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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	Principes,	zoals	
dat aan bod komt in het leer- en opdrachtenboek 
van Perspectief,	methode	godsdienst/levensbe-
schouwing voor havo 4 en 5. 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. 

Start

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

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

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

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

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

Tot slot is er een interview met een 
officier van justitie – iemand die in 
zijn werk veel te maken heeft met het 
thema. 

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

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

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

     §1 Star of flexibel 
Principes gaan over beginselen en waarden. Zijn die in steen gehou-
wen? Of kun je van gedachten veranderen, of compromissen sluiten? 
 
§2 Druk en vrijheid 
Deze paragraaf onderzoekt waar je principes vandaan komen. Ouders, 
vrienden, cultuur en religie spelen daar een rol in. 
 
§3 Moraal 
Hoe kom je erachter of jouw principes deugen? Zijn er goede en ver-
keerde principes?  
 
§4 Houvast en vasthouden 
Principes geven je houvast, maar als je er al te stevig aan vasthoudt, 
kan dat leiden tot fundamentalisme en radicalisering.  
 
§5 Overtuigd en overtuigen 
Hoe kun je anderen overtuigen van jouw principes? Of moet je dat ei-
genlijk niet willen? Scherpe tegenstellingen in een samenleving maken 
het samenleven ingewikkeld.

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: sXe als principiële levenshou-
ding  
Een interview met Dennis Nidel, die 
zijn leven probeert in te richten naar de 
principes van Straight Edge, ook wel 
sXe genoemd.
- Lees het interview.
- Spreken Dennis’ principes de leerlin-
gen aan? Wat wel en wat niet?
- Zouden zij in zijn voor zo’n principiële 
levensstijl?

Blz. 6 & 7: Ideologiën. Principes in de 
politiek 
Sluit aan bij §1, Star of flexibel, van 
Perspectief.
Politieke partijen hebben elk hun eigen 
ideologie. 

- Lees ‘Start’. Je kunt dit als opstapje 
gebruiken om leerlingen (individueel of 
in groepjes) een eigen politieke partij 
te laten bedenken, inclusief partijpro-
gramma en verkiezingsposter. Laat de 
leerlingen dan met name aangeven 
welke principes voor hen belangrijk 
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Er schuilt meer eenvoud 
in een man die in een 
opwelling kaviaar eet, 
dan in een man die uit 
principe droge biscuits 
eet.
Gilbert Keith Chesterton 

Het eerste principe van 
de politiek is: alles wat 
jij doet is verkeerd en zal 
verkeerd blijven totdat ik 
het doe.
André Frossard

Het is eenvoudiger 
om tien boeken met 
filosofie te vullen dan 
één principe in de 
praktijk te brengen.
Leo Tolstoj

De toestand van de 
menselijke moraal 
valt in twee zinnen 
samen te vatten. We 
zouden moeten. Maar 
we doen het niet.
Kurt Tucholsky 

Wie geweld als 
methode gekozen 
heeft, moet noodza-
kelijkerwijs de 
leugen tot zijn 
principe maken.
Alexander Solzjenitsyn 

Men moet altijd 
handelen volgens een 
regel waarvan men zou 
willen dat het
een algemene wet is.
Immanuel Kant

Je beste principe is 
misschien dat je geen 
principe hebt.
Miep Diekmann 

If you don't stand 
for something, 
you'll fall for 
anything.
Dude with sign

• Star of flexibel

• Druk en vrijheid

• Moraal

• Houvast en vasthouden

• Overtuigd en overtuigen

In elk onderdeel staan artikelen  
en opdrachten om  
individueel of met  
je groep uit te 
voeren.  
      Achterin lees je nog een  
     interview met iemand die in  
	 	 	 	 zijn	werk	veel	te	maken	heeft	met	het	 
	 	 	 thema.	Deze	officier	van	justitie	heeft	dagelijks 
  te	maken	met	de	wet	en	hoe	mensen	daarmee	omgaan. 

Soms	lijkt	het	of	principes	onveranderlijk	zijn.	Daar	zijn	het	toch	
principes voor? Maar dat is niet zo. Waar mensen de dupe	worden	
van	principes	die	strikt	worden	nageleefd,	gaat	er	iets	mis. 
Uiteindelijk	weegt	menselijkheid	zwaarder.	Maar	ja,	ook	dat	kan	
weer	een	principe	zijn.
 
Dus: blijf nadenken!

Wat	mag	en	wat	niet?	Het	is	een	kwestie	van	principes	of	je	je	houdt	aan	de	regels	of	dat	
je	juist	de	grenzen	opzoekt.	De	tijd	op	de	middelbare	school	is	een	tijd	is	om	die	grenzen	
te	verkennen.	Welke	principes	houdbaar	zijn	en	welke	niet. 
 
Eerst komt een interview	met	twee	jongens	over	straight edge. Over principes  
gesproken!	Daarna	zijn	er	de	volgende	vijf onderdelen:

Bij het  thema

principes

zijn en hoe ze daar aandacht aan willen 
besteden.
- Lees het vervolg van het artikel. 
- In dit filmpje worden de tegenstellin-
gen nog eens uitgelegd: https://youtu.
be/svXLUxcN7Pc (3’14). Bekijk dit met 
de klas en controleer of de leerlingen 
dit begrijpen.
- Lees bron 1.
- Opdracht 1, 3 en 4 kunnen leerlingen 
individueel maken.
- Opdracht 2 is groepswerk. Controleer 
de schema’s die leerlingen ingevuld 
hebben. Dat is tevens een controle of 
de leerlingen het begrepen hebben.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
- Opdracht 1 voeren leerlingen in een 
groepje van vier uit.
- Opdracht 2 t/m 5 kunnen leerlingen 
zelfstandig doen. Opdracht 5 kun je als 
huiswerk opgeven en de reactie beoor-
delen voor een cijfer.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 8 & 9: Pragmatisme. Waar is wat 
werkt 
Sluit aan bij §1, Star of flexibel, van 
Perspectief 
Een praktische kijk op theorieën, waar-
heid en moraal. 

- Lees ‘Start’ en bespreek dit in een 
klassengesprek. Gaat het hier om ‘ge-
loven’ of om ‘wetenschap’? Wat is het 
verschil? Is het oké om zoiets belang-
rijks maar ‘gewoon voor waar’ aan te 
nemen? Waarom wel of niet? 
- Lees het vervolg van het artikel. Con-
troleer of de leerlingen de stof begrij-
pen. 
- Lees bron 1 en bespreek deze bron 
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   sXe als principiële levenshouding
“Mijn vrienden respecteren mij, 
  dus ik respecteer hun keuzes ook.”

Dennis Nidel (18 jaar) is 
oud-leerling van het Roelof 
van Echten College. Naast 
de Nederlandse heeft hij 

ook de Amerikaanse nationaliteit. 
Toen hij een paar jaar in de Verenigde 
Staten woonde, kwam hij in aanra-
king met straight edge, ook wel sXe 
genoemd. Sindsdien probeert hij zijn 
leven daarnaar in te richten.

Straight edge is een levenshouding 
die bedacht is door de Amerikaan 
Ian MacKaye, de leider van hardcore 
band Minor Threat. De regel Don't 
smoke / don't drink / don't fuck / at 
least I can fucking think! uit de song 
Out Of Step (1983) stond niet alleen 
aan de basis van deze beweging, 
maar vormt tegelijkertijd haar basis-
waarden. Volgelingen van Mackay 
worden gevonden in de punkscene 
en verschillende soorten van de hard-
core-scene. Zij gebruiken geen drugs 
en alcohol en onthouden zich (soms) 
van seks. Daarnaast zijn ze ook vaak 
vegetariër of veganist. 

Eerst zien, dan geloven
Over traditioneel geloven zegt 
Dennis: ‘Ik voeg me niet bij een 
bestaande religie of vaste levensbe-
schouwing. Geloven in een God of 
iets dergelijks doe ik niet, maar ik 
heb niks tegen het geloof. Helemaal 
atheïst ben ik ook niet, maar ik vind 
de manier waarop geloof wordt ge-
presenteerd niet goed bij mij passen 
en sluit me daarom niet aan bij een 
religie. Ik kon het nooit voor elkaar 
krijgen om écht in een God te gelo-

ven. Ik ben wel christelijk opgevoed, 
maar het is niet voor mij weggelegd. 
Ik ben erg van het 'eerst zien, dan 
geloven'-principe, of wil op z’n minst 
bewijs ergens van hebben.’

Dennis ziet sXe niet als een religie 
zoals het christendom of islam, on-
danks enkele overeenkomsten, zoals 
het niet drinken van alcohol. Hij ziet 
in sXe wel iets van het humanisme 
terug. Grondlegger Ian MacKaye ver-
vult voor Dennis een voorbeeldrol. ‘Ik 
heb familieleden die deel uitmaakten 
van de oorspronkelijke ‘straight edge 
harde kern’ en zij hebben hem ont-
moet. Zij hebben mij verhalen verteld 
over de gesprekken die ze met hem 
hadden. Hij is iemand die ergens voor 
staat en zijn omgeving wil verbete-
ren op een manier die voor iedereen 
werkt. Dat is iets wat mij heel erg 
aanspreekt.’

Fundamentalistisch
MacKaye heeft zich echter ook 
openlijk gekeerd tegen sXe’ers die 
in zijn ogen nogal fanatiek zijn advies 
opvolgden. Dennis vindt dat terecht: 
‘Deze groep mensen, de hardliners, 
vind ik te fundamentalistisch. Als ze 
de boodschap van MacKaye en de 
hele scene echt hadden begrepen, 
zouden ze niet overgegaan zijn tot 
geweld om hun levensovertuiging 
te verspreiden. Daarnaast moet je 
mensen laten leven zoals ze willen 
leven. Deze hardliners geven de 
rest van sXe een slechte naam. In 
sommige steden in Amerika staan ze 
zelfs bekend als een gang. Dat wijkt 
compleet af van de boodschap van 
MacKaye en de naam straight edge.’

Hoewel hij zelf niet die scherpe 
hardline-randjes heeft, mag je Dennis 
best een rechtgeaarde sXe’er noe-
men, die de regels van de beweging 
in acht neemt. ‘Ik heb altijd gezegd 
dat ik niet zou drinken of drugs zou 
gebruiken. Die regels handhaaf ik 
niet alleen omdat ze deel zijn van 
het sXe-leven, maar ook omdat ik 
er zelf trouw aan wil blijven. Ik kan 
me prima vermaken op feestjes of 
gebeurtenissen zonder drank en zie 
daarom niet in waarom ik het zou 
gebruiken. Ik heb in mijn leven nooit 
alcohol gedronken, behalve als het 
gebruikt was in een gerecht. Ik heb 
er dus geen moeite mee om er van 
af te blijven.’ Moeilijk vindt Dennis 
het niet om volgens de sXe-regels te 
leven. ‘Binnen mijn familie is veel te 
doen geweest om drugs of drank. Ik 

kan al niet meer op één hand tellen 
hoeveel mensen eraan zijn overleden, 
laat staan eraan verslaafd zijn of er-
aan verslaafd zijn geweest. Verslaving 
is iets wat door mijn familie loopt 
en ik wil er geen deel van uitmaken. 
Verslaving maakt levens en families 
kapot en daarom wil ik niet het risico 
lopen om ook verslaafd te worden.’ 

Stervende cultuur
Dennis loopt niet te koop met zijn 
sXe-leven. Hij spreekt er niet spon-
taan over met mensen, maar is aan 
de andere kant ook niet bang om 
erover te vertellen. Soms zijn men-
sen juist geïnteresseerd omdat ze 
sXe niet kennen of apart vinden. Ze 
zijn verbaasd of vinden het gek dat hij 

nooit heeft gedronken of wil drinken. 
Sommigen begrijpen het beter als 
ze meer van Dennis' achtergrond 
weten, anderen vinden dat je geen 
lol kunt hebben zonder alcohol te 
gebruiken.

Dennis wijst erop dat sXe een 
‘stervende cultuur’ is, met name in 
Nederland. ‘In heel mijn leven heb 
ik geen andere sXe’er ontmoet, op 
sommige familieleden na dan. Het 
niet mogen drinken is voor sommi-
gen gewoon te veel gevraagd of niet 

wenselijk.’ Ondanks de afname van 
het aantal volgers doen sXe’ers niet 
echt moeite om anderen te over-
tuigen zich bij hen aan te sluiten. 
Dennis: ‘De eerder genoemde ‘hard-
liners’ doen dat wel, maar ik vind 
niet dat die zich sXe mogen noemen. 
Iedereen kan zelf keuzes maken in 
het leven en dat moet gerespecteerd 
worden. Hoewel ik zelf nooit de ‘zuip-
cultuur’ zal snappen, zal ik degene 
die daarvoor wil kiezen niet de les 
lezen over zijn of haar alcoholgebruik. 
Het grootste deel, of misschien zelfs 
wel al mijn vrienden, drinken en som-
migen gebruiken drugs. Zij weten 
hoe ik erover denk en respecteren 
dat. Dus ik respecteer hun keuzes 
ook.’ •

5

Tekst: Rob Revet
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Ideologieën 
Principes in de politiek 

Politieke partijen kunnen erg van me-
ning verschillen over grote thema’s: Hoe 
zorg je voor meer werkgelegenheid, 
een schoon milieu of betere zorg? Hoe 
gaan we om met nieuwkomers in onze 
samenleving en hoeveel migratie vinden 
we wenselijk? Het resultaat is een 
politiek landschap met diverse partijen 
die hun eigen ideologie volgen: een 
verzameling ideeën en opvattingen 
over mensen en de maatschappij, 
waarop hun politieke standpunten 
zijn gebaseerd. Zo zijn er liberalen, 
die een vrije markt, zo min mogelijk 
overheidsbemoeienis en een zo groot 
mogelijke vrijheid voor het individu 
willen. Daartegenover staan socialis-
ten, die juist willen dat de overheid een 
grote rol speelt bij het oplossen van 
maatschappelijke en sociale proble-
men. Socialisten streven naar solida-
riteit, rechtvaardigheid en gelijkheid. 
Maar dat zijn lang niet de enige stro-
mingen die Nederland kent. Bovendien 
kun je het politieke landschap op veel 
manieren indelen.

Gelovig of niet
Zo kun je het onderscheid maken 
tussen confessionele partijen, die 
hun politieke ideeën baseren op een 
geloof en heilig boek (CDA, SGP en 
de ChristenUnie). Daartegenover staan 
de niet-confessionele partijen. Zij 
baseren hun programma op niet-reli-
gieuze principes. 

Links of rechts
Een populairdere indeling is op een 
as van links naar rechts. Deze indeling 
wordt vooral gebruikt om de verschillen 
tussen partijen in sociaaleconomisch 
beleid aan te geven: Welke maatregelen 
wil een partij op het gebied van werkge-
legenheid, belastingen, uitkeringen? En 
hoe groot moet de rol van de overheid 
zijn op die gebieden? Voor de linkse par-
tijen mag die groot zijn: met name op 
het gebied van sociale zekerheid. Voor 
rechtse partijen moet de overheid niet 
te veel bepalen voor haar burgers. Daar-
tussenin zitten de ‘middenpartijen’. 

Progressief of conservatief
Een andere indeling die vaak gebruikt 
wordt is die tussen ‘progressief’ en 
‘conservatief’. Een progressieve partij 
is vooruitstrevend en veranderings-
gezind. Een conservatieve partij is 
meer behoudend. Vaak worden deze 
termen gebruikt bij andere thema’s dan 
economie en sociale zekerheid. Hierbij 
gaat het vaak over morele en ethische 
kwesties als homoseksualiteit, abortus 
en euthanasie. Bij deze thema’s staan 
progressieve partijen vaak voor een 
zo groot mogelijke persoonlijke 
vrijheid. Mensen moeten hun eigen 
keuzes maken over hun leven, liefde 
en lichaam. De overheid moet zorgen 
dat die keuzes mogelijk zijn. Conser-
vatieven willen juist vasthouden aan 
bepaalde (christelijke) tradities en 
normen. Zij vinden dat de overheid 
deze moet handhaven. 

Een politieke partij is een groep mensen met dezelfde principes en 
ideeën over de samenleving. Omdat niet alle politici het eens zijn 
over de manier waarop ze de samenleving willen inrichten, zijn er 
diverse partijen ontstaan. Jaarlijks komen er zelfs partijen bij! Op 
welke principes zijn deze partijen gebaseerd? En hoe kunnen we al 
die partijen indelen?  

Twee-assenstelsel 
Aan alle indelingen zitten nadelen. 
De betekenis van ‘links’ en ‘rechts’ is 
de laatste jaren minder duidelijk. En 
partijen zijn niet altijd zo eenvoudig op 
de as te plaatsen. Zo kan een partij 
economisch rechts, maar op bepaalde 
ethische thema’s juist progressief zijn. 
Of andersom, of ergens daartussenin. 
Door de assen links-rechts en pro-
gressief-conservatief te combineren 
(zoals in de afbeelding), los je dat pro-
bleem op. Met zo’n twee-assenstelsel 
krijg je een duidelijker beeld van waar 
partijen staan en kun je ze makkelijker 
met elkaar vergelijken.

Water bij de wijn
Toch moet je je realiseren dat een 
indeling op papier nooit helemaal recht 
kan doen aan de praktijk. Binnen (grote) 
partijen kunnen er over bepaalde the-
ma’s verschillende ideeën bestaan, en 
een partij kan door de jaren van koers 
veranderen. Daarnaast kunnen partijen 
die met elkaar regeren onmogelijk vast-
houden aan al hun principes. Er moet 
samengewerkt worden, en dus worden 
er compromissen gesloten. (Zie bron 1.) 
Daarbij is het voor partijen belangrijk om 
niet zo veel water bij de wijn te doen 
dat ze hun ideologie uit het oog verlie-
zen. Daarin zitten namelijk de principes 
die een kiezer voor hen lieten kiezen.  

BRON 1 POLDERMODEL
Eind 2018 vond met 35 dagen de langste 
shutdown ooit plaats in de Verenigde Staten. 
Dit kwam doordat Republikeinen en Demo-
craten het niet eens konden worden over de 
begroting. Daardoor konden de ambtenaren 
(800.000 mensen) niet betaald worden, en 
ging de overheid op slot. Pas toen de twee 
partijen een voorlopige deal sloten, kon het 
land weer opstarten. In Nederland is zo’n im-
passe niet waarschijnlijk. Ten eerste moeten 
partijen bij ons samenwerken in een coalitie. 
Daarbij kennen wij een traditie van polde-
ren. Dat is de naam voor het Nederlandse 
overlegmodel. In het poldermodel wordt 
net zo lang onderhandeld door overheid, 
werkgevers, vakbonden en andere organi-
saties totdat iedereen tevreden is. 

1.   Op welke partij zou jij stemmen als er nu verkiezingen waren en je 18 was?  
Heeft dat te maken met de ideologie van die partij? Leg je antwoord uit. 

2.  Plaats de politieke partijen in Nederland in het schema bovenaan deze pagina.  
Werk in groepjes van vier.  
a. Verdeel de politieke partijen in de groep. Iedereen leest zich in in een paar partijen.  
b. Vertel aan je groepsgenoten kort wat de belangrijkste standpunten zijn van jouw partijen. Bepaal samen 
waar op het twee-assenstelsel die partij thuishoort.  
c. Vul zo het hele schema in. 

3.  Lees 'Start'.  
a. Waarom denk je dat er zo veel partijen bij komen?  
b. Is het wenselijk om veel partijen te hebben? Geef een argument voor en een argument tegen. 

4.  Lees bron 1 en bekijk het filmpje op whymagazine.nl.  
a. Schrijf in je eigen woorden op wat ‘polderen’ betekent. 
     b. Wat zijn de voor- en nadelen van polderen? 
         c. Wijkt een partij volgens jou af van haar idealen als zij compromissen sluit? 

Tekst: Theo Breen

•

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is een ideologie?
2. Op wat voor manieren kun je 

het politieke landschap inde-
len?

3. Welke bezwaren zijn er op deze 
indelingen?

4. Wat betekent polderen? 

Bij de laatste Tweede Kamer- 
verkiezingen in 2017 deden er 28 
partijen mee. Daarvan waren 12 
partijen nieuwkomers. Zij vonden 
hun ideeën beter dan de plannen 
die de bestaande politieke par-
tijen op dat moment hadden en 
richtten daarom hun eigen partij 
op. Hoe gaat dat in zijn werk? 
Enigszins simpel geredeneerd als 
volgt: Bedenk een mooi program-
ma, regel een aantal zaken bij de 
notaris en het Centraal Stembu-
reau, geef je partij een naam, zorg 
voor voldoende cash (ongeveer  
€ 1000) en overtuig Nederland 
van je gelijk. Behaal de kiesdeler 
(het aantal uitgebrachte stemmen 
gedeeld door het aantal te verde-
len zetels) en vervolgens ben je 
vier jaar onder de pannen op een 
mooie blauwe stoel in de Tweede 
Kamer en verzekerd van een goed 
 inkomen.

Start

Links Rechts

Progressief

Conservatief

check
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Je kunt natuurlijk opzoeken hoe hoog 
de Martinitoren is, op internet of in een 
boek. Maar weet je dan ook echt dat 
het zo is? Iedereen leert dat de aarde 
om de zon draait. Maar kun je dat ook 
aantonen? En hoe weet je dat zeker? Je 
ziet toch met je eigen ogen dat de zon 
elke ochtend in het oosten opkomt en 
een baan langs de hemel maakt?

Experts
Voor de gemiddelde mens zijn deze vra-
gen niet zomaar te beantwoorden. De 
enige manier om aan te tonen hoe hoog 
de Martinitoren is, is door ‘m te meten. 
Om te bewijzen dat de aarde om de zon 
draait, heb je nog specialistischer kennis 
nodig. Daarom besteden we dit soort 
dingen uit aan experts. Het is gewoon 
geen doen om alles zelf uit te vogelen. 
We rekenen erop dat we die experts 
kunnen geloven en vertrouwen. 

Grondleggers
De Amerikaanse filosofen Charles 
Sanders Peirce (1839-1914) en William 
James (1842-1910) stonden aan de wieg 
van het pragmatisme. De filosofische 
stroming die de praktijk verbindt met 
de theorie – die twee zaken kun je 
niet los van elkaar zien. Het pragma-
tisme is het bekendst van de pragmati-
sche kijk op de waarheid: een op-
vatting is waar, als het in de praktijk 
werkt. Waarheid staat dan ook niet vast; 

dat kan veranderen bij nieuwe inzichten 
of nieuwe kennis. Doordat theorieën en 
technieken die voor wetenschappelijk 
onderzoek gebruikt worden zich ontwik-
kelen, komen we er soms achter dat de 
dingen anders in elkaar steken dan we 
eerst dachten. Onze kennis is daarom 
feilbaar, er kunnen fouten gemaakt 
worden. Dat betekent niet dat onze 
kennis waardeloos is. Want binnen de 
wetenschap heeft deze kennis voor een 
bepaalde tijd wel degelijk een functie 
gehad. 

Onmogelijke vragen
Een pragmatist houdt zich niet bezig 
met onmogelijke vragen die de weten-
schap soms oproept, zoals: bestaan 
elektronen wel als je ze niet direct kunt 
waarnemen? Je kunt daar eindeloos 
over doorfilosoferen, maar je kunt ook 
in de geest van het pragmatisme een 
besluit nemen: ‘Zolang we dingen die 
we in onze theorie moeten veronder-
stellen ook aan het werk kunnen zetten, 
dan bestaan ze.’ Je kunt elektronen in 
een spanningsveld door een gas jagen: 
de tl-buis. De lichtschakelaar aanzetten 
‘bewijst’ heel pragmatisch het bestaan 
van elektronen. 
Klein testje: Denk jij nu heel pragma-
tisch: ‘O, dat zal wel zo zijn!’? Of wéét 
je dat dit klopt? Of rust je niet voordat je 
precies hebt uitgezocht hoe dit werkt?

‘De Martinitoren in Groningen is 97 meter hoog.’ Hoe weet je dat? 
Maakt het iets uit dat je dat weet? Dit soort vragen spelen een grote 
rol in het pragmatisme, een vorm van no-nonsense-filosofie met een 
praktische instelling en soms verrassende gevolgen.

Principes? 
Je kunt op allerlei terreinen pragmatisch 
zijn. Iemand die pragmatisch is, laat zich 
niet per definitie leiden door zijn of haar 
principes, maar kijkt wat haalbaar, nuttig 
en werkbaar is. Je kunt pragmatisch 
tegenover je schoolwerk staan: als een 
zes voldoende is, waarom zou je dan 
een negen willen halen? Zo’n houding 

kun je ook in de politiek aannemen. 
Tot eind vorige eeuw noemde D66 zich 
een ‘pragmatische partij’. Dat betekent 
dat zij zich niet lieten leiden door een 
bepaalde ideologie, maar dat ze bij 
concrete, actuele problemen op zoek 
ging naar praktische en haalbare oplos-
singen. Inmiddels noemt D66 zich een 
sociaalliberale partij. 

BRON 1  ETHIEK
De filosoof John Dewey (1859-1952) 
schreef onder andere over een ‘pragma-
tische ethiek’. Ethiek onderzoekt wat de 
‘juiste manier van handelen’ is. Traditioneel 
zoeken ethici naar onveranderlijke, morele 
basisrichtlijnen. Maar, zoals de pragmatisten 
zeggen, de werkelijkheid verandert continu. 
Zo’n onveranderlijke morele richtlijn kan 
dus eigenlijk niet bestaan. Volgens Dewey 
heeft elke samenleving een eigen set van 
regels en waarden, die cultureel en histo-
risch bepaald zijn: de gewoontemoraal. 
Die moraal ontwikkelt zich om de samenle-
ving werkbaar te houden. Volgens Dewey 
is ethiek een activiteit, een zoektocht naar 
wat nastrevenswaardig is. Je kunt nooit in 
algemene of abstracte termen spreken over 
‘goed’ of ‘kwaad’. ‘Praktische intelligentie’ 
speelt hierin een belangrijke rol: dat is het 
inzicht en begrip dat voortkomt uit erva-
ring. Deze ervaring leidt tot een vermogen 
om te oordelen en te handelen volgens dat 
inzicht. 
Bron: Filosofietuin

1.  Kun je pragmatisch omgaan met ideologische kwesties? 
a. Wat zou een pragmatische manier zijn om om te gaan met klimaatverandering? En met immigratie? 
b. Bespreek in de klas de voor- en nadelen van deze instelling.

2.  In de tekst staat dat we antwoorden op complexe vragen uitbesteden aan ‘experts die we kun-nen geloven en vertrouwen'. Toch wordt er ook regelmatig getwijfeld aan de bevindingen van zulke experts, denk aan de ophef rondom vaccinatie, of de boerenprotesten bij het RIVM naar aanleiding van het stikstofrapport.  
a. Kies een recent voorbeeld van zulke twijfel uit en onderzoek waar die twijfel vandaan komt. 
b. Hoe zou een pragmaticus op die twijfel reageren?

3.  Lees bron 1 en de casus op whymagazine.nl. Maak de opdrachten die daarbij staan. 

Tekst: Bert de Vries & Hilde van Halm
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Pragmatisme 
Waar is wat werkt
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is pragmatisme? 
2. Wat is het pragmatisch beteke-

nisprincipe? 

Voordat Diane Wu journaliste 
werd, studeerde ze scheikunde.  
In die tijd bezocht ze een lezing 
van Nobelprijswinnaar en schei-
kundige Harold Kroto. Kroto 
vroeg tijdens die lezing: wie 
gelooft dat de zon rond de aarde 
draait? Nou, niemand natuurlijk. 
Wie gelooft het omgekeerde, 
vroeg hij vervolgens. Iedereen 
stak zijn hand op. ‘Maar wie weet 
hoe je dat moet bewijzen?’ vroeg 
Kroto toen. ‘Hoe weet je dat dit 
waar is?’ Maar een enkeling in de 
zaal vol wetenschappers kon toen 
zijn hand opsteken. Diane ook 
niet. ‘Jullie geloven dus dat dit 
waar is,’ zei Konto. ‘En wat geloof 
je dan nog meer, zonder dat je 
het bewijs kent?’ ‘Oef,’ dacht Dia-
ne. ‘Dat is dus echt heel veel!’ Ze 
besloot om daar wat aan te doen. 
Ze maakte een lijstje van ‘din-
gen die je eigenlijk zou moeten 
weten’ en ging aan de slag om 
ze te onderzoeken. Uiteindelijk is 
ze nooit verder gekomen dan het 
eerste punt op haar lijst. Het was 
gewoon te veel werk! Ze besloot 
om de rest maar gewoon voor 
waar aan te nemen, net zoals de 
meeste mensen doen. 
        Wel zo makkelijk.
 Bron: This American Life.

Start

check

De Martinitoren in Groningen



4
in een (filosofisch) gesprek. In de tekst 
staat je niet in algemene termen kunt 
spreken over ‘goed’ of ‘kwaad’. Wat zijn 
de consequenties van die uitspraak? 
De handleiding voor zo’n filosofisch ge-
sprek vind je hier: www.whymagazine.
nl/docenten.
- Met opdracht 1 bespreek je klassikaal 
in hoeverre ideologische kwesties op 
een pragmatische manier zijn aan te 
pakken. Kunnen pragmatici wel idealen 
hebben?
- Opdrachten 2 en 3 zijn individueel te 
maken. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 10 & 11: Het goede doen. Is princi-
pieel zijn irritant? 
Sluit aan bij §1, Star of flexibel, van 
Perspectief.
Wie wil er ooit ‘het braafste kind van de 
klas’ zijn? Waarom raken we geïrriteerd 
door heel principiële mensen? 

- Lees ‘Start’. Probeer in een klassenge-
sprek de vraag aan het slot te beant-
woorden: waren de journalisten die 
deze vragen stelden argwanend? Of 
zijn dat terechte, kritische vragen?
- Lees het vervolg van het artikel. (Her)
kennen leerlingen mensen zoals die in 
het artikel geschetst worden? En wat 
doen leerlingen zelf: voelen ze zich 
geroepen om principiële keuzes te ma-
ken? Waarom wel of niet?
- Lees bron 1. Bekijk een recente post 
van @Zeikschrift op Instagram. Waar 
gaat die over? Is de post genuanceerd 
of toch fel? 
- De opdrachten kunnen individueel 
gemaakt worden. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-

gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 12 & 13: Contractfilosofen. Het al-
gemeen belang boven het individuele.  
Sluit aan bij §2, Druk en vrijheid, van 
Perspectief.
Burgers geven bepaalde vrijheden op, 
in ruil voor bescherming door de staat. 
Zo maken ze soms hun individuele 
belang ondergeschikt aan het algemeen 
belang. 

- Lees ‘Start’ en bespreek dit in een 
klassengesprek. Op welke manier 
botst het individueel belang hier met 
het algemeen belang? Is een verbod 
op vuurwerk in het algemeen belang? 
Waarom wel of niet?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1. Controleer of de leerlingen de 
stof begrijpen. Komt hier in Nederland 
de staat op voor het algemeen belang? 
Hoe zou je het algemeen belang kun-
nen omschrijven? 
- Bij opdracht 1 debatteren de leer-
lingen over verschillende casussen 
waarbij ze algemeen en het individuele 
belang moeten onderscheiden. Vervol-
gens bespreken ze welk belang zwaar-
der weegt.
- Opdracht 2 en 3 kunnen individueel 
gemaakt worden.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
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Contractfilosofen 
Het algemeen belang 
boven het individuele

In het Europa van de zestiende en 
zeventiende eeuw werd de ene na de 
andere oorlog uitgevochten, waarbij 
godsdienst (de strijd tussen katholieken 
en protestanten) een belangrijke rol 
speelde. Juist in deze tijd vroegen filo-
sofen zich af: hoe kun je ervoor zorgen 
dat een vorst (de meeste Europese 
landen werden door een koning gere-
geerd) voldoende macht heeft om de 
vrede te handhaven? Dit kan alleen als 
mensen bepaalde vrijheden opgeven, 
zoals het recht om voor eigen rechter te 
spelen. Zo ontstonden ideeën over een 
sociaal contract: een symbolisch con-
tract tussen de staat en de bevolking, 
waarbij mensen iets van hun vrijheid 
opgeven, in ruil voor bescherming 
door de staat. Aan dit contract ontleent 
de staat de legitimiteit: het recht van 
de heerser om te regeren. 
Het sociaal contract regelt de omgang 
tussen burgers onderling: de individuele 
vrijheid wordt erkend én begrensd. En 
het regelt de verhouding tussen burger 
en overheid, met afspraken over welke 
vrijheid er wordt afgestaan en wat je 
daarvoor terugkrijgt. 

Drie filosofen
Er zijn drie filosofen die contractfi-

losofen genoemd worden, omdat zij 
zich hier specifiek mee beziggehouden 
hebben: de Engelsen Thomas Hobbes 
(1588-1679) en John Locke (1632-1704) 
en de Zwitsers-Franse Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778). 

Thomas Hobbes
Thomas Hobbes schreef in 1651 Levia-
than. Volgens hem heeft de mens van 
nature geen besef van goed en kwaad. 
Hij pakt wat hij pakken kan. Het was 
dan ook voortdurend oorlog. Tot mensen 
hun persoonlijke vrijheid opgaven en 
zich onderschikten aan een totalitaire 
vorst. Mensen vormden dus een sa-
menleving vanwege de anders voort-
durende onderlinge conflicten. Hobbes 
vond dat de staat vrijwel absoluut gezag 
moest hebben.

John Locke
John Locke schreef in 1689 Two  
reatises of Government. Volgens hem 
hebben mensen in hun ‘natuurlijke 
toestand’ wel bepaalde morele gren-
zen, maar toch leven ze voortdurend 
in angst. Een neutraal persoon (uitein-
delijk: de staat) zou voor hun belangen 
kunnen opkomen en hun leven, hun 
vrijheid en hun bezit kunnen bescher-

Wetten en regels zijn menselijke uitvindingen. Er moet dus een tijd 
geweest zijn, dat die wetten er niet waren. Hoe zag de wereld er toen 
uit? Is de mens van nature goed, en leefden ze toen in volledige vrij-
heid vredig samen? Of is de mens juist slecht, en leidde die wetteloos-
heid alleen maar tot oorlog en ellende? Waarom hebben mensen ooit 
die wetten en regels ingesteld, en daarmee een deel van hun vrijheid 
opgegeven? En waarom zijn mensen ermee akkoord gegaan dat een 
leider of overheid gezag over hen heeft?

men. Locke vond niet dat de staat een 
absoluut gezag moest hebben. Het 
algemeen belang moest vooropstaan. 
Mensen in de samenleving zouden 
vanuit zichzelf ‘het juiste’ doen.

Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau schreef Het 
maatschappelijk verdrag in 1762. Hij 
dacht dat de mens ‘van nature’ vredelie-
vend was, maar dat was in hun ‘preso-
ciale natuurstaat’, dus voordat er meer 
gecompliceerde samenlevingen waren 
ontstaan. Er werden wetten ingesteld, 
omdat mensen bereid waren individuele 
vrijheid in te ruilen voor veiligheid en be-
scherming. De regering zou gebaseerd 
moeten zijn op de volonté générale, 
de algemene volkswil. Deze wil van 
de gemeenschap komt overeen met 
het algemeen belang. Dit kan strijdig 

zijn met individuele belangen, maar het 
algemeen belang weegt zwaarder. 

Eigen belang?
In een samenleving waarin de regering 
gebaseerd is op het algemeen belang 
en niet op de macht van een leider, 
moet iedereen zich houden aan de wet-
ten en regels die het algemeen belang 
dienen. Daarnaast hebben individuen 
rechten en plichten, die vrijheid geven 
en bescherming. Zo kan iedereen veilig 
en in vrede leven. Mocht iemand iets 
willen dat strijdig is met de ‘volonté 
générale’, dan is die persoon volgens 
Rousseau in de war. Hij kent zijn eigen 
belang niet, want hij maakt immers deel 
uit van de samenleving en zou als van-
zelfsprekend het algemeen belang voor 
moeten laten gaan. 

BRON 1 DE ALGEMENE VOLKSWIL
Het ‘algemeen belang’ lijkt een voor zichzelf 
sprekend iets, maar daar zitten toch haken 
en ogen aan. Want wie bepaalt uiteindelijk 
wat het beste is voor de meesten? En wie 
maakt dat algemeen belang concreet in 
wetten en maatregelen? Hedendaagse 
populistische politici hebben het regelmatig 
over ‘wat het volk wil’. Zij plaatsen ‘het volk’ 
dat goed is, hard werkt en de juiste waarden 
heeft tegenover ‘de elite’ die slecht en cor-
rupt is en geen oog heeft voor wat het volk 
allemaal wil. De elite heeft alleen oog voor 
het eigen belang. Terwijl juist de volkswil 
het uitgangspunt zou moeten zijn van elke 
politieke beslissing. Zij doen voorkomen 
alsof heel ‘het volk’ dezelfde belangen en 
ideeën heeft. Op pagina 26 en 27 lees je 
meer over populisme. 
Bron: 'Je bent een populist, maar wat bete-
kent dat eigenlijk?', Nu.nl 

1.  Houd een debat over een van de drie volgende cases. Bepaal voor het debat wat het  
algemeen belang is en welke individuele belangen hier spelen. Bepaal in het debat wat  
zwaarder moet wegen: het algemeen belang of het individueel belang. En vooral: waarom? 
a. De regering wil de belastingen verhogen, omdat er meer geld nodig is voor onderwijs. 
b. Een groep wijkbewoners voert actie tegen een kippenfarm, omdat die voor veel stankoverlast zorgt. 
c. Om de veiligheid van alle burgers te garanderen, mag de politie willekeurig WhatsApp-berichten screenen op ‘verontrustende termen’ (bijvoorbeeld ‘xtc’ of ‘wapens’).

2.  Lees bron 1.  
a. Lees het hele artikel via whymagazine.nl. 
b. Is populisme een goede of een slechte zaak? Schrijf een betoog van ongeveer 400 woorden waarin je je bear-gumenteerde mening hierover geeft.

3.  Lees via whymagazine.nl het artikel ‘Gun mensen hun slechte keuzes’. Bespreek de vragen in een groepje van vier. 
a. Wat bedoelt Claassen met de uitspraak: ‘De overheid moet mensen niet alleen vrij laten, maar ook vrij maken’?       b. Hoe zouden de contractfilosofen reageren op de uitspraak van Claassen?

Tekst: Hilde van Halm & Anne Claudine Tuller
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is een sociaal contract?
2. Wat is legitimiteit?
3. Welke contractfilosofen ken je? 

Omschrijf kort hun ideeën.
4. Wat is de volonté générale?

De jaarwisseling van 2019 
naar 2020 was weer onrustig 
verlopen; er waren meer dan 9000 
‘incidenten’, waaronder hulpverle-
ners die met vuurwerk bekogeld 
werden. De politie zei een lande-
lijk verbod op vuurwerk te willen. 
Maar VVD en CDA verzetten zich 
daartegen. CDA-Kamerlid Chris 
van Dam zei op 2 januari 2020: 
‘Een algemeen knalverbod zal 
zonder intensivering van de hand-
having niet helpen.’ De ‘brave en 
getrouwe burger’ zou dan geen 
vuurwerk meer mogen afsteken, 
terwijl relschoppers dat gewoon 
over de grens gaan kopen. Maar 
de druk op deze partijen nam 
toe. Andere partijen in de Tweede 
Kamer, burgemeesters, de brand-
weer en de politie drongen aan 
op maatregelen. Op 14 januari, 
dus twee weken later, zeiden ze 
toch het knalvuurwerk te willen 
gaan verbieden. ‘Voortschrijdend 
inzicht,’ noemde VVD’er Klaas 
Dijkhoff dit. Rotjes en vuurpijlen 
     mogen niet meer verkocht 
 worden.
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Is principeel zijn irritant? 

Herkenbaar? Je bent niet de enige die 
een beetje geïrriteerd raakt door princi-
piële mensen. Natuurlijk weet je heus 
wel dat het niet uitmaakt als je vriend 
niet meegaat. Jouw broodje kroket zal 
er niet minder om smaken. Toch vind je 
zijn opmerking ongezellig, en ook wat 
betweterig. Waarom vinden we deze 
‘goeddoeners’, mensen die trouw blij-
ven aan hun waarden, zo irritant? 

Wie maakt de beste keuze? 
Natuurlijk kun je zeggen: we vinden 
goeddoeners irritant omdat ze betwete-
rig zíjn. Je vriend zegt dat hij geen vlees 
meer eet, omdat dat slecht is voor het 
milieu. Kortom: jij maakt de aarde stuk 
als je wel een broodje kroket gaat eten. 
Toch heeft hij dat helemaal niet gezegd. 
Hij heeft voor zichzelf een principiële 
keuze gemaakt, en jou vrijgelaten in wat 
jij gaat doen. Dat kan je ergernis dan 
toch niet verklaren?
Toch wel. Uit onderzoek blijkt dat we 
goeddoeners zo irritant vinden, omdat 
we het gevoel hebben dat ze onze 
keuze – om dat broodje gewoon te 
eten, om met het vliegtuig op vakantie 
te gaan, om thuis te blijven tijdens de 
klimaatstaking – afkeuren. Daarmee 
komt ons zelfbeeld in het geding. De 

meeste mensen vinden zichzelf na-
melijk bovengemiddeld moreel. Maakt 
iemand anders een ‘betere’ keuze? Dan 
hebben we het gevoel dat dat die ander 
ons moreel minder vindt, en krijgen we 
behoefte om ons eigen ego te bescher-
men. 

Kop in het zand 
Onze ergernis over principiële goeddoe-
ners heeft dus vooral met onszelf te 
maken. Terwijl het de goeddoeners te 
doen is om de goede ‘zaak’: het klimaat, 
dierenwelzijn, of betere arbeidsomstan-
digheden. Ofwel: zij zijn helemaal niet 
bezig met jouw broodje kroket, maar 
met hun eigen keuze om er geen een 
te eten! Het jammere is alleen dat onze 
ergernis doorwerkt in hoe wij over dat 
onderwerp denken. Je krijgt zelf geen 
zin meer om minder met het vliegtuig 
op vakantie te gaan, als je je suf ergert 
aan klimaatactivisten. Dat blijkt wel 
uit de theorie van wilful ignorance: 
wanneer je jezelf bewust onwetend 
houdt over de negatieve gevolgen 
van je keuzes. Je weet heus wel dat er 
documentaires zijn over de vlees- of kle-
dingindustrie, en dat er genoeg te lezen 
valt over klimaatverandering. Maar als je 
dat gewoon niet bekijkt of leest, kun je 

Met drie vrienden heb je besloten om in het tussenuur naar de snackbar 
te fietsen voor een broodje kroket. Jullie hebben net je boterhammen 
in de afvalbak gemieterd. Maar een van jullie blijft zitten. ‘Ik ga niet 
mee,’ zegt hij. ‘Ik eet geen vlees meer vanwege het milieu.’ Je slaakt een 
zucht. ‘Doe niet zo flauw! Alsof de wereld gered wordt als jij die kroket 
laat staan!’

door met je leven zonder je keuzes aan 
te passen. We steken op veel gebieden 
blijkbaar liever onze kop in het zand. 

In je hoofd 
Slecht nieuws voor principiële mensen, 
zou je zeggen. Zij gaan nooit anderen 
overtuigen van hun keuzes, waardoor er 
niks verandert voor de aarde! Het goede 
nieuws is: omdat het probleem in het 
hoofd van de ontvanger zit, zit daar ook 
de oplossing. Door de boodschap aan te 
passen, kunnen ze proberen dat de ont-
vanger zich minder aangevallen voelt. 
(Zie bron 1.) Bijvoorbeeld door zichzelf 

in hun kamp te plaatsen: ‘Vroeger at ik 
ook vlees, maar toen wist ik nog niet 
wat voor nadelen eraan zaten.’ Of door 
een excuus aan te dragen voor hun 
niet-morele keus: ‘Vroeger waren er 
nog geen goede vleesvervangers, maar 
tegenwoordig zijn ze heel lekker!’ En op 
jouw beurt kun je natuurlijk kritisch naar 
jezelf kijken, wanneer je je weer eens 
ergert aan iemand anders keuze. Is het 
wel terecht dat je zo boos wordt? 

Naar: ‘Waarom zijn goeddoeners zo irritant?’, 
de Volkskrant, 11 januari 2019. 

BRON 1 ZEIKEN?
Madeleijn van den Nieuwenhuizen is het 
brein achter het Instagramaccount ‘Zeik-
schrift’. Op dit account levert ze kritiek op 
media (tijdschriften, kranten, tv-program-
ma’s) en op hoe zij omgaan met diversiteit. 
Zoals: Waarom staan er in de Margriet maar 
3 mensen van kleur, en 123 witte mensen? 
Of: Waarom is het enige vrouwelijke poppe-
tje in Trouw aan het poetsen? 
Hoewel het account ‘Zeikschrift’ heet, 
probeert Madeleijn juist niet te ‘zeiken’. Haar 
doel is om in gesprek te gaan met lezers, en 
met mediaredacties: ‘Ik begon het account 
omdat de bladenindustrie geen platform 
van verantwoording had. Je kunt niet naar 
de Raad voor de Journalistiek als je het ver-
velend vindt dat de Grazia de hele tijd een 
dieetcultuur aanprijst.’ Toch probeert ze haar 
teksten altijd genuanceerd te houden, en 
nooit aanvallend. En regelmatig verschijnen 
er kattenplaatjes en memes op haar account: 
‘Ik vind het fijn om te laten zien dat ik ook 
iemand ben die lacht om katten, die in haar 
koffie roert, die ijdele selfies maakt. Dan 
snappen mensen ook dat je geen kritiek le-
vert vanuit een belerende positie of de hele 
dag zuur zit te mokken, maar dat je dingen 
een beetje probeert te onderzoeken.’ 
Bron: ‘De media hebben kritische ogen 
nodig; Madeleijn van den Nieuwenhuizen 
heeft ze,’ Trouw, 1 februari 2020. 

Tekst: Maxine Herinx
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1.    Welke principes heb jij?  
a. Welk(e) principe(s) vind jij belangrijk?  
b. Op welke manieren besteed je hier aandacht aan? 
c. Probeer jij ook anderen te overtuigen van dit principe? Zo ja, hoe doe je dat? Heeft dat effect? 

2.  Lees ‘Start’. Lees via whymazine.nl een interview met Anuna de Wever, die de Belgische klimaatsta-kingen organiseerde.  
a. Wat voor kritiek is er allemaal geuit op Anuna? Waar komt dat vandaan, denk je?  
b. Wat voor antwoord geeft Anuna daarop? Vind je dat overtuigend? 

3.  Kijk op whymazine.nl naar het filmpje van Zondag met Lubach over vlees.  
a. Op welke manier probeert Lubach mensen te overtuigen dat ze minder vlees moeten eten?  
     b. Denk je dat vleeseters zich in deze boodschap kunnen vinden? Waarom wel of niet? En vegetariërs? 

Het goede doen 
 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Waarom vinden we ‘goeddoe-

ners’ irritant? 
2. Wat houdt de theorie van 

‘wilful ignorance’ in? Waarom 
doen mensen dat? 

3. Hoe kun je een principiële 
boodschap zo overbrengen, 
zodat andere mensen minder 
geïrriteerd raken? 

Begin 2019 gingen 10.000 
leerlingen naar het Malieveld in 
Den Haag om te demonstreren. 
Deze ‘klimaatspijbelaars’ von-
den dat het kabinet veel meer 
moest doen om klimaatverande-
ring tegen te gaan. Veel mensen 
vonden het inspirerend wat deze 
jongeren deden. Maar er was ook 
kritiek. Wilden deze scholieren 
niet gewoon graag een dagje niet 
naar school? En kijk, ze hadden 
ook afval achtergelaten op het 
Malieveld, dus gaven ze wel echt 
om het klimaat? Aan de demon-
stranten die werden geïnter-
viewd, werden kritische vragen 
gesteld over hun eigen gedrag: 
‘Eet je dan nooit een hamburger? 
Ga je nooit met het vliegtuig op 
vakantie?’ Kijk maar op whyma-
gazine.nl naar de interviews die 
De Telegraaf hield. Waar komt 
 die argwaan vandaan? 
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Blz. 14 & 15: Een goede samenleving. 
Iedereen voor altijd gelukkig.  
Sluit aan bij §3, Moraal, van Perspec-
tief.
Het slavernijverleden werkt door in 
onze huidige samenleving.

- Lees ‘Start’. In welk land zouden leer-
lingen graag gaan wonen? Waarom? En 
welke landen staan onderaan die lijst? 
Waarom? Is een veilig land, bijvoor-
beeld, fijner om in te wonen dan een 
vrij land? Moet er een democratische 
rechtsstaat zijn?
- Betrek de kop en eerste alinea van het 
artikel in het gesprek. Hadden leerlin-
gen uit zichzelf dergelijk ‘sociale ener-
gieën’ in hun overwegingen betrokken? 
Wat voegen deze ‘energieën toe? Hoe 
belangrijk zijn ze?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1. 
- Ga na of de leerlingen de stof begrij-
pen.
- Er staat een foto van Mars bij dit 
artikel. Mocht het mogelijk zijn om daar 
te gaan wonen, wie bepaalt dan hoe de 
samenleving daar geregeld wordt? Kan 
daar inderdaad met een ‘schone lei’ 
gestart worden?
- Opdracht 1 en 2 maken de leerlingen 
in tweetallen. Over de kernwaarden die 
in opdracht 2 aan de orde komen kun je 
nog een klassengesprek voeren. 
- Opdracht 3 is een individuele op-
dracht die aan de klas gepresenteerd 
wordt. Je kunt dit met een cijfer beoor-
delen.
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.
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Iedereen voor  
altijd gelukkig

De makers van SimCity hebben met 
die ‘sociale energieën’ een keuze voor 
bepaalde waarden gemaakt. Je kunt 
eruit afleiden aan welke voorwaarden 
‘een goede samenleving’ volgens hen 
moet voldoen. Als je het spel speelt, 
merk je dat er botsende belangen zijn. 
Zet je hoog in op creativiteit, bijvoor-
beeld, dan heeft de veiligheid daaronder 
te lijden. En wat is dan belangrijker? De 
SimCity-speler staat voor ingewikkelde 
keuzes!

Spel en werkelijkheid
Het spelen van een spel als SimCity 
heeft een paar voordelen: je begint met 
een schone lei, je kunt op je gemak wat 
experimenteren en de gevolgen van je 
maatregelen zijn snel zichtbaar. In het 
‘gewone leven’ is dat anders. De factor 
onvoorzien is vele malen groter. Je hebt 
te maken met bestaande gewoonten 
en tradities, met natuurlijke omstan-
digheden en met wispelturige men-
sen die ook nog eens onderling sterk 
verschillen. Daarnaast is er ‘de rest van 
de wereld’ die je plannen kan dwarsbo-
men. En dan heb je ook nog te maken 
met andere ideeën en overtuigingen. 
Want wat is een goede samenleving? 
Wie bepaalt dat?
Griekse filosofen als Plato en Aristoteles 
schreven 2500 jaar geleden al over de 

ideale staat(svorm). Vervolgens hebben 
uiteenlopende mensen zich over deze 
vraag gebogen, variërend van christelij-
ke kerkvaders als Augustinus (354-430) 
tot Verlichtingsdenkers als John Locke 
(1632-1704), de communisten Karl Marx 
(1818-1883) en Friedrich Engels (1820-
1895) en fascisten als Mussolini (1883-
1945) en Hitler (1889-1945). Zoveel 
mensen, zoveel meningen, visies en 
oplossingen. En evenveel verschillende 
ideeën over hoe je zo’n ideaal zou kun-
nen bereiken. Het idee van een ‘ideale 
staat’ wordt wel een utopie genoemd, 
naar het beroemde boek van de Engels-
man Thomas More, Utopia. (Zie bron 1).

Ontevreden burgers
In Nederland gaan we, net als de 
makers van SimCity, uit van bepaal-
de kernwaarden. Zo hebben we een 
parlementaire democratie. We zijn een 
rechtsstaat met een grondwet die vrij-
heid en gelijkwaardigheid garandeert. In 
gelijke gevallen worden mensen gelijk 
behandeld. Er zijn sociale rechten (recht 
op medische zorg, recht op een uitke-
ring in geval van ziekte of werkloosheid, 
recht op onderwijs…). Er is vrijheid van 
geloof, van mening en van vereniging. 
Dit alles is een stevige basis om ons 
land een goed land te laten zijn. Toch zijn 
er veel mensen van overtuigd dat het 

In het spel SimCity is het de bedoeling om een goedlopende stad 
te bouwen. Een stad waar zo veel mogelijk mensen tevreden zijn en 
hard willen werken. Daar groeit je stad van. Het spel meet ‘sociale 
energieën’: er moet steeds voldoende creativiteit, veiligheid, wel-
vaart, werkkracht, spiritualiteit en wijsheid zijn. Het is nog een hele 
klus om iedereen tevreden te houden!

hier helemaal niet zo best is. Mensen 
zeggen dat ze het zat zijn, dat ze de 
politiek niet vertrouwen, dat de politiek 
niet naar hen luistert, dat het land te 
veel verandert, dat het te onveilig is. 
Anderen maken zich boos over discri-
minatie, of over het milieu, of juist over 
het fileprobleem. Gaat er iets mis in 
ons land, of horen ontevreden mensen 
er gewoon bij? Als je die ontevredenen 
negeert, zouden ze zomaar in opstand 
kunnen komen. Hoe moet je omgaan 
met andersdenkenden? 

1.  In SimCity wordt gewerkt met ‘sociale energieën’.  
a. Overleg met degene die naast je zit wat jullie van die ‘energieën’ vinden. Is dat voldoende voor een  
goede samenleving? En waarom? 
b. Bespreek met je medeleerling ook ‘Start’. In welk land zouden jullie willen wonen? Welke factoren zijn 
daarbij het belangrijkst? 

 
2.  Nederland heeft ook bepaalde kernwaarden. Op whymagazine.nl vind je een brochure die aan ‘nieuwkomers’ in de Nederlandse samenleving wordt gegeven. Lees deze brochure en beant-woord de volgende vragen. Denk eerst zelf over deze vragen na. Overleg dan met degene die naast je zit. 

a. Welke kernwaarden vind jij belangrijk? 
b. Welke mis je in deze brochure? 
c. Hoe komt het, denk je, dat zo veel mensen in Nederland ontevreden zijn? Wat zou daaraan gedaan kunnen worden?

3.  Lees de bron ‘Utopia als dystopie’. Bedenk met een groepje van vier je eigen ‘Utopia'. Hoe ziet dat land eruit? En hoe gedragen de mensen zich?  
a. Maak gezamenlijk een tekening, collage of moodboard waarin je de sfeer van jullie Utopia laat zien.  
       b. Bekijk elkaars presentaties. Zitten er gevaren aan de samenlevingen die jullie hebben ontworpen?     Welke?

Tekst: Hilde van Halm

•

Een goede samenleving
BRON 1 UTOPIA ALS DYSTOPIE
In 1516 verscheen het boek Utopia van 
Thomas More (1478-1535). Utopia betekent 
letterlijk ‘nergensland’. In het boek beschrijft 
More zijn ideale samenleving. Zonder 
privébezit, allereerst, want dat zag hij als 
de bron van alle ellende. Er is gelijkheid op 
sociaal gebied; meisjes en vrouwen krijgen 
de ruimte om zich te ontwikkelen en er is 
een humaan strafrecht. Mensen hebben 
vrije tijd, die de meesten volgens hem 
zullen invullen met ‘intellectuele arbeid’. En 
op school staat niet de wetenschap, maar 
‘karaktervorming’ centraal. More is een van 
de velen die over de ideale samenleving 
heeft nagedacht. Eind vorige eeuw schreven 
Hans Crombag en Frank van Dun het boek 
De utopische verleiding. Zij wijzen hierin 
op de gevaren van het utopisch denken: 
‘Een verwezenlijking van een utopie houdt 
onveranderd in dat men van de mens een 
eenheidsworst maakt, prikkels tot individu-
alisme worden hem ontnomen, pluralisme 
is taboe, hij schikt zich naadloos naar het 
algemeen belang.’ Al met al lijkt dat meer 
op het tegenovergestelde van een utopie: 
een dystopie.

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

Nederlandse samenleving?
3. Wat is een utopie en wat een 

dystopie?
4. Wat zijn de gevaren van uto-

pisch denken?

Stel, je mocht overal ter we- 
reld gaan wonen. Waar zou je dan 
rekening mee houden? Los van 
persoonlijke voorkeuren zijn er 
natuurlijk een paar landen waar 
je echt niet wil wonen: daar waar 
een bar klimaat is, honger heerst 
of een oorlog gaande is. Maar 
wat zijn objectief de beste landen 
om uit te kiezen? Het Legatum 
Instituut, een Britse denktank, 
denkt daarover na. Dat publi-
ceert een ranglijst van de meest 
welvarende landen. Daarbij kijkt 
het naar allerlei factoren, zoals 
economie, leefomstandigheden, 
educatieniveau, gezondheidszorg 
en vrijheden. Op plek één staat 
Denemarken, gevolgd door Noor-
wegen en Zwitserland. Nederland 
komt op de zesde plek. Eigenlijk 
zijn alle hoog genoteerde landen 
economisch welvarend. Wat zegt 
dat? Is welzijn gebonden aan 
welvaart? Zijn er andere manie-
ren om te meten welke landen de 
beste samenlevingen vormen? En 
kun je wel objectief vaststellen 
     wat de ‘beste landen’ zijn?
 Bron: prosperity.com
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Veel vragen
Het nadenken over wat een goede sa-
menleving nu precies is, roept eigenlijk 
meer vragen dan antwoorden op. Maar 
dat is niet zo erg. Die vragen laten 
mensen nadenken over wat er nu echt 
belangrijk is. Het laat zien dat er nog iets 
anders mogelijk is dan het bestaande. 
En wie weet, misschien slaagt er ooit 
iemand in om iets te bedenken waar-
door alle mensen voor altijd gelukkig en 
tevreden zijn.

Volgens sommige wetenschappers wonen er in de toekomst mensen op Mars.  
Kunnen we daar met een schone lei beginnen en een nieuwe samenleving starten?
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Blz. 16 & 17: Inleiding ethiek. Met welk 
doel bepaal jij wat goed of fout is? 
Sluit aan bij §3, Moraal, van Perspectief.
Het goede doen, is nog niet zo eenvou-
dig. Welke afwegingen maak je en op 
welke gronden? 

- Lees ‘Start’. Volg de link naar de ‘moral 
machine’ en besluit gezamenlijk voor 
welke optie je kiest. Klik steeds op 
‘show description’ voor extra informa-
tie.
- Na 13 situaties krijg je een algemeen 
overzicht van je keuzes. Daarbij wordt 
aangegeven in hoeverre jouw keuze af-
wijkt van wat mensen in het algemeen 
gekozen hebben.
- Vraag ook aan de leerlingen wat de 
overwegingen zijn om voor A of B te 
kiezen.
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1. 
- Ga na of leerlingen de stof begrijpen. 
- De opdrachten kunnen individueel ge-
maakt worden, maar de laatste 2 kun-
nen voor sommige leerlingen ingewik-
keld zijn. Bekijk eventueel het filmpje bij 
opdracht 4 klassikaal en bespreek het 
artikel bij opdracht 5 klassikaal. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 18 & 19: Karen Armstrong. Word 
medemenselijker 
Sluit aan bij §3, Moraal, van Perspectief. 
Als je in elkaar het menselijke herkent, 
dan zijn compassie en empathie van-
zelfsprekend.

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1. 
- Bespreek de strekking van het arti-
kel. Zowel in ‘Start’ als bron 1 wordt 
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Word medemenselijker

Onze wereld is op een gevaarlijke 
manier verdeeld. Er bestaat een ver-
ontrustende ongelijkheid in macht en 
rijkdom. We zijn betrokken geraakt in 
oorlogen die we niet kunnen beëindigen 
of winnen. Mensen zijn vervreemd van 
de samenleving, boos op ‘de politiek’, 
groepen worden gediscrimineerd en 
buitengesloten. Steeds meer mensen 
zijn bang voor ‘de ander’ en ‘het vreem-
de’. Hoe moet dit verder? Hoe houden 
we een leefbare aarde, hoe moeten we 
omgaan met elkaar? Het creëren van 
een verbinding tussen alle mensen is 
een zaak van levensbelang geworden.

Gulden regel
Karen Armstrong (1944-) schrijft over 
religie. Ze heeft een uitgebreide studie 
gemaakt van jodendom, christendom 
en islam. Tijdens die studie werd haar 
duidelijk, dat er in alle religies en le-
vensbeschouwingen één idee centraal 
staat: Behandel anderen zoals je zelf 
ook behandeld zou willen worden. 
Dit wordt ook wel de Gulden Regel 
genoemd. Armstrong gaat ervan uit dat 
iedereen mens een gevoel van com-
passie in zich heeft. Een gevoel van 
mededogen, het vermogen om je in 
te leven in de pijn en het lijden van 
anderen. Het gevoel dat Achilles had 
(zie 'Start') toen hij Priam aankeek en in 
de oude man zijn vader zag. Hij kon zich 
verplaatsen in Priam en zo kon hij over 
zijn eigen wrok, woede en verdriet heen 

stappen. 

Armstrong ziet het als haar missie 
om compassie over de wereld te 
verspreiden. Ze schreef er een boek 
over, waarin ze uitlegt hoe je een me-
demenselijker leven kunt leiden. Hier 
vind je een aantal van de stappen die 
zij beschrijft:

1. Meer weten over compassie
Verdiep je in andere religies en 
levensbeschouwingen en stel je open 
voor andere inzichten en tradities. 

2. Compassie voor jezelf
Wees niet te streng voor jezelf. 
Niemand is perfect. Iedereen heeft 
een duistere kant. Heb een gezond, 
realistisch oordeel over jezelf.

3. Empathie 
Je voorstellingsvermogen, je kunnen 
inleven in iemand anders, is belang-
rijk. De nare dingen die je zelf hebt 
meegemaakt, kunnen je helpen om 
oog te hebben voor de problemen 
van anderen. 

4. Opmerkzaam zijn
Ontwikkel je opmerkzaamheid. Het 
is de kunst om afstand te nemen van 
je eigen behoeften en emoties als 
hebzucht en jaloezie. Probeer om dit 
om te zetten in positievere neigingen 
en gewoonten.

Religie-expert Karen Armstrong zet zich in voor een menswaardige 
wereld. Ieder mens heeft volgens haar het vermogen tot compassie, 
maar moet dit vermogen wel blijven ontwikkelen en koesteren. Daar-
om stelde zij een aantal lessen voor compassie op.

5. Hoe moeten we met elkaar 
praten?
Maak jezelf bewust van de manier 
waarop je tegen anderen spreekt. Ben 
je bereid om echt te luisteren naar een 
ander? Sta je open voor andere menin-
gen?

6. Zorg voor iedereen
Maak contact met andere mensen, met 
vreemdelingen, met mensen uit een an-
der land, zelfs met iemand die jij als je 

‘vijand’ ziet. Verbreed je horizon. Erken 
dat alle mensen gelijk zijn.

7. Heb uw vijanden lief
Iedereen in het ‘mondiale dorp’ is je 
naaste. Maak van je vijanden je bond-
genoten. Hierdoor wordt een wereldde-
mocratie gecreëerd waarin de stem van 
iedereen gehoord wordt en de ambities 
van iedereen serieus genomen zullen 
worden.

BRON 1 DE VIJAND 
Er is een bekend dagboekfragment van een 
frontsoldaat uit de Eerste Wereldoorlog. Hij 
bivakkeert in de loopgraven van Vlaanderen. 
Op een gegeven moment ziet hij hoe zijn 
vijand, aan de andere kant van het front, een 
sigaret opsteekt. Door dit menselijke gebaar, 
herkent hij ineens de mens in de vijand. Op 
dat moment, als hij de menselijkheid  
(h)erkent, kan hij hem niet meer doodschie-
ten. Hij zou zich dan een moordenaar voelen 
en geen militair die zijn werk doet.
Naar: Karen Armstrong, Compassie, 2011

1.  Lees bron 1, ‘De vijand’.  
Leef je in in de situatie van de frontsoldaat en schrijf zelf het dagboekfragment waarin je  
deze gevoelens onder woorden brengt.

2.  Welke van de zeven stappen van Karen Armstrong vind jij de belangrijkste en waarom? 
a. Hoe zou jij deze stap naar je eigen leven kunnen vertalen? Schrijf een doel of voornemen voor jezelf op. 
b. Vergelijk je antwoord met dat van een klasgenoot. Vertel elkaar waarom je juist deze stap wilt zetten.

3.  Bekijk het filmpje van de Dalai Lama op whymagazine.nl.  
a. Welke boodschap dragen alle religieuze tradities volgens hem uit? 
b. Zoek op internet voorbeelden van praktische uitingen van deze boodschap door verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. Kijk bijvoorbeeld op de Facebookpagina van ‘het Handvest voor Compassie’.

4.  Bekijk het filmpje ‘Het Vermoeden’ op whymagazine.nl.  
a. Wat vind je van de uitspraak van Karen Armstrong: ‘Religie zal altijd bestaan'?  
b. Ben je het hier wel of niet mee eens? Leg uit waarom je dit vindt.

Tekst: Renee Pees

•

Karen Armstrong

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is compassie?
2. Hoe luidt de gulden regel? 

Ver voor onze jaartelling 
schreef de Griek Homerus het 
boek De Ilias. Het gaat over de 
tienjarige oorlog tussen Grieken-
land en Troje. Tijdens een gevecht 
wordt de Griek Patroclus gedood 
door de Trojaanse prins Hector. 
Achilles, de boezemvriend van 
Patroclus, wordt gek van verdriet 
en woede. Uit wraak vermoordt 
hij Hector en hij weigert om het 
dode lichaam van de prins aan de 
familie te geven om te begraven. 
Hectors ziel zal dus voor eeuwig 
rondzwerven en nooit rust vin-
den. 
Op een nacht gaat koning Priam, 
de vader van Hector, vermomd 
naar het Griekse kamp, naar 
Achilles’ tent. Daar doet hij zijn 
vermomming af en hij smeekt 
Achilles om hem het lichaam van 
zijn zoon te geven. Achilles ziet 
de oude man en hij moet denken 
aan zijn eigen vader. Hij begint 
te huilen. Priam huilt ook. Dan 
neemt Achilles het lichaam van 
Hector en overhandigt dat aan va-
der Priam. Ze kijken elkaar aan en      
‘ze zien elkaar als goddelijk,’ 
 zoals het in Homerus’ 
         tekst staat. 
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Met welk doel bepaal jij  
wat goed of fout is?

Een deel van de filosofie houdt zich 
bezig met ethiek. Ethiek is de tak van 
filosofie die zich met goed en kwaad 
bezighoudt en vragen stelt over 
juist handelen. Ethiek is niet alleen 
theoretisch, maar speelt ook een rol in 
ons dagelijks leven. Op basis waarvan 
maak jij keuzes? Welke waarden liggen 
daaronder? Welk doel heb je voor ogen? 
Nadenken over morele vraagstukken 
en ethische dilemma's geeft je inzicht. 
Toch is het niet eenvoudig om je eigen 
mening te formuleren, want we wor-
den dagelijks beïnvloed door politiek en 
media. 

Wat is goed? 
Veel wijsgeren hebben in de geschie-
denis nagedacht over de vragen ‘Wat 
is goed?’ en ‘Hoe moet ik handelen? 
Socrates bracht de ethiek naar de 
voorgrond en vele filosofen traden in 
zijn voetsporen met ieder hun eigen 
denkbeelden. De denkwijze waarin één 
principe het handelen bepaalt, wordt 
een ethische theorie genoemd. Je zou 
de ethiek in drie stromingen kunnen 
verdelen: gevolgenethiek (ook wel 
doel-ethiek genoemd), plicht-ethiek en 
deugd-ethiek. In dit artikel zal er voor-
al ingezoomd worden op de gevol-
gen-ethiek. In deze theorie is het mo-
reel juist wanneer de gevolgen van je 
handeling goed zijn. Je maakt keuzes 
door te kijken naar de consequenties.

Ethiek kun je het beste uitleggen aan 
de hand van voorbeelden. De voor-
beeldverhalen (cases) zijn niet realis-
tisch, maar zetten een situatie scherp 
neer. In de echte wereld spelen veel 
meer factoren een rol. Toch helpen 
deze voorbeelden om onze morele 
opvattingen en intuïtie scherp te stel-
len. Filosofische problemen zijn niet 
zomaar te vergelijken met empirische 
problemen. De antwoorden die we 
geven, vertellen ons iets over onze 
opvattingen over goed en kwaad. 

Wat is goed en kwaad? En hoe bepaal je dat? Binnen de filosofie is 
het de ethiek die zich met deze vragen bezighoudt. Volgens de  
gevolgenethiek bepalen de consequenties van je daden of iets  
moreel juist is. 

Casus 1: trein
Stel: je bent machinist. Op het spoor 
liggen vijf mensen. Je kunt niet meer 
remmen en overweegt je opties. Volg je 
het spoor en rijd je rechtdoor, dan zullen 
er vijf personen geraakt worden. Wijk 
je af naar links, dan raak je één mens. 
Welk spoor volg je? Indien je afbuigt 
naar links, handel je volgens de gevol-
genethiek.
In het tweede scenario komt de trein 
aanrijden op een enkel spoor en sta jij 
boven op de brug. Er liggen vijf men-

allen een zeer zeldzame bloedgroep. 
De eerste heeft een hart nodig, de 
tweede een lever en de derde nieren. 
De organen zijn niet voorradig en de 
patiënten zullen sterven. Dan ziet hij zijn 
coassistent staan, waarvan hij weet dat 
zij dezelfde zeldzame bloedgroep heeft. 
De arts staat voor een keuze. Doet hij 
niets, dan vallen er drie doden. Hij kan 
ook de coassistent opofferen, zodat er 
maar één dode zal vallen. Wat moet de 
arts doen? Welke waarde weegt het 
zwaarst? 

Het is onwaarschijnlijk dat de arts zijn 
coassistent zal doden en de organen zal 
verdelen. De norm om niet te doden en 
de waarde van het leven staan intuïtief 
hoger dan de eenvoudige som dat drie 
meer is dan één. Het gevolg van deze 
keuze is dat de patiënten zullen sterven 
en de coassistent blijft leven. Het is 
voor de arts nooit gerechtvaardigd om 
te doden, ook niet als je daarmee drie 
mensen kunt redden. 

BRON 1  UTILITARISME
Een variant van de gevolgenethiek is het 
utilitarisme. Utilitas is latijn voor nut. 
Jeremy Bentham (1748-1832), grondlegger 
van deze theorie, wordt een utilitarist ge-
noemd. Het handelen moet volgens hem 
gericht zijn op het geluk of welzijn (het 
nut). Zijn stelling was: Iedereen telt voor één 
en niemand voor meer dan één. Bentham 
was de eerste voorvechter voor dierenrech-
ten. Hij vond het niet relevant of een dier 
kon denken, maar of een dier kon lijden. 
Hoewel Bentham al jaren geleden overleden 
is, zit hij nog in zijn eigen kleren op een 
stoel in het University College in Londen. 
Zijn hoofd is vervangen door een wassen 
model. Ook hier kunnen we de vraag stellen 
naar het nut.  

1. Noem de drie hoofdstromingen binnen de ethiek.

2. Wat is het doel van voorbeeldverhalen (cases)?

3. Wat is het utilitarisme? 

4. Bekijk via whymagazine.nl het filmpje over plicht- en gevolgenethiek en lees het artikel ‘Een beroep op morele intuïtie: ethische gedachte-experimenten op de grens van leven en dood’. Je leest hier verschillende ethische gedachte-experimenten op basis van leven en dood. 
Kies drie cases uit en reageer hierop door de plichtethiek en de gevolgenethiek toe te passen.

5. Waar komt ons moreel handelen vandaan? Lees en bekijk via whymagazine.nl achtergrondinfor-matie over morele ontwikkeling en over spiegelneuronen. 
a. Beschrijf in je eigen woorden hoe mensen zich moreel ontwikkelen. 

b. Beschrijf de werking van spiegelneuronen en hoe deze bijdragen aan empathie. 
c. Welke andere factoren zijn er belangrijk bij het ontwikkelen van empathie en moraliteit? 

Tekst: Nienke Moolhuizen

•

Inleiding ethiek

sen op het spoor en wederom kan de 
trein niet meer stoppen. Voor je staat 
een dikke man die je zo op het spoor 
kan duwen, zodat de vijf mensen gered 
kunnen worden. Wanneer je niks doet, 
zal de trein de vijf mensen overrijden. 
Duw je de man? Wanneer je de dik-
ke man duwt, dan handel je naar de 
gevolgenethiek. Wanneer je niet duwt, 
dan handel je volgens de plicht-ethiek. 
De keuzes die we maken hangen af van 
onze morele principes. We reageren 
verschillend op verschillende situaties. 

Casus 2: Ziekenhuis
Een arts loopt in de gang van zijn 
ziekenhuis. Op zijn afdeling liggen drie 
patiënten in kritieke toestand, met 

Scenario 1: hoe handel je? 

Scenario 2: hoe handel je? 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat zijn de hoofdstromingen 

binnen de ethiek?
2. Wat is het utilitarisme? Waarom 

valt dit binnen de  
gevolgenethiek? 

3. Waar komt ons moreel hande-
len vandaan?

De Britse filosofe Philippa 
Foot bedacht in 1967 een ge-
dachte-experiment met een op 
hol geslagen trein, verschillende 
manieren om in te grijpen en een 
wisselend aantal slachtoffers: 
the trolley problem. Ze kreeg de 
nodige kritiek op dit experiment, 
omdat het onrealistisch zou zijn. 
Maar met de ontwikkeling van de 
zelfrijdende auto is dit probleem 
ineens weer actueel. Want wel-
ke keuzes moet de kunstmatige 
intelligentie in zo’n auto maken? 
Uitwijken voor de ene hond en 
dan een andere overrijden? Een 
groepje wegwerkers omzeilen, 
waardoor je een schoolplein 
met spelende kinderen oprijdt? 
Iemand die zich bezighoudt met 
het ontwikkelen van kunstmatige 
intelligentie, krijgt daarmee ook 
te maken met ethische afwe-
gingen: wat is het goede om te 
doen? Kijk op whymagazine.nl 
       om te ervaren wat daarbij 
    komt kijken.
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genoemd dat verschillen wegvallen als 
mensen elkaar als mens (h)erkennen. 
Kennen leerlingen een voorbeeld uit 
eigen omgeving of uit een film of serie 
waarin dit gebeurt? Of juist van het 
omgekeerde?
- Hoe bruikbaar zijn de stappen die 
Karen Armstrong beschrijft? Is dat 
iets waar leerlingen zich aan zouden 
kunnen of willen houden? Waarom wel 
of niet?
- De opdrachten kunnen leerlingen 
individueel maken.
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben. 

Blz. 20 & 21: Hooliganisme. ‘Het is een 
levenswijze.’  
Sluit aan bij §4, Houvast en vasthou-
den, van Perspectief.
Hooligans hebben zo hun eigen prin-
cipes. Voor buitenstaanders zijn die 
moeilijk te volgen. 

- Lees ‘Start’. Het recht op demonstre-
ren is één van onze democratische 
grondrechten. Voor- en tegenstanders 
mogen zich daar in het openbaar 
over uitspreken. Het is de taak van de 
politie om demonstraties te faciliteren 
en eventueel groepen tegen elkaar te 
beschermen. De politie moet hierin 
neutraal zijn, optreden tegen groepen 
die geweld (dreigen) te gebruiken en 
potentiële slachtoffers van zulk geweld 
beschermen. Dit klinkt helder, maar in 
de praktijk kan het natuurlijk anders 
lopen, omdat ook de politie nogal eens 
wordt uitgedaagd of belaagd. Hoe kun 
je op een goede manier omgaan met 
de spanning die bij demonstraties kan 
ontstaan? Dit filmpje (https://youtu.be/
h2d0NmgxbU8) (2’54) is een reportage 

over de Zwarte Pietdemonstraties in 
Emmen en Groningen. Maken hooli-
gans gebruik van hun democratisch 
grondrecht, of brengen zij met hun 
gewelddadigheid juist de democratie in 
gevaar? 
- Lees het vervolg van het artikel en de 
beide bronnen.
- Opdrachten 1 en 3 zijn individueel 
te maken. Voor opdracht 2 werken de 
leerlingen samen in groepjes.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 22 & 23: Mensenrechten. Eén men-
selijke familie? 
Sluit aan bij §4, Houvast en vasthou-
den, van Perspectief.
Universele mensenrechten zijn on-
vervreemdbaar en ze gelden voor álle 
mensen. 

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1.
- Opdracht 1 kunnen leerlingen indivi-
dueel maken, maar je kunt er ook een 
klassengesprek over organiseren. 
- Opdracht 2 en 3 kunnen leerlingen 
individueel maken.
- Opdracht 3 gaat o.a. over het ont-
menselijken van minderheidsgroepen. 
Aansluitend bij het artikel dat leerlingen 
moeten lezen, kun je verwijzen naar 
professor Gregory Stanton. Hij heeft 
een aantal stappen beschreven die 
voorafgaan aan genocide. Het begint 
ermee dat een bepaalde groep mensen 
als ‘anders’ worden weggezet. Vervol-
gens wordt deze groep consequent 
minder menselijk gemaakt. Ze worden 
bijvoorbeeld vergeleken met ongedier-
te of een ziekte. Gemengde huwelijken 
worden verboden, mensen worden 

21
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'Het is een levenswijze'

Het is voor een buitenstaander, of zelfs 
voor een ‘gewone’ fan, moeilijk voor te 
stellen. Waarom zou je de wedstrijd van 
je club ruw verstoren, een stadionver-
bod riskeren en je bovendien vrijwillig 
in gewelddadige rellen storten? Volgens 
een anonieme Belgische hooligan gaat 
hooliganisme (geweld dat plaatsvindt 
in het kader van sportwedstrijden) 
veel verder dan fan zijn: ‘Een gewone 
supporter hangt een uur voor de match 
zijn sjaal om en trekt die na de match 
weer uit. Voor een hooligan gaat het 
dieper. Die voelt zich één met de club 
en doet alles om de eer van zijn team 
te verdedigen. Door te vechten, ja. Ik 
begrijp dat mensen dat raar vinden. 
Maar het is een levenswijze; je moet 
er middenin staan om het helemaal te 
vatten.’

Dubbelleven
Wie zijn deze voetbalvandalen? In 
het boek De Thuiswedstrijd beschrijft 
hooligan Yoeri Kievits de jongens die 
de harde kern van Feyenoord vormen. 
Zoals Bart. Hij tatoeëerde ‘FIIIR’ op zijn 
onderrug, de benaming voor de harde, 
gewelddadige kern van de fanclub. Met 
zijn tatoeage laat Bart zien dat hij voor 
eeuwig een echte hooligan is, maar 
neemt hij ook een groot risico. In zijn 
dagelijks leven heeft hij namelijk een 
goede baan, waarvoor hij veel hoog-
geplaatste mensen ontmoet. Regel-
matig heeft hij zich in allerlei bochten 
moeten wringen wanneer hij bont en 
blauw op maandagochtend op kantoor 
verscheen. Toch leidt hij al veertien jaar 

met succes een dubbelleven. Want 
hooligans zijn lang niet meer altijd 
de laaggeschoolde jongens, die het 
afbreken van stadions van hun vaders 
leerden en onder invloed van alcohol 
en drugs ontvlammen, zoals de ‘oude’ 
hooligans deden. Kievits beschrijft de 
harde kern als een bonte groep van 
criminelen, ondernemers, chemici, 
militairen, ambtenaren en zelfs een 
chirurg. Het geweld in de stadions is 
voor hen een uitlaatklep. (Zie bron 1.)

Overgave
Het leek erop alsof het voetbalgeweld 
langzaamaan verdween vanaf de jaren 
negentig. De politie trad hard op met 
maatregelen als stadionverboden, 
reisverboden voor de harde kern bij 
uitwedstrijden in het buitenland en 
het verplicht lidmaatschap van een 
fanclub – inclusief screening. Het 
voetbal werd veiliger en steeds meer 
gezinnen en kinderen gingen naar 
wedstrijden, waardoor het geweld 
verder afnam. Toch is het geweld 
niet verdwenen. Sterker, er is een 
nieuw fenomeen in opkomst: dat 
van de ultrahooligan, of ultra. Deze 
ultra’s komen om te rellen, ongeacht 
of hun club nu wint of verliest. In 
Polen en Rusland groeiden de ultra’s 
uit tot criminele organisaties. Ze 
zijn vaak geschoold in mixed martial 
arts – vechtsporten – en werken bij 
het leger of bij bewakingsfirma’s. Ze 
zijn goed getraind en georganiseerd 
en gebruiken geen drugs of drank: 
een verbod op deze middelen is dan 

Hun liefde voor de club gaat ongekend ver. Ze gooien met kuipstoel-
tjes, straatmeubilair en bierglazen. Maken afspraken met de tegen-
stander om elkaar op een afgelegen plek te lijf te gaan. Voetbalhooli-
gans: Wat bezielt ze? En wat voor mensen zijn het? 

ook onvoldoende om deze hooligan te 
bestrijden. Vaak dragen ze uit principe 
geen clubkleuren, om de politie makke-
lijker te kunnen ontwijken. 

'Voetbal'geweld?
Heeft het geweld van deze ultra’s nog 
wel iets te maken met voetbal? Een 
anonieme Belgische hooligan vindt van 
wel: ‘Het is de totale overgave aan die 
ene club die uiteindelijk een fangroep 
samenhoudt.’ Toch is hij het oneens 
met de tactieken van de Oost-Europese 

BRON 1 'IK HELP UIT PRINCIPE 
GEEN JODEN'
Op zijn zesentwintigste werd Rogier arts. 
Hoewel hij werk en privé het liefst zo veel 
mogelijk gescheiden houdt, lopen zijn 
levens zo nu en dan door elkaar. Rogier had 
als ras-Feyenoorder het principe dat hij geen 
joden hielp. Hij schoof die patiënten door 
naar een collega. Maar op een dag werd er 
een Ajacied binnengebracht die door een po-
litiehond was gebeten. Rogier: ‘Hij had een 
enorme wond in zijn been. Zo’n wond mag je 
niet sluiten, want dan kan het gaan etteren. 
Ik heb expres die wond toch gehecht. Uit 
principe help ik geen joden, maar dit vond ik 
natuurlijk wel geinig.' 
Naar: Yoeri Kievits, ‘De jongens die een 
dubbelleven leiden’, Esquire. 

BRON 2 EINDIGEN IN HET ZIEKENHUIS
Hooligans vechten normaal alleen met ande-
re hooligans – en met de politie, natuurlijk. 
Ze gaan niet in een vol stadion met gewone 
bezoekers op de vuist, maar organiseren hun 
gevechten buiten het oog van pers en politie. 
Deze free fights worden geregeld door de lei-
ders van de harde kernen. Er zijn regels voor 
zo’n gevecht: niet meer mensen meenemen 
dan afgesproken, geen wapens meebren-
gen, en een hooligan die op de grond ligt, 
wordt met rust gelaten. Een knokpartij mag 
eindigen in het ziekenhuis, niet bij de begra-
fenisondernemer. De ultra's trekken zich van 
deze ongeschreven regels niets aan.
Naar: Jef van Baelen, ‘De nieuwe hooligans', 
Knack. 

1.   Hoe zou je de principes van hooligans omschrijven? 
a. Beschrijf de principes van Rogier uit bron 1 en leg uit hoe hij met botsende principes omgaat.  
Wat vind je hiervan?  
b. Bekijk het filmpje over ex-hooligan Karel Claus via whymagazine.nl. Zou je zijn drijfveren principes noemen? Waarom wel of niet?

2.  Debat.  
a. Ga in drietallen vijf minuten in discussie over de volgende stelling: ‘Hooliganisme heeft niets met voetbal te maken’. Eén iemand is voor de stelling, één iemand tegen.  
b. De derde persoon vormt de jury en bepaalt de winnaar. Diegene vertelt na afloop aan de rest van de klas wel-ke argumenten genoemd zijn en welke doorslaggevend waren. 

3.  Zoek op welke maatregelen er in Nederland getroffen worden tegen hooliganisme en schrijf een kort betoog over hoe effectief je deze maatregelen vindt.  
a. Ga daarbij ook in op de opkomst van ultra’s.  
      b. Lees 'Start'. Helpen zulke maatregelen ook als hooligans zich gaan mengen in demonstraties? 

Tekst: Maxine Herinx

Hooliganisme

ultra’s. Zij houden zich namelijk niet 
aan de ongeschreven regels van hoo-
ligans. (Zie bron 2.) 

Feit blijft dat de politie en de politiek nog 
niet zijn opgewassen tegen het nieuwe 
hooligangeweld. Of dat nu komt van 
fanatieke chirurgen die koste wat kost 
willen vechten of van de extreem ge-
organiseerde ultra’s, die tot nu toe aan 
alle wapenstokken en traangasaanvallen 
weten te ontsnappen.
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is hooliganisme? 
2. Welke principes hebben hooli-

gans? 
3. Wat is ultrahooliganisme? 
4. Wat heeft hooliganisme wel en 

niet met voetbal te maken?

De intocht van Sinterklaas is 
tegenwoordig net een risicowed-
strijd in de Eredivisie, waarbij de 
aanhangers van twee teams ver 
uit elkaar moeten worden gehou-
den. Zeker nu extreemrechtse 
beweging Pegida en hooligans 
zich hebben aangesloten bij het 
pro-Zwarte Pietkamp. Zo ver-
stoorden hooligans in november 
2019 nog een vergadering van ac-
tiegroep Kick Out Zwarte Piet in 
Den Haag met vuurwerkbommen 
en honkbalknuppels. 
Terwijl het Nederlandse volk 
verdeeld blijft over de toekomst 
van Zwarte Piet, zijn wel steeds 
meer mensen het geweld rondom 
het kinderfeest zat. De knecht 
van Sinterklaas lijkt zijn vanzelf-
sprekendheid te zijn verloren. De 
publieke omroep, grote gemeen-
ten en grote bedrijven willen hun  
vingers niet meer branden aan  
een zo omstreden figuur.
Bron: 'Als Zwarte Piet het moet 
hebben van hooligans en Pegida, 
   is hij reddeloos verloren', de 
       Volkskrant, 17 november 2019 
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ondertekend. Als iedereen zich er ook 
aan zou houden – en dat is nog weleens 
een probleem – zou de wereld dan een 
paradijs zijn? Sommige mensen den-
ken van niet: er is ook kritiek op deze 
Universele Verklaring. 
(Zie bron 1.)

Mensenrechten 
Eén menselijke familie?

Dat we allemaal mensen zijn, met 
dezelfde dromen, verlangens, gevoe-
lens en capaciteiten, dat lijkt een open 
deur. Wat zou je daar tegen in kunnen 
brengen? Maar als je om je heen kijkt, 
dan zie je toch dat niet iedereen als 
gelijkwaardig gezien wordt. Politicoloog 
Siep Stuurman schreef het boek De 
uitvinding van de mensheid. Hij zegt 
hierin dat het begrip ‘mensheid’ in 
principe nauw verbonden moet zijn met 
‘gelijkheid’. 'Maar', schrijft hij, ‘gelijkheid 
is geen constatering van een feit, maar 
iets dat mensen hebben uitgevonden.’ 
Het is iets waar we aan moeten wer-
ken. 
We zijn vaak niet geneigd om iedereen 
als gelijke tegemoet te treden. En dat 
merk je elke dag. Steeds weer wordt 
er geprobeerd om bepaalde groepen 
mensen buiten spel te zetten, door 
ze als ‘minder’ of ‘achterlijk’ te kwali-
ficeren. (Zie 'Start'.) Of in nog ergere 
gevallen: als ongedierte dat uitgeroeid 
moet worden (zoals bij de genocide in 
Rwanda), als 'Untermenschen' die geen 
bestaansrecht hebben (zoals Joden, zi-
geuners, homo’s en geestelijk gehandi-
capten in nazi-Duitsland). Het besef dat 
er één mensheid is, dat álle mensen op 
de wereld mensen zijn, met dezelfde 
rechten en waardigheid, wil nogal 
eens in het gedrang raken.

Wetten
Enerzijds verlangen mensen naar 
een wereld van vrede en harmonie, 
waarin iedereen goed met elkaar om 
kan gaan en waar je niet voor je leven 
hoeft te vrezen. Anderzijds hebben 
mensen de neiging om alles wat 
‘vreemd’ en ‘anders’ is, als vijandelijk 
te zien. Als je je bang en onzeker of 
onveilig voelt, dan wordt die neiging 
groter. Daarom is het belangrijk dat er 
wetten en regels zijn, die bijvoorbeeld 
de positie van minderheden bescher-
men. Juist zij worden extra bedreigd 
in onzekere tijden. In Nederland wordt 
dit zo belangrijk gevonden, dat het 
is opgenomen in artikel 1 van de 
grondwet: ‘Allen die zich in Neder-
land bevinden, worden in gelijke 
gevallen gelijk behandeld. Discrimi-
natie wegens godsdienst, levens-
overtuiging, politieke gezindheid, 
ras, geslacht, of op welke grond 
dan ook, is niet toegestaan.’

Mensenrechten
Een ander belangrijk document is 
de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (UVRM), in 
1948 aangenomen door de Verenigde 
Naties. Universeel: de rechten gel-
den over de hele wereld. Voor alle 
mensen. En de rechten zijn onver-

De oude Grieken deelden de wereld op een overzichtelijke manier 
in: je had Grieken en je had barbaren. Die barbaren stonden een stuk 
lager in de menselijke hiërarchie. Ze brabbelden een onverstaan-
baar taaltje en ze deden rare dingen. Ze zagen er misschien wel als 
mensen uit, maar toch… Eigenlijk waren de Grieken de enige échte 
mensen. Dat vonden ze zelf, in elk geval.

BRON 1 KRITIEK OP UVRM
De belangrijkste kritiek op de UVRM gaat 
over het feit dat de Verklaring een westers, 
liberaal getint document is. Het individu, 
met individuele rechten en vrijheden staat 
centraal. Maar lang niet iedere samenleving 
is zo individualistisch. De Chinese over-
heid, bijvoorbeeld, vindt dat ‘harmonie’ in 
een samenleving veel belangrijker is dan 
individuele rechten. Een ander kritiekpunt is 
dat er weinig rekening wordt gehouden met 
de omstandigheden in de armste landen 
die nog altijd door rijkere landen worden 
uitgebuit. Nog een kritiekpunt: waarom zou 
je alleen de rechten van mensen vastleggen 
en niet ook de plichten? In 1998 stelde 
theoloog Hans Küng samen met anderen 
een Universele Verklaring van Plichten op. 
Dat voorstel is niet aangenomen. 

1.  Sommige mensen zeggen: 'De mensheid is één grote familie'. Hoe zie jij dat? Schrijf een  
betoog van ongeveer 400 woorden, waarin je je mening uiteenzet. Doe vooraf onderzoek om je argumenten kracht bij te zetten. Denk dan wel aan de bronvermelding! 

2.  Lees bron 1. 
a. Bespreek met een groepje van vier welke plichten er in zo’n verklaring opgenomen zouden moeten wor-
den. Maak een lijst van tien plichten. 
b. Beargumenteer waarom jullie voor deze plichten gekozen hebben. 
c. Bespreek ook welke voors en tegens er aan zo’n 'verklaring van plichten' zijn verbonden. Onderzoek welke argumenten anderen hiertegen gegeven hebben. Waar zijn jullie het wel en waar niet mee eens?

3. Ook vanuit de voormalige koloniën en vanuit feministische hoek is er kritiek op de Universele    Verklaring van de Rechten van de Mens.
 a. Zoek uit waar die kritiek zich op richt.
 b. Als je deze kritiek samen neemt met de kritiek zoals die verwoord is in bron 1, heeft de UVRM dan nog    recht van bestaan?
 c. Houd een discussie in de klas over de stelling: 'De UVRM omvat alle belangrijke rechten. Kritiek komt van   mensen die niet mee kunnen komen in de moderne tijd.'

4.  Het internationale strafrecht kent de term ‘misdaden tegen de menselijkheid’. 
a. Onderzoek wat er bedoeld wordt met deze term. 
b. Lees via whymagazine.nl het artikel over het ‘ontmenselijken’ van minderheidsgroepen. 
c. Lees nogmaals 'Start'. In hoeverre heeft het onderzoek dat daar genoemd wordt iets te maken met ‘ont-
menselijken’?

Tekst: Hilde van Halm

•

vreemdbaar: je kunt je recht op deze 
rechten nooit verspelen, wat je ook 
hebt gedaan of nagelaten. In de Uni-
versele Verklaring zijn de meest basale 
rechten van mensen opgenomen. Je 
vindt de hele tekst op whymagazine.nl. 
Vrijwel alle landen hebben de verklaring 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Waarom is het begrip ‘mens-

heid’ een uitvinding?
2. Wat staat er in artikel 1 van de 

grondwet?
3. Wat is de Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens?
4. Wat is een onvervreemdbaar 

recht?
5. Welke kritiek is er op de 

UVRM?
6. 

In 2018 analyseerden Nel 
Ruigrok en Sarah Gagestein 
zo’n 600.000 berichten die het 
jaar daarvoor in Nederlandse 
media waren verschenen. Ze 
deden dit met speciale software 
die onderzocht welke bijvoeglijke 
naamwoorden aan bepaalde zelf-
standige naamwoorden werden 
toegekend. Opvallend was dat 
aan ‘Nederlanders’ vaak de woor-
den ‘hardwerkend’ en ‘sociaal’ 
werden gekoppeld. Moslims wer-
den gecombineerd met de woor-
den ‘orthodox’, ‘geradicaliseerd’ of 
‘conservatief’.
‘De ellende is dat er een grote 
groep mensen is, die zich niet 
thuisvoelt in zo’n hokje, maar wel 
zo wordt gezien,’ zegt Gagestein. 
‘Herhaald negatief nieuws voedt 
vooroordelen en kan leiden tot 
discriminatie.’ Door de vrij conse-
quente koppeling van die begrip-
pen, kennen lezers op den duur 
bepaalde negatieve eigenschap-
pen aan moslims toe en positieve 
kenmerken aan ‘Nederlanders’. 
‘Zo krijg je de situatie dat een 
strafblad er minder toe doet bij 
een sollicitatie dan een achter-
naam,’ zegt Ruigrok in een 
      interview. 
 Bron: advalvas.vu.nl
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uit bepaalde wijken of gebieden 
geweerd. Iedereen die opkomt voor 
deze speciale groep, wordt verdacht 
gemaakt en bedreigd. Vanaf daar is 
het nog een kleine stap naar het echte 
moorden. Uitgebreidere informatie 
vind je hier: https://isgeschiedenis.nl/
nieuws/van-symbolisering-tot-ontken-
ning-de-8-fases-van-genocide. Een 
extra bronnenopdracht, gekoppeld aan 
de holocaust en de Armeense genoci-
de vind je hier: https://www.niod.nl/nl/
lessuggesties-bij-materiaal-uit-het-ni-
od-archief/bronnenopdracht-bij-de-sta-
dia-van-stanton (NB Dit wordt ook 
aangehaald in de handleiding van WHY 
Agressie. Heb je het daar al behandeld, 
dan kun je er hier naar terugverwijzen.)
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 24 & 25: Wetenschapsfilosofie. Wat 
is wetenschap? 
Sluit aan bij §4, Houvast en vasthou-
den, van Perspectief.
Aan wetenschappelijke methoden lig-
gen bepaalde principes ten grondslag.

- Lees ‘Start’ en het vervolg van het 
artikel.
- Controleer of de leerlingen de stof 
begrijpen. 
- Betrek eventueel ook opdracht 2 van 
pagina 9 hierin, waar leerlingen twijfel 
over wetenschappelijke bevindingen 
onderzochten (vaccinatie, stikstof). 
- Extra achtergrondinformatie over we-
tenschapsfilosofie vind je hier: https://
www.filosofie.nl/wetenschapsfilosofie/
index.html. (Onderaan dit artikel staan 
weer links naar andere verdiepende 
artikelen over dit onderwerp.)
- De beide opdrachten kunnen individu-

eel gemaakt worden. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben. 
 
Blz. 26 & 27: Populisme. Wordt de stem 
van de gewone man gehoord? 
Sluit aan bij §5, Overtuigd en overtui-
gen, van Perspectief.
Hoe is de kloof tussen overheid en bur-
ger te overbruggen?  

- Lees ‘Start’. Breng het artikel van de 
contractfilosofen in herinnering, waarin 
gesproken wordt over ‘de algemene 
volkswil’. Bestaat er zo’n ‘algemene 
volkswil’? Hoe kom je erachter wat die 
wil is? 
- Houd een klassengesprek over de 
vraag of populistische stromingen een 
punt hebben. Luistert ‘Den Haag’ te 
weinig naar wat er leeft onder de bevol-
king? Waar blijkt dat uit? Hoe zou ons 
land er uitzien als er meer geluisterd 
werd? Zou het dan voor iedereen beter 
worden? 
- Extra achtergrondinformatie over po-
pulisme vind je bijvoorbeeld hier:  
https://decorrespondent.
nl/7786/zes-hardnekkige-mis-
verstanden-over-populis-
me/1563494879782-201a7c11 en hier: 
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/
opinie/2019/01/het-spook-van-het-po-
pulisme-666064/ en hier: https://www.
oneworld.nl/anders/achtergrond/popu-
lisme-is-noch-goed-noch-slecht/. 
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1. 
- Opdrachten 1, 2 en 4 kunnen individu-
eel gemaakt worden. Opdracht 3 is een 
groepsopdracht. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

27

26

Wordt de stem van de 
gewone man gehoord?

De ‘gele hesjes’ in Frankrijk, Pegida in 
Duitsland, de nieuwe omroep Onge-
hoord Nederland! hier – op veel plekken 
merk je dat er onvrede heerst tegenover 
de politiek en de regering. Mensen 
hebben het idee dat er van alles over 
hen beslist wordt. Zij zien de overheid 
niet als een orgaan dat opkomt voor hun 
belangen, maar juist als iets dat allerlei 
hinderlijke plichten oplegt. Bovendien 
wordt er door niemand geluisterd naar 
wat zij zouden willen. Kijk maar naar 
de discussies over de Europese Unie, 
het vluchtelingenvraagstuk of over de 
Nederlandse cultuur. 

Populisme
Populistische partijen spelen in op de 
groeiende onvrede van deze mensen. 
Ze benoemen wat er volgens hen mis-
gaat in de politiek en gaan daar radicaal 
tegen in. Zij vinden dat ‘de machtheb-
bers’ het contact met het volk verloren 
hebben en dat zij dat willen en kunnen 
herstellen. Zulke partijen delen een 
aantal kenmerken:
a.  Ze zijn tegen de ‘gevestigde par-

tijen’. Daarmee verwijzen ze naar 
politieke partijen die al lang in het 
parlement of de regering zitten.

b.  Ze stellen ‘het volk’ centraal. (Popu-
lus is het Latijnse woord voor ‘volk’)

c.   Ze hebben een charismatische 
leider. Dat is iemand met een aan-

sprekende uitstraling, iemand met 
aantrekkingskracht.

d.  Ze doen een beroep op eenheid en 
vaderlandsliefde. 

Vaak wordt de term ‘populisme’ nega-
tief uitgelegd. Critici zeggen vooral: wie 
kan er spreken voor ‘het volk’? En: hoe 
kun je beweren dat ‘het volk’ een homo-
gene eenheid is, waarin iedereen pre-
cies hetzelfde wil? Protestpopulisme 
richt zich vooral tegen de heersende 
macht en wil dat de stem van het 
volk weer gehoord wordt via bijvoor-
beeld referenda. Nationaalpopulisme 
richt zich vooral op het beschermen 
van de identiteit van een land. 

Voor- en nadelen
Nieuwe populistische bewegingen 
worden niet gehinderd door een 
vaststaande partijpolitiek en door het 
lange verleden van een partij, met alle 
tradities en prominente leden die daarbij 
horen. De leider kan direct inspelen op 
actuele onvrede en hoeft geen rekening 
te houden met de traditie van de partij. 
Dat kan een voordeel zijn.
De nadelen ontstaan als deze partijen 
grote winst boeken bij verkiezingen 
en moeten gaan besturen. Ze zullen 
dan toch moeten gaan samenwerken 
met andere partijen en dus moeten 
er dan compromissen gesloten wor-

Op veel plekken in de wereld (van Brazilië tot Australië, van de VS tot 
Europa en van Rusland tot Indonesië) zijn mensen ontevreden over 
hoe het er in hun land aan toegaat. De overheid zou er niet zijn voor 
de ‘gewone man’ en zou regeren vanuit een ivoren toren. Wat is dit 
voor ontwikkeling? En waarom voelen veel mensen zich hierdoor 
aangesproken?

BRON 1 ONGEHOORD NEDERLAND! 
Net als veel andere landen heeft Neder-
land commerciële en publieke omroepen. 
Commerciële omroepen verdienen geld met 
reclame-inkomsten. Publieke omroepen wor-
den betaald door de overheid. Het bijzon-
dere voor Nederland is dat we verschillende 
publieke omroepen kennen. Naast de NOS 
en de NTR, zijn er de omroepen BNNVARA, 
EO, VPRO, KRO-NCRV, Omroep MAX, Human, 
PowNed en WNL. Er kunnen ook nog nieuwe 
omroepen bij komen. Je moet dan 50.000 
betalende leden zien te vinden én je moet 
een nieuw geluid brengen binnen de media. 
Zo werd in november 2019 Ongehoord Ne-
derland! opgericht. ‘De nieuwe publieke om-
roep die de stem vertolkt van Nederlanders 
die nu niet gehoord worden. De mensen die 
Hilversum amper ziet staan.’ Zij willen dat 
doen met ‘vrije en ongehoorde journalistiek’ 
en met amusement dat ‘los staat van het 
keurslijf van politieke correctheid.'

1.  Zoek zelf informatie om de volgende vragen te beantwoorden: 
a. Over welke thema’s uiten mensen hun onvrede in andere landen in de Europese Unie?  
Zoek dat uit voor Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen en Hongarije. 
b. Welke partijen spelen in op deze onvrede en wat is hun oplossing?

2.  Wat zien we van populisme terug in Nederland? 
a. Waar zien we protestpopulisme terug in Nederland en wat zijn daar de kenmerken van? 
b. Waar zien we nationaalpopulisme terug in Nederland en hoe kenmerkt zich dat?

3.  Bespreek de volgende stellingen in een groepje van vier. Geef twee argumenten voor en twee tegen de stellingen. 
a.  Het populisme doet geen recht aan de werkelijkheid. 
b.  De huidige politiek werkt populisme in de hand. 

4.  Lees bron 1, Ongehoord Nederland! 
a.  Wat heeft deze omroep met populisme te maken? 
b.  Journalist Rob Wijnberg schreef een kritische reactie na de oprichting van Ongehoord Nederland! (ON!).      Lees zijn column via whymagazine.nl.  

         c. Schrijf vervolgens een eigen reactie op de oprichting van ON! en de column van Wijnberg. 

Tekst: Peter de Jong

Populisme

den. De kiezers kunnen zich dan in de 
steek gelaten voelen. Soms kiest zo’n 
partij er dan ook voor om juist niet te 
gaan besturen. Maar dan zullen andere 
partijen hun verwijten dat ze wel kritiek 
geven op het bestaande beleid, maar 
geen verantwoordelijkheid nemen en 
niet met haalbare oplossingen komen. 
Nog een nadeel: vaak ligt de focus op 
de leider van de partij of beweging. 
Als een partij ineens snel groeit, staan 
er niet onmiddellijk genoeg geschikte 

bestuurders klaar om die taken op zich 
te nemen. Regelmatig leidt dat tot 
allerlei ‘gedoe’ en problemen. Op de 
lange termijn neemt de steun voor deze 
partijen vaak af. Ten slotte zien we dat 
deze populistische partijen zich afzetten 
tegen de minderheden in een land. Dit 
zorgt voor verdeeldheid in de samenle-
ving. Op deze manier zullen de leider en 
de partij nooit de stem van héél het volk 
vertolken, maar slechts van een bepaald 
deel.

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is populisme?
2. Wat zijn de kenmerken van 

populistische partijen? 
3. Welke kritiek is er op populisti-

sche partijen?
4. Wat zijn voor- en nadelen van 

populistische partijen?
5. Zou jij op een populistische 

partij stemmen? Waarom (niet)?

Tegen Europa, tegen globali- 
sering, tegen de elite, tegen de 
groeiende kloof tussen armen en 
rijken... En dan is er nog angst voor 
het verlies van banen, onvrede over 
het tekort aan betaalbare huizen, 
woede over het uitblijven van goe-
de oplossingen voor grote proble-
men in de samenleving – er is een 
hele waslijst te maken van onder-
werpen waar mensen zich druk 
over maken. Boeren demonstreren 
tegen de regering: ‘Wat weten 
politici van het boerenleven? Al die 
regels maken het werken onmoge-
lijk!’ Leraren demonstreren: ‘Den 
Haag maakt het onderwijs kapot, 
met al die regels. Er zijn te weinig 
leraren, de werkdruk is te hoog en 
de salarissen te laag!’ Bouwers 
demonstreren: ‘We willen graag de 
huizen bouwen die zo nodig zijn, 
maar regels uit Den Haag maken 
    dat onmogelijk!’ En dan is er ook 
 nog de zorg, immigratie,  
        milieu… 

•
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Wat is wetenschap?

Dankzij de profielen waaruit je op school 
kunt kiezen, weet je vast al dat er 
onderscheid gemaakt wordt tussen de 
natuurwetenschappen, mens- en maat-
schappijwetenschappen en cultuurwe-
tenschappen. De natuurwetenschap 
volgt een strikte methode om aan 
objectieve kennis (kennis die niet af-
hankelijk is van iemands interpretatie 
of mening) te komen. Daarbij geeft ze 
beschrijvingen en verklaringen van de 
wereld op basis van een aantal prin-
cipes. (Zie bron 1.) Dit wordt weergege-
ven met het model van de empirische 
cyclus, boven aan pagina 25. 
Dat betekent niet dat er maar één 
natuurwetenschappelijke methode is. 
Wanneer je zwarte gaten in de ruimte 
onderzoekt, dan heb je uiteraard een 
andere aanpak nodig dan wanneer je de 
variatie in de kleuren van het huisje van 
de tuinslak bestudeert. Maar de princi-
pes achter je onderzoek en het streven 
naar een objectief oordeel zijn gelijk. 

Cultuur-, mens- en maatschappij-
wetenschappen (CMW)
Kun je op dezelfde manier onderzoek 
doen binnen de cultuur- of mens- en 
maatschappijwetenschappen? Vaak be-
staat het idee van niet, maar dat is een 
misverstand. Wel is de methodologie 
(de wetenschappelijke methode) an-
ders. Dat komt omdat sociale verschijn-
selen nou eenmaal tijd- en plaatsgebon-
den zijn. Ze kunnen niet zomaar onder 
dezelfde omstandigheden gemeten of 
bestudeerd worden. Theorieën bestaan 

in de CMW wel, maar zijn minder een-
duidig dan in de natuurwetenschappen. 
De verklaringen die gegeven kunnen 
worden zijn eerder interpreterend (op 
een bepaalde manier uitgelegd) dan 
causaal (oorzakelijk). Toch probeert 
men ook in de CMW om tot een zo 
objectief mogelijk oordeel te komen. 

Het beschavingsproces
Een voorbeeld. De socioloog Norbert 
Elias deed begin vorige eeuw onder-
zoek naar beschaving in West-Euro-
pa. Waarom gingen mensen ineens 
allemaal een zakdoek gebruiken, en was 
het niet meer ‘netjes’ om je snotneus 
aan je mouw af te vegen? Zijn hypo-
these (een stelling die nog bewezen 
moet worden en als startpunt dient 
voor een theorie) was als volgt: het 
beschavingsproces ontstond doordat de 
opkomende maatschappelijke klassen 
zich wilden onderscheiden van de rest. 
Het had niets te maken met hygiëne of 
efficiëntie, maar met sociale status. 
Om te kijken of zijn stelling klopte, deed 
Elias onderzoek in geschiedenisboeken 
en literatuur. Hij las over het gedrag van 
mensen in diverse gemeenschappen 
(van het hof tot het ‘gewone’ leven), in 
verschillende tijdvakken (van de mid-
deleeuwen tot de moderne tijd) en in 
verschillende culturen (Italië, Frankrijk, 
Duitsland). Zijn theoretisch kader (de 
theoretische achtergrond, inclusief 
bestaande theorieën, definities en 
modellen) was de Freudiaanse psycho-
analyse. Elias haalde hier één idee van 
Freud uit: cultuur is een vormgeving van 
gedrag (met name het ‘reguleren’ van 
snotteren, piesen en poepen). Volgens 

Aan het eind van je schoolcarrière mag je laten zien dat je voldoende 
geleerd hebt om zelf onderzoek te verrichten en nieuwe feiten aan 
het licht te brengen. Het profielwerkstuk is je eerste proeve van be-
kwaamheid op wetenschappelijk gebied. Maar hoe werkt wetenschap 
eigenlijk?

Freud speelt dit een rol in de steeds 
veranderende machtsverhoudingen in 
een samenleving. 

De hermeneutische methode
De methode die Elias gebruikte bestaat 
uit een (groot) aantal chronologisch 
geordende vergelijkingen: Hoe ging het 
hier, en daar? Hoe ging het vroeger en 
nu? Daarnaast maakte Elias gebruik van 
verschillende contexten om de beteke-
nis van die historische ontwikkelingen 
te interpreteren. Zo las hij etiquette-
boekjes voor verschillende groepen 
mensen over het gebruik van mes, vork, 
zakdoek, slaapkamer en toilet.
Zo'n interpreterend onderzoek waarin 
de betekenis van culturele en maat-
schappelijke verschijnselen wordt 
uitgelegd en 'verklaard', noemen we 
hermeneutisch. Hermeneuse betekent 
oorspronkelijk de uitleg van de beteke-
nis van een tekst.

BRON 1 NATUURWETENSCHAPPELIJ-
KE METHODE
De natuurwetenschappelijke methode 
volgt een aantal principes: 
1. De bestudeerde verschijnselen en 

verbanden zijn zintuiglijk waarneem-
baar. 

2. Ze zijn ook universeel: onder gelijke 
omstandigheden zijn ze altijd en 
overal hetzelfde. 

3. Waarnemingen worden gedaan 
op basis van een hypothese (een 
verwachte uitkomst) en vanuit een 
welomschreven theoretisch kader of 
model. 

4. Er zijn maatstaven (standaarden) vast-
gelegd in de theorie en vandaaruit in 
de 'gestandaardiseerde' meetinstru-
menten (denk bijvoorbeeld aan een 
thermometer).

5. De relevante variabelen in wat je 
waarneemt worden zo goed mogelijk 
geïsoleerd. 

6. Je kunt de waarnemingen herhalen 
en dus toetsen. 

7. Gegevens uit waarnemingen worden 
op een logisch verantwoorde manier 
geordend en geïnterpreteerd. 

8. Dit alles leidt tot een oorzakelijke 
verklaring die de hypothese (en 
eventueel de theorie zelf) bevestigt, 
aanpast of weerlegt. 

  

1.  Lees ‘Start’.  
a. Zou jij dit vak willen volgen? Waarom wel of niet? 
b. Lijken de vaardigheden die je bij dit vak leert je nuttig? Leg uit.  
c. Vind jij dat dit vak alleen voor vwo-leerlingen nuttig is, of ook voor vmbo’ers en havisten? 

2. Bestudeer de empirische cyclus (afbeelding).
 a. Zoek de begrippen empirie, inductie, deductie, singulier en hypothese op en noteer de definties. 
 b. Wat houdt het in voor de praktijk van onderzoek doen in dat de pijltjes tussen de vier fasen in het model      zowel de ene als de andere kant op gaan?

Tekst: Bert de Vries

•

Wetenschapsfilosofie

Het begrip 'verklaren' is hier wat 
dubbelzinnig. De Duitse filosoof Wil-
helm Dilthey gebruikte de begrippen 
Erklären (verklaren) en Verstehen 
(begrijpen) om het onderscheid 
tussen natuurwetenschappelijk on-
derzoek en cultuurwetenschap aan 
te geven. De natuurwetenschappen 
streven naar causale verklaringen. De 
cultuurwetenschappen willen beteke-
nissen begrijpen vanuit een bepaalde 
context. 
Om te bepalen of zo’n hermeneutisch 
onderzoek goed is uitgevoerd, kijk 
je dus naar andere criteria dan bij de 
natuurwetenschappen. Hoe zorgvuldig 
en volledig zijn de gegevens verza-
meld? Hoe verantwoord en onpartijdig 
zijn de bronnen die gebruikt zijn? 
Zijn de definities en theorieën goed 
gebruikt? Zijn de gemaakte vergelij-
kingen relevant? En zijn de conclusies 
logisch? 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Hoe werkt natuurwetenschap-

pelijk onderzoek?
2. Hoe werkt wetenschappelijk 

onderzoek in de cultuur-, mens- 
en maatschappijwetenschap-
pen?

3. Wat zijn de belangrijkste ver-
schillen tussen deze vormen 
van onderzoek?

Als je na het vwo naar de uni-
versiteit gaat, of doorstroomt 
via een hbo-opleiding, krijg je te 
maken met wetenschap. Er wordt 
van je verwacht dat je dan allerlei 
‘academische vaardigheden’ kunt 
toepassen. Maar word je daar op 
school wel op voorbereid? Niet 
genoeg, vonden docenten van 
het Schoonhovens College. Zij 
bedachten het vak ‘Academische 
Vaardigheden’. Daar krijgen leer-
lingen methodes aangeleerd als 
onderzoek doen, kritisch inter-
preteren, analyseren, en omgaan 
met informatie. Het leren zoeken 
naar betrouwbare bronnen, deze 
interpreteren vanuit verschillende 
perspectieven en het ontwikkelen 
van een kritische houding zijn 
vaardigheden die de leerlingen bij 
meerdere vakken kunnen inzet-
ten, en bij het maken van een 
     profielwerkstuk. 
 Bron: ad.nl
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Blz. 28 & 29: Tegen verkiezingen. Demo-
cratie in nood. 
Sluit aan bij §5, Overtuigd en overtui-
gen, van Perspectief.
Het vertrouwen in de democratie staat 
nogal eens onder druk. Wat is een werk-
baar alternatief? 

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1.
- Controleer of de leerlingen de stof 
begrijpen. 
- Laat leerlingen opdracht 2a maken en 
houd hierover een klassikale discussie.
- Opdracht 1 kunnen leerlingen indivi-
dueel maken.
- Opdracht 3 is een groepsopdracht.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 30 & 31: Journalistiek en media. 
Hoe eerlijk zijn de media?
Sluit aan bij §5, Overtuigd en overtui-
gen, van Perspectief. 
 
Ter voorbereiding op deze les, kun je de 
leerlingen een week van tevoren in een 
aantal groepjes verdelen. Elke leerling 
moet een week het nieuws volgen, 
maar ieder groepje doet dit via een an-
der medium: de radio, het NOS-journaal 
op tv, het RTL-journaal op tv, de krant 
(via een abonnement), een gratis krant 
en Instagram. Eén groepje volgt geen 
nieuws. 
Laat elke leerling (dus ook degenen die 
geen nieuws volgden) gedurende een 
week voor zichzelf opschrijven welke 
drie nieuwsonderwerpen voor die dag 
het belangrijkst waren. Beschrijf het 
nieuwsonderwerp als in een kranten-
kop.

31

30

en sneller overgebracht dan ingewikkel-
de achtergrondverhalen waarin veel nu-
ances aan bod komen. Dat geldt zeker 
voor communicatie via sociale media; 
daar zijn nieuwsberichten nog korter en 
bondiger dan via de tv. Met het internet 
is het nog duidelijker geworden dat we 
in een informatiemaatschappij leven: 
massamedia zorgen ervoor dat men-
sen snel op de hoogte kunnen zijn van 
allerlei gebeurtenissen in de wereld. 
Informatie is de belangrijkste produc-
tiefactor. 

Commercieel belang
Het is dus aan een journalist om nieuws 

 
Hoe eerlijk zijn de media?

Het ene nieuwsmedium brengt ander 
nieuws dan het andere: de krant heeft 
een ander doel en een andere func-
tie dan een tijdschrift, de radio is een 
ander soort medium dan internet of tv. 
Het soort medium bepaalt mede wat 
nieuws is en hoe het gebracht wordt. 
(Zie bron 1.) Een democratische samen-
leving kan niet functioneren zonder 
vrije uitwisseling van standpunten en 
ideeën. Daarom is persvrijheid een 
van de grondrechten: het recht om 
zonder voorgaande toestemming of 
censuur, dus in alle vrijheid, gedach-
ten en gevoelens te openbaren. 
Nieuwsjournalisten zien het als hun 
taak om de overheid te controleren. Ze 
worden dan ook wel ‘de vierde macht’ 
genoemd, naast de andere drie uit de 
trias politica. Van een journalist wordt 
verwacht dat hij feiten en meningen 
van elkaar onderscheidt en het nieuws 
op een eerlijke, onafhankelijke manier 
naar buiten brengt. Ook het principe van 
hoor en wederhoor is een belangrijke 
regel: je onderzoekt beide kanten van 
een verhaal.

Communicatie
Om meer inzicht te krijgen in hoe objec-
tief we (kunnen) zijn, is het belangrijk 
om te weten wat er gebeurt als mensen 
communiceren. Je hebt te maken met 
een boodschap, een zender en een ont-
vanger. De boodschap wordt door de 
zender in een bepaalde vorm – een 
code - verpakt. Dit noem je coderen. 

De ontvanger interpreteert die bood-
schap en koppelt deze aan eigen, 
persoonlijke ervaringen: de ontvanger 
decodeert de boodschap. (Zie afbeel-
ding op pagina 31.)

De ontvanger
Een journalist geeft altijd een geïnter-
preteerd beeld van de werkelijkheid. 
Ook de ontvanger van de boodschap is 
niet objectief. Een feit is objectief als 
het niet afhankelijk is van iemands 
interpretatie of mening. Stel dat je 
favoriete wielrenner negatief in het 
nieuws komt. Dan lees je zo’n bericht 
anders dan wanneer het over een voor 
jou onbekende politicus zou gaan. Een 
bericht over je zieke oom kan harder 
binnenkomen dan een tsunami aan 
de andere kant van de wereld waarbij 
duizenden doden zijn gevallen. 

Massacommunicatie
Bij massacommunicatie is er spra-
ke van een zender (bijvoorbeeld de 
nieuwslezer) en talloos veel ontvan-
gers. Het grote verschil met directe 
communicatie is dat de ontvanger niet 
direct kan reageren. De zender kan niet 
controleren bij wie, of en hoe de bood-
schap is overgekomen. De ontvanger 
kent de code die de zender gebruikt niet 
en vaak kent de zender de ontvanger 
niet. Kenmerkend voor massacommu-
nicatie is dat de boodschap voor zoveel 
mogelijk mensen toegankelijk moet zijn. 
Simpele ‘oneliners’ worden makkelijker 

Via de media komt het nieuws bij ons binnen. Maar niet ieder medi-
um brengt hetzelfde nieuws. Dit heeft te maken met de achtergrond 
en het belang van de nieuwsbrenger. Dat wat afwijkt van de norm is 
een nieuwsitem: het ongewone en ongebruikelijke is nieuws. Maar 
wie bepaalt wat afwijkt? Welke belangen spelen een rol?

BRON 1 HOE WORDT NIEUWS GEMAAKT?
In 2007 schreef Joris Luyendijk het boek Het 
zijn net mensen. Hierin vertelt hij over zijn 
ervaringen als correspondent in het Mid-
den-Oosten. Hij laat zien hoe ‘het nieuws’ tot 
stand komt. Beelden zijn daarbij van cruciaal 
belang: als er geen beeld is, dan is er geen 
verhaal. Tegelijkertijd weten we inmiddels 
allemaal hoe manipuleerbaar beelden zijn. 
Wat laat je op de voorgrond zien? Welke in-
kadering kies je? Wat blijft buiten beeld, wat 
wordt geaccentueerd? In een dictatuur is het 
vrijwel onmogelijk om feiten te controleren. 
Betrouwbare cijfers en opinieonderzoeken 
ontbreken, men maakt graag gebruik van 
allerlei propaganda. In oorlogstijd is het 
allemaal nog onoverzichtelijker. Voor journa-
listen is het gevaarlijk om zich in het gebied 
zelf te begeven. Dus vertelt iemand vanuit 
Moskou wat er in Oekraïne gebeurt en 
houdt een journalist ons vanuit Libanon op 
de hoogte van de toestand in Jemen. Maar 
ook in een democratie is het steeds lastiger 
om vast te stellen wat ‘de feiten’ nu eigenlijk 
zijn. Pertinente leugens worden soms niet 
herkend en voor waar aangenomen.

1. Op welke manier volg jij het nieuws? 
 Hou een kleine enquête in de klas. Welke nieuwsbronnen zijn bij jullie het populairst? 

2.  Leg de volgende stelling uit: ‘In een informatiemaatschappij is de toegang tot informatie belangrij-ker dan het bezit van informatie.’

3.  Bekijk via whymagazine.nl een aflevering van het programma Medialogica in de klas. 
a. Welke dilemma’s komen er in dit programma aan bod? 
b. Op welke manieren wordt de vrije pers belemmerd? 
c. Waarom moeten journalisten ‘meespelen met het spel’? 
d. Wat merk je hier van de ‘Chinese manier’ van omgaan met media? 

Tekst: Nienke Moolhuizen

•

zo objectief mogelijk te verslaan. 
Toch spelen er ook andere belangen 
mee: nieuws moet ook verkopen. Een 
hoofdredactie wordt afgerekend op 
kijk-, luister- of oplagecijfers. Uitgevers 
en programmamakers zijn afhankelijk 
van adverteerders. Hoe vang je de 
aandacht van alle potentiële ontvangers 
van je boodschap? Trek je mensen met 
sappige berichten (‘sex sells!’) of met 
geweld (‘blood sells!’)? Hoe spreek je 
mensen aan zodat ze blijven lezen of 
kijken of luisteren? Wat laat je zien en 
wat laat je weg? Journalistiek bedrijven 
betekent ook allerlei morele en ethische 
afwegingen maken. 

Journalistiek en media

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is persvrijheid?
2. Hoe ziet het communicatie-

schema er uit?
3. Wat is massacommunicatie?
4. Wat is een informatiemaat-

schappij?
5. Wat kan objectieve verslagleg-

ging in de weg staan?

Hoor jij bij de 59% van de 
jongeren die sociale media als 
voornaamste nieuwsbron gebruikt? 
Instagram en YouTube zijn dan 
waarschijnlijk het belangrijkst voor 
dit doel. Die 59% komt uit een 
onderzoek van Business Insider uit 
2019. De tv staat met 50% op num-
mer 2, vrienden eindigen als derde 
met 36%. Eigenlijk roepen dit soort 
onderzoeken meer vragen op dan 
dat ze antwoorden geven. Want het 
maakt nogal wat uit wát je dan ziet 
op Instagram of YouTube. Wie volg 
je? Zijn dat betrouwbare nieuws-
bronnen die hun feiten checken? 
Kijk je alleen de korte fragmenten 
die die nieuwsbron voor je uit-
knipt, of probeer je het hele verhaal 
te achterhalen? Ben je je bewust 
dat je in een ‘bubbel’ kunt zitten en 
probeer je ook weleens over die 
      grenzen heen te kijken? 
 Bron: frank.news
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check
Joris Luyendijk

zender

ontvanger

ontvanger

zender

Hoe verloopt communicatie?

Een democratische samenleving kan 
niet functioneren zonder vrije uitwisse-
ling van standpunten en ideeën.

- Bespreek wat de leerlingen de afgelo-
pen week verzameld hebben. Analyseer 
de overeenkomsten en de verschillen. 
Bespreek in hoeverre het belangrijk is 
om het nieuws te volgen. 
- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1.
- In het kader van dit artikel kun je extra 
aandacht besteden aan informatie-
vaardigheden, of andere aspecten van 
mediawijsheid. Op https://www.media-
wijsheid.nl/ vind je allerlei dossiers met 
extra informatie. In het mediawijsheid 
competentiemodel (https://www.media-
wijsheid.nl/competentiemodel/) kun je 
de verschillende competenties bekijken 
waar je als docent aandacht aan kunt 
besteden.
- Opdracht 2 gaat in op het belang van 
toegang tot informatie. Je kunt dit ook 
klassikaal bespreken. Waarom is het 
belangrijk om toegang te hebben tot 
informatie?
- Het filmpje bij opdracht 3 kan ook 
klassikaal bekeken en besproken wor-
den.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
 
Blz. 32 & 33: Officier van justitie Koos 
Plooij. Werken aan het vinden van 
waarheid. 
Een interview met Koos Plooij, officier 
van justitie. Als officier hoort hij de wet-
ten van dit land te handhaven, onge-
acht wat hij zelf van die wetten vindt.
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Officier van justitie Koos Plooij

Werken aan het vinden van  
      de waarheid

Portret: Kees Plooij
Vrouwe Justitia: © Phartisan | Dream

stim
e.com

Koos Plooij is officier van justitie 
bij het Landelijk Parket, eenheid 
Amsterdam. Sommigen noemen zo 
iemand een ‘aanklager’, maar die 
term wordt officieel niet gebruikt. 
Een officier van justitie is een onder-
deel van het Openbaar Ministerie: 
dat onderzoekt strafbare feiten en 
bekijkt wie voor die strafbare feiten 
vervolgd kunnen worden. 

B innen mijn parket geef 
ik leiding aan enkele 
rechercheteams die opspo-
ringsonderzoeken doen naar 

georganiseerde misdaad. Het gaat 
dan vooral om internationale drugs-
handel, moorden in de onderwereld 
en misdaden die gepleegd worden 
om die moorden mogelijk te maken, 
zoals wapenhandel en autodiefstal-
len. Als een onderzoek succesvol 
is en tot arrestaties van verdachten 
leidt, breng ik ze voor de rechter. 
Meestal ligt er dan een dossier van 
tientallen ordners. Als die allemaal 
door de rechter op een openbare 
terechtzitting zijn besproken, eis ik 
de straffen, waarvan ik namens het 
Openbaar Ministerie vind dat de 
verdachten die verdienen. Een groot 
deel van mijn dagelijks werk bestaat 
uit het praten met de recherche. 
Wat kunnen en moeten wij doen 
om het onderzoek te laten slagen? 
Hoe kunnen we bewijs verzamelen, 
binnen de grenzen van de wettelijke 
regels? Verder besteed ik veel tijd 
aan het voorbereiden van zittingen bij 
de rechtbank. De zittingen zelf duren 
vaak meerdere dagen, verspreid over 
een periode van enkele weken.’ 

‘Ik ging rechten studeren omdat ik 
niets beters wist. Daar kun je vast 
veel kanten mee op, dacht ik op mijn 
18e. Niemand in mijn familie of om-

geving studeerde iets in die richting. 
Rechter worden, dat was mijn eerste 
ambitie, al had ik nog nooit een recht-
bank van binnen gezien. Ik ging maar 
af op mijn gevoel. Wikken, wegen en 
oordelen, dat leek me boeiend. Toen 
ik na de rechtenstudie werd toege-
laten tot de opleiding voor rechter, 
bleek dat je daarmee ook officier van 
justitie kon worden. Op beide terrei-
nen heb ik een paar jaar gewerkt, om 
daarna te kiezen voor het Openbaar 
Ministerie. Onderzoeken of verden-
kingen kloppen of niet, puzzelen, met 
de wet in de hand zien uit te vinden 
of je voldoende bewijs hebt en of dat 
ook op een eerlijke manier is verkre-
gen; ik vond dat meteen al fantas-
tisch en uitdagend. De dynamiek van 
elke dag en het onverwachte trokken 
mij, het ’s morgens nog niet weten 
of je ’s avonds wel of niet iets bereikt 

zult hebben. Toch voel ik mij ook nog 
altijd heel erg verwant met de andere 
poot van de rechterlijke macht: de 
rechter. Wat een prachtig vak is dat 
ook, ik zie het elke keer als ik zitting 
heb. Wie weet, ooit, als ik ouder 
ben…’

‘In mijn opleiding was ik ook twee 
jaar advocaat, dat hoorde erbij. Ik 
vond het leerzaam en leuk, maar 
vond het niet bevredigend om te 
proberen om iemand vrij te krijgen 
van wie ik wist dat hij schuldig was. 
Ieder mens heeft recht op een goede 
advocaat - dat is de basis van ons 
rechtssysteem - maar ik voelde mij 
daar toch niet op mijn plaats. Een 
advocaat is een eenzijdige belangen-

behartiger, die uitsluitend kijkt naar 
het belang van zijn of haar klant. Een 
officier van justitie moet naar alle be-
langen kijken: dat van de maatschap-
pij, het slachtoffer, en ja, ook van de 
verdachte. Het is een kwestie van je 
geweten en je gevoel volgen: waar 
voel je je het meeste bij thuis? Ik kan 
een goede advocaat erg waarderen, 
maar denk altijd: ieder zijn plaats, ie-
der zijn kracht. Zelf werk ik liever aan 
het vinden van de waarheid: wat is er 
gebeurd, wie heeft wat gedaan, hoe 
lagen de verhoudingen en waarom 
lagen die zo? Om aan het eind van 
de zoektocht, als het dossier er ligt, 
een zo goed mogelijke afweging te 
maken van de omvang van iemands 
schuld en welke straf hij verdient.’

‘Als officier van justitie hoor ik de 
wetten die wij hebben te handhaven. 
Wat ik zelf van die wetten vind, is 
niet van belang. Ik doe dit werk niet 
als persoon maar – het klinkt een 
beetje verheven, maar toch – als 
vertegenwoordiger van de samenle-
ving. Overigens kun je volgens mij als 
mens niet heel anders in elkaar zitten 
dan als officier. Dat zou een rare 
gespletenheid geven. 
Altijd dicht bij jezelf blijven is mijn 
advies. Niet alleen in de keuzes die je 
in je eigen leven maakt, maar ook in 
het kiezen van een loopbaan.’
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Tekst: Hilde van Halm

Rechten studeren?
Zelf officier van justitie, advocaat, of 
een ander beroep in de rechtbank 
worden? Zowel met een havo als 
vwo-diploma kun je rechten studeren. 
Alle havo-profielen geven toegang 
tot de opleiding rechten. Ook voor de 
universiteit maakt het niet uit welk 
vwo-profiel je hebt gevolgd. Op de 
websites van de hbo-instellingen en 
de universiteiten vind je de precieze 
toelatingseisen.
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Democratie in nood

Volgens David van Reybrouck zit de 
democratie overal in Europa in het slop. 
Niet alleen nemen de opkomstcijfers bij 
verkiezingen overal af, ook het aantal 
mensen dat nog lid is van een politieke 
partij is minimaal (in Nederland onge-
veer 2,5%). Bovendien zijn er steeds 
meer zwevende kiezers. Van Reybrouck 
spreekt dan ook van een legitimiteits-
crisis: het vertrouwen in de demo-
cratisch gekozen politici is lager dan 
ooit. Dit zorgt ervoor dat de legiti-
miteit van de besluitvorming wordt 
aangetast. Vreemd genoeg is wél bijna 
iedereen ervan overtuigd dat democra-
tie een zeer goede manier is om het 
land te besturen.

Minder daadkracht 
Volgens Van Reybrouck zit de westerse 
democratie ook in efficiëntiecrisis: 
er is veel stroperigheid in de be-
sluitvorming. Het duurt vaak (steeds 
vaker) eindeloos voordat een regering 
is gevormd. Regeren wordt ook steeds 
minder aantrekkelijk, doordat regerings-
partijen hard door de kiezers worden 
afgestraft wanneer zij moeilijke keuzes 
maken - waar de politiek nou eenmaal 
soms voor staat. Als het met de econo-
mie niet goed gaat, zal ook een regering 
moeten bezuinigen, bijvoorbeeld. Maar 
dit afstraffen draagt eraan bij dat politici 
zich meer bezighouden met de volgen-
de verkiezingen dan met goed besturen.
Kan dat nou niet anders?

Loting 
Volgens Van Reybrouck kan democratie 
er ook anders uitzien dan de vorm die 
wij kennen: 'Met democratie wordt al 
drieduizend jaar geëxperimenteerd, 
en pas de laatste tweehonderd jaar 
functioneert deze via verkiezingen. Ik 
wil verkiezingen dan ook niet afschaffen, 
ik wil er alleen iets naast zetten. We 
zijn democratie als volkomen synoniem 
gaan zien aan verkiezingen - het rood 
maken van een bolletje eens in de zo-
veel jaar. Ik trek dat in twijfel.' 

Van Reybrouck pleit daarom voor een 
oud democratisch principe dat vooral 
in het klassieke Athene werd gehan-
teerd: loting, waarbij het lot bepaalt 
wie er zitting neemt in de vertegen-
woordiging. Ofwel: gewone mensen 
worden dan per loterij gekozen om het 
volk te vertegenwoordigen. Volgens 
Van Reybrouck is loting een effectie-
ve mogelijkheid om onze machteloos 
geworden democratie weer vaart te 
geven en de zeggenschap van burgers 
te vergroten. Hoe ziet hij dat voor zich? 
Je zou je kunnen voorstellen dat de 
Eerste Kamer in Nederland de plaats 
wordt waar de leden zijn ingeloot. (Zie 
bron 1.) Die mensen hoeven zich niet 
te bekommeren over de volgende 
verkiezingen, en kunnen zich helemaal 
richten op het algemeen belang dat in 
het huidige bestel steeds meer in de 
verdrukking komt. Wel moet je zorgen 
dat deze mensen begeleid en beloond 

Cultuurhistoricus David van Reybrouck schreef drie jaar geleden het 
boek Tegen verkiezingen. Hierin pleit hij voor een systeem van loting 
om de democratie te vernieuwen. Is dat nodig? Na de Brexit en de 
overwinning van Trump is er meer discussie over dan ooit. 

worden, en daadwerkelijk bevoegd zijn 
om dingen te beslissen. 

De praktijk
Het idee van loting is niet puur theo-
retisch: er wordt al veel mee geëxpe-
rimenteerd. In Groningen bijvoorbeeld 
(Zie 'Start'.) en in IJsland. Hier hebben 
25 ingelote burgers in vier maanden 
tijd een nieuwe grondwet geschreven, 
die vervolgens met 70 procent van de 
stemmen door de bevolking is goedge-
keurd. Op de traditionele manier - langs 
partijpolitieke lijnen in het parlement - 
was het nooit zo snel gegaan, en was er 
ook nooit zo'n eensgezindheid geweest. 
Ook in Ierland zijn 66 ingelote burgers 
en 33 partijpolitici samen bezig een aan-
tal artikelen uit de grondwet te herschrij-

ven. Het gaat daarbij om onderwerpen 
die electoraal erg gevoelig liggen, zoals 
het homohuwelijk en godslastering, on-
derwerpen die door de politieke partijen 
bijna niet zijn op te lossen.

Kansloos?
Hoe schat van Reybrouck zelf de kansen 
in om het tij te keren? ‘Stemrecht voor 
vrouwen was ook kansloos toen het 
in 1850 voor het eerst geopperd werd. 
Ik voel me zeker geen roepende in 
de woestijn, want in de nationale en 
internationale academische wereld is 
loting als onderdeel van de democratie 
al volledig aanvaard. Grote hoogleraren 
hebben erover geschreven, grote onder-
zoekers hebben veldwerk gedaan. Het 
staat op het punt van doorbreken.’

BRON 1 EERSTE KAMER VIA LOTING
In Nederland zou de Eerste Kamer door 
loting samengesteld kunnen worden. De 
huidige methode van indirecte verkiezing 
door Statenleden is een zwakke afspiegeling 
van de volkswil en stuit dan ook op toene-
mende weerstand. 
Politieke kennis en ervaring zijn niet vereist. 
Dat zoiets kan werken, zie je als je kijkt naar 
burgerjury's bij de rechtspraak in de Ver-
enigde Staten. Daar zie je dat veel burgers 
bereid en in staat zijn zich in korte tijd de 
nodige kennis eigen te maken en een afge-
wogen oordeel te vormen over ingewikkelde 
juridische en politieke problemen. Dan 
zouden mensen ook in staat moeten zijn om 
zich te verdiepen in de verbetering van ons 
kiesstelsel.
Een door loting samengestelde Eerste 
Kamer kan wellicht beter beoordelen of de 
wetsvoorstellen van de Tweede Kamer echt 
de belangen van het volk - in al zijn diver-
siteit - dienen. Zij kunnen beter inschatten 
wat sociale wetgeving daadwerkelijk voor 
mensen gaat betekenen. Zo weten we echt 
wat het volk voelt, denkt en wil – en dat is 
toch democratie?
Naar: Paul Lucardie, 'Democratie via loting', 
Montesquieu Instituut. 

1. Maak een schema van de tekst ‘Democratie in nood’ waarin de hoofdzaken van deze tekst  voorkomen.

2. ‘De democratie verkeert in nood.' 
 a. Schrijf een korte tekst waarin je jouw mening geeft over deze stelling. 
 b. Vorm een groep van 4 à 5 leerlingen, deel met elkaar de standpunten van opdracht 2a en houd hierover    een discussie. 

3. Bespreek in je groep de voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden om een leerlingen-   raad in school op democratische manier samen te stellen. 
 a. Bespreek eerst de voor- en nadelen van verkiezingen. 
 b. Bespreek dan de voor- en nadelen van loting. 
 c. Wat zou jullie voorstel zijn? Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen goed zijn vertegenwoordigd?
 d. Bespreek de uitkomst klassikaal.

Tekst: Klaas Blanksma
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Foto: Radio1.be

David van Reybrouck

Tegen verkiezingen

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat zijn volgens David van Rey-

brouck de problemen van onze 
democratie?

2. Hoe werkt loting als mogelijk 
instrument om burgers meer 
inspraak te geven?

3. Vind jij dat er een alternatief 
systeem moet komen voor 
verkiezingen?

Volgens D66-raadslid Wieke 
Paulusma kan de lokale politiek 
een stuk democratischer. Zij be-
dacht in 2017 een nieuw systeem 
voor de wijk Oosterparkwijk in 
Groningen, waarin burgers het 
meer voor het zeggen hebben, er 
meer wordt samengewerkt en er 
meer gesprek is tussen inwoners 
en gemeente. Hoe dat eruitziet? 
Paulusma bedacht een ‘wijkraad’. 
Die bestaat uit een aantal leden 
van de gemeenteraad, samen 
met 11 inwoners van de wijk. Zij 
zijn geen politici, maar ‘gewone’ 
wijkbewoners die door loting 
in de wijkraad zijn gekomen. De 
wijkraad mag met allerlei ideeën 
en initiatieven komen. Een panel 
van 400 wijkbewoners – ook door 
loting gekozen – mag daar vervol-
gens over stemmen. Zo weet de 
gemeenteraad zeker dat er al heel 
veel burgers over nagedacht heb-
ben en dat de ideeën breed gedra-
gen zijn. Daarom heeft de gemeen-
teraad beloofd de ideeën van de 
wijkraad over te nemen. Vervolgens 
voert de wijkraad deze ideeën zelf 
uit, samen met bewoners en ge-
meente. Paulusma ontving in 2019 
een Europese prijs voor politieke 
    vernieuwing voor dit idee. 
       Bron: Dagblad van het Noorden
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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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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 gegevensbestand 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 openbaar-
making.
Wij besteden veel zorg aan het verkrijgen van 
toestemming voordat we auteursrechtelijk 
beschermd materiaal gebruiken. Als je denkt dat 
wij ten onrechte je werk hebben gebruikt, neem 
dan contact met ons op of kom een keer langs.

 

B e g r i p p e n l i j s t
Artikel 1 van de grondwet 
‘Allen die zich in Nederland bevinden, 
worden in gelijke gevallen gelijk be-
handeld. Discriminatie wegens gods-
dienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht, of op welke 
grond dan ook, is niet toegestaan.’

Causaal 
Oorzakelijk.

Coderen 
Wanneer een zender een boodschap 
verstuurt, verpakt hij of zij deze altijd 
in een bepaalde vorm (code).

Compassie 
Een gevoel van mededogen, het ver-
mogen om je in te leven in de pijn en 
het lijden van anderen.

Confessionele partij 
Een partij die haar politiek baseert op 
een bepaalde geloofsleer.

Conservatief 
Politieke visie die behoudend is. Con-
servatieve partijen willen vasthouden 
aan bepaalde (christelijke) tradities en 
normen, en vinden dat de overheid 
deze moet handhaven. 

Contractfilosofen 
Filosofen die zich bezighouden met 
het sociaal contract.

Decoderen 
Wanneer iemand een boodschap 
ontvangt, interpreteert hij of zij die 
en koppelt die aan zijn of haar eigen 
persoonlijke ervaringen.

Dystopie 
Het tegenovergestelde van een uto-
pie. 

Efficiëntiecrisis 
Door de stroperigheid in besluitvor-
ming is de democratie niet efficiënt. 

Empirische cyclus 
Het cyclische model om de wereld 
op basis van een aantal principes te 
beschrijven en te verklaren.

Erklären 
Verklaren, volgens Wilhelm Dilthey 
het doel van de cultuurwetenschap-
pen. 

Ethiek 
De tak van filosofie die zich bezig-
houdt met goed en kwaad en vragen 
stelt over juist handelen. 

Feilbaar 
Er kunnen fouten gemaakt worden.

Gevolgen-ethiek 
In deze theorie is het moreel juist 
wanneer de gevolgen van je handeling 
goed zijn. 

Gewoontemoraal 
Elke samenleving heeft een eigen set 
van regels en waarden, die cultureel 
en historisch bepaald zijn. 

Gulden Regel 
'Behandel anderen zoals je zelf ook 
behandeld zou willen worden.' Dit 
idee staat centraal in alle religies en 
levensbeschouwingen.

Hermeneutisch onderzoek 
Interpreterend onderzoek waarin de 
betekenis van culturele en maatschap-
pelijke verschijnselen wordt uitgelegd. 

Hooliganisme 
Geweld dat plaatsvindt in het kader 
van sportwedstrijden.

Hoor en wederhoor 
Journalistiek principe waarbij beide 
kanten van een verhaal onderzocht 
worden.

Hypothese 
Een stelling die nog bewezen moet 
worden en als startpunt dient voor 
een theorie. 

Ideologie 
Een verzameling ideeën en opvattin-
gen over mensen en de maatschappij, 
waarop politieke standpunten zijn 
gebaseerd. 

Informatiemaatschappij 
Een samenleving waarin informatie 
als de belangrijkste productiefactor 
wordt gezien. 

Interpreterend 
Op een bepaalde manier uitgelegd. 

Kiesdeler 
Het aantal uitgebrachte stemmen 
gedeeld door het aantal te verdelen 
zetels. 

Legitimiteit 
Het recht van de heerser om te rege-
ren.

Legitimiteitscrisis 
Het vertrouwen in democratisch 
gekozen politici is laag, waardoor de 
legitimiteit van besluitvorming wordt 
aangetast. 

Liberalisme 
Politieke stroming die staat voor een 
vrije markt, zo min mogelijk over-
heidsbemoeienis en een zo groot 
mogelijke vrijheid voor het individu. 

Loting 
Systeem dat als politiek systeem 
betekent dat het lot bepaalt wie er zit-
ting neemt in de vertegenwoordiging. 

Massacommunicatie 
Wanneer één zender communiceert 
met talloze ontvangers. 

Mensheid 
Het idee dat alle mensen mensen 
zijn, met dezelfde rechten en waardig-
heid. 

Methodologie 
De wetenschappelijke methode.

Middenpartij 
Partij die tussen links en rechts in zit. 

Nationaalpopulisme 
Populisme dat zich richt op het be-
schermen van de identiteit van een 
land. 

Natuurwetenschap 
De wetenschap die door middel van 
de natuurwetenschappelijke methode 
tot objectieve kennis wil komen.

Niet-confessionele partij 
Een partij die haar politiek niet baseert 
op een geloofsleer.

Objectief 
Niet afhankelijk van iemands interpre-
tatie of mening.

Onvervreemdbaar 
Dat wat je niet kunt afstaan en je niet 
ontnomen kan worden.

Persvrijheid 
Het recht om zonder voorgaande 
toestemming of censuur, dus in alle 
vrijheid, gedachten en gevoelens te 
openbaren.

Poldermodel 
Het Nederlandse overlegmodel, waar-
in overheid, werkgevers, vakbonden 
en andere organisaties net zolang 
onderhandelen todat iedereen tevre-
den is. 

(Politiek) links 
Partijen die aan deze kant van het 
spectrum staan, willen een grote rol 
van de overheid op sociaaleconomisch 
gebied en op het gebied van sociale 
zekerheid. 

(Politiek) rechts 
Partijen die aan deze kant van het 
spectrum staan, willen zo min mo-
gelijk overheidsbemoeienis op so-
ciaaleconomisch gebied en op het 
gebied van sociale zekerheid. 

Populistische partij 
Een partij die tegen de 'gevestigde 
partijen' is, 'het volk' centraal stelt, 
een charismatische leider heeft en 
een beroep doet op eenheid en vader-
landsliefde. 

Pragmatische kijk op de waarheid 
Hierbij is een opvatting waar, als het in 
de praktijk werkt. 

Pragmatisme 
De filosofische stroming die de prak-
tijk verbindt met de theorie. 

Praktische intelligentie 
Het inzicht en begrip dat voortkomt uit 
ervaring. 

Progressief 
Politieke visie die vooruitstrevend en 
veranderingsgezind is. Progressieve 
partijen staan bij moreel-ethische 
kwesties vaak voor een zo groot mo-
gelijke persoonlijke vrijheid. 

Protestpopulisme 
Populisme dat zich richt tegen de 
heersende macht en wil dat de stem 
van het volk weer gehoord wordt, 
bijvoorbeeld via referenda. 

Sociaal contract 
Een symbolisch contract tussen de 
staat en de bevolking, waarbij men-
sen iets van hun vrijheid opgeven, in 
ruil voor bescherming door de staat. 

Socialisme 
Politieke stroming die staat voor 
een grote rol van de overheid bij het 
oplossen van maatschappelijke en 
sociale problemen en voor solidariteit, 
rechtvaardigheid en gelijkheid. 

Theoretisch kader 
De theoretische achtergrond bij een 
onderzoek, inclusief bestaande theo-
rieën, definities en modellen.

Twee-assenstelsel 
Model voor het politieke landschap, 
waarbij de assen links-rechts en pro-
gressief-conservatief gecombineerd 
worden. 

Ultrahooligan 
Hooligans die zich niet houden aan de 
ongeschreven regels van hooligans.

Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens (UVRM)
De mensenrechtenverklaring die alle 
leden van de Verenigde Naties hebben 
ondertekend in 1948. Hij is niet bin-
dend, maar wordt wel gezien als de 
internationale standaard van mensen-
rechten.

Utilitarisme 
Het handelen moet gericht zijn op het 
geluk of welzijn (het nut). 

Utopie 
Het idee van een ideale staat. 

Verstehen 
Begrijpen, volgens Wilhelm Dilthey 
het doel van de natuurwetenschap-
pen. 

Volonté générale 
Algemene volkswil, waarop de rege-
ring volgens Rousseau gebaseerd zou 
moeten zijn. 

Wilful ignorance 
Wanneer je jezelf bewust onwetend 
houdt over de negatieve gevolgen van 
je keuzes, zodat je je gedrag niet hoeft 
te veranderen.
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