
pad komen! 

Polarisatie
Er zijn mensen die menen dat je in een 
democratie je mening zou moeten bij-
stellen en een compromis zou moeten 
sluiten. Dit is volgens filosofe Chantal 
Mouffe niet de bedoeling. Als er in een 
democratie een beslissing genomen 
wordt, betekent dit niet dat de onder-
linge verschillen opeens verdwenen 
zijn. Neem de vluchtelingenkwestie. 
Moeten we vluchtelingen bij de grens 
tegenhouden? Zelfs wanneer over 
zulke ingewikkelde zaken een besluit 
genomen wordt, is het belangrijk te 
beseffen dat er altijd burgers blijven die 
zich ongehoord voelen. Het is volgens 
Mouffe gevaarlijk om te wensen dat 
meningsverschillen verdwijnen. In een 
democratie moet altijd ruimte zijn voor 

Wat leven veel mensen in angst. De samenleving is in de ban van 
aanslagen, oorlogen en dreigingen. Wanneer valt het volgende slacht-
offer? Wat als ik dat ben? Wie kan ik nog vertrouwen? Angst kan de 
samenleving gijzelen en verlammen. Maar hoe halen we de angel uit 
dit gevoel? Vijf filosofen geven hun visie op angst in de huidige tijd. 

Tekst: Peter de Jong

Vijf filosofen

Kijk eens in de spiegel
De Franse filosoof Jean-Luc Nancy 
onderging twintig jaar geleden een 
harttransplantatie. Zijn lichaam verzette 
zich tegen deze vreemde indringer. En 
precies dat mechanisme ziet Nancy 
nu in de samenleving, wanneer zij zich 
tegen vluchtelingen of moslims keert. 
Het onderliggende gevoel is dat de 
ander onbekend is, en dus eng. Volgens 
Nancy is het van belang dat het onbe-
kende bekend wordt. Dan blijkt ineens 
dat de ander helemaal niet zo anders 
is! Zijn moslims echt wel zo ‘gelovig’, 
of valt dat wel mee in vergelijking met 
behoudende gelovigen in Nederland? 
Of: moslims doen aan ritueel slachten. 
Maar dat doen Joden toch ook al? Het 
kan helpen om kritisch naar jezelf te 
kijken en te zien wat er vreemd is aan 
jezelf. Dit relativeert en helpt de angst te 
overwinnen.  

Naar: Vijf filosofen aan het woord over de angst 
door Leonie Breebaart in Trouw (17 november 2015). 

een breed scala aan meningen. Sterker: 
een democratie kan niet zonder. 

Geef het geen aandacht
Socioloog Frank Furedi gooit het over 
een andere boeg. ‘Geef angst niet 
zoveel aandacht,' stelt hij. Volgens hem 
ligt de focus in onze maatschappij daar 
veel te veel op. Linkse politici bestrijden 
(en bagatelliseren) nu vaak de angst, 
terwijl rechtse politici de angst vaak 
verder aanwakkeren. Maar door angst 
te veel aandacht te geven, zorg je alleen 
maar voor meer angst. En dit zorgt er-
voor dat angst wordt gezien als het pro-
bleem zelf. Men is banger voor de angst 
voor een aanslag, dan dat men bang is 
voor de aanslag zelf. En wanneer we 
bang worden en ons kwetsbaar voelen, 
verdwijnen ons zelfvertrouwen en ons 
vertrouwen in veiligheid. Volgens Furedi 
is het dus van belang dat we onze focus 
richten op het echte probleem en niet 
op de angst. 

BRON 1 HULP BIJ ANGST
Mindfulness-teacher Marisu Garau ontwik-
kelde drie oefeningen waarmee je angstige 
gevoelens voor terrorisme op een gezonde 
manier onder controle houdt. 
• Paniekgedachten over terrorisme gaan 

vaak over de toekomst of het verleden. 
Richt je daarom op het nu. Nu is er niets 
aan de hand, nu zit je gewoon te lezen, 
of op de fiets. Door te beseffen dat er 
op dit moment geen dreiging in jouw 
leven is, laat je een hoop spanning los 
en kun je je stress verminderen. 

• Leid je drukke brein af. De negatieve 
gedachten en angst zijn immers in je 
hoofd ontstaan. Verleg je aandacht 
daarom naar je lichaam. Ga wandelen 
en vestig daarbij de aandacht op je 
lichaam, door je bewust te focussen op 
je bewegingen. 

• Het is begrijpelijk om na een aanslag al 
het nieuws te willen consumeren. Maar 
dat is niet goed voor je stressniveau. Ga 
iets leuks doen. Kijk een serie, of ga ska-
ten in het park. Je compenseert de nare 
impact van het nieuws zo bewust met 
positieve gebeurtenissen. Je bent je 
nog steeds bewust van wat er gebeurd 
is, maar beseft ook dat je de verantwoor-
delijkheid hebt om zowel je brein als je 
lichaam gelukkig en gezond te houden.

Bron: Libelle.nl

1. Lees en vergelijk de verschillende visies van deze filosofen op angst.
 a. Welke twee visies spreken jou het meest aan en waarom?
 b. Welke twee visies spreken jou minder aan en waarom?

2.  Lees 'Start'. De wereldwijde aanslagen leiden bij veel mensen tot  
angst. Hoe zit dat bij jou? 

 a. Ben jij weleens bang voor een aanslag of een andere grote gebeurtenis?
 b. Hoe ga jij, of gaan mensen in je omgeving, om met deze angsten?
 c. Lees bron 1. Wat vind je van deze tips bij angst? 

3. De visies van de vijf filosofen geven aan dat je op verschillende manieren tegen angst kunt  aankijken. Hoe zou je volgens jou om moeten gaan met angst? Beschrijf jouw visie in 500 woorden. 

•

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Hoe denken verschillende filo-

sofen over angst?
2. Welke filosoof en wiens bena-

dering over angst spreekt jou 
het meeste aan?

3. Wat is je eigen visie over om-
gaan met angst?

In juni 2019 meldt de 
Nationale Coördinator Terrorisme 
en Veiligheid dat de kans op een 
terroristische aanslag in Neder-
land reëel blijft, niveau 4 van de 5. 
Een aanslag zou kunnen komen 
van ‘uitreizigers’ (ISIS-aanhangers 
die terugkeren naar Nederland), 
of van jihadisten. De rechts-terro-
ristische aanslag in Christchurch, 
Nieuw-Zeeland, zou rechts-ex-
tremisten in Nederland kunnen 
inspireren. Ook zijn er extremisti-
sche protestacties van mensen die 
actievoeren tegen de komst van 
windmolens in Drenthe en Gronin-
gen. En dan zijn er natuurlijk nog 
de lone wolves: de eenzame terro-
rist die een gewelddadige actie in 
zijn eentje voorbereidt en uitvoert. 
We lijken, kortom, in een gevaarlij-
ke tijd te leven. 
In mei 2019 belden bezoekers van 
een bioscoop in Den Haag het 
alarmnummer 112, omdat vier 
mannen zich ‘vreemd’ gedroegen 
tijdens de vertoning van de film 
Mumbai Hotel. De mannen ston-
den op en gingen op een andere 
plek in de zaal zitten. De politie viel 
de zaal binnen, terwijl een politie-
helikopter vanuit de lucht 
       assistentie verleende. Uitein-
 delijk bleek er niets aan de 
       hand te zijn…
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Help! Hoe overleef ik mijn angst?
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Onderfficier Joost Kortenhorst

Defensie: je moet het maar kunnen
Joost Kortenhorst (32) werkt als  
nderofficier Beheer en Bedrijfs
voering. Hoe is hij bij Defensie 
terechtgekomen? Welke eigen
schappen heb je nodig om in 
oorlogsgebied te kunnen functione
ren? En wat heeft Defensie wel en 
niet met agressie te maken? 

S
trenge eisen  
Na de middelbare school wil-
de Joost Kortenhorst direct 
richting Defensie, maar het 

leek hem verstandiger om eerst een 
vooropleiding te doen. Daarom begon 
hij met mbo-bedrijfsadministratie. 
Met deze brede vooropleiding had hij 
nog alle kanten op gekund, mocht hij 
niet toegelaten worden bij Defensie. 
Want om toegelaten te worden moet 
je niet alleen solliciteren, maar ook 
door de keuring komen.  
'Het werk van een militair is veelei-
send en veelzijdig,’ vertelt Joost. ‘Je 
moet kunnen werken onder zware en 
vaak onvoorspelbare omstandighe-
den. Het is hiervoor van belang dat je 
lichamelijk en geestelijk fit en gezond 
bent. Defensie stelt daarom strenge 
eisen aan iedere sollicitant. Je kunt 
niet afhankelijk zijn van geneesmid-
delen of medische voorzieningen. 
Ook mentaal moet je belastbaar zijn. 
Deze en vele andere eisen worden 
gecheckt via verschillende psychologi-
sche en medische keuringen.’  

Tweemaal is scheepsrecht 
De keuring bestaat uit drie onder-
delen. Een psychologische test in 
de vorm van een vragenlijst en een 
interview, een fysieke test, waarbij 
je uithoudingsvermogen en kracht 
worden gemeten en een medische 
test, waarbij je van top tot teen door 
een arts en fysiotherapeut wordt 
nagekeken. Joost haalde de keuring 
de eerste keer niet door een gat in 

zijn trommelvlies. Hij moest zich 
eerst laten opereren aan zijn oor 
voordat hij zich opnieuw kon aanmel-
den. Nadat hij opnieuw alle keuringen 
had doorlopen, kon hij starten op de 
Koninklijke Militaire School (KMS) 
om de Algemene Militaire Opleiding 
te volgen (AMO). Vervolgens ging hij 
naar de opleiding tot onderofficier en 
daarna heeft hij nog de vaktechnische 
opleiding (VTO) gevolgd.

Je moet het maar kunnen
‘Werken bij Defensie, je moet het 
maar kunnen.’ Defensie voert met 
regelmaat campagnes om de beste 
werknemers te werven. Om te be-
schermen wat ons dierbaar is, heeft 
Defensie sterke persoonlijkheden no-
dig. Mensen die het beste uit zichzelf 
willen halen en die zich willen inzet-
ten voor anderen. De eigenschappen 
die een militair moet hebben volgens 
Joost zijn: ‘gedisciplineerd en gemo-
tiveerd zijn, doorzettingsvermogen 
hebben, flexibel en integer, een 
teamspeler en stressbestendig zijn. 
De tijdloze kameraadschap vormt de 
kracht van ieder korps.’ 

Net als fietsen 
De omstandigheden waaronder je 
werkt, zijn dan ook niet mis. Joost is 
vier en een halve maand uitgezonden 
geweest naar Afghanistan. Hoe is 
het om in oorlogsgebied te wer-
ken? ‘Hier werk je je hele opleiding 
naartoe. Je krijgt voor vertrek veel 
informatie over het land, het gebied, 
de bevolking, over de hele cultuur. Je 
bent, ook tijdens de oefening, altijd 
bezig met de risico’s. Je hebt continu 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
bij je: je draagt altijd een wapen, een 
helm, een kogelwerend vest en je 
gaat nooit alleen op pad. Hiermee 32

Tekst: Nienke Moolhuizen
bezig zijn is een basishouding, een 
natuurlijke vaardigheid die ervoor 
zorgt dat je automatisch gaat hande-
len.’ Het waakzaam zijn en de oplet-
tendheid zijn inmiddels voor Joost 
net zoiets als fietsen en autorijden. 
Je denkt er niet meer over na, want 
het gaat vanzelf.

Op de basis
Tijdens de uitzending van vier en 
een halve maand werkte Joost op 
de basis. Hij was hier samen met 
zijn chef verantwoordelijk voor 
al het Nederlandse personeel in 

naar anderen. Joost: ‘De regels zijn 
de basis voor de omgang met elkaar. 
Je hebt respect voor standen en 
rangen en je kunt elkaar aanspreken 
op iets wat niet correct is. Je gaat 
respectvol met elkaar om.’ 

Winnen en verliezen
Joost geeft aan dat er in de opleiding 
veel verbale agressie speelt. Je moet 
een winmentaliteit hebben en hierin 
wordt je vaak op de proef gesteld. 
Door deze agressie kun je leren hoe 
je daarmee om moet gaan. In de 
werkelijkheid heeft verliezen verstrek-
kende gevolgen, waarbij gewonden 
en soms zelfs doden kunnen vallen. 
Hierom is het belangrijk dat dit in de 
opleiding ook een plek krijgt. 
 
Een litteken en een glimlach
De kameraadschap met de collega’s 
geeft Joost veel voldoening. Het 
behalen van een doel tijdens een 
missie of uitzending zijn de mooie 
momenten. Soms moet een oefening 
wel vier of vijf keer herhaald wor-

den voordat de doelen behaald zijn. 
‘Nadat je midden in de nacht vijf keer 
een commandopost hebt afgebro-
ken, ingepakt, verplaatst, uitgepakt 
en weer hebt opgebouwd, ben je er 
soms wel een keer klaar mee. Maar 
tegelijkertijd verander je als persoon 
door dat wat je meemaakt, alleen of 
samen met je maten. Sommige ge-
beurtenissen laten een litteken ach-
ter, en andere een glimlach. Je maakt 
soms dingen mee en ziet dingen 
die traumatisch zijn. En tijdens de 
oefeningen ben je soms weken tot 
elkaar veroordeeld en zit je er soms 
echt even doorheen. Het samen 
ophalen van herinneringen zoals: 
“Weet je nog toen het -20º C was 
daar in Oost-Duitsland en we daar 
met elkaar waren?”, kan dan helpen 
om elkaar er doorheen te trekken.’ 

Na je vwo aan de slag bij Defensie? 
Afhankelijk van je profiel is er na je 
vwo-diploma heel veel mogelijk bij 
Defensie. Met het profiel Natuur en 
Techniek is de weg open voor vrijwel 
alle officiersfuncties, inclusief de 
technisch georiënteerde functies. 
Ook met de andere profielen biedt 
defensie voldoende mogelijkheden. 
Je studie aan de Nederlandse Defen-
sie Academie (NLDA) staat altijd in 
het teken van je toekomstige func-
tie. Studeren bij defensie betekent: 
baangarantie, een betaalde universi-
taire bacheloropleiding, direct salaris 
ontvangen en ervaring opdoen als 
manager.
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Afghanistan. Dit betekent dat hij 
verantwoordelijk was voor de com-
municatie met Nederland over de 
status van de militairen op de basis. 
Andersom moest Joost ook (belang-
rijke) informatie van het thuisfront 
overbrengen aan  de militairen. 
Daarnaast was hij ook kassier. Dat 
wil zeggen dat hij de bank was voor 
de Nederlandse militairen en dat ze 
dan bij hem geld konden opnemen. 

Regelgeving 
De basis voor een militair is regel-
geving. Zonder goede regelgeving 
is het werk van een militair niet uit 
te voeren. In de functie als Onder-
officier Beheer en Bedrijfsvoering 
is Joost extra veel met regelgeving 
bezig. Hij ondersteunt de comman-
dant van de eenheid op het gebied 
van personele en financiële zaken. 
Dit kan gaan over dienstreizen, sala-
ris en tegemoetkomingen. Hiervoor 
moet hij op de hoogte zijn van de 
regels, weten waar ze te vinden 
zijn en dit overbrengen en uitstralen 

•

Joost in actie tijdens de test voor zijn bevordering naar sergeant 1
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Het is natuurlijk fantastisch als je de inhoud 
van dit magazine interessant vindt, maar 
we vinden het niet goed als je zonder onze 
schriftelijke toestemming iets uit deze 
uitgave kopieert, opslaat in een gegevensbe-
stand of publiceert, in welke vorm dan ook. 
Het maakt niet uit of het daarbij gaat om 
kopieën, foto’s of welke andere manieren van 
vermenigvuldiging of openbaarmaking.

Wij besteden veel zorg aan het verkrijgen 
van toestemming voordat we auteursrech-
telijk beschermd materiaal gebruiken. Als je 
denkt dat wij ten onrechte je werk hebben 
gebruikt, neem dan contact met ons op of 
kom een keer langs.

 

B e g r i p p e n l i j s t
Ambtenaar 
Iemand die werkt in dienst van de 
overheid. 
 
Amor fati 
Letterlijk: Omarm je lot. Met deze uit-
spraak van Nietzsche bedoelde hij dat 
je niet moet klagen over je lot, maar 
de strijd aan moet gaan.
 
Assertiviteit 
Het goed voor jezelf op kunnen ko-
men. 

Basisreactie 
Een sterke houding die je helpt om 
standvastig te blijven bij agressie en 
geweld. 
  
Bubbel 
Metafoor voor wanneer mensen voor-
al contact hebben met mensen met 
hetzelfde wereldbeeld.  
 
Burgerlijke ongehoorzaam-
heid 
Het bewust overtreden van de wet 
om de overheid te laten weten dat je 
het niet eens bent met de gang van 
zaken.  
 
Checks en balances 
De drie machten van de trias politica 
controleren elkaar (checks) en houden 
elkaar in evenwicht (balances). 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
(cao) 
Afspraken, bijvoorbeeld over lonen en 
werktijden, die gemaakt worden voor 
een hele beroepsgroep. 

Conformeren 
Het aanpassen van je gedrag aan je 
omgeving.  

Cortisol 
Het hormoon dat vrijkomt in stressvol-

le situaties.  
 
Dictator 
Alleenheerser.  

Discretionaire bevoegdheid 
De bevoegdheid van een ambtenaar 
om zelfstandig te mogen beoordelen 
hoe een wet in de praktijk gebracht 
moet worden. 
 
Fysieke kwaad 
Ellende die volgens filsooof Leibnitz 
mensen zomaar overkomt, zoals ziek-
ten of natuurrampen.  

Groepsdenken 
Een psychosociaal fenomeen, waarbij 
een groep - van op zich zeer bekwame 
personen - zodanig wordt beïnvloed 
door groepsprocessen, dat de kwali-
teit van groepsbesluiten vermindert.
  
Groepsdruk 
De druk die een groepslid ondervindt 
om zijn of haar gedrag af te stemmen 
op het gedrag van de groep. 

Herenmoraal 
De eervolle, grootse en krachtige ma-
nier van leven volgens Nietzsche.
 
Internationaal Strafhof 
Strafhof dat is opgericht om indivi-
duen te kunnen vervolgen die oor-
logsmisdaden, genocide of misdaden 
tegen de menselijkheid gepleegd 
hebben.  

Leiderschapshormoon 
Benaming voor testosteron, omdat 
het hormoon de statusdrang, ambitie 
en daarmee dominant gedrag stimu-
leert. 

Liberalisme 
Politieke stroming die vrijheid ziet als 
basis voor de samenleving. De burger 

en bedrijven moeten zoveel mogelijk 
vrijgelaten worden, zodat de vrije 
markt goed kan functioneren en de 
economie kan groeien. 
 
Mediation 
Vorm van bemiddeling tussen twee 
partijen die met elkaar in conflict zijn 
en er samen niet uitkomen.  

Morele kwaad 
Het kwaad dat mensen volgens 
filosoof Leibnitz zelf aanrichten, zoals 
oorlogen. 
 
Nieuwe Religieuze Beweging 
(NRB) 
Het kwaad dat mensen volgens 
filosoof Leibnitz zelf aanrichten, zoals 
oorlogen. 
 
Nihilisme 
Het ontbreken van betekenis of 
waarde. 
 
Omstanderseffect 
Effect waarbij mensen niet altijd ingrij-
pen bij noodsituaties omdat andere 
mensen dat ook niet doen. Waren ze 
alleen met het slachtoffer, dan grepen 
ze wel in.  

Ontzuiling 
Het wegvallen van de zuilen in de 
samenleving. 
  
Peer conformity 
De mate waarin iemand gevoelig is 
voor peer pressure. 

Peer group 
Een groep mensen in dezelfde leef-
tijdscategorie met overeenkomstige 
belangstelling en leefstijl. 

Peer pressure 
De invloed die een peer group kan 
hebben op een individu.  

Rechtsprekende macht 
De macht die toeziet op het naleven 
van de regels: de rechters en het 
Openbaar Ministerie. 

Slavenmoraal 
De ondergeschikte, machteloze en 
zwakke manier van leven van het volk 
en de slaven volgens Nietzsche. 
 
Sociaal contract
Burgers leveren een deel van hun 
vrijheid in, in ruil voor bescherming en 
zekerheid.  

Sociale normen 
De regels die gelden binnen een be-
paalde groep waar ieder groepslid zich 
aan moet houden. 
 
Sociale vergelijkingstheorie 
Het idee dat mensen zichzelf met 
anderen vergeiljken en vervolgens 
hun gedrag en mening op die anderen 
afstemmen.  

Socialisme
Politieke stroming die gelijkheid  en 
solidariteit als basis ziet voor de 
samenleving. De overheid moet als 
overkoepelend orgaan zorgen voor de 
zwakkere en op deze manier deonge-
lijkheid tegengaan. 
 
Soevereniteit
Individuele vrijheid en onafhankelijk-
heid. 

Testosteron 
Mannelijk geslachtshormoon dat on-
der andere zorgt voor de lichamelijke 
mannelijke kenmerken en het libido. 

Theodicee 
Een argumentatie die rechtvaardigt 
hoe een goede, almachtige God het 
probleem van het lijden laat bestaan. 

Trias politica 
De verdeling van het rechtssysteem 
in de wetgevende, uitvoerende en 
rechterlijke macht, naar het idee van 
filosoof Montesquieu. 
 
Tribunaal
Een rechtbank voor bijzondere 
rechtszaak.

Uitvoerende macht 
De regering die de wetten in de 
praktijk brengt en uitvoert. 
 
Verzorgingsstaat 
Een samenleving waarin de overheid 
via wetten en financiële middelen 
zorgt voor het welzijn van haar 
burgers. 

Waarheids- en verzoeningscom-
missie
Commissie die werd opgericht in 
Zuid-Afrika na het Apartheidsregime 
met als doel om de waarheid over 
mensenrechtenschendingen boven 
tafel te krijgen. 
 
Wetgevende macht
De leden van de Eerste en Tweede 
Kamer. Zij zijn de macht die door het 
volk gekozen is en met voorstellen 
komt om maatschappelijke proble-
men op te lossen. 

Wit privilege 
Het idee dat witte mensen in hun 
dagelijks leven voordelen genieten 
gebaseerd op hun huidskleur. 

Zuil
Een groep mensen in de samenle-
ving met dezelfde levensbeschou-
wing. 
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