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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	Vrijheid,	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. 
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Start

Opbouw magazine 
Dit WHY Magazine start met een 
introductiepagina met foto’s en cijfers. 
Vervolgens is er een interview met 
leerlingen uit 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 
food- en reisblogger. Biedt dat werk de 
ultieme vrijheid?

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 Vrijheid 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 be-
knopt welke onderwerpen behandeld worden in het hoofdstuk Vrijheid 
in Perspectief. 

     §1 Wat is vrijheid? 
In deze paragraaf wordt onderzocht wat het begrip ‘vrijheid’ inhoudt.  
 
§2 Regels 
Deze paragraaf onderzoekt de grenzen van vrijheid en besteedt aan-
dacht aan de regels die godsdiensten hebben opgesteld, die zouden 
moeten leiden tot veilige en rechtvaardige samenlevingen. 
 
§3 Kiezen 
Dat je kunt kiezen, is een kwestie van vrijheid, al kan die vrijheid soms 
zwaar wegen. Leidt kennis tot vrijheid? Isaiah Berlin onderscheidde 
vrijheid van en vrijheid tot.  
 
§4 Verantwoordelijkheid 
Met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Je mag kiezen, maar hoe 
weet je dat je het goede kiest?  

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: In gesprek over studiekeuze. 
‘Kies wat je leuk vindt!’
Vier scholieren uit 5 vwo vertellen over 
hun studiekeuze en wat daarbij hun 
afwegingen zijn.
- Lees het interview.
- Bespreek het na in een klassenge-
sprek. Weten leerlingen al wat ze willen 
studeren? Welke factoren en argumen-
ten wegen voor hen zwaar? Zijn ze 
volkomen vrij om een eigen keuze te 
maken? Welke rol spelen ouders, vrien-
den en maatschappelijke vooruitzichten 
in hun keuze?

Blz. 6 & 7: Vrijheid en hokjes. Uit welke 
lagen besta jij? 
Sluit aan bij §1, Wat is vrijheid?, van 
Perspectief.
Natuurlijk kun je worden of zijn wie je 
bent. Maar zien anderen ook al die mo-
gelijkheden bij jou? Of ligt het oordeel 
al klaar?

- Lees ‘Start’ en het vervolg van het 
artikel.
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Een vriend is iemand  
bij wie je de volledige 
vrijheid krijgt om jezelf 
te zijn.
Jim Morrison

Men maakt regels  
voor anderen en  
uitzonderingen voor 
zichzelf.
Charles-Louis Lemesle

Vrijheid bestaat in 
het erkennen van 
grenzen.
Krishnamurti

De mens is vrij,  
maar hij vindt zijn  
beperking in zijn  
eigen vrijheid. 
Simone de Beauvoir

Iemands vrijheid is 
niet groter dan  
iemands fantasie. 
Miep Diekmann

Vrijheid is een grote 
discipline.
Karel Appel

Een held is iemand die  
de mate van verantwoor-
delijkheid begrijpt die 
zijn vrijheid met zich 
meebrengt. 
Bob Dylan 
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Vrijheid is geen 
recht, het is een 
plicht.
Nikolaj Berdjajev

Vliegen geeft een gevoel van vrijheid. In een 
vliegtuig, als paraglider of hangend onder 
een grote luchtballon krijg je een ervaring van 
onmetelijkheid en onbeperktheid. Is dat echt 
vrijheid? Dat onderzoeken we in dit nummer 
van WHY Magazine over vrijheid .
We starten met een interview over studiekeuze. 
Ligt de wereld werkelijk aan je voeten?
Daarna volgen deze vier onderdelen:

• Wat is vrijheid?
• Regels
• Kiezen
• Verantwoordelijkheid

Elk onderdeel bestaat uit drie of vier artikelen 
van een dubbele pagina. Je vindt er
informatie en opdrachten waarmee je zelf 
of met je groep aan de slag kan. Rapporteer 
altijd aan de klas wat je hebt gedaan. Op die 
manier leert iedereen van de opdracht die 
jij hebt uitgevoerd! En jij leert weer van de 
opdrachten van anderen.
 
Achterin vind je een interview met food- en 
reisblogger Leonie ter Veld. Zij kan helemaal 
zelf bepalen hoeveel ze werkt. Hoewel, het 
kan toch ook wel eens te veel worden! Want 
bloggen en vloggen is heel hard werken, 
zeker in het begin.

Meer dan genoeg denkstof voor hoog- en 
laagvliegers! Succes!

Wegwijs in dit nummer

- Bespreek in een klassengesprek wat 
leerlingen zelf ervaren hebben; welke 
aannames worden er over hun identi-
teit gedaan? (Bijvoorbeeld met betrek-
king tot man/vrouw beelden, de tegen-
stelling dorp/stad, hoog/laagopgeleid, 
huidskleur, Nederlander zijn, etc.) In 
hoeverre is het vervelend als iemand 
bepaalde aannames doet? Kloppen die 
aannames ook wel eens? 
- Lees Bron 1 en controleer of de leer-
lingen dit begrijpen.
- De opdrachten kunnen individueel 
gemaakt worden. Opdracht 3 kan als 
huiswerk worden meegegeven en met 
een cijfer beoordeeld worden. De film-
pjes die bij opdracht 2 en 3 horen kun je 
ook klassikaal bekijken en bespreken.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 8 & 9: Bindingen. Samen leven in 
de samenleving 
Sluit aan bij §2, Regels, van Perspectief 
Door de verschillende bindingen die 
mensen hebben, ontstaat er samen-
hang in de samenleving.

- Lees ‘Start’. Houd hier vervolgens 
een klassengesprekje over. Kennen 
leerlingen hun buren? Wat voor contact 
hebben ze daarmee? Is het belangrijk of 
handig om je buren te kennen?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- Opdrachten 1 en 2 kunnen individueel 
gemaakt worden. Naar aanleiding van 
de artikelen die de leerlingen voor op-
dracht 2 moeten lezen, kun je ook een 
klassengesprek voeren over de toene-
mende kloof in de samenleving. Je kunt 
de opdracht ook als huiswerk meege-
ven en het geschreven essay met een 
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Uit welke lagen besta jij? 

De reden dat mensen hier zo boos over 
waren, is dat de Albert Heijn mensen 
hier terugbrengt tot een bepaald stereo-
type. Zwarte mensen hebben minder te 
besteden dan witte mensen, zo lijkt het 
bijvoorbeeld als je deze klantprofielen 
bekijkt. Nieuwe medewerkers moeten 
dit soort klanten leren herkennen, zodat 
ze weten wie ze tegenover zich hebben. 
Maar genoeg mensen voldoen helemaal 
niet aan zo’n stereotiep profiel. 

Je bent een ui 
Dit voorbeeld laat al zien hoe ingewik-
keld identiteit is, een lastig en veelom-
vattend begrip. Vergelijk het maar met 
een ui. Ergens binnenin zit de kern, met 
daaromheen allemaal laagjes. Anderen 
zien vaak maar één laagje en denken 
jou te kennen. Maar juist al die laagjes 
samen maken jou ‘jou’. Bovendien ben 
je nog steeds ‘jij’ als je één laagje afpelt. 
Er kunnen laagjes bij komen, verdwijnen 
of veranderen. Die laagjes bestaan uit je 
gender, sekse, geaardheid, etniciteit, 
nationaliteit, sociale klasse, maar ook 
of je bijvoorbeeld ziek of gezond bent, of 
een handicap hebt. Al deze dingen be-
palen jouw leven en je ervaringen, maar 
ook hoe andere mensen jou zien. 

Hokje 
Een voorbeeld: Rachid is geboren in 
Nederland, uit een Marokkaanse moe-
der en een Nederlandse vader. Vragen 
mensen waar hij vandaan komt, dan 

antwoordt hij met ‘Den Bosch’, waar 
hij geboren is. Maar 9 van de 10 keer 
vragen mensen door: ‘Ja, maar waar 
kom je dan écht vandaan?’ Ze gaan er 
vanwege zijn huidskleur van uit dat hij 
niet oorspronkelijk uit Nederland komt. 
Ze doen daarmee een aanname over 
een deel van zijn identiteit. Het lastige 
is dat hij zo niet de ruimte en de vrijheid 
krijgt om zijn eigen verhaal over zijn 
identiteit te doen. 
In dit voorbeeld is het nog hooguit 
vervelend voor Rachid. Maar stel dat hij 
gaat solliciteren en wordt afgewezen 
puur vanwege zijn niet-Nederlandse 
naam, dan wordt het echt een probleem. 
De werkgever doet dan aannames over 
wie Rachid is en wat hij daardoor wel 
en niet kan, zonder dat hij hem leert 
kennen. Hij wordt in een hokje gestopt, 
dat gebaseerd is op één aspect van zijn 
identiteit. 

Beperkingen 
Misschien zouden we dus beter zonder 
hokjes kunnen. Maar dat is in de praktijk 
nog best lastig. Hokjes zijn bovendien 
niet alleen slecht: ze maken de wereld 
overzichtelijk, en zorgen ervoor dat je 
situaties snel kunt inschatten. Maar ze 
sluiten ook mensen buiten. Vaak passen 
mensen in meerdere hokjes, maar wordt 
dat niet altijd door anderen gezien. Of 
mensen voelen zich helemaal niet thuis 
in de hokjes waar zij constant in worden 
geplaatst. Het is daarom goed om je 

Begin 2018 kwam supermarkt Albert Heijn in opspraak. Zij leerden nieu-
we werknemers dat ze verschillende typen klanten kunnen herkennen. 
Zoals de witte bebrilde stadshipster, die veel wijn en humus koopt. Of de 
moderne gezin-shopper, in de vorm van de moeder die de aanbiedingen 
goed in de gaten houdt. Of de budgetshopper: een donkergekleurde 
vrouw, die veel shopt bij het schap met internationale producten.

Tekst: Maxine Herinx

Vrijheid en hokjes

bewust te zijn van de beperkingen die 
hokjes kunnen opleggen. Zodra je een 
hokje ‘Nederlanders’ creëert, creëer je 
daarmee ook een groep ‘niet-Neder-
landers’. En als je mensen indeelt in de 
hokjes ‘man’ of ‘vrouw’, sluit je iedereen 
buiten die zich niet herkent in een van 
die genders. Voor hen is het fijn dat 
de NS mensen niet langer aanspreekt 
met ‘dames en heren’, maar met ‘beste 
reizigers’. Er wordt dan ook steeds meer 
discussie over identiteit gevoerd, en er 
worden steeds vaker hokjes opgerekt of 
afgebroken. (Zie bron 1.)

1. Hoe ziet jouw ‘ui’ eruit? 
 a. Teken zelf een ui of print het plaatje via whymagazine.nl. 
 b. Schrijf in de laagjes waaruit jouw identiteit allemaal bestaat. 
 c. Kun je alle laagjes van een medeleerling raden? 

2. Lees bron 1 en bekijk het mini-college via whymagazine.nl. 
 a. Leg in je eigen woorden het verhaal van Asha ten Broeke uit. 
 b. Zoek zelf een actueel voorbeeld van een nieuwsbericht of discussie waarin identiteit een rol speelt.  c. Is er hier sprake van een norm, en van een groep of persoon die daarvan afwijkt? 

3.  Lees ‘Start’. Lees vervolgens via whymagazine.nl de speech van Madeleijn van den Nieuwenhui-zen, beheerder van het mediakritische Instagramaccount ‘Zeikschrift’. Zij geeft voorbeelden van wat inclusiviteit wel en niet inhoudt.   
      Doe zelf een media-onderzoekje. Ga op zoek naar geslaagde en minder geslaagde voorbeelden van     inclusiviteit in bladen, talkshows en artikelen. Beargumenteer je keuze.

•

BRON 1 INTERSECTIONALITEIT
Volgens onderzoeker Nancy Jouwe is het 
niet genoeg om als bedrijf of samenleving 
bezig te zijn met ‘diversiteit’. Zij pleit voor 
‘intersectionaliteit’. Bij intersectionaliteit ben 
je je ervan bewust dat mensen op meerdere 
assen kunnen afwijken van ‘de norm’, dat die 
assen elkaar beïnvloeden en dat dat iemands 
positie in de maatschappij bepaalt. Iemand 
kan vrouw zijn en zwart. En lesbisch. En 
alleenstaand moeder. En ook nog slecht-
ziend. Heb je het plaatje? Voeg er dan nog 
even aan toe dat ze rijk is, erg rijk. Opeens 
is het plaatje anders. Want iemand die rijk 
is, neemt een geheel andere positie in de 
maatschappij in dan iemand die arm is, ook 
al zijn ze verder exact hetzelfde. Dat is, in een 
notendop, intersectionaliteit. Wat kunnen en 
moeten we daar vervolgens mee? Stap 1 is 
bewustwording: intersectionaliteit bestaat en 
heeft invloed op ieders leven. 
De volgende stap is met een intersectionele 
blik naar mensen en situaties kijken, zodat je 
het hele plaatje ziet.
Bron: 'Intersectionaliteit, wat moeten we 
ermee?', movisie.nl. 

© Burhan Rexhepi | Unsplash.com

Vrijheid en beperkingen
De reden hiervoor is het groeiende 
bewustzijn van – en ongenoegen over 
– het feit dat sommige hokjes meer 
vrijheid en mogelijkheden bieden dan 
andere. Natuurlijk wil het niet zeggen 
dat mensen ín die dominante hokjes 
allemaal een luizenleven hebben. Maar 
voor mensen binnen het dominante 
hokje zijn veel dingen vanzelfsprekender 
dan voor mensen daarbuiten. En het is 
voor beide partijen goed om te kijken of 
dat anders kan. 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is 'identiteit'? Waaruit kan 

je identiteit bestaan?
2. Welke vrijheden en beperkin-

gen brengen hokjes met zich 
mee?

3. Wat betekent intersectionaliteit 
en waarom gaat het verder dan 
diversiteit?

4. Kun je zelf voorbeelden vin-
den van geslaagde en minder 
geslaagde inclusiviteit in de 
media?

In Nederland is de norm een 
witte, heteroseksuele man van
ongeveer 1.80 m en 84 kg. Hij wordt 
gezien als de standaard, als het 
gemiddelde. Hij is bijvoorbeeld het 
uitgangspunt bij het ontwikkelen 
van nieuwe technologieën. Naast 
hem staat een witte, heteroseksu-
ele vrouw van ongeveer 1.70 m en 
70 kg. Ze zijn niet gehandicapt, al 
mogen ze wel een bril dragen. Binnen 
deze norm kun je je voorstellen dat 
er allerlei variaties zijn, dat al deze 
witte, heteroseksuele mensen allerlei 
verschillende karaktereigenschap-
pen hebben. Maar val je buiten deze 
norm, dan kom je al snel in een of 
ander hokje terecht. ‘Dik’ of ‘homo’ of 
‘buitenlander’. Bij zo’n hokje komen 
meteen ook allerlei ideeën naar vo-
ren. Iemand die dik is, zal ook wel on-
gezond zijn, verkeerd eten, te weinig 
sporten, te weinig wilskracht hebben, 
laag opgeleid zijn en moet nodig 
afvallen. Dat ook bij deze mensen 
variaties voorkomen als grappig, 
     of wijs, of onhandig, wordt nogal 
 eens vergeten.
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De officiële term voor die samenhang 
is sociale cohesie. Daarmee wordt 
bedoeld: de mate waarin mensen 
het gevoel hebben dat ze bij elkaar 
horen. De cohesie met je familie is 
waarschijnlijk groot: jullie voelen je met 
elkaar verbonden. Misschien geldt dat 
ook voor je klas, of voor je sportteam. 
Maar hoe zit dat met de wijk waar je 
woont? Je dorp of stad? Voel je je ver-
bonden met Nederland of met Europa?

Roddelen
Als de onderlinge samenhang groot is, 
dan weet je ook veel van elkaar. Dat 
leidt al snel tot sociale controle: ‘ieder-
een’ weet ‘alles’ van elkaar. Binnen je 
eigen familie is dat misschien niet zo’n 
probleem (al kan dat al lastig genoeg 
zijn), maar moeten je buren weten hoe 
laat je naar bed gaat en wie er op be-
zoek komt? Vroeger wisselden mensen 
bij de slager of groenteboer de laatste 
roddels uit. Dan werd er besproken dat 
familie A. wel een heel grote nieuwe 
auto had gekocht en dat er bij familie 
B. een volgend kind werd verwacht. 
Het roddelen en oordelen over elkaar 
waren grote nadelen van die sterke 
sociale cohesie. Het belemmerde je in 
je individuele vrijheid: je kon niet doen 
en laten waar je zin in had. Mensen 
kenden elkaar en spraken elkaar aan 
op (afwijkend) gedrag.

Anoniem
Zo’n samenleving bestaat niet meer. 
Oudere mensen klagen erover: ze 
kennen de mensen in hun straat niet 
meer. De kleine winkels zijn verdwenen. 
Met wie kun je nog een praatje maken? 
Wie let er nog op je? Elkaar in de gaten 
houden had immers ook een positieve 
kant: er werd naar je omgekeken. Als 
je ziek was, sprongen buren bij om je 
te helpen. En het is een stuk lastiger 
om een inbraak te plegen, als de hele 
buurt meekijkt met wat er gebeurt. De 
samenleving is individualistischer en 
anoniemer geworden. 

Polarisatie
Van oudsher kent Nederland een tra-
ditie van overleggen en compromis-
sen sluiten: het zogenaamde polder-
model. Tegenstellingen die er waren, 
werden overbrugd. Er werd een beroep 
gedaan op tolerantie en verdraagzaam-
heid. Sinds het begin van de 21e eeuw 
kantelt dat beeld. De moord op politicus 
Pim Fortuyn (2002) en filmmaker Theo 
van Gogh (2004) markeren de tijd waar-
in de tegenstellingen in de samenleving 
groter werden. Er is sindsdien sprake 
van polarisatie. Er zijn grote culturele 
verschillen ontstaan, waar we maar 
moeilijk een consensus over kun-
nen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan 
de Zwarte Pietdiscussie, de vraag of 
een politieagente een hoofddoek mag 

Het woord ‘samenleving’ zegt het al: dat is een verband waarin men-
sen samen leven. Het is de vraag hoe nauw dat verband moet zijn om 
een samenleving te laten gedijen. Te veel ‘samen’ vinden mensen 
vaak benauwend. Te weinig ‘samen’ geeft gevoelens van isolement 
en eenzaamheid. Als elke samenhang in een samenleving ontbreekt, 
is het dan nog wel een samenleving?

Tekst: Hilde van Halm

zou geen school of ziekenhuis zijn. Je 
hebt anderen nodig om je geborgen te 
voelen. Bindingen zorgen ervoor dat je 
je betrokken voelt en medeverantwoor-
delijk. Gevoelens van veiligheid hangen 
sterk samen met sociale cohesie. Als er 
weinig binding is, dan voelen mensen 
zich eerder bedreigd of aangevallen. 
Ze ervaren meer overlast van elkaar en 
hebben minder vertrouwen in de politiek 
en de media. Als de binding groter is, 
voelen mensen zich gelukkiger en meer 
tevreden, zo blijkt uit onderzoek van het 
Verwey-Jonker Instituut. In elke samen-
leving is er een sterke interdependen-
tie: mensen zijn onderling afhanke-
lijk van elkaar. Om een samenleving 
succesvol te maken, is het belangrijk om 
ervoor te zorgen dat iedereen het gevoel 
heeft erbij te horen. 

BRON 1 VIER SOORTEN BINDINGEN
Er worden vier soorten bindingen onderscheiden: 
1. Affectieve binding: de band die je hebt 

met familie en vrienden. 
2. Economische binding: de band met 

de winkel waar je koopt. Met de winkel 
om de hoek heb je misschien ook een 
affectieve binding. Maar de economi-
sche bindingen werken ook op grotere 
schaal: van nationale tot internationale 
handel. Globalisering van de handel zorgt 
enerzijds voor meer binding. Anderzijds is 
het juist nadelig voor de sociale cohesie, 
omdat die handel anoniem is. Wie voelt 
zich oprecht betrokken bij de misstanden 
in de naaiateliers in Bangladesh?

3. Cognitieve binding: heeft betrekking op 
de overdracht van kennis. Dat gaat over 
meer dan alleen scholing: ook de media 
brengen kennis aan je over. Als de kloof 
tussen laag- en hoogopgeleiden groter 
wordt, is dat nadelig voor de sociale 
cohesie. Gemeenschappelijke kennis 
van het verleden kan de cohesie weer 
vergroten: met elkaar kunnen we trots 
zijn op Rembrandt, 4 mei herdenken en 
een nieuwe watersnoodramp als in 1953 
voorkomen.

4. Politieke binding: de band met rege-
ring, politieke partijen, de wetten die voor 
iedereen gelden. Het gaat om het ‘sociaal 
contract’ – de (stilzwijgende) overeen-
komst tussen regering en bevolking. 

•
1. Hoe zit het met jouw afhankelijkheid?
 a. Maak een lijst van alle mensen die tot nu toe deze dag voor jou mogelijk gemaakt hebben.
 b. Vergelijk je lijst met degene die naast je zit. Geeft dat nog nieuwe ideeën? Vul je lijst dan aan.
 c. Vergelijk met de rest van de klas. Op hoeveel mensen komen jullie gemiddeld uit?

2. Lees bron 1, Vier soorten bindingen. In de tekst wordt gesproken over polarisatie. 
 a. Ga naar whymagazine.nl en lees beide artikelen. 
 b. Schrijf op over welke bindingen het in dit artikel gaat en welke vorm van polarisatie eruit naar voren komt. c. Zoek op trefwoorden uit de beide artikelen nog minimaal twee andere artikelen. Komen de conclusies   overeen? Vind je afwijkende verhalen? 
 d. Schrijf in 400 woorden een essay met als titel: ‘Nederland: verbonden of verdeeld?’   

3.    Lees Start en het artikel over Burendag via whymagazine.nl. 
a. ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend,’ zegt een oud spreekwoord. Bespreek met een klasgenoot of dat nog altijd geldt. Vertel elkaar ook hoe het in jouw buurt gesteld is met de sociale cohesie. 
b. Wat zou je kunnen doen om de sociale cohesie te vergroten? Maak samen een plan voor een buurtactiviteit. Geef ook aan hoe dat plan bijdraagt aan het versterken van de sociale cohesie.

© Verdateo | Dream
stim
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Bindingen 
Samen leven in de 

dragen, maar ook de (vermeende?) kloof 
tussen de Randstad en de ‘rest’ van 
Nederland. In de politiek verliezen de 
middenpartijen steeds meer aan beteke-
nis; de tegenstellingen in het parlement 
worden scherper en groter. De vraag 
wat Nederland is, wat het betekent om 
Nederlander te zijn en wat de Neder-
landse identiteit is, zal veel verschillende 
antwoorden opleveren.

Bindingen
Vormen we met elkaar een land, inge-
bed in de Europese Unie? Of zijn we 
zestien miljoen individuen die zich vooral 
om zichzelf bekommeren? Dat laatste 
zou toch een probleem kunnen wor-
den. Mensen hebben namelijk anderen 
nodig. Heel praktisch: zonder anderen 
zou je geen eten of kleding hebben. Er 

samenleving

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is sociale cohesie?
2. Wat is sociale controle en wat 

zijn de voor- en nadelen daar-
van?

3. Wat is polarisatie en welke 
gevolgen heeft het voor sociale 
cohesie?

4. Welke vier soorten bindingen 
zijn er? 

Tessa is verhuisd. Samen met 
haar vriend verruilde ze een 
appartement in de stad voor een 
eengezinswoning in een dorp. ‘Het is 
wel wennen,’ zegt Tessa. ‘We moes-
ten nogal wat klussen in ons nieuwe 
huis. Daarom had ik een briefje bij 
de buren door de bus gedaan. Daar 
had ik mijn telefoonnummer opge-
schreven en gezegd dat ze me maar 
moesten bellen als we te veel herrie 
maakten. De volgende ochtend stond 
er een vrouw op de stoep. Met een 
dienblad met koffie. De buurvrouw! 
“Even kennismaken,” zei ze. “Herrie 
is beter te verdragen als ik er een ge-
zicht bij heb!” Daar had ik nooit aan 
gedacht! In ons vorige huis kende ik 
alleen wat mensen van de galerij van 
gezicht. Ik vond het heel aardig dat ze 
koffie kwam brengen. Maar ik hoop 
dat ze dat niet blijft doen. Even 
   kennismaken is prima, maar ik hoef 
      mijn buren niet elke week te zien.’ 

Start

check



4
cijfer beoordelen.
- Opdracht 3 laat leerlingen in tweetal-
len een plan maken voor het vergroten 
van sociale cohesie. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 10 & 11: Algoritmen. Zijn nullen en 
enen te vertrouwen? 
Sluit aan bij §2, Regels, van Perspectief.
Algoritmen van zoekmachines en apps 
die data interpreteren zijn niet neutraal. 

- Lees ‘Start’. Bekijk de TED-Talk met 
elkaar (9’11, schakel de Nederlandse 
ondertiteling in). Volgens Ekström is 
het filosofisch gezien onmogelijk dat 
zoekresultaten ooit zonder vooroorde-
len zullen zijn. Heeft hij gelijk?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1. 
- Je kunt klassikaal de TED-Talk van 
Cathy O’Neill bekijken (13’11, er is geen 
ondertiteling, maar als je net het artikel 
gelezen hebt, zal het goed te volgen 
zijn). 
- Laat leerlingen in groepjes van vier 
opdracht 2 maken. Deel de uitkomsten 
met de klas en bespreek dit.
- Opdracht 1 kunnen leerlingen indivi-
dueel maken.
- Opdracht 3 kunnen leerlingen in een 
groepje maken en vervolgens aan de 
klas prestenteren.
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

 
 
 
 
 
 

Blz. 12 & 13: Universele rechten. Wat 
vinden we rechtvaardig? 
Sluit aan bij §1, Wat is vrijheid?, van 
Perspectief.
Internationale rechtspraak kent nogal 
wat voetangels en klemmen. Wat is 
rechtvaardig?

- Lees ‘Start’. Hoe de stand van zaken 
op dit moment? Wat hebben leerlingen 
hierover te zeggen? Laura H. wordt 
‘het kalifaatmeisje uit Zoetermeer’ 
genoemd. Zij reisde met haar man 
en twee kleine kinderen naar Syrië en 
Irak. Uiteindelijk weet ze te vluchten 
en weer thuis te komen. Een interview 
met haar zie je hier: https://youtu.be/
JPR6xk_VY_8. De commentaren onder 
deze video zijn niet mals. Hoe kijken 
leerlingen hiernaar?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- Bespreek met de klas wat een recht-
vaardige oplossing is voor de IS-strij-
ders.
- Opdracht 1 en 2 kunnen individueel 
gemaakt worden.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 14 & 15: Rechtsstaat. Lang leve de 
democratische rechtsstaat? 
Sluit aan bij §2, Regels, van Perspectief.
De pijlers van de rechtsstaat staan 
onder druk.

- Lees ‘Start’. In de kritiek op landen 
als Polen en Hongarije gaat het vaak 
over ‘Europese waarden’ die zij niet na 
zouden leven. Wat zijn die waarden? 
Houdt hierover een klassengesprek. 
Meer informatie over de rechtszaak 
vind je hier. 
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Als burger in een rechtsstaat heb je 
rechten en vrijheden. Zo liggen je 
fundamentele grondrechten vast in de 
grondwet, maar word je tegelijkertijd 
begrensd door de wet. Wanneer je deze 
overtreedt, dan weet je dat je daar-
voor gestraft kunt worden. We vinden 
dit een rechtvaardig systeem, omdat 
het bescherming en zekerheid biedt. 
Daarnaast worden je grondrechten en 
vrijheden extra gewaarborgd omdat ze 
ook in internationale overeenkomsten 
zijn opgenomen. Zo staan de mensen-
rechten van burgers beschreven in het 
Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (EVRM) en de Univer-
sele Verklaring van de Rechten van 
de Mens (UVRM). De UVRM wordt 
ook wel de ‘morele grondwet van de 
wereld’ genoemd, maar is niet bindend. 
(Zie bron 1.) De rechten die in de EVRM 
staan, zijn wél afdwingbaar. Allereerst 
bij de nationale rechter, en zo nodig bij 
het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens in Straatsburg.

Strafhof
Ook is er een poging gedaan om een 
mondiale strafmaat te creëren. Zo is het 
Internationaal Strafhof (ICC) in Den 
Haag opgericht voor het vervolgen van 
individuen die verdacht worden van 
oorlogsmisdaden, misdaden tegen de 
menselijkheid en genocide. Toch is het 
in de praktijk niet altijd eenvoudig om 

misdadigers te berechten. Zo wordt het 
Strafhof door verschillende landen niet 
erkend. Ook heeft het ICC maar weinig 
zaken gewonnen in de afgelopen jaren, 
vaak door gebrek aan bewijs. Steeds 
vaker stellen mensen de vraag of het 
ICC wel kan bereiken wat het belooft. 

Eerlijk proces 
In de berechting van de IS-strijders kan 
het Strafhof geen uitkomst bieden. Irak 
erkent dat Hof namelijk niet. Irak wil de 
strijders liever in eigen land berechten, 
op de plek waar ze ook hun misdaden 
hebben begaan. Maar aan de manier 
waarop de processen dar verlopen, is 
te zien hoe verschillend landen kun-
nen denken over wat rechtvaardig is. 
Volgens de Europese landen voldoen de 
Iraakse processen niet aan de internati-
onale maatstaven. De processen duren 
vaak niet langer dan tien minuten en 
worden gevoerd op basis van minimaal 
bewijs. Verdachten worden gedwon-
gen tot bekentenissen en advocaten 
worden aangewezen door de rechtbank, 
en doen het minimale. Vaak leidt het 
proces tot de doodstraf. Voor Europese 
landen, waaronder Nederland, is met 
name dat laatste onaanvaardbaar. Zij 
vinden de doodstraf een onacceptabele 
en inhumane straf en vinden dat Irak 
deze straf niet mag opleggen. Boven-
dien eisen zij voor alle slachtoffers een 
eerlijke rechtsgang, waarbij verdach-

Iedereen is het erover eens dat de barbaarse daden van de voorma-
lige IS-strijders bestraft moeten worden. Er is voldoende bewijsma-
teriaal, en er zijn getuigen. Toch is de internationale gemeenschap 
verdeeld over de manier waarop deze IS’ers berecht moeten worden. 
De kwestie roept vragen op over recht en rechtvaardigheid. 

Tekst: Maxine Herinx & Renee Pees

Universele rechten

ten recht hebben op een advocaat, er 
sprake is van hoor en wederhoor en 
een onpartijdige rechter op basis van 
bewijs een uitspraak doet binnen een 
redelijke tijd. 

Tribunaal
De VN zouden ook een apart tribunaal 
kunnen instellen, zoals eerder werd 
gedaan met het Rwanda-, Joegoslavië- 
en Neurenbergtribunaal. Zo’n tribunaal 
is een speciale rechtbank die tijdelijk 
wordt ingesteld om ervoor te zorgen 
dat de misdaden van een specifiek 
conflict worden veroordeeld. Het lasti-
ge is alleen dat er in Irak grote aantallen 
IS’ers vastzitten. Voor een tribunaal ver-
schijnen vaak alleen de kopstukken. En 
waarom zouden alleen IS’ers moeten 

voorkomen in zo’n tribunaal, terwijl er 
ook door het Syrische regime misdaden 
zijn gepleegd? Ten slotte vinden deze 
tribunalen plaats in Den Haag. Daar is 
het Strafhof gevestigd met de infra-
structuur die nodig is voor zulke grote 
rechtszaken. Maar de slachtoffers en 
nabestaanden in Irak? Die krijgen er dan 
weer weinig van mee. 

Kortom: de internationale gemeenschap 
blijft verdeeld over een rechtvaardige 
oplossing. Eén waarbij de IS-strijders 
gestraft worden op een manier die 
rechtvaardig voelt voor de nabestaanden 
en tegelijkertijd voldoet aan de inter-
nationale maatstaven van een eerlijk 
proces. 

BRON 1  UNIVERSELE MENSENRECHTEN?
De mensenrechten uit de UVRM zijn ‘uni-
verseel’. Dat wil zeggen dat ze gebaseerd 
zijn op menselijke waarden die overal 
gelden voor iedereen, ongeacht traditie en 
cultuur. De UVRM is in 1948 ondertekend, 
en al sinds toen zijn er discussies over de 
‘universaliteit’ van de verklaring. Kunnen 
mensenrechten wel universeel zijn? De ene 
cultuur kan een gebruik gewoon vinden, dat 
een andere afkeurt, zoals de doodstraf of 
vrouwenbesnijdenis. En volgens sommige 
landen zijn de mensenrechten te westers, 
en houden ze te weinig rekening met lokale 
culturen en tradities of met de economische 
ongelijkheid in de wereld. 
Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty 
International moet je mensenrechten wel 
degelijk als universeel zien, omdat het over-
grote deel van de landen zich aan de UVRM 
heeft verbonden, en 80% van alle staten de 
grote VN-verdragen heeft bekrachtigd. 
Bron: amnesty.nl

1.  Lees bron 1.  
a. Het doel van de Verklaring was om vrede en gelijkheid in de wereld te brengen na de wereldoorlogen.   
Maar kun je het ooit zo opstellen, dat iedereen tevreden is? Kun je wel universele uitspraken doen over wat ‘goed’ is? Schrijf je mening op en onderbouw hem met argumenten.  
b.  Zijn er mensenrechten te bedenken waar niemand kritiek op kan hebben?

 
2.  Lees ‘Start’ en lees de tekst.  

a. Schrijf in je eigen woorden op wat de voor- en nadelen zijn van alle mogelijke manieren waarop de internatio-nale IS-strijders kunnen worden berecht.  
b. Bespreek daarna in tweetallen de volgende vraag: Is er universeel recht mogelijk?

•
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Wat vinden we rechtvaa rdig?

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat staat er in de Universele 

Verklaring van de Rechten van 
de Mens? 

2. Wat is een eerlijke rechtsgang?
3. Waarom is er discussie over de 

manier waarop Nederlandse 
IS-strijders berecht moeten 
worden? Welke opties zijn er?

In Irak zitten 20.000 IS-strijders 
vast. Onder hen zijn Nederlan-
ders, die waren afgereisd naar 
Irak en Syrië en zich hadden 
aangesloten bij Islamitische Staat. 
Wat moet er met hen gebeuren? 
Hoe en waar moeten zij gestraft 
worden voor hun misdaden? In 
het algemeen worden misdaden 
zo veel mogelijk berecht waar ze 
gepleegd zijn. Daar zitten immers 
de slachtoffers en nabestaan-
den: voor hen is gerechtigheid 
belangrijk. Maar Nederland heeft 
problemen met de manier waarop 
Irak IS-strijders berecht. Moeten 
de Nederlandse IS’ers dan terug 
worden gehaald en hier voor de 
rechter verschijnen? Ook dat ziet 
Nederland niet zitten. Zij zijn bang 
dat de IS-strijders bij gebrek aan 
bewijs niet gestraft kunnen wor-
den en dan al snel terugkeren
     in de samenleving, met alle 
        veiligheidsrisico’s van dien.  
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De reeks van instructies die leidt naar 
de oplossing van een probleem, dat 
is een algoritme. Korte brokjes met 
instructies die van ‘probleem’ leiden 
naar ‘oplossing’. Of van ‘vraag’ naar 
‘antwoord’. Bij een recept voor patat is 
de lijst kort en overzichtelijk. Maar het 
algoritme dat schuilgaat achter de zoek-
opdracht ‘zelf friet maken’ bij Google is 
veel gecompliceerder. Die reeks is voor 
mensen niet meer te volgen. Dat wil je 
waarschijnlijk ook helemaal niet: je bent 
vooral geïnteresseerd in de uitkomst.

Handig
Een zoekmachine moet in een oogwenk 
uitvissen welke informatie van het we-
reldwijde web voor jou op dat moment 
interessant is. Daarvoor moet de zoek-
machine rondspeuren op al die pagina’s 
die het internet heeft. Het is dan handig 
als de zoekmachine al iets van jou weet. 
Als je net een airfryer hebt gekocht, dan 
wil je natuurlijk weten hoe je daar friet 
in moet bakken en niet in een frituur-
pan. Alle meetbare data – wat je koopt, 
hoe lang je naar een advertentie kijkt, 
welke onderwerpen je interessant vind, 
waar je naar zoekt, welke pagina’s en 
berichten je liket – kunnen in algoritmen 
worden ondergebracht. Dat is enorm 
handig en scheelt een boel tijd en ver-
keerde informatie.

Keerzijde
Maar er kleven ook de nodige bezwaren 

aan het gebruik van algoritmen. Bekend 
is de ‘filter bubble’ waar je in zit. Je 
krijgt vooral nieuws te lezen dat je 
leuk vindt of dat jou interesseert. 
Met ander nieuws, of anders gefor-
muleerd nieuws, kom je nauwelijks 
meer in aanraking. Een ander pro-
bleem is dat algoritmen gebruikt wor-
den om er een zakelijk voordeel uit te 
halen. Als het regent, dan stijgt de prijs 
van een Uber-taxi. Net als wanneer je 
nog maar weinig batterij hebt. Je post-
code of het soort telefoon dat je hebt, 
kan ook aanleiding zijn om prijzen te 
verhogen. Is dat vooral slim zakendoen? 
Of is het eigenlijk oneerlijk? 
Nog weer een ander probleem wordt 
onder andere onder de aandacht 
gebracht door Joy Buolamuni. Zij is 
onderzoekster bij het Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) en werkte 
daar onder andere aan een project met 
sociale robots. De opdracht was om 
‘kiekeboe’ met de robot te spelen, ter 
verfijning van de gezichtsherkenning. 
Maar wat gebeurde er? Joy, een zwarte 
vrouw, werd niet herkend! De robot 
zag haar niet. Dat kwam omdat de 
database waarop de robot werkte voor 
75% bestond uit mannen. 80% van de 
database was wit. Toen ze later in China 
was, gebeurde hetzelfde, omdat de Chi-
nezen de Amerikaanse software hadden 
gekopieerd. Als de algoritmen waarop 
computers werken niet inclusief zijn 
(dus gebaseerd op data die divers zijn), 

Als je zin hebt in zelfgemaakte patat, dan kun je een aantal stappen 
doorlopen om tot de oplossing van dit 'probleem' te komen: 1. schil 
aardappels, 2. snijd ze in frietjes, 3. verhit de olie, 4. frituur de aardap-
pels. En voilà: probleem opgelost.

Tekst: Hilde van Halm

dan sluit de uitkomst allerlei mensen uit. 

Math destruction
De wiskundige Cathy O’Neil onderkent 
dat we te maken hebben met een 
groot probleem. Cijfers, algoritmen, 
wiskundige formules – we zijn geneigd 
te denken dat data neutraal zijn. Maar 
Cathy raakt er steeds meer van door-
drongen dat dat niet het geval is. (Zie 
bron 1.) De titel van haar boek laat dat 
zien: Weapons of math destruction. 
How big data increases inequality and 
threatens democracy. Zij toont aan 

dat data mensen sorteren en verdelen 
naar bijvoorbeeld klasse en ras. Naar 
winnaars en verliezers. ‘Algoritmen zijn 
meningen, die in een code worden 
gevat,’ zo zegt ze. ‘Ze zijn niet objectief, 
ze zijn niet waar en ze zijn niet weten-
schappelijk.’ Het heeft alles met macht 
te maken: Wie heeft toegang tot data? 
En hoe worden die data gepresenteerd? 
Dat heeft grote gevolgen voor vrouwen, 
voor minderheden, en eigenlijk voor 
iedereen die afwijkt van de witte, man-
nelijke norm. 

BRON 1 WEL ACCURAAT, MAAR OOK 
RECHTVAARDIG?
O’Neil wijst op het verschil tussen accurates-
se en rechtvaardigheid. Algoritmen bepalen 
hoeveel iemand moet betalen voor een 
levensverzekering. Daarin wordt o.a. meege-
nomen welke postcode je hebt, hoeveel je 
verdient en wat je huidskleur is. Dat zijn op 
zich accurate gegevens, maar hoe rechtvaar-
dig is dat? Als je meer moet betalen omdat 
je in een achterstandswijk woont en een 
laag inkomen hebt, is dat dan eerlijk? Of ligt 
er een dieper, maatschappelijk probleem 
aan ten grondslag? Algoritmen handha-
ven de status quo, zegt O’Neil. Zij nemen 
beslissingen waar we het debat niet over aan 
willen gaan en daarmee zijn ze bepalend 
voor veel mensenlevens. Het gaat erom of 
je wel of geen hypotheek krijgt, of dat je die 
baan krijgt, of toegang tot een bepaalde 
opleiding. Maar ook of je naar de gevange-
nis wordt gestuurd, omdat de computer ‘ziet’ 
dat de kans op recidive bij jou hoog is. 

   1. In de tekst worden verschillende bezwaren tegen algoritmen naar voren gebracht. Welke  
 vind jij het zwaarst wegen? Waarom? En op welke manier zou dat op te lossen zijn?

2. Lees bron 1 en bekijk de TED-talk via whymagazine.nl. Bespreek de volgende vragen in een   groep van vier leerlingen. Deel vervolgens jullie bevindingen in de klas.
 a. Volgens O’Neil laten we algoritmen de beslissingen nemen waar wij het debat niet over aan willen gaan.    Wat bedoelt ze hiermee? En vind je dat zij gelijk heeft?
 b. O’Neil heeft het over de situatie in de VS. Zou dat erg afwijkend zijn van de situatie in Nederland?
 c. Vind je dat algoritmen naast accuraat ook rechtvaardig moeten zijn? Denk je dat ze dat kunnen zijn?

3. Lees Start.
 a. Waarom greep Google wel in bij Obama en niet bij Breivik? Wat vind je daarvan?
 b. Journalist Ekström vindt het belangrijk dat we stilstaan bij de macht die Google heeft. ‘Achter elk algorit-  me zit een persoon,’ zegt hij. Algoritmen zijn dus subjectief. Daar is niet iedereen zich van bewust. 
 • Maak een (radio)commercial over algoritmen. Kies een standpunt: Wil je ze aanprijzen, of wil je juist op     de gevaren wijzen?
      •  Deel je commercial met de rest van de klas.

•

Algoritmen 
Zijn nullen en enen  
te vertrouwen? 

© 
De

nn
izn

 | D
rea

m
sti

m
e.c

om

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat zijn algoritmen?
2. Welke bezwaren zijn er tegen 

het gebruik van algoritmen?
3. Kunnen die bezwaren worden 

weggenomen? Hoe?
4. Op welke manier kunnen 

algoritmen 'weapons of math 
destruction' zijn?

De Zweedse journalist Andreas 
Ekström waarschuwt dat er een 
moreel vooroordeel schuilgaat 
achter je zoekresultaten. Een paar 
jaar geleden, bijvoorbeeld, wer-
den foto’s van Michelle Obama 
gefotoshopt met een apengezicht. 
Racisten noemden de bestanden 
michelleobama.jpeg, zodat deze 
beledigende foto’s hoog in de 
zoekresultaten kwamen. Google 
greep in, en wijzigde handmatig 
de algoritmen. In 2012 pleegde 
Anders Breivik zijn gruwelijke 
aanslagen in Oslo, waarbij bijna 
80 doden vielen. Een scherpe jour-
nalist reageerde snel en riep men-
sen op om foto’s van hondendrol-
len te posten, met breivik.jpeg als 
bestandsnaam. Dat werkte! Deze 
keer greep Google niet in. Zie de 
TED-talk op whymagazine.nl. 
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‘De gewoonte’ is de oudste bron 
van recht. Daar waar mensen gingen 
samenleven, ontstonden gedragspatro-
nen en gewoonten die bepaalden hoe 
je je hoorde te gedragen. Afwijkingen 
daarvan werden bestraft. Geleidelijk 
aan werden deze regels opgeschreven 
en vastgelegd in wetten. Onze huidige 
wetten beschrijven de rechten en plich-
ten van overheid en bevolking. Burgers 
dragen een deel van hun macht en vrij-
heid over aan bestuurders, die de staat 
op een eerlijke manier draaiend moeten 
zien te houden. 

Grondwet
De eerste Nederlandse grondwet 
werd in 1798 ondertekend. In 1848 kon 
staatsman Johan Rudolph Thorbecke 
belangrijke grondwetswijzigingen door-
voeren, die het Nederlandse recht een 
grote stap vooruitbrachten. Hierin werd 
onder andere de macht van de koning 
beperkt: de koning werd onschendbaar 
en de ministers verantwoordelijk. De 
rechtsstaat zoals wij die nu kennen, 
begon vorm te krijgen. Belangrijk hierin 
is de trias politica, de scheiding der 
machten in een rechtsprekende, 
een uitvoerende en een wetgeven-
de macht. (Meer uitleg en informatie 
hierover vind je in WHY Magazine, 
Agressie). De drie machten moeten met 
elkaar in balans zijn: geen enkele gele-
ding heeft het laatste woord. Dat is een 
continu spanningsveld. (Zie bron 1.)

Een goede rechtsstaat
Het tegenovergestelde van een goede 
rechtsstaat is een politiestaat, of een to-
talitaire staat. In een politiestaat is er al 
snel sprake van willekeur: de politie kan 
mensen oppakken, zonder dat er een 
rechter aan te pas komt. De overheid 
wordt niet gecontroleerd. Een totalitai-
re staat gaat nog verder. Hier bemoeit 
de overheid zich in hoge mate met zijn 
inwoners. Er is geen privacy en kritiek 
wordt afgestraft. In een rechtsstaat zou 
dat niet mogelijk zijn. Daarin zijn vrijheid, 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van 
essentieel belang. De burger kan erop 
rekenen dat hij beschermd wordt tegen 
medeburgers en tegen de overheid. 
Een rechtsstaat kent vier pijlers: er zijn 
grondrechten, er is sprake van een 
scheiding der machten, er is het lega-
liteitsbeginsel en er is een onafhan-
kelijke rechtsspraak. Grondrechten, 
zoals het principe dat iedereen in gelijke 
gevallen gelijk behandeld wordt, staan 
in de grondwet. Het legaliteitsbeginsel 
bepaalt dat alles wat de overheid doet 
gebaseerd moet zijn op een wet. Daar-
naast mogen wetten niet met terugwer-
kende kracht worden toegepast. 

Uitholling?
Voor de landelijke verkiezingen van 
2017 waarschuwde een onafhanke-
lijke commissie van hoogleraren en 
advocaten voor een aantal politieke 
partijen. De commissie had de partij-

Lange tijd had de democratische rechtsstaat de beste papieren. Maar 
de laatste jaren wordt daar aan gemorreld. Is democratie wel zo zalig-
makend? Staat de democratie onder druk? En hoe erg is dat?

Tekst: Theo Breen & Hilde van Halm

BRON 1  RECHTBANK EN POLITIEKE 
KWESTIES
De rechtbank beslist over kwesties in het 
strafrecht (misdrijven, bijvoorbeeld), het 
civiel recht of privaatrecht  (problemen 
tussen burgers) en het bestuursrecht 
(besluiten die met de overheid te maken 
hebben). Volgens de scheiding der mach-
ten bemoeit de rechtbank zich niet met de 
politiek, maar burgers kunnen zich wel tot 
de rechter wenden als zij het niet eens zijn 
met besluiten van de overheid. Zo werd in 
2018 de staat aangeklaagd door Urgenda. 
Deze organisatie vond dat de Nederlandse 
overheid te weinig deed tegen de uitstoot 
van broeikasgassen. De rechter stelde 
Urgenda in het gelijk. De rechtbank heeft 
ook uitspraken gedaan in andere politieke 
kwesties, zoals het terughalen van IS-kin-
deren. De Raad van State (een advies-
orgaan van de regering en de hoogste 
rechtsprekende instantie als het gaat 
om bestuursrecht) deed in 2019 ook de 
‘Stikstofuitspraak’, wat later weer leidde tot 
protestacties van boeren en bouwers. Som-
mige mensen kijken hier kritisch naar. Krijgt 
de rechtbank te veel politieke macht? Of is 
het juist een teken van een goed functione-
rende rechtsstaat?

1.  Lees bron 1 en de extra informatie op whymagazine.nl. 
a. Doe verder onderzoek naar een van de in bron 1 genoemde onderwerpen (Urgenda, IS-kinderen,  
Stikstofuitspraken). 
b. Zoek uit waar het precies over gaat en waar de rechter uitspraak over heeft gedaan. 
c. Schrijf een betoog waarin je de vragen die aan het eind van bron 1 gesteld worden beantwoordt.

2. In China wordt gewerkt aan een ‘sociaal krediet’-systeem, waarmee mensen punten kunnen   verzamelen als ze goede dingen doen. Dit doet critici denken aan een aflevering uit de serie Black   Mirror.
 a. Onderzoek waar de aflevering ‘Nosedive’ over gaat, of bekijk hem via Netflix. 
 b. Onderzoek wat het Chinese ‘sociaal krediet’-systeem behelst.
 c. Stel je voor dat hier zo’n systeem ingevoerd zou worden. Bespreek met een groepje van vier wat de gevolgen   zouden zijn voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Hoe groot acht je de kans dat zo’n  systeem in Nederland ingevoerd wordt?

3. De Piratenpartij waarschuwt dat Nederland een politiestaat kan worden. Volgens de Geuzenpartij is   het al zover. 
  a. Lees via whymagazine.nl waarop deze partijen hun ideeën baseren.
          b. Houd vervolgens een debat met de klas over de stelling: 'Onze democratische rechtsstaat staat onder druk.'

•

programma’s beoordeeld en was tot de 
conclusie gekomen dat de voorstellen 
van onder andere PVV, CDA en SGP de 
rechtsstaat ondermijnden. Het ging dan 
om voorstellen als het opzeggen van 
internationale verdragen en maatregelen 
tegen terrorisme, jihadisme, migratie en 
de islam. Deze partijen wilden hiervoor 
fundamentele rechten en vrijheden 

Rechtsstaat 
Lang leve de demo- 
cratische rechtsstaat? 

inperken, zoals het recht op een eerlijk 
proces, vrijheid van meningsuiting of 
de vrijheid van godsdienst. Vaak doen 
partijen dit onder het mom van bescher-
ming van de rechtsstaat. 'Maar,' zei de 
commissie, 'je kunt de rechtsstaat niet 
beschermen door hem zelf te ondermij-
nen.'

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is een rechtsstaat?
2. Welke vier pijlers heeft een 

goede rechtsstaat?
3. Op welke manieren kan een 

rechtsstaat onder druk komen 
te staan?

De laatste jaren heeft de 
Europese Unie regelmatig kritiek op 
landen als Polen en Hongarije. In bei-
de landen zijn er wetten doorgevoerd 
die de rechtsstaat onder druk zetten. 
De rechterlijke macht is ingeperkt 
en deels onder staatscontrole gezet. 
Mediawetten zorgen ervoor dat de 
regering een grote invloed heeft op 
de inhoud van programma’s en op 
wat de kranten publiceren. 
In februari 2022 verloren Polen en 
Hongarije een belangrijke rechtszaak. 
De hoogste Europese rechter oor-
deelde dat EU-landen gekort mogen 
worden op hun EU-subsidies, als 
bijvoorbeeld rechters niet onafhan-
kelijk hun werk kunnen doen, of als 
er sprake is van corruptie. 
Dit ‘conditionaliteitsregime’ moet 
voorkomen dat EU-geld door c or-
    ruptie of vriendjespolitiek in 
         verkeerde handen komt
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5
- Lees het vervolg van het artikel. Be-
spreek de laatste alinea en ga na of de 
leerlingen begrijpen wat hier staat: op 
welke manier ondermijnen de genoem-
de partijen de rechtsstaat? 
- Lees bron 1. 
- Opdracht 1 kunnen leerlingen zelf-
standig maken. Je kunt de gevonden 
resultaten bespreken in een klassenge-
sprek. Het betoog kunnen leerlingen als 
huiswerk maken. Je kunt dit met een 
cijfer beoordelen.
- Opdracht 2 maken leerlingen in een 
groepje van vier en kan afrondend 
klassikaal besproken worden.
- Opdracht 3 vraagt om individueel 
onderzoek van leerlingen, waarna er 
een debat of discussie in de klas kan 
volgen.
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 16 & 17: Strafsysteem. Heeft straf-
fen zin? 
Sluit aan bij §2, Regels, van Perspectief.
In een rechtsstaat is er een rechtvaardig 
en onafhankelijk systeem van berech-
ting en bestraffing.

- Lees ‘Start’. Is levenslange gevan-
genisstraf een onmenselijke straf? 
Waarom wel of niet? Waarom wordt 
het belangrijk geacht dat bestraften 
een perspectief op vrijlating hebben? 
En waarom is het ontsnappen uit de 
gevangenis niet strafbaar? 
- Begin 2020 waren er nieuwsberichten 
dat criminaliteit/crimineel gedrag een 
steeds meer en vaker de school binnen-
komt. Via http://www.stichtingwaarheid.
nl/workshop-jm/ kun je een ex-gedeti-
neerde uitnodigen om dit onderwerp in 
de klas te bespreken. 

- Lees het artikel en bron 1. 
- De opdrachten kunnen individueel 
gemaakt worden. 
- Opdracht 3 kan ook klassikaal bespro-
ken worden. 
- Opdracht 4 kun je klassikaal inleiden 
door deze documentaire ’25 jaar EBI 
Vught’ te kijken, een inkijkje in de ‘Extra 
Beveiligde Inrichting’ in Vught. (22’45): 
https://youtu.be/0VaBALZf3_Y. De leer-
lingen kunnen individueel het artikel 
lezen. Sluit de opdracht af met een 
debat over de stelling.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 18 & 19: Regels en vrijheid. ‘De 
ware vrijheid luistert naar wetten.’ 
Sluit aan bij §2, Regels, van Perspectief. 
Regels beperken je niet alleen, ze geven 
je ook vrijheid.

- Lees ‘Start’. Bespreek dit aan de 
hand van opdracht 3: het gaat om een 
afweging tussen rechtvaardigheid en 
compassie.
- Lees het artikel en bron 1. Hier vind 
je een filmpje (10’31) waarin dieper 
ingegaan wordt op het vrijheidsbegrip 
van Berlin: https://youtu.be/kyLDKKm-
QMxI. Je kunt dit klassikaal bekijken en 
bespreken.
- Opdracht 1 is een groepsopdracht. 
Opdracht 2 en 4 kunnen individueel 
gemaakt worden. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
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Om deze vraag te beantwoorden is het 
goed om een onderscheid te maken 
tussen constitutieve en regulatieve 
regels. Denk maar aan het voetbalspel. 
Constitutieve regels constitueren het 
spel. Ze geven het officiële kader aan 
waarbinnen het spel mogelijk wordt: de 
grootte van het veld, hoeveel spelers er 
mee mogen doen en wat er moet ge-
beuren als de bal buiten de lijnen komt. 
Regulatieve regels reguleren het ge-
drag van spelers. Een verdediger mag 
een aanvaller beletten om te scoren, 
maar dat mag niet op een oneigenlijke 
manier, zoals met geweld.
Constitutieve regels zijn goed om-
schreven en universeel. Ze bepalen de 
standaard en maken daarmee het spel 
mogelijk. Dat is belangrijk, want als je 
een eerlijke competitie wilt voeren, dan 
moet de buitenspelregeling in Gro-
ningen hetzelfde zijn als in Terneuzen. 
Regulatieve regels zijn in principe ook 
universeel, maar ze zijn wat vager en 
vaak ook een kwestie van interpretatie. 
Daarom zijn er grensrechters en een 
scheidsrechter: ze zorgen ervoor dat al-
les eerlijk verloopt en ze beschermen de 
spelers tegen elkaar. De begrenzingen 
van de spelregels bieden voor alle spe-
lers de vrijheid om het spel te spelen. 
Het is de kunst om die vrijheid optimaal 
te benutten. Balcontrole, spelinzicht en 
het atletisch vermogen van de spelers 
kunnen dan het verschil maken. 

Constituties
Het woord constitutie betekent ook 
grondwet. Dat is geen toeval. In de 
grondwet staan de basisregels van 
het maatschappelijke spel. Het is 
een soort sociaal contract. Het zijn 
regels die voor iedereen binnen de 
samenleving van toepassing zijn. Ook 
hier geldt weer dat beperkingen de 
basis vormen van vrijheid. 
De filosoof Thomas Hobbes (1588– 
1679) was een van de eersten die 
het over een ‘sociaal contract’ tussen 
overheid en burgers had. Hij meende 
dat dit te nodig was vanwege de aso-
ciale aard van mensen. Volgens hem 
zijn mensen agressief en egoïstisch. 
Als je de ‘natuur’ zijn gang laat gaan, 
dan slaan ze elkaar uit eigenbelang 
de hersens in en is het leven ‘solitary, 
poor, nasty, brutish and short.’ Dat 
is volgens Hobbes de enige reden 
waarom mensen zich onderwerpen 
aan een machthebber: ze leveren de 
vrijheid om zelf geweld te plegen in, 
in ruil voor bescherming. Daarmee 
heeft de koning (of een andere vorm 
van overheid) het geweldsmono-
polie. Historisch gezien kwam de 
ontwikkeling van moderne grondwet-
ten tot stand na eeuwen van geweld 
en onderdrukking. Maar dat wil niet 
per se zeggen dat Hobbes gelijk heeft 
met zijn nogal pessimistische kijk op 
mens en samenleving. Er zijn name-

De titel van dit artikel komt uit een gedicht van Jacques Perk (1859– 
1881). Perk had het over dichtkunst: een vaste vorm als een sonnet zou 
volgens hem de grootste vrijheid van expressie geven. De zin is een 
gevleugelde uitdrukking geworden die van toepassing is op de samen-
leving. Maar hoe vrij is een vrijheid die gehoorzaamt aan regels?

Tekst: Bert de Vries

Regels en vrijheid 
‘De ware vrijheid luistert  
naar wetten’

lijk ook meer rationale overwegingen die 
ten grondslag liggen aan het idee van 
basale regels voor de samenleving. 

Sluier der onwetendheid
De filosoof John Rawls (1921–2002) 
ontwikkelde het volgende gedachte-ex-
periment: Stel je voor dat je een nieuwe 
samenleving wilt ontwerpen. Hoe 
zorg je ervoor dat iedereen het eens is 
over de rechtvaardigheid van de meest 
basale regels? Wil je bijvoorbeeld een 

samenleving die een bepaald bestaans-
minimum garandeert, een sociaal vang-
net? Of zou er een bovengrens moeten 
zijn aan rijkdom? Volgens Rawls zou 
je hierover moeten oordelen, zonder 
van tevoren te weten welke positie 
jij in die samenleving inneemt. Als je 
niet weet of je rijk of arm zal zijn, ziek 
of gezond, machtig of onderdrukt, zal 
je oordeel universeel rechtvaardig zijn. 
Rawls noemde dit de sluier der onwe-
tendheid. 

1.  Bespreek de volgende kwesties in groepjes van maximaal vijf personen.  
a. Bespreek waarom Rawls het principe van de ‘sluier der onwetendheid’ denkt te moeten hanteren.  
b. Bespreek wat jullie eigen antwoorden zijn op de vragen over het bestaansminimum en een bovengrens aan rijkdom.  

c. Bespreek wat deze antwoorden zouden zijn als je redeneert vanuit het principe van de ‘sluier der onwetendheid’. 

2.  Artikel 1 uit de Nederlandse grondwet luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke   gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ 
  Leg aan de hand van voorbeelden uit hoe Isaiah Berlins twee vormen van vrijheid (zie bron 1) betrekking hebben op Artikel 1.

3.   Lees 'Start'. Het gaat hier om de afweging tussen rechtvaardigheid en compassie. Als je strikt de regels volgt, dan is dat rechtvaardig. Of mag je uitzonderingen maken en compassie tonen? 
a. Waarom zou Trump de migratieregels hebben aangescherpt? En waarom zou hij ze weer hebben teruggedraaid? b. Zou je bij dit dilemma kiezen voor rechtvaardigheid of compassie? Waarom? Bespreek het in tweetallen. 

4.  Lees bron 1. Schrijf voor jezelf op waar en op welke manier je in je leven negatieve en positieve     vrijheid ervaart.

•

BRON 1 VRIJHEID VAN EN VRIJHEID TOT
De Britse filosoof Isaiah Berlin  (1909–1997) 
schreef het beroemde essay Two concepts 
of liberty (1958). Hierin maakte hij een 
onderscheid tussen negatieve en positieve 
vrijheid.
Met negatieve vrijheid bedoelde hij 
‘vrijheid van…’ Bijvoorbeeld: vrijheid 
van dwang, van regels en van vreemde 
overheersing. Het gaat er dus om wat er 
niet is, waarvan je bevrijd bent. Dit aspect 
van vrijheid houdt in dat je niet gehinderd 
wordt in je keuzemogelijkheden. Je kunt 
doen wat jou het beste lijkt, je hebt kansen 
om de mogelijkheden te benutten. 
Positieve vrijheid is ‘vrijheid tot…’ Dat 
bekent dat je niet alleen kansen hebt, maar 
ze ook benut. Dat je de vrijheid die je hebt, 
ook echt gebruikt. Berlin waarschuwde 
ervoor dat te veel negatieve vrijheid leidt tot 
ongelijkheid. Niet iedereen is in staat om 
alle kansen te grijpen. In vrijheid blijken de 
verschillen tussen mensen. In onvrijheid 
zijn mensen allemaal min of meer gelijk.

© Jeffrey Lin | Unsplash.com

Aan het eind van dit artikel kun je:
1. uitleggen waarom sommige 

regels vrijheid beschermen.
2. aan de hand van een voorbeeld 

het verschil tussen constitutie-
ve en regulatieve regels uitleg-
gen.

3. uitleggen hoe ‘de sluier der 
onwetendheid’ werkt in het 
gedachte-experiment van  
 John Rawls. 

Onder president Obama 
bestond de regel al, maar president 
Trump besloot hem streng na te 
leven. Steken Zuid-Amerikaanse 
asielzoekers met kinderen de grens 
naar de VS illegaal over, dan worden 
ze vastgezet. Ouders en kinderen 
worden daarbij van elkaar geschei-
den. De wereld heeft op deze prak-
tijken verontwaardigd gereageerd. 
Kinderen mogen toch nooit de dupe 
worden van zulke politieke beslissin-
gen? Trump heeftde regel snel terug-
gedraaid. Toch zit er ook een andere 
kant aan: Genoeg mensen misbrui-
ken de regels, zeker als ze weten dat 
deze soepel worden nageleefd. Zij 
nemen juist kinderen mee bij hun 
illegale oversteek, omdat ze weten 
     dat ze dan een soepeler behan-
          deling krijgen.
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Om te kunnen straffen, heb je een 
bepaalde hiërarchie nodig. Degene die 
de straffen uitdeelt, heeft meer macht 
en/of gezag dan degene die gestraft 
wordt. Ouders hebben dat gezag over 
hun kinderen, en een docent heeft dat 
over leerlingen. Vaak is dat een vorm 
van natuurlijk gezag. In de samenleving 
is er ook formeel gezag: dat is bij wet 
geregeld. In principe is natuurlijk ieder 
mens gelijk – dat staat zelfs in de grond-
wet – maar er worden mensen aan-
gesteld om te controleren of wetten 
worden nageleefd en om overtreders 
op te sporen. Anderen kijken of iemand 
inderdaad schuldig is en welke straf er 
opgelegd moet worden. Weer anderen 
zorgen ervoor dat de opgelegde straf 
ook inderdaad wordt uitgevoerd. In 
ons land stelt de bevolking (via volks-
vertegenwoordigers) de regels van de 
samenleving vast. De politie en andere 
controlerende instanties zorgen voor 
de handhaving. Als iemand tegen deze 
regels ingaat, is de rechter de persoon 
die een oordeel mag vellen over de 
verdachte en die hem of haar een 
straf op mag leggen. Deze straffen zijn 
ook in wetten vastgelegd. 

Soorten straffen
De rechter kan verschillende soorten 
straffen opleggen aan wetsovertreders. 
De rechter kan kiezen voor een taak-
straf. De dader moet voor een be-
paalde tijd een taak uitvoeren die ten 
goede komt aan de samenleving. Er 
kan ook gekozen worden voor een geld-
straf. Dit betekent dat de dader een 
bepaald bedrag moet betalen om zo 
het misdrijf of de schade te vergoe-

den. Een verkeersboete is een vorm 
van geldstraf. Als je die niet wilt of 
kunt betalen, kan dat worden omge-
zet in een andere straf. Ten slotte kan 
de rechter kiezen voor een vrijheids-
straf: de dader moet een bepaalde 
tijd in de gevangenis doorbrengen. 
Het is de zwaarste vorm van straffen 
die we in Nederland kennen. 

Redenen om te straffen
Er zijn vijf redenen aan te wijzen 
waarom mensen die de samenleving 
schade toebrengen bestraft worden. 
Ten eerste: vergelding. Iemand 
heeft iets verkeerds gedaan en 
moet daar nadelige gevolgen van 
ondervinden, die erger zijn dan de 
overtreding die hij begaan heeft. Hij 
betaalt (met geld of met vrijheid) voor 
de overtreding, waarna hij weer terug 
kan keren in de samenleving. Een 
straf moet verder recidive voorko-
men: de herhaling van een straf-
baar feit. Het moet de dader helpen 
inzien dat zijn gedrag fout was, en 
ervoor zorgen dat hij het gedrag niet 
herhaalt. Ten derde hebben straffen 
een afschrikwekkende werking. Als 
je weet welke straf er op een over-
treding staat, zal je zo’n overtre-
ding minder snel begaan. Dat maakt 
de samenleving veiliger. Daarnaast 
voorkomt het een strafsysteem 
waarbij mensen zelf het recht in 
eigen hand nemen: eigenrichting. 
Dat zou de samenleving onveilig en 
oneerlijk maken. Ten slotte wordt 
de samenleving door te straffen 
beschermd tegen verdere overtre-
dingen. Mensen die een gevaar voor 

Mensen die zich niet aan de regels houden, worden bestraft. Dat begint 
bij de opvoeding thuis, dat geldt op school en ook op straat. Maar wat 
voor nut heeft straffen eigenlijk en wie bepaalt dat iemand straf krijgt? 

Tekst: Peter de Jong

Strafsysteem

•

BRON 1 MAATWERK 
Rechters willen (natuurlijk) voorkomen dat daders 
opnieuw in de fout gaan. Daarom is de straf die zij 
opleggen maatwerk. Ze kijken niet alleen naar het ge-
pleegde misdrijf, maar ook naar wat voor persoon  de 
verdachte is, de omstandigheden waaronder het feit 
gepleegd is en de impact op het slachtoffer. Gevange-
nisstraf is dan niet altijd de beste oplossing. De kans 
is groot dat de veroordeelde zijn baan verliest, zijn 
opleiding afbreekt, zijn huis kwijtraakt en relatiepro-
blemen krijgt. Dat vergroot de kans dat hij opnieuw 
in de fout gaat. Dat is slecht voor de veroordeelde én 
voor de samenleving. 
Rechter Elianne Rens: ‘Ik gaf een jongen van 23 een 
taakstraf. Tijdens het uitgaan had hij, onder invloed 
van drank, een meisje in de billen geknepen en een 
tongzoen gegeven. Dat was voor het meisje heel ver-
velend, maar de gevolgen vielen mee. De jongen had 
geen strafblad, volgde een opleiding en was enorm 
geschrokken. Er zouden een heleboel dingen mis zijn 
gegaan als hij gevangenisstraf had gekregen. Je komt 
daar gewoon veel slechter uit.’
Bron: Hoe bepaalt de rechter zijn straf? via  
www.rechtspraak.nl. 

anderen of voor de maatschappij zijn, 
worden (tijdelijk) opgesloten. 

Goede rechtsstaat
In een goed functionerende rechtsstaat 
worden mensen op een rechtvaardige 
manier gestraft en worden wetten ge-
vormd zoals de samenleving dit wil. Als 
de rechtsstaat niet goed functioneert, 
bijvoorbeeld in een dictatuur, kan er 
willekeur ontstaan: dan worden mensen 
uit bepaalde sociale klassen, mensen 

1. Kijk via whymagazine.nl naar een documentaire over gevangenisstraf.  
 a. Welke goede kanten van gevangenisstraf komen in deze documentaire naar voren?
 b. Wat zijn de mindere kanten?
 c. Welke gevaren zijn er voor de samenleving als een gevangenis op deze manier wordt ingericht?

2. Nederland kent drie manieren van straffen: de geldstraf, de taakstraf en de vrijheidsstraf. Beantwoord  de volgende vragen over deze straffen:
 a. Beschrijf per straf hoe deze straf beantwoordt aan de redenen om te straffen.
 b. Welke manier van straffen is volgens jou het meest effectief? Welk(e) effect(en) wordt (worden)   hiermee bereikt?
 c. Lees bron 1. Wat vind je van de opgelegde straf en de argumentatie van de rechter?

3.  Lees Start. De levenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf in Nederland. Andere landen kennen ook de doodstraf.
 a. Onderzoek welke landen de doodstraf kennen en voor welke misdrijven deze wordt toegepast. b. Onderzoek de argumenten voor en tegen de doodstraf.
 c. Schrijf een betoog van 500 woorden over de stelling: 'Nederland moet de doodstraf opnieuw invoe-  ren.' Ga hierbij in op de voors en tegens van zowel de doodstraf als van 'levenslang'. 

4. De gevangenis in Vught is een Extra Beveiligde Inrichting, bedoeld voor zeer gevaarlijke en/of extra   vluchtgevaarlijke gevangenen. 
 a. Zoek meer informatie over het regime in de EBI in Vught: Welke extra maatregelen worden er   genomen? Wat betekent dit voor de gevangenen?
 b. Lees het artikel hierover via whymagazine.nl. Waar richt de kritiek van Amnesty International zich op?   c. Houd een debat over de stelling: 'Niemand mag worden opgesloten in een Extra Beveiligde            Inrichting. Dat is onmenselijk.'  

met een afwijkende politieke of gods-
dienstige overtuiging of mensen die tot 
bepaalde etnische groepen behoren, 
meer of zwaarder bestraft. Dat kan 
gebeuren als rechters niet onafhankelijk 
zijn. In een democratisch bestel luiste-
ren de wetgevende en de rechterlijke 
macht ook naar signalen uit de samenle-
ving. Dit kan leiden tot aanpassingen in 
wetten (wat is strafbaar en wat niet?) en 
in de strafmaat. (Zie Start en  
bron 1.)

Heeft straffen zin?

© Cole Patrick | Unsplash.com

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Welke vormen van straffen kent 

Nederland?
2. Welke vijf redenen zijn er 

waarom we als samenleving 
straffen?

3. Wat is volgens jou de beste 
manier van straffen?

In Nederland is de levenslange 
gevangenisstraf echt levenslang. 
Daar was veel kritiek op, omdat dit 
een uitzichtloze straf zou zijn. Het 
Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens noemde het regelmatig 
een onmenselijke straf. In 2017 is het 
beleid veranderd. Iedere gevangene 
die tot levenslang veroordeeld is, 
krijgt nu na 25 jaar een herbeoorde-
ling door een onafhankelijk college. 
Juristen en gedragswetenschappers 
geven dan een advies aan de minis-
ter voor Rechtsbescherming of de 
veroordeelde zou kunnen terugkeren 
in de samenleving. Als de minis-
ter, het Openbaar Ministerie en de 
rechter vinden dat dat inderdaad kan, 
dienen ze een advies in bij de koning. 
Die kan dan beslissen of hij wel of 
     geen gratie verleent. 
 Bron: rechtspraak.nl
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Blz. 20 & 21: Ethische dilemma’s. Het 
‘beste’ van twee kwaden? 
Sluit aan bij §3, Kiezen, van Perspectief.
Medisch-ethische dilemma’s lijken vaak 
een keuze uit twee kwaden.

- Lees ‘Start’ en het vervolg van het 
artikel.
- Opdracht 1 geeft drie casussen die 
klassikaal besproken/uitgespeeld kun-
nen worden. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 22 & 23: John Stuart Mill. Een plei-
dooi voor individuele vrijheid 
Sluit aan bij §3, Kiezen, van Perspectief.
Het negentiende-eeuwse liberalisme 
propageerde de individuele vrijheid.

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1.
- Dit filmpje legt het denken van Mill 
over vrijheid nog eens uit (2’49): https://
youtu.be/TIts0UJnUQE. De opkomst 
van het liberalisme wordt hier uitge-
legd: https://youtu.be/zUkwf6f0KJk 
(4’24). Dit kan leerlingen helpen bij het 
maken van opdracht 1.
- Opdracht 1 kunnen leerlingen in-
dividueel maken, opdracht 2 is een 
groepsopdracht. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

 
 
 
 
 
 
 
 

Blz. 24 & 25: Stemgedrag. Waarop ba-
seer je je keuze? 
Sluit aan bij §3, Kiezen, van Perspectief.
Er is een ruim aanbod van politieke 
partijen. Hoe weet je wat voor jou de 
beste keuze is?

- Lees ‘Start’, de rest van het artikel en 
bron 1.
- In dit filmpje van NOSop3 vertellen 
jongeren waarom ze niet gestemd 
hebben (1’30): https://youtu.be/eY-
RcnRxmjAM. Wat vinden leerlingen 
daarvan? Doet je stem er niet toe? Moet 
je je eerst in politiek verdiepen om te 
kunnen stemmen? Hoe had de Kamer 
eruitgezien als alleen de groep tussen 
de 18 en 35 jaar was gaan stemmen? 
Bekijk het hier (1’20): https://youtu.be/
G3mfZbZgWYA. 
- Bespreek met de klas op welke manier 
je meer invloed uitoefent: als je gaat 
stemmen of als je gaat demonstreren.
- Opdrachten 1 t/m 3 kunnen leerlingen 
individueel maken.
- Opdracht 4 doen leerlingen in twee-
tallen. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
 
Blz. 26 & 27: Determinisme: Waarom 
ben ik wie ik ben? 
Sluit aan bij §4, Verantwoordelijkheid, 
van Perspectief.
In hoeverre ben je vrij, in hoeverre ligt 
je leven vast?

- Lees ‘Start’ en het artikel. 
- Filosoof Bas Haring geeft uitleg over 
de complexe vragen rondom de vrije 
wil en vertelt waarom deze vragen rele-
vant zijn: https://youtu.be/sdI898CahF0 
(12’08). (Dit is het tweede deel van een 
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Op wie? 
Wanneer je hebt besloten dat je wilt 
gaan stemmen en een keuze hebt ge-
maakt uit alle partijen, moet je ook nog 
stemmen op een kandidaat. Veel men-
sen kiezen voor de lijsttrekker, of voor 
een bekende: iemand die ze kennen van 
tv, of op gemeentelijk niveau iemand die 
ze persoonlijk kennen. Er zijn ook men-
sen die strategischer kiezen. Ze kiezen 
bijvoorbeeld bewust voor een vrouw die 
lager op de lijst staat, of voor iemand uit 
een etnische minderheid. (Zie bron 1.) 
Door middel van voorkeurstemmen 
kunnen lager geplaatste kandidaten 
namelijk alsnog verkozen worden. Door 
hier rekening mee te houden bij het 
uitbrengen van je stem, kun je ervoor 
zorgen dat de politiek meer divers 
wordt. 

Uit cijfers van The Economist blijkt dat 
slechts 4,5 procent(!) van de wereldbe-
volking in een volledig open democratie 
leeft, en dus mag beslissen wie er over 
hen regeert. Zo bekeken is stemmen 
een voorrecht. Maar lang niet iedereen 
ziet dat zo. Bij de Tweede Kamerverkie-
zingen maakt vaak nog wel 80% gebruik 
van zijn/haar stemrecht, maar bij de ge-
meenteraadsverkiezingen ligt dat aantal 
een stuk lager: net boven de helft. Voor 
de Europese verkiezingen gaat minder 
dan 40% van de stemgerechtigden 
naar de stembus. Het percentage 
jongeren dat gaat stemmen, ligt nog 
veel lager. Vooral de jongeren die net 18 
geworden zijn en voor het eerst naar de 
stembus mogen, gaan vaak niet stem-
men. Hoe komt dat? 

Vertegenwoordiging 
Veel stemgerechtigden hebben het 
gevoel dat hun stem geen invloed heeft. 
Op individueel niveau is dat natuurlijk 
zo: één stem meer of minder haalt niet 
veel uit. Maar wanneer een groot aantal 
jongeren hun stem niet uitbrengen, is 
de stem van deze generatie gelijk een 
stuk minder vertegenwoordigd. Zo kan 
het gebeuren dat een partij die juist voor 
hun belangen opkomt, niet verkozen 
wordt. Thema’s die jongeren aanspreken 
komen dan niet op de politieke agenda 
terecht, waardoor de jongeren nog min-
der belangstelling hebben voor politiek, 
waardoor ze vier jaar later misschien 
opnieuw thuisblijven… 

Vertrouwen
Veel mensen zijn het vertrouwen in de 

politiek kwijtgeraakt. Ze hebben het ge-
voel dat er toch niets verandert, of dat 
de gevestigde partijen niets voor hen 
kunnen betekenen. Je ziet dat ook aan 
de opkomst van one-issuepartijen, of 
protestpartijen, die zich (vooral) richten 
op één thema. Denk aan 50Plus, PVV of 
de Partij voor de Dieren. Hun opkomst 
zorgt voor meer keuze, maar ook voor 
versnippering van het politieke land-
schap. Bij de Tweede Kamerverkiezin-
gen in 2017 deden er 28 partijen mee. 
Vraag is of een groter aantal partijen 
bijdraagt aan meer democratie. 

Kiezen maar! 
Om te zorgen dat jouw belangen en 
ideeën vertegenwoordigd worden, is het 
dus belangrijk om gebruik te maken van 
je stemrecht. Maar hoe weet je welk 
vakje je rood moet maken in het stem-
hokje? Er zijn een aantal manieren.
Hoogstwaarschijnlijk ken je op landelijk 
niveau wel een aantal politici en grote 
partijen, en weet je grofweg waar zij 
voor staan. Misschien is er een partij die 
heel goed bij je past en waar je je stem 
op wil uitbrengen, of waar je zelfs lid 
van wil worden. Misschien weet je juist 
welke partij(en) jouw stem in ieder geval 
niet krijgt of krijgen. 
In de aanloop naar verkiezingen wordt 
er altijd een aantal debatten georgani-
seerd, waar de lijsttrekkers aan mee-
doen. Hier gaan ze in discussie over 
belangrijke thema’s, zoals economie, 
milieu, en integratie. Tijdens zo’n debat 
kom je te weten hoe partijen tegen 
onderwerpen aankijken. Welke argu-
menten spreken je aan?

In Nederland ben je vrij om te gaan stemmen, of om dat niet te doen. 
We hebben geen stemplicht, zoals in sommige andere landen, maar 
stemrecht. Toch maakt lang niet iedereen gebruik van dat recht. Waar-
om zou je gaan stemmen? En hoe maak je daarbij een goede keuze? 

Tekst: Theo Breen

Stemgedrag

Je kunt natuurlijk gebruik maken van een 
online stemwijzer, die aan de hand van 
een aantal stellingen jouw positie in het 
politieke landschap bepaalt en kijkt bij 
welke partij die het beste aansluit. 
Ben je ergens boos om? Je kunt een 
signaal afgeven door (niet) op een partij 
te stemmen vanwege een bepaald 
thema. De kans dat een partij volledig bij 
jou en je overtuigingen past, is namelijk 
niet zo groot. Bovendien worden er bij 
het vormen van een coalitie vaak com-
promissen gesloten, waarbij sommige 
standpunten naar de achtergrond kunnen 
verdwijnen. Het is daarom belangrijk om 
bepaalde thema’s uit te kiezen die voor 
jou belangrijk zijn. Je kunt hier een aantal 
verkiezingsprogramma’s op napluizen, 
bijvoorbeeld van de partijen waar je 
tussen twijfelt. Of je kunt deze thema’s 
nadruk geven bij een online stemwijzer. 

Waarop baseer je je keuze? BRON 1 STEM OP EEN VROUW 
Op dit moment is een minderheid van de 
kamer- en raadsleden vrouw. De stichting 
Stem op een vrouw! wil daar verandering in 
brengen. Zij vraagt kiezers om slimmer te 
stemmen. Veel mensen stemmen namelijk 
op de lijsttrekker, of op de eerste vrouw 
op de lijst. Maar deze mensen worden 
vaak toch al gekozen. Volgens de stichting 
kun je beter lager op de lijst kijken en een 
voorkeurstem uitbrengen op een andere 
vrouw, zodat zij meer kans maakt om in 
de regering of raad te komen. Kijk daarom 
naar de peilingen. Ziet het ernaar uit dat 
een partij volgens de peilingen vijf zetels 
zal krijgen? Stem dan op een vrouw die 
buiten die eerste vijf kandidaten valt. Dit 
strategisch stemmen leidde in 2017 tot drie 
extra vrouwen in de Tweede Kamer. 
Bron: stemopeenvrouw.com. 

1.  Lees 'Start'.  
a. Vind je demonstreren een goede manier om je mening te geven en invloed uit te oefenen op de politiek? Motiveer je antwoord. 
b. Wat is het verschil tussen je mening geven in een demonstratie of door je stem bij verkiezingen?

2. Er zijn verschillende keuzes die mensen maken bij het (niet) uitbrengen van hun stem. 
 a. Beredeneer waarom sommige mensen een blanco stem uitbrengen, of bewust thuisblijven. 
 b. Geef je mening: Haalt een blanco stem meer uit dan het niet uitbrengen van je stem? 

3. Wat zijn zwevende kiezers?
 a. Bekijk het filmpje op whymagazine.nl. 
 b. Waarom neemt het aantal zwevende kiezers toe? Leg het in je eigen woorden uit. 
 c. Hoe maken stemmers hun keuze volgens dit filmpje? 

4.    De opkomst onder jongeren is al jaren laag. Bedenk in tweetallen een campagne om jongeren te overtuigen dat ze moeten gaan stemmen. Werk deze campagne op een creatieve manier uit. Je mag een plan bedenken, of echt een poster of bijvoorbeeld een filmpje maken. 

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

stemplicht?
2. Hoe werkt het systeem van voor-

keurstemmen? 
3. Waarom zou je blanco stemmen?
4. Op welke verschillende  

manieren kun je je verdiepen  
     in de politiek?

In de jaren 80 gingen in Neder-
land mensen massaal de straat 
op om te protesteren tegen 
kruisrakketten, op het hoog-
tepunt zelfs met 550 duizend 
mensen tegelijk. Sindsdien bleef 
het steeds vaker stil op straat: 
het leek erop dat het tijdperk 
van de protest demonstratie was 
geëindigd. Maar het klimaat 
wist mensen weer op de been te 
krijgen: in 2019 vond de grootste 
klimaatmars plaats in Nederland. 
Ook jongeren die nog niet mogen 
stemmen, liepen in grote aan-
tallen mee en organiseerden hun 
eigen scholierenstakingen. Daar-
mee lieten ze zien dat je ook op 
andere manieren de politiek kunt 
beïnvloeden. 
Bron: ‘Het tijdperk van demon-
straties is springlevend: “Met ons 
     klimaat moet je niet fucken”’, 
          de Volkskrant, 10 maart 2019.
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Dagelijks lopen verpleegkundigen, ver- 
zorgenden en dokters tegen moeilijke 
medische keuzes aan. Bijvoorbeeld over 
reanimeren, iemand thuis laten wonen of 
euthanasie. Het zijn ethische dilemma’s: 
je moet een keuze maken tussen twee 
verschillende morele waarden. Het gaat 
om de vraag wat het goede is om te 
doen. Daarnaast spelen de beweegrede-
nen die iemand voor zijn handelen heeft 
en de consequenties van een handeling 
mee. (Zie bron 1.) Elke handeling heeft 
een aantal nadelige gevolgen, ook als de 
arts, verzorgende of familie naar eer en 
geweten handelt. Maar hoe neem je een 
besluit, als je weet dat er altijd iets of 
iemand benadeeld wordt? Hiervoor zijn 
verschillende richtlijnen waar artsen reke-
ning mee moeten houden, zoals wilsbe-
kwaamheid, autonomie en veiligheid.

Wilsbekwaam
Stel, een man krijgt een zware hartaan-
val. De arts heeft goede hoop dat de 
patiënt goed zal herstellen na de reani-
matie, maar de man draagt een ‘niet-re-
animeerpenning’. Op deze ketting staat 
dat hij niet gereanimeerd wil worden. In 
Nederland is zo’n keuze rechtsgeldig, dus 
de arts moet dat respecteren. Toch zijn er 
uitzonderingen waarin de arts – ondanks 
deze penning – toch tot reanimatie mag 
overgaan: als hij twijfelt over de echtheid, 
ondertekening of interpretatie van de 
wilsverklaring van de patiënt. Bij de wils-
verklaring gaat het om wilsbekwaam-

heid, een van de richtlijnen in ethi-
sche dilemma’s. Een wilsbekwame 
persoon beschikt over alle relevante 
kennis die nodig is om een keuze te 
kunnen maken en om de gevolgen 
van die keuze en de bijbehorende 
handeling of situatie te overzien. 
Iemand is in staat verantwoordelijkheid 
te nemen. Moet de arts uit het voor-
beeld dus accepteren dat zijn patiënt 
een keuze heeft gemaakt? Of kan hij 
de keuze naast zich neerleggen, omdat 
deze man na reanimatie weer helemaal 
de oude zal zijn? Wat de arts ook kiest, 
in beide gevallen wordt zijn patiënt 
benadeeld. Als hij niet tot reanimatie 
overgaat, dan zal de patiënt sterven. 
Is dat écht wat hij wilde? Zelfs als de 
kans op volledig herstel groot was? Als 
de arts wel reanimeert, gaat hij tegen 
de wens van de patiënt in en redt wel-
licht zijn leven tegen zijn zin.

Veiligheid
Ook autonomie, of zelfbeschikking, 
is een belangrijk criterium waar de 
arts rekening mee moet houden. Een 
patiënt heeft het recht of de mogelijk-
heid om zelf te bepalen wat er met 
hem of haar moet gebeuren; het gaat 
om zelfstandigheid, eigen keuzes ma-
ken en vrijheid. In verzorgingshuizen, 
bijvoorbeeld, speelt dit een belang-
rijke rol. Stel dat een dementerende, 
agressieve bewoner met zijn wandel-
stok om zich heen slaat en daarbij het 

Ethische dilemma’s leiden tot veel lastige vragen in de zorg. In hoever-
re zijn patiënten vrij? Wie mag beslissingen nemen als de patiënt dat 
zelf niet meer kan? Is dat de dokter, de familie of een verzorgende? In 
dit soort situaties worden verschillende afwegingen gemaakt. Maar 
welke ook ‘de beste’ lijkt: het blijft vaak kiezen tussen twee kwaden.

Tekst: Daphne van Breemen

Ethische dilemma's
Het ‘beste’ van  
twee kwaden?

personeel en medebewoners raakt. Bij 
niet-ingrijpen wordt de autonomie van 
de patiënt gerespecteerd, maar lopen 
andere bewoners gevaar. De verzorgende 
moet de veiligheid van de andere bewo-
ners ook kunnen garanderen en grijpt 
daarom in. Het kiezen voor de medebe-
woners gaat ten koste van de vrijheid van 
de ander. Een speciale, ethische toolkit 
voor artsen en studenten (zie Start) kan 
helpen om bij dergelijke morele dilem-
ma’s tot een oplossing te komen. 

Grenzen
Autonomie is dus aan grenzen gebon-
den. Bijvoorbeeld wanneer de veiligheid 
van anderen in gevaar komt. Een andere 
grens wordt gesteld door het al dan 

BRON 1 EUTHANASIE
Het al dan niet toepassen van euthanasie, 
het op eigen verzoek beëindigen van het 
leven van patiënten die ondraaglijk en 
uitzichtloos lijden, gaat ook gepaard met 
ethische dilemma’s. Ziet de patiënt de 
onomkeerbare gevolgen van euthanasie 
wel in? En hoe toets je dat bij psychiatrische 
patiënten? Want hoewel de Wet toetsing 
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 
zelfdoding geen onderscheid maakt tussen 
geestelijk en lichamelijk lijden, gebeurt 
dat in de praktijk wel. 'Het lijden van een 
patiënt met uitbehandelde kanker, een korte 
levensverwachting en overduidelijk heel veel 
pijn, is makkelijker en objectiever in kaart 
te brengen dan psychisch lijden,’ zei Steven 
Pleiter, bestuurder van de Levenseindekli-
niek, daarover tegen de Volkskrant. Kortom: 
lichamelijk lijden tast de wilsbekwaamheid 
niet aan, een psychische aandoening doet 
dat vaak wel. Daar wordt het lastig, want in 
de wet staat dat het – naast ondraaglijk en 
uitzichtloos lijden – om een vrije beslissing 
moet gaan, waarvan de patiënt de gevolgen 
overziet. Veel psychiaters wijzen euthana-
sieverzoeken van hun patiënt dan ook af. 

1. Hieronder staan drie casussen. Speel de situatie na, probeer met elkaar het ethische dilemma  te verhelderen en kom tot een oplossing. Gebruik hiervoor de ‘ethische toolkit’ uit ‘Start’. 
 Geef na afloop aan welke (ethische) argumenten de doorslag gaven en waar je aan twijfelde.
 a. Mevrouw Jansen is ziek, ze wordt thuis verzorgd. Ze krijgt hulp bij het douchen, haar buikwond wordt  verzorgd en ze krijgt medicijnen. Haar vaste verzorger gaat met vakantie en wordt vervangen door Hans. Maar   mevrouw Jansen wil geen man aan haar bed en heeft hem weggestuurd. Er is op dit moment geen andere ver-  zorgende beschikbaar.
 b. Meneer de Boer heeft terminale blaaskanker. Hij heeft veel pijn en is onrustig. Hij krijgt veel morfine tegen de   pijn en is daardoor niet helemaal helder. Hij zou er veel baat bij hebben als er een katheter geplaatst zou  worden, maar dat weigert hij. 
 c. Meneer Vreugdehil en mevrouw Blijmoed wonen in een verpleeghuis. Zij zijn allebei dementerend. Ze    worden verliefd op elkaar en vrolijken helemaal op. Ze zitten hand in hand, ze knuffelen op een bankje. De    kinderen van mevrouw Blijmoed vinden dit afschuwelijk. Vorige week troffen ze hun moeder half ontkleed met  meneer Vreugdehil in bed aan. De kinderen willen dat meneer Vreugdehil wordt overgeplaatst. 

  Dilemma’s ontleend aan: www.zorgethiek.nu 

niet wilsbekwaam zijn. Een arts bepaalt 
wanneer iemand dat niet meer is en 
dus wilsonbekwaam genoemd moet 
worden. De discussie hierover speelt een 
belangrijke rol in het euthanasiedebat. 
Iemand heeft eerder, bij volle verstand, 
een euthanasieverklaring ondertekend. 
Mocht hij dement worden, dan wil hij 
niet verder leven. (Zie bron 1.) Maar op 
het moment dat hij dement geworden is, 
geeft hij geen enkele blijk meer van deze 
wens. Wat te doen? 
Ethische dilemma’s zijn altijd ingewik-
keld. In hoeverre respecteer je iemands 
vrijheid en eigen keuzes? Het medisch 
personeel zoekt naar de beste beslissing. 
In de hoop, ondanks twee kwaden, toch 
‘het goede’ te doen.•
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is een ethisch dilemma?
2. Wat betekent wilsbekwaam-

heid?
3. Wat verstaan we onder zelfbe-

schikking?

Omgaan met medisch-
ethische dilemma’s moet makke-
lijker worden, dacht Artsenfedera-
tie KNMG. Daarom lanceerde de 
organisatie in 2018 de Ethische 
toolkit. De toolkit is bedoeld voor 
artsen en geneeskundestudenten.
Het is een online naslagwerk over 
ethische dilemma’s. Het bevat 
een praktisch stappenplan, pod-
casts en relevante theorieën over 
medische ethiek. Artsenfederatie 
KNMG hoopt zo veel medici te 
kunnen helpen met het beant-
woorden van ethische vragen.  
       Handig én belangrijk! Zie 
   whymagazine.nl.
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Met dit soort tatoeages proberen mensen dui-
delijk te maken dat ze niet gereanimeerd willen 
worden. Zij zijn ervan overtuigd dat artsen een 
tattoo op de borst sneller zien dan een penning. 
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De makers van Back to the future zijn 
kennelijk aanhangers van het deter-
minisme: bij bepaalde voorwaarden 
is er maar één uitkomst mogelijk. 
Speelt de vader van Marty geen helden-
rol, dan is er geen kans dat de moeder 
van Marty verliefd op hem zou worden. 
Hebben mensen dan geen vrije keuze? 
Geen vrije wil? Hangt alles van toeval-
ligheden aan elkaar? Veel filosofen uit 
verleden en heden hebben zich met 
deze kwestie beziggehouden. Hebben 
mensen de keuze om hun eigen leven 
vorm te geven? Of is alles wat ze doen 
de (logische) uitkomst van alles wat 
eraan vooraf is gegaan? In ons gewone, 
dagelijkse leven, is het concept ‘vrije 
wil’ geen probleem. Je hebt zin in thee, 
je wil even kijken op Instagram, je wil 
niet natregenen, dus je neemt de bus. 
Allemaal dingen die je zelf wel of niet 
wilt. Maar filosofen denken natuurlijk 
verder dan het gewone, dagelijkse 
taalgebruik. En dan stuit je toch al snel 
op problemen. 

Oorzaken en gevolgen
Als je zin hebt in thee, dan kun je daar 
waarschijnlijk een oorzaak bij bedenken. 
Het wordt thee, want je hebt dorst. Die 
dorst heeft ook weer een oorzaak: je 
hebt hard gefietst. Of het is warm. Of je 
hebt te weinig gedronken. Die ‘oorza-
ken’ hebben ook weer oorzaken. Het 
heeft dus allemaal niet zoveel met je 
‘vrije wil’ te maken, als je thee wilt. Pas 
als er geen andere oorzaak aan vooraf- 

gaat, pas dan zou je van een vrije wil 
kunnen spreken, zo zeggen sommige 
filosofen. Hoe dat nou precies zit met 
het kopje thee, is misschien niet zo 
boeiend. Maar hoe zit dat met iemand 
die een moord pleegt? Handelt hij uit 
vrije wil? Of leiden allerlei voorvallen, 
ervaringen, genetische en maatschap-
pelijke factoren onvermijdelijk tot deze 
daad? En in hoeverre is hij dan verant-
woordelijk voor zijn daad? Want daar zit 
‘m natuurlijk de clou: Hoe kun je ver-
antwoordelijk zijn, als je eigenlijk geen 
keuze hebt? (Zie bron 1.)

Hersenonderzoek
De verschijning van de boeken De vrije 
wil bestaat niet van Victor Lamme en 
Wij zijn ons brein van Dick Swaab ver-
oorzaakten heel wat ophef. De hersen-
wetenschappers geven hierin blijk van 
hun deterministische opvattingen. Ze 
ontkennen het bestaan van een echte 
vrije wil. In de opvattingen van Swaab 
en Lamme is het een illusie om te den-
ken dat je als mens zelf echte keuzes 
kan maken. Uit hersenonderzoek zou 
blijken dat bij het maken van een be-
paalde beweging er in je hersenen een 
gereedheidspotentieel te zien is, dat 
aan de handeling vooraf gaat. Ongeveer 
een halve seconde voor je je bewust 
bent dat je wilt bewegen, is er al een 
onbewust ‘besluit’. Het is de vraag of 
je die onbewuste impulsen kunt onder-
drukken en alsnog die handeling niet 
doen. Mensen met een verslaving, zoals 

In de film Back to the future reist Marty McFly in het verleden. Steeds 
loopt hij het risico dat hij iets in het verleden verandert, waardoor er 
een ander heden zou kunnen ontstaan. Zo moet de vader van Marty 
wel een heldenrol spelen, anders zou Marty’s moeder niet verliefd op 
hem worden en dan zou Marty helemaal niet meer kunnen bestaan… 
Ligt de toekomst vast door de gebeurtenissen uit het verleden? 

Tekst: Klaas Blanksma

BRON 1 CRIMINEEL GEDRAG
De vraag waar crimineel gedrag vandaan 
komt (en daarmee samenhangend, hoe je 
dat dus zou kunnen voorkomen), houdt veel 
mensen bezig. Robert M., een pedofiel die 
kinderen had misbruikt op het kinderdag-
verblijf waar hij werkte, zei tegen de rechter: 
‘Ik noem het een vloek. Mijn seksuele 
aantrekkingskracht tot kinderen heb ik opge-
legd gekregen. Ik kan zelfmoord plegen of 
accepteren dat ik niet zonder kinderen kan 
leven.’ Betekent dit dat Robert M. niet ver-
antwoordelijk kan worden gehouden voor 
zijn daden, omdat hij er niets aan kan doen 
dat hij zo handelt? De Amerikaans-Neder-
landse filosoof Derk Pereboom gaat ervan 
uit dat de vrije wil niet bestaat. Hij verbindt 
hieraan de consequentie dat criminelen niet 
zouden moeten worden bestraft, omdat ze 
niet verantwoordelijk kunnen worden ge-
houden voor hun gedrag. Hij is van mening 
dat er wel gevangenissen en boetes zouden 
moeten zijn vanwege de afschrikwekkende 
werking en om de samenleving te bescher-
men, maar van een moreel oordeel zouden 
we ons verre moeten houden.

1. Lees bron 1 en bekijk via whymagazine.nl het filmpje over criminaliteit. 
 a. Welke oorzaken van criminaliteit kom je tegen?
 b. Welke factoren maken stoppen met criminaliteit zo moeilijk volgens dit filmpje?
 c. Welke factoren mis je nog die volgens jou wel een rol kunnen spelen?
 d. Welke voorbeelden van ‘vrije wil’ en van ‘determinisme’ kom je in de voorbeelden tegen?

2. De ‘demon van Laplace’ is een fictief personage in een gedachte-experiment. Deze ‘demon’ is zo  intelligent dat hij van elk atoom de precieze locatie en beweging kent, zodat hij de toekomst  volledig uit kan rekenen. 
 a. Zoek uit wat er met de ‘demon van Laplace’ bedoeld wordt.
 b. Bespreek in een groepje van vier in hoeverre deze ‘demon’ een realistisch gegeven zou kunnen zijn en  welke consequenties dat heeft.
 c.  Bespreek met elkaar tot welke inzichten dit gedachte-experiment leidt.
 d. Deel het belangrijkste inzicht met de rest van de klas.
 e. Sommige gelovigen gaan ervanuit dat God ‘alles’ weet – in het verleden, het heden en ook in de toekomst.         Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen dit godsbeeld en de ‘demon’ van Laplace?

   

•

een eetstoornis, of met bepaalde tics 
kunnen dat overduidelijk niet. Die 
impulsen zijn te sterk en kunnen niet 
genegeerd worden. Maar kunnen ‘ge-
zonde’ mensen dat dan wel? Daarover 
is het laatste woord nog niet gezegd. 

Spraakverwarring
Dat hersenonderzoekers aantonen dat 
de vrije wil niet bestaat, wil nog niet 
zeggen dat hij écht niet bestaat. Want 
‘de vrije wil’ is een filosofisch begrip 
en daar kun je geen hersenonderzoek 
naar doen. De Amerikaanse filosoof 
Daniel Dennett vindt het juist prima 
te verdedigen dat de vrije wil wel be-

staat: ‘Lamme en Swaab hebben het 
over de afwezigheid van oorzaak en 
gevolg van een beslissing. Ze menen 
dat onze acties en beslissingen niet 
het gevolg zijn van onze intenties, 
maar al van tevoren te voorspellen 
zijn. (…) We zijn opgegroeid met het 
idee van de vrije wil. En dat passen 
we toe in ons leven. Als we onder 
druk een contract tekenen, dan is 
dat geen vrije wil. Beloven we iets, 
dan is dat wel vrije wil. Dat lokali-
seer je niet in een brein. Vrije wil is: 
autonoom beslissingen nemen, om 
goede redenen.’ 

Waarom ben ik wie ik ben?
Determinisme

©  Artm
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is determinisme?
2. Welke visies over het wel of 

niet bestaan van de vrije wil 
zijn er?

3. Hebben mensen volgens jou 
een vrije wil?

Sinds haar geboorte staat 
vast dat prinses Amalia ooit de 
nieuwe koningin van Nederland 
zal worden. Dat bepaalt niet 
alleen haar toekomst, maar ook 
haar dagelijks leven. Ze kan niet 
zomaar gaan en staan waar ze 
wil. Overal en altijd is er een 
beveiliger om haar in de gaten 
te houden. Dat is natuurlijk voor 
haar eigen veiligheid. Maar het 
zorgt voor heel wat belemmerin-
gen. In het tussenuur even snel 
naar McDonald's? Een stiekeme 
zoen achter het fietsenhok? Het 
zit er voor de prinses niet in. Al-
thans, niet ongezien. Haar vader 
wist af en toe wel te ontkomen, 
vertellen zijn voormalige bewa-
kers. Zo sprintte hij een keer de 
school uit, en klom hij een keer 
uit het raam om te gaan feesten 
      met vrienden.
 Naar: RTL Nieuws
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Mills peetvader was Jeremy Bentham, 
bekend van zijn werk over utilitarisme, 
waar de slogan the greatest happiness 
for the greatest number mee verweven 
is. Volgens Bentham draaide geluk om 
de aanwezigheid van zo veel mogelijk 
genot en zo min mogelijk pijn. Dat zou 
de basis moeten zijn van alle moraal en 
wetgeving. Critici vonden deze slogan 
wat magertjes. ‘Het goede leven’ be-
helst toch wel wat meer? Zij noemden 
Benthams ideeën a doctrine worthy 
of swines. Varkens zijn gelukkig als ze 
door de modder kunnen rollen. Maar 
mensen zijn toch geen varkens? Heb-
ben mensen niet meer nodig?

Dieper geluk
Mill hanteerde dan ook een bredere 
definitie van geluk dan Bentham, al liet 
hij zich wel door hem beïnvloeden. Voor 
Mill waren ontwikkeling, emancipatie 
en onderwijs onlosmakelijk met geluk 
verbonden. ‘Liever een ontevreden 
Socrates dan een tevreden varken,’ zo 
zei Mill als reactie op de Bentham-critici. 
Liever onrustig zoeken naar verdieping 
en waarheid dan gaan voor een instant 
bevrediging. Het bestuderen en leren 
waarderen van poëzie, literatuur en 
andere kunsten gaven uiteindelijk een 
diepere voldoening. Goed onderwijs was 
dus onontbeerlijk. Samen met zijn vrouw 
Harriet Taylor zette Mill zich ook in voor 
de emancipatie van de vrouw. Hij pleitte 
voor vrouwenkiesrecht. Het vermoeden 

bestaat dat De onderwerping van de 
vrouw eigenlijk door Taylor geschreven 
is. Omdat zij als vrouw geen boek 
kon publiceren, verscheen het onder 
Mills naam. Zij vormde in elk geval een 
inspiratiebron voor dit boek. 

Het individu
Mill hield een hartstochtelijk plei-
dooi voor de individuele vrijheid. De 
woorden individu en vrijheid zijn hierin 
eigenlijk even belangrijk. Hij keerde 
zich tegen elke wettelijke dwang en 
tegen sociale druk. De ‘tirannie van 
de meerderheid’ kon mensen verstik-
ken. Een eenling kan immers ook de 
waarheid spreken, daarom mag je je 
nooit conformeren aan dat wat ‘ieder-
een’ denkt of vindt. Leer zelf kritisch 
denken, vond Mill. Een samenleving 
gaat vooruit dankzij mensen die 
ánders durven te denken, het experi-
ment aan willen gaan. 
Mill leefde in het negentiende-eeuw-
se Engeland: het Victoriaanse tijdperk. 
Die tijd werd gekenmerkt door allerlei 
benauwende sociale regels (denk aan 
Jane Austens Pride and Prejudice) en 
vergaand paternalisme. Mill vond – te-
gen de tijdgeest in – dat een individu 
juist alle vrijheid zou moeten nemen 
en krijgen. Vrijheid had voor Mill ei-
genlijk maar één beperking: het scha-
debeginsel. De grens van je vrijheid 
wordt bereikt op het moment dat 
je een ander schade toebrengt. Op 

Een pleidooi voor  
individuele vrijheid 
De Engelse filosoof en econoom John Stuart Mill (1806–1873) wordt 
gezien als een van de grondleggers van het liberalisme. Zijn boek 
On liberty uit 1859 wordt nog altijd gelezen en ruim geciteerd. Het 
liberale gedachtegoed van de 19e-eeuwse Mill is wel wat anders dan 
wat we nu onder ‘liberaal’ verstaan. 

Tekst: Hilde van Halm

John Stuart Mill
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BRON 1 UNEARNED INCOME
Het negentiende-eeuwse liberalisme 
verschilt nogal met wat we nu ‘liberaal’ 
noemen, zoals de VVD. Zo verzette Mill zich 
tegen ‘unearned income’. Er waren (zijn!) 
maatschappelijke klassen die door toeval 
(door geboorte, bijvoorbeeld) of omstan-
digheden (grond die ineens veel meer 
waard wordt) geld hebben. Mill vond dat 
de overheid daarin moest reguleren met 
wetten en belastingen. Ook vond hij dat 
ondernemingen in handen moesten zijn van 
werknemers.
Bron: De Correspondent, 2 december 2013.

         

aan verheffing zelfs. Voor Mill was 
het geen probleem als dat met enige 
dwang gepaard zou gaan, want mensen 
ontwikkelen zich niet vanzelf. Om een 
parallel naar het heden te trekken: Mill 
zou een voorstander zijn van de publie-
ke omroep, met ‘moeilijke programma’s’ 
– daar zou geld naartoe moeten gaan 
en de staat zou deze moeten faciliteren. 
Ook al kijken mensen zelf liever (gemak-
zuchtig en lui) naar plat entertainment 
van SBS6. Maar Mill was zelf ook goed 
doordrongen van de implicaties van 
het schadebeginsel. Hij zei dan ook dat 
niemand tot een keuze gedwongen kon 
worden, ook niet als hem dit beter of 
gelukkiger zou maken.

Gebaseerd op: www.filosofie.nl en www.mon-
tesquieu-instituut.nl.

1.  Lees bron 1.  
a. Wat wordt er bedoeld met ‘unearned income’? Welke voorbeelden zie je daar tegenwoordig van?  
Waarom was Mill daartegen?

 b. Onderzoek welke verschillen er zijn tussen het liberalisme dat Mill voorstond en het liberalisme van VVD  en D66. 
 c. Schrijf een pamflet van ongeveer 200 woorden waarin je duidelijk maakt wat volgens jou een ‘echte liberaal’  is. NB: Het gaat er dus niet om of liberalisme volgens jou wel of niet ‘goed’ is. 

2.   Mill liet het schadebeginsel alleen voor mensen gelden. De vraag is of dit uitgebreid zou moeten of kunnen worden naar dieren, of naar de natuur in bredere zin. 
a. Bespreek met een groepje van vier: Zou uitbreiding van het schadebeginsel naar dieren en de natuur het menselijk gedrag kunnen reguleren? 
b. Wat zouden de consequenties zijn van zo’n uitbreiding? 
c. Deel je bevindingen met de rest van de klas en kom tot een gezamenlijk standpunt. 

•

dat moment mag de overheid ingrijpen 
en je vrijheid beperken. Dat mag overi-
gens alleen als je met je handelingen, 
dus niet met je woorden, een ander 
schaadt. De staat heeft het gewelds-
monopolie. Alleen zij heeft het recht 
om geweld te gebruiken, om burgers 
te beschermen.

Paradox
Naast het beschermen van burgers in 
geval van een fysieke dreiging, heeft 
de overheid nog een belangrijke taak: 
zij moet ook het onderwijs stimuleren, 
zodat mensen geïnspireerd worden 
om zelf na te denken. We komen hier 
bij wat ‘de paradox van Mill’ wordt 
genoemd. Hij keerde zich als aristo-
craat tegen de middelmaat. Vrijheid 
moet verbonden zijn aan ontwikkeling, 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Welke ideeën had John Stuart 

Mill over vrijheid?
2. Wat wordt er bedoeld met het 

schadebeginsel?
3. Waarom hechtte Mill veel waarde 

aan onderwijs?
4. Welke verschillen zijn er tussen 

het liberalisme van Mill en het 
liberalisme van nu?

Dat we hier als vrije mensen 
in vrije samenlevingen ons leven 
kunnen leiden, is niet van de ene 
dag op de andere ontstaan. Eeu-
wenlang hadden burgers – gewo-
ne mensen – niet zo veel te wil-
len. Het was vooral hard werken. 
Sinds de 19e eeuw is die vrijheid 
van individuele mensen steeds 
groter geworden. Het liberalisme 
was een politiek-maatschappe-
lijke stroming die zich daar sterk 
voor maakte. Liberalen waren 
voor een tolerante samenleving, 
waar mensen konden zeggen en 
schrijven wat ze wilden. Ze zetten 
      zich in voor politieke, sociale 
 en economische vrijheid. 
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serie van vijf colleges die hij geeft over 
de vrije wil.)
- Lees bron 1.  
- Opdracht 1 kunnen leerlingen indivi-
dueel maken. 
- Opdracht 2 wordt in een groepje voor-
bereid en klassikaal besproken. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 28 & 29: Milieubescherming. Het 
milieu van later: nu jouw zorg? 
Sluit aan bij §4, Verantwoordelijkheid, 
van Perspectief.
Als het gaat om klimaatproblemen 
speelt de afweging tussen algemeen en 
individueel belang een grote rol.

- Lees ‘Start’ en het vervolg van het 
artikel.
- De afweging tussen algemeen en 
individueel belang, wordt duidelijk 
gemaakt in wat ‘the tragedy of the com-
mons’ wordt genoemd. Dat wordt hier 
uitgelegd (4’57, Nederlandse ondertite-
ling): https://youtu.be/CxC161GvMPc. 
Bekijk het filmpje klassikaal. Welke 
aanknopingspunten geeft dit voor de 
oplossing van grote milieuproblemen? 
Of zijn die aanknopingspunten er niet? 
Nobelprijswinnaar Elinor Ostrom 
(economie) heeft een andere visie. Zij 
liet zien dat mensen (gemeenschappen) 
vaak zelf met regels en oplossingen 
komen om ‘the tragedy of the com-
mons’ te voorkomen. Volgens haar zijn 
er 8 ‘design principes’ voor een stabiel 
beheer van gedeelde hulpbronnen. 
- Lees bron 1. 
- Opdracht 1 en 3 kunnen individueel 
gemaakt worden, opdracht 2 is groeps-
werk.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 

het artikel begrepen hebben.

Blz. 30 & 31: Reddingsbootethiek. 
Vluchten kan niet meer.
Sluit aan bij §4, Verantwoordelijkheid, 
van Perspectief. 
Filosoof Garrett Hardin bedacht een 
confronterende beeldspraak om het 
probleem van armoede, overbevolking 
en uitputting van natuurlijke hulpbron-
nen onder de aandacht te brengen. 

- Lees ‘Start’ en het artikel.
- Wat roept de beeldspraak van Hardin 
op? Bij Hardin is de reddingsboot een 
metafoor voor de aarde: niet iedereen 
kan blijven leven (Hardin maakte zich 
grote zorgen over overbevolking, zie 
ook het vorige artikel waarin ‘the trage-
dy of the commons’ van Hardin wordt 
aangehaald), dus moeten er keuzes ge-
maakt worden. Wie kan bepalen wie er 
wel en wie er niet ‘aan boord’ mogen? 
- Er is ook de nodige kritiek op Hardin. 
Hij wordt een racist genoemd. Zijn 
ideeën zijn koren op de molen van 
mensen die tegen immigratie zijn.  
- Lees bron 1. Heeft Singer een punt?  
- Opdracht 1 kunnen leerlingen in twee-
tallen voorbereiden/voorbespreken. 
Wijd er vervolgens een klassengesprek 
aan.
- Opdracht 2 kunnen leerlingen indivi-
dueel maken. Je kunt het betoog met 
een cijfer beoordelen. 
- Opdracht kunnen leerlingen in twee-
tallen bespreken.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
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Dat zijn vragen die niet makkelijk te 
beantwoorden zijn. West-Europa heeft 
tussen 2015 en 2017 meer dan twee 
miljoen migranten uit Afrika en het 
Midden-Oosten opgenomen. Niet alleen 
vluchtelingen dus, maar ook mensen die 
simpelweg een beter bestaan zoeken. 
Enkele duizenden migranten zijn bij de 
oversteek van de Middellandse Zee 
omgekomen. Voor de meeste inwoners 
van Europa is het duidelijk dat er een 
morele plicht is om in ieder geval de 
‘echte’ vluchtelingen te helpen. Aan de 
andere kant maken diezelfde Europea-
nen zich zorgen over de omvang en de 
gevolgen van deze hulp. Niet alleen de 
kosten, maar ook cultuurverschillen en 
gebrekkige integratie en niet te verge-
ten terroristische aanslagen zorgen voor 
grote sociale en politieke spanningen. 
Ook in Nederland. Steeds vaker klinkt 
de roep om simpele en doeltreffende 
maatregelen – 'grenzen dicht', 'vol is 
vol'. Maar nog afgezien van de uitvoer-
baarheid van dergelijke plannen, spelen 
op de achtergrond ook allerlei morele 
vragen over het soort samenleving 
waarin we willen leven. Wat betekenen 
deze omstandigheden voor ons recht-
vaardigheidsgevoel?

Reddingsbootethiek
Garrett Hardin, een beroemde Ameri-
kaanse ecoloog uit de jaren 70, heeft 
de wereldomvattende problematiek van 
armoede, overbevolking en uitputting 
van natuurlijke hulpbronnen in een beeld 

gevat dat nog niets aan zeggingskracht 
heeft ingeboet. Stel je de rijke, welva-
rende landen voor als een reddings-
boot, geschikt voor 60 personen, met 
aan boord 50 opvarenden. Mensen uit 
arme landen, opeengepakt in gevaarlijk 
overbevolkte reddingsboten, vallen keer 
op keer overboord en zwemmen rond, 
in de hoop toegelaten te worden tot 
een welvarende reddingsboot. Stel dat 
er honderd drenkelingen in het water 
liggen. Wat moeten de opvarenden 
van de rijke reddingsboot doen? Hardin 
geeft drie keuzemogelijkheden.

De tragiek van een goed geweten
De eerste mogelijkheid is het volgen 
van de traditionele christelijke en huma-
nistische ethiek: je propt 150 mensen in 
een vaartuig dat geschikt is voor slechts 
60 personen. De boot komt te diep te 
liggen, loopt vol en zinkt. Iedereen ver-
drinkt. Volledige rechtvaardigheid, volle-
dige ramp (fiat iustitia, pereat mundus).

Selectie
Een tweede keuze is om slechts tien 
drenkelingen toe te laten. Je vult de 
boot dan dus tot de maximumcapaciteit, 
waarmee je alle veiligheidsmarges los-
laat. Dit betekent dat je een risico loopt. 
Bovendien sta je bij deze keuze voor de 
vraag: Welke tien drenkelingen nemen 
we aan boord? De beste? En wat is 
dat, ‘beste’? De meest behoeftige? De 
meest gezonde? Hoe maken we een on-
derscheid? Welke criteria hanteren we?

Over de hele wereld zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oor-
logsgeweld, honger, armoede en onderdrukking. Wie is verantwoor-
delijk voor de opvang van deze vluchtelingen? En wat zijn de gevol-
gen voor de samenlevingen waarin zij – al dan niet tijdelijk – een 
thuis vinden? 

Vluchten kan niet meer

Tekst: Bert de Vries

Isolationisme
De derde optie is om niemand meer 
toe te laten. Zo behoud je een kleine 
veiligheidsmarge. Daarbij waak je er ac-
tief voor dat er niet alsnog drenkelingen 
aan boord komen. Dit is de optie waar 
Hardin zelf de voorkeur aan geeft. Het is 
ook het scenario dat voor veel mensen 
onverteerbaar is, omdat het indruist te-
gen hun rechtvaardigheidsgevoel. Maar, 
zegt Hardin, als iemand zich schuldig 
voelt omdat hij meer geluk heeft dan 
een ander, kan hij ervoor kiezen om 
overboord te stappen en zijn plek aan 
een drenkeling af te staan. Zo’n daad 

BRON 1 VERANTWOORDELIJKHEID
De Australische filosoof Peter Singer staat 
lijnrecht tegenover Hardin. Hij vindt dat je 
als mens een verantwoordelijkheid hebt om 
te helpen. Of het nu gaat om een kind dat je 
voor je ogen ziet verdrinken, of om duizenden 
‘onzichtbaren’ aan de andere kant van de we-
reld: Het is jouw morele plicht om te doen wat 
je kunt. Bij Hardin speelt de problematiek van 
de overbevolking een grote rol: Wat helpt het 
als je een klamboe koopt voor een kind, om te 
voorkomen dat hij malaria krijgt? Hem staat 
toch niets anders dan een miserabel leven te 
wachten. Het zou beter zijn om niets te doen 
en zo de wereldbevolking terug te brengen. 
Voor Singer is dat onbegrijpelijk. 

1. Bespreek onderstaande vragen in tweetallen. Presenteer je bevindingen aan de klas.
 a. Ben je het eens met de conclusie van Hardin, ja of nee? Geef ten minste twee redenen waarom je het wel  of niet met hem eens bent.
 b. Metaforen kunnen als beeld overtuigend zijn, maar bij nadere beschouwing stuit je op onvolkomenheden.  Welke kritiek kun je hebben op Hardins metafoor van de reddingsboot?
 c. Zijn er nog meer mogelijke scenario's denkbaar voor Hardins reddingsbootprobleem dan zijn drie opties?  d. Als je zou kiezen voor het tweede scenario (tien drenkelingen toelaten), welke criteria zou je dan hanteren? Welke waarden liggen daarachter? 

2. Lees bron 1 en bekijk de extra informatie via whymagazine.nl.
 Schrijf een betoog van 500 woorden waarbij je ingaat op het probleem van overbevolking. Geef aan wat de   ge volgen zijn als Singers ideeën gevolgd worden en wat er gebeurt als we handelen volgen Hardins principes.   Geef tot slot je eigen mening.

3.  Lees Start. Bespreek in tweetallen wie er verantwoordelijk is voor de dood van vluchtelingen die zulke gevaarlijke tochten ondernemen.

•

van zelfopoffering sust het geweten 
van wie aan schuldgevoel verslaafd is. 
Degene die zijn plaats inneemt, zal geen 
last hebben van schuldgevoelens over 
de plotselinge ommekeer in zijn levens-
kansen (anders zou hij niet aan boord 
gaan). En zo wordt de reddingsboot van 
schuldgevoelens gezuiverd…

Een cynische conclusie?
Als Hardin gelijk heeft, dan zullen de 
rijke landen gedwongen zijn om de mo-
rele ideeën en idealen waar hun cultuur 
op gebouwd werd, te laten varen om te 
kunnen overleven.

Reddingsbootethiek

Het beeld dat de wereld schokte, maar uiteindelijk niets veranderde - het driejarige 
Syrische jongetje Alan Kurdi, aangespoeld op de Turkse kust bij Bodrum in 2015.

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Welke morele vragen roept de 

vluchtelingenproblematiek op?
2. Welke beeldspraak gebruikt 

Garrett Hardin? Welke alterna
tieven ziet hij? 

Het Verenigd Koninkrijk is 
een populair eindpunt voor veel 
vluchtelingen. Ze ondernemen 
gevaarlijke tochten om daar te 
komen. In 2019 waagden duizend 
migranten de overtocht over het 
Kanaal per rubberboot. Levens
gevaarlijk, want het Kanaal is 
een van de drukste scheepvaart
routes ter wereld. Daarbij is het 
water koud, de stroming sterk 
en zijn de golven hoog. Voor
heen probeerden vluchtelingen 
GrootBrittannië vaak te bereiken 
als verstekeling in vrachtwagens: 
in 2019 kwamen zo 8.000 mensen 
aan. Maar de grenscontroles zijn 
aangescherpt: in datzelfde jaar 
werden er 35.000 mensen betrapt 
en tegengehouden. Ook de tocht 
per vrachtwagen is gevaarlijk. In 
oktober 2019 kwamen er nog 39 
mensen van Chinese afkomst om 
het leven in zo’n vrachtwagen, 
die onderweg was van vanuit Bel
gië. De slachtoffers waren dood
gevroren in temperaturen tot min 
25 graden. Volgens Abdeluheb 
Choho, voorzitter van Vluchtelin
genwerk Nederland, heeft Europa 
dit aan zichzelf te danken: ' We 
pleiten ervoor dat vluchtelingen 
op een veilige en legale manier 
een route naar Europa mogen 
vinden om in ieder geval hun 
asielprocedure op te kunnen star
ten. Die veilige, legale manier is 
er nu nauwelijks omdat Europa
     muren aan het bouwen is.' 
 Bron: NOS
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In 2019 lanceerde de overheid de 
campagne ‘Iedereen doet wat’. Het is 
een van de klimaatmaatregelen. Het 
gaat erom wat jij als individu kunt doen 
om energie te besparen en spullen te 
hergebruiken. Er wordt uitgelegd wat 
duurzame manieren van wonen, eten en 
vervoer zijn. ‘Als we allemaal wat doen, 
dan komt het wel goed,’ is de teneur 
van de campagne. Fanatiekere mensen 
vinden de campagne te mager. ‘Alsof je 
de wereld redt door je autobanden op 
spanning te houden en een deurdran-
ger aan te schaffen,’ zeggen zij. Er zijn 
verdergaande maatregelen nodig.

De vervuiler betaalt?
Als individu kun je natuurlijk best het 
nodige doen om verdere uitputting van 
de aarde te voorkomen. Het helpt als 
je minder of geen vlees eet, zo veel 
mogelijk tweedehands kleding koopt en 
zuinig omgaat met water en energie. 
Maar het is de vraag of dat genoeg is. 
Kun je alles aan goedwillende burgers 
overlaten? Of wordt het tijd dat de over-
heid ingrijpt en strenge maatregelen 
oplegt: extra belasting heffen op vlees 
en op vliegreizen bijvoorbeeld. Een 
algemene maximumsnelheid van 80 km 
per uur instellen. Een limiet stellen op 
het aantal kledingstukken dat je jaar-
lijks mag kopen. Of moet de overheid 
juist bedrijven aanpakken? Als daar het 
principe van ‘de vervuiler betaalt’ op los 

wordt gelaten, dan zal de burger daar 
óók de gevolgen van meekrijgen. Het 
kan leiden tot het verlies van banen of 
het (veel) duurder worden van allerlei 
producten.  

Rol van de overheid
Op nationaal en Europees niveau wordt 
er hard nagedacht over de juiste manier 
om de milieuproblemen op te lossen. 
Maar over wat die juiste manier dan zou 
moeten zijn, wordt heel verschillend 
gedacht. Er zijn politieke partijen, zoals 
het Forum voor Democratie, die de hele 
klimaatdiscussie maar onzin vinden; 
zij zien eigenlijk het hele probleem 
niet. Een partij als de VVD verzet zich 
tegen beperkingen en regels; die vindt 
individuele (keuze)vrijheid belangrijker. 
De Partij voor de Dieren en Groen-
Links vinden alle maatregelen lang niet 
ver genoeg gaan. Omdat het klimaat 
een internationaal probleem is, speelt 
de Europese Unie ook een rol in het 
geheel. In december 2019 kondigde 
eurocommissaris Frans Timmermans de 
Green Deal aan. Hij wil een kwart van 
de EU-begroting uittrekken om de eco-
nomie groener te maken. In deze Green 
Deal worden vergaande, dwingende 
maatregelen voor alle lidstaten voorge-
steld. (Zie bron 1.)

Rekening betalen
Het wordt steeds duidelijker dat men-

Wie is er verantwoordelijk voor een goed en schoon milieu? Zijn dat de 
consumenten, moeten bedrijven dat doen of is het de overheid? De nood 
is zo hoog, dat alle drie partijen hun steentje moeten bijdragen. Maar hoe 
ver kun je daarin gaan? Wat weegt zwaarder: de individuele vrijheid of 
het algemeen belang? En wie bepaalt dan wat dat ‘algemeen belang’ is?

Tekst: Hilde van Halm

Milieubescherming

sen elders in de wereld de hoge prijs 
betalen voor ons vervuilende gedrag van 
de afgelopen decennia. De ecologische 
voetafdruk van een gemiddeld persoon 
in de welvarende VS of West-Europa 
is al vele jaren heel veel groter dan die 
van een gemiddelde Afrikaan of Aziaat. 
Bijna 70% van de mondiale CO2-uitstoot 
wordt geproduceerd door de rijkste 
20% van de wereldbevolking, waar ove-
rigens ook superrijken uit China, Korea, 
India, Nigeria, Egypte of Brazilië bij ho-
ren. Dat zijn precies de gebieden waar 

de armste mensen wonen die getroffen 
worden door de grootste droogte en hit-
te, de zwaarste orkanen en de hevigste 
overstromingen. Hele gebieden zijn of 
worden daar praktisch onleefbaar. De 
armste mensen ondervinden de groot-
ste gevolgen van klimaatveranderingen. 
Natuurlijk is het gezin in Kenia (zie Start) 
geholpen met zonnepanelen. Maar heeft 
dat prioriteit? Of zijn andere maatrege-
len noodzakelijker? Wie bepaalt dat en 
wie betaalt uiteindelijk de rekening?

BRON 1 GREEN DEAL
In de jaren 30 van de vorige eeuw kenden 
de Verenigde Staten de New Deal. Dit plan 
van de toenmalige president Franklin 
Roosevelt moest de Amerikaanse economie 
uit een grote depressie trekken. De over-
heid greep toen fors in in de economie. De 
Green Deal van eurocommissaris Timmer-
mans gaat ook uit van een groot ingrijpen 
door de overheid. De ambitie is om van 
Europa in 2050 een klimaatneutraal conti-
nent te maken. Het gaat om het terugdrin-
gen van broeikasgassen, het verminderen 
van milieuvervuiling en efficiënter gebruik 
van energie. Er moeten meer bomen 
geplant worden en in de landbouw wordt 
het gebruik van pesticiden, antibiotica en 
kunstmest teruggedrongen. Het is de vraag 
of de ambitieuze plannen door zullen gaan. 
Sommige lidstaten, zoals Polen, Hongarije 
en Tsjechië lagen in het voortraject al dwars. 
Bron: RTLZ

1. We zijn allemaal milieuconsument. Jij dus ook. 
 a. Betekent dat automatisch dat je zelf ook verantwoordelijk bent voor het beschermen van het milieu? 
 Waarom wel of niet? Geef argumenten. 
 b. Met het vliegtuig binnen Europa op vakantie gaan is vaak erg goedkoop, ondanks dat het zo milieuvervui-  lend is. Hoe komt het dat vliegen zo goedkoop is? Zoek informatie op via internet. Zou je, nu je dit weet, in    de toekomst eerder de bus, trein of auto naar Parijs of Barcelona pakken? Waarom?
 c. Vind je dat milieubescherming meer aandacht van de politiek zou moeten krijgen? Waarom wel of niet? 

2.   Elk jaar is er op 5 juni de Wereldmilieudag. Doel is om het bewustzijn over het milieu te verbete-ren. 
a. Maak groepjes van vier en bespreek met elkaar wat helpt om dit bewustzijn te vergroten. 
b. Bespreek met elkaar welke vorm van milieuschade op dit moment de meeste aandacht verdient. 
c. Pitch dit probleem in een filmpje van 1 minuut en presenteer dat aan je klas.

3.  Hoe milieuvriendelijk is je school?  
a. Breng in kaart wat er zoal gedaan wordt aan duurzaamheid.  
b. Vind je dat de school meer zou kunnen doen? Zo ja, wat?

•

Het milieu van later:  
nu jouw zorg?

© Jason Blackeye | Unsplash.com

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat weegt volgens jou, als het 

om het klimaat gaat, zwaarder: 
individuele vrijheid of alge-
meen belang? Geef argumen-
ten voor je standpunt!

2. In hoeverre mag de overheid in-
grijpen in het persoonlijk leven 
van de burger? Geef argumen-
ten voor je standpunt!

Een journaalitem in december 
2019: Een gezin in Kenia heeft 
zonnepanelen aan kunnen schaf-
fen. Nu kunnen ze zelf op een 
duurzame manier energie op-
wekken. De kinderen kunnen ’s 
avonds (in Kenia gaat de zon rond 
half zeven onder) bij lamplicht 
hun huiswerk maken. Ze kunnen 
’s avonds tv kijken. De zonnepa-
nelen zijn geïnstalleerd door een 
elektricien. Zijn bedrijf kon op-
gestart worden dankzij ‘klimaat-
geld’ van westerse landen. Dat 
klimaatgeld is bedoeld om arme 
landen te helpen tegen de gevol-
gen van klimaatveranderingen. 
Iedereen blij? Nou, nee, eigenlijk 
niet. De klimaatveranderingen 
leiden ook tot grotere droogte en 
zwaardere regenval en overstro-
mingen. De boer die naast het 
gezin woont, had liever gehad 
dat het klimaatgeld was gebruikt 
om zaden te kunnen aanschaffen 
die beter tegen droogte kunnen. 
Hij zou zijn dam willen uitbrei-
den, zodat hij beter water op kan 
slaan, als een buffer voor droge 
perioden. ‘Wat heb je aan elektri-
citeit als je honger hebt,’ zegt de 
buurman. Maar aan dit soort 
      doelen wordt het klimaatgeld 
 nauwelijks besteed.
        Bron: NOS
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Blz. 32 & 33: Food- en reisblogger Leo-
nie ter Veld  
Leonie ter Veld vertelt over de vrijheid 
die ze in haar werk ervaart.

Blz. 34 & 35 Begrippenlijst
Hier staan alle dikgedrukte begrippen 
uit de artikelen op alfabetische volgor-
de. Makkelijk om nog eens wat na te 
zoeken, of om te leren voor een toets.
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Food- en reisblogger Leonie ter Veld

'Ik bepaal zelf waar en hoeveel ik 
werk, en wat ik wel en niet deel.'

Leonie ter Veld (1990) schreef drie 
kookboeken. Als eigenaar van de 
blog Gewoon wat een studentje 
’s avonds eet is ze de hele dag in 
de weer met koken, schrijven over 
recepten, en het bezoeken van 
nieuwe restaurants. Ze deelt haar 
hele leven via sociale media en reist 
al vloggend de wereld over. Heeft 
Leonie de baan gevonden met 
ultieme vrijheid? 

I
k ben gemiddeld 10 uur per dag 
bezig met mijn blog,’ vertelt Leo-
nie. ‘Ik probeer in het weekend zo 
min mogelijk te werken. Maar er 

zijn ook weken dat dat niet lukt en ik 
gerust 80 uur per week bezig ben.’ 
Ze vervolgt: ‘Eigenlijk sta ik altijd aan. 
Als ik ’s avonds uit eten ga, ben ik 
bijvoorbeeld bezig met het artikel dat 
ik erover ga schrijven. En als ik op 
vakantie ga, deel ik foto’s en bedenk 
ik vast wat ik erover wil vertellen op 
mijn blog.’ 

Is dat nooit stressvol? 
‘Het is vooral erg leuk. Ik ben dit 
werk gaan doen omdat ik het leuk 
vind om online te zijn. Dat heb ik 
altijd al gevonden. Wel is het een erg 
drukke baan. Ik heb veel betaalde 
opdrachten en daarnaast heb ik zelf 
altijd veel ideeën in mijn hoofd. Dus 
ik heb iedere dag een lange to-do list, 
maar die staat wel helemaal vol met 
dingen die ik graag wíl doen.’

Ervaar jij veel vrijheid?
‘Ik ervaar superveel vrijheid! Ik ben 
mijn blog gestart als hobby toen ik 
student was. Ik vond het leuk om 
recepten te delen, en ben dat blijven 
doen toen ik al geen student meer 

was, maar een betaalde baan had. 
Het bloggen deed ik ernaast. Op een 
gegeven moment had ik een groot 
bereik en voldoende opdrachten om 
een buffer op te bouwen. Toen ben ik 
fulltime voor mezelf begonnen. Nu is 
mijn blog mijn baan en ben ik eigen 
baas. Heerlijk is dat!
De enige aan wie ik verantwoording 
hoef af te leggen, ben ik zelf. Ik hoef 
geen vakantiedagen op te nemen, 
maar kan gaan en staan waar ik wil. 
Ik kan overal werken, en zelf bepalen 
hoeveel. Ik bepaal wat ik op mijn blog 
plaats en wat ik wel en niet deel.’ 

Ben je weleens bang om volgers te 
verliezen?
‘Dat valt wel mee. Ik probeer me er 
niet te veel door te laten leiden. Ik 
vind dat het vooral leuk moet blijven. 
Dus ik deel wat ik meemaak omdat ik 
het leuk vind om die dingen te delen. 
Ik laat mensen daarvan meegenieten 
en hoop dat zij het ook interessant 
vinden. Aan de andere kant is mijn 
blog wel mijn business, dus ik moet 
wel met de volgers bezig zijn. Ik heb 
nu 85.000 unieke bezoekers per 
maand. Dat aantal groeit nog steeds 
en daar ben ik blij om.’ 

Hoe vaak ga jij op vakantie? 
‘Vorig jaar ben ik negentien keer weg 
geweest. Maar ik zou dat geen va-
kantie noemen, ik zeg liever dat ik op 
reis was. Want als ik zo’n reis maak, 
ben ik ook bezig met wat ik erover ga 
schrijven. Ik verzamel leuke hotspots 
en restaurants, maak foto’s en denk 
na over mogelijke artikelen. Vorig 
jaar ben ik twee keer wel echt met 
vakantie gegaan. Dan ben ik overdag 
niet bezig met het delen van foto’s en 
Insta stories en ben ik even offline. 32

Tekst: Maxine Herinx
Foto: Bianca Toeps

Achteraf heb ik er wel over geschre-
ven, omdat ik het leuk vind om die 
dingen te delen en te laten zien wat 
ik heb meegemaakt. Werk en privé 
lopen bij mij best wel door elkaar.’  

In december 2017 schreef je op je 
blog openhartig dat het je alle-
maal even te veel was en dat je 
een mental breakdown had. Hoe 
kwam dat? 
‘Ik heb altijd veel plannen en ben 
met honderd dingen tegelijk bezig. 
Ik was toen net drie keer op reis 
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geweest, had mijn boek Toffe tosti’s 
gelanceerd en was veel aan het 
vloggen. Ik dacht steeds: "Ik doe dit 
nog even, en dan wordt het binnen-
kort vanzelf rustiger." Maar het was 
te veel van het goede. Ik kreeg het 
niet meer rustig in m’n hoofd en 
was er zo klaar mee dat ik alleen 
maar dingen móést. Toen ben ik 
even overal mee gestopt. Hoewel, 
ik heb een paar betaalde opdrachten 
afgemaakt, maar alle andere dingen 
heb ik aan de kant geschoven. Ik 
heb een maand pauze genomen om 
even op te laden. Dat is het voor-
deel aan eigen baas zijn: je kunt er 
ook eventjes mee stoppen.’ 

Hoe zorg je voor ontspanning? 
‘Ik neem sindsdien meer rust. Je 
kunt nou eenmaal niet alles tegelijk 
doen. Het is een eeuwige strijd tus-
sen mijn ambitie en wat ik kan doen 
in de tijd die ik heb. Ik heb daar wel 
steeds meer vrede mee: het is niet 
anders. Ik probeer dagelijks tijdens 
de lunch mijn computer te sluiten 
en een boek te lezen. In het week-
end probeer ik niet te werken, en ’s 
avonds zo min mogelijk.’ 

Heb je altijd blogger willen worden?
‘Nee. Ik ben sowieso niet van de 
grote plannen. Ik leef echt van dag 
tot dag en zie wel wat er op m’n 
pad komt. Tot nu toe heeft dat altijd 
goed uitgepakt. Volgens mij is het 
veel belangrijker om te genieten van 
wat je doet en van wat er op je pad 
komt, dan naar doelen toe te leven 
en alleen maar daarop te focussen. 
Dan kun je ook alleen maar teleurge-
steld worden, denk ik. Terwijl alles 

wat me nu overkomt gewoon heel 
leuk aanvoelt!’

Heb je iets aan je studie gehad?  
‘Ik volgde de studie Communicatie &  
Multimedia Design. Die opleiding  
heeft me natuurlijk wel richting ‘onli-
ne’ gestuurd. Maar ik heb vooral veel 
dingen zelf uit moeten vogelen. Toen 
ik die studie startte, bestond Face-
book bijvoorbeeld nog niet eens!’

Heb je tips voor leerlingen die zelf 
willen gaan bloggen of vloggen?
‘Je moet het alleen doen als je het 
zélf leuk vindt. Dus niet omdat je er 
gratis kleding, reisjes of gadgets aan 
over wil houden. Het is heel hard 
werken, en dat hou je alleen vol als 
je er zelf plezier uit blijft halen. En 
bovendien is het in het begin vaak 
heel hard werken voor niets. Het kan 
jaren duren voordat je succesvol bent 
en er iets voor terug gaat krijgen.’ 
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 35B e g r i p p e n l i j s t
Afschrikkende werking
Als je weet wat voor straf er op een overtre-
ding staat, zorgt dit effect ervoor dat je zo’n 
overtreding minder snel begaat. 

Algoritme

De reeks van instructies die leidt naar de 
oplossing van een probleem.

Autonomie

Zelfbeschikking. 

Bestuursrecht

Het recht dat zich bezighoudt met besluiten 
van de overheid. 

Civiel recht, privaatrecht
Het recht dat zich bezighoudt met problemen 
tussen burgers. 

Constitutie

Grondwet. 

Constitutieve regels

Het soort regels dat bijvoorbeeld een spel 
constitueert: ze geven het officiële kader 
aan. 

Debat

Georganiseerde discussie, vaak in de aan-
loop naar verkiezingen, waarbij politici stand-
punten uitwisselen over diverse thema’s. 

Determinisme

Theorie die ervanuit gaat dat bij bepaalde voor-
waarden er maar één uitkomst mogelijk is.

Dictatuur

Een regeringsvorm waarin alle macht bij één 
persoon ligt.

Eerlijke rechtsgang

De voorwaarden voor een eerlijk proces, 
waarbij verdachten recht hebben op een 
advocaat, en er sprake is van hoor en 
wederhoor. Een onpartijdige rechter doet op 
basis van bewijs een uitspraak binnen een 
redelijke tijd. 

Eigenrichting

Een strafsysteem waarbij mensen het recht 
in eigen hand nemen.

Etniciteit

De sociaal-culturele identiteit die mensen 
van een bepaalde bevolkingsgroep met 
elkaar verbindt.  

Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM)

Een verdrag met mensen- en burgerrechten. 
Toezicht op de naleving door de verdragslui-
tende staten ligt bij het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens. 

Euthanasie

Het op eigen verzoek beëindigen van het 
leven van patiënten die ondraaglijk en uit-
zichtloos lijden. 

Filter bubble

Online fenomeen waarbij je vooral nieuws 
te lezen krijgt dat je leuk vindt of dat jou 
interesseert. Met ander nieuws, of anders 
geformuleerd nieuws, kom je nauwelijks 
meer in aanraking. 

Formeel gezag

De mensen die zijn aangesteld om te con-
troleren of wetten worden nageleefd, en die 
overtreders opsporen. 

Geaardheid

Letterlijk: iemands aard, hoe iemand in elkaar 
zit. Wordt vaak gebruikt om aan te geven tot 
wie iemand zich romantisch en/of seksueel 
aangetrokken voelt. 

Geldstraf

Straf waarbij de dader een bepaald bedrag 
moet betalen om zo het misdrijf of de scha-
de te vergoeden. 

Gender

De sociaal-cultureel bepaalde kenmerken die 
mannen van vrouwen onderscheiden.

Gereedheidspotentieel
Het besluit dat, ongeveer een halve seconde 
voor je je bewust bent dat je wilt bewegen, 
in de hersenen al onbewust daartoe geno-
men is. 

Geweldsmonopolie

Alleen de staat heeft het recht om geweld te 
gebruiken, om burgers te beschermen.

Identiteit

Het unieke en het eigene aan iemand. Iden-
titeit bestaat altijd uit een aantal laagjes, die 
samen allemaal iemands leven en ervaringen 
vormen, maar ook hoe die persoon door ande-
ren gezien wordt.  

Inclusiviteit

Een organisatie of samenleving waarin ieder-
een erbij hoort, maar wel zichzelf mag zijn 
met unieke eigenschappen. 

Interdependentie

Wanneer mensen onderling afhankelijk van 
elkaar zijn. 

Internationaal Strafhof (ICC)
Een speciaal hof dat is opgericht in Den Haag 
voor het vervolgen van individuen die verdacht 
worden van oorlogsmisdaden, misdaden 
tegen de menselijkheid en genocide. 

Klasse

Een groepering van mensen op basis van 
een soortgelijke economische positie en de 
daarbij horende levenskansen.

Lijsttrekker

Iemand die boven aan de kandidatenlijst van 
een politieke partij staat. 

Nationaliteit

Het land waar je (in juridische zin) bij hoort. 

Negatieve vrijheid

Een van de twee vrijheden volgens filosoof 
Isaiah Berlin. Deze vorm betekent ‘vrijheid 
van’ bijvoorbeeld van dwang, regels en 
overheersing.  

Positieve vrijheid

Een van de twee vrijheden volgens filosoof 
Isaiah Berlin. Deze vorm betekent ‘vrijheid 
tot’: je hebt niet alleen kansen, maar je benut 
ze ook. Het gaat om de mogelijkheden die je 
hebt om je eigen leven in te richten.

Raad van State

Een adviesorgaan van de regering. Het is 
de hoogste rechtsprekende instantie als het 
gaat om bestuursrecht. 

Recidive

De herhaling van een strafbaar feit door een 
en dezelfde dader. 

Rechter

De persoon die een oordeel mag vellen over 
de verdachte en die hem of haar een straf op 
mag leggen.

Rechtsstaat

Een staat waarin er grondrechten zijn, waar 
er sprake is van een scheiding der machten, 
het legaliteitsbeginsel geldt en er een onaf-
hankelijke rechtsspraak is. 

Regulatieve regels

Het soort regels dat gedrag reguleert, bijvoor-
beeld allerlei sociale omgangsvormen. 

Schadebeginsel

Wanneer je een ander schade toebrengt. Vol-
gens filosoof John Stuart Mill is dit de enige 
beperking aan vrijheid. 

Sekse 

De fysieke kenmerken die mannen van vrou-
wen onderscheiden. 

Sluier der onwetendheid
Idee van filosoof John Rawls waarbij je het 
beste over een goede samenleving na kunt 
denken als je niet van tevoren weet welke 
positie jij in die samenleving inneemt. 

Sociaal contract

Burgers leveren een deel van hun vrijheid in, 
in ruil voor bescherming en zekerheid. 

Sociale cohesie

De mate waarin mensen het gevoel hebben 
dat ze bij elkaar horen.

Sociale controle

Wanneer mensen elkaar in de gaten houden 
en elkaar aanspreken op (afwijkend) gedrag. 

Stemgerechtigden

Iedereen die mag stemmen. 

Stemrecht

In Nederland heeft iedere volwassene van 18 
jaar en ouder het recht om te gaan stem-
men.

Strafrecht

Het recht dat zich bezighoudt met wat straf-
baar is en welke straf daarvoor gegeven kan 
worden. 

Taakstraf

Straf waarbij de dader voor een bepaalde tijd 
een taak moet uitvoeren die ten goede komt 
aan de samenleving. 

Trias politica

De scheiding der machten in een rechtspre-
kende, uitvoerende en wetgevende macht. 

Tribunaal

Een speciale rechtbank die tijdelijk wordt 
ingesteld om ervoor te zorgen dat de 
misdaden van een specifiek conflict worden 
veroordeeld. 

Universeel

Altijd en overal geldend voor iedereen. 

Universele Verklaring voor de Rechten van 
de Mens (UVRM)

De mensenrechtenverklaring die alle leden 
van de Verenigde Naties hebben onderte-
kend in 1948. Hij is niet bindend, maar wordt 
wel gezien als de internationale standaard 
van mensenrechten. 

Utilitarisme 

De filosofie die het welzijn van zo veel 
mogelijk mensen nastreeft. Hoe meer een 
handeling bijdraagt aan het geluk en welzijn 
van alle mensen, hoe beter die handeling is. 

Vergelding

Handeling waarmee je iemand straft die jou 
onrecht heeft aangedaan.

Voorkeursstem

Het systeem waarbij een kandidaat met meer 
stemmen alsnog in bijvoorbeeld de Tweede 
Kamer kan komen in plaats van iemand die 
hoger op de kieslijst stond. 

Vrijheidsstraf

Straf waarbij de dader een bepaalde tijd in de 
gevangenis moet doorbrengen. 

Wilsbekwaamheid

Een wilsbekwame persoon beschikt over alle 
relevante kennis die nodig is om een keuze 
te kunnen maken en om de gevolgen van 
die keuze en de bijbehorende handeling of 
situatie te overzien. 

Wilsonbekwaamheid
Wanneer iemand volgens een arts niet meer 
in staat is zelfstandig beslissingen te nemen. 

C o l o f o n
WHYmagazine is een geïntegreerd leerlin-
genmagazine voor de vakken burgerschap, 
maatschappijleer, godsdienst/levensbe-
schouwing en filosofie met veel aandacht 
voor persoonlijke ontwikkeling en actuele 
samenlevingsvraagstukken. Het magazine 
verschijnt viermaal per jaar en is thematisch 
van opzet. WHYmagazine is ontwikkeld in op-
dracht van en in samenwerking met het Roelof 
van Echten College, Hoogeveen.
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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.


