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

Start

Opbouw magazine 
Dit WHY-magazine start met een intro-
ductiepagina met foto’s en quotes. Ver-
volgens vertelt een filosofiedocent over 
een waarheidsexperiment in de les. Het 
is een eerste verkenning op verschillen-
de aspecten van het thema.

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 
strafrechtadvocaat – 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. 

w

w Start

  
 
   

1.  Opdracht 1 
a. .... 
b. ...  

w check

w

w

w

w

docenten handleiding



2
Bij gebruik Perspectief

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

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

     §1 Vast en zeker?  
Deze paragraaf gaat in op de betrouwbaarheid van de eigen waarne-
ming. Het gaat over feiten, meningen en vooroordelen en de vraag 
wordt gesteld of er zoiets als ‘absolute waarheid’ bestaat (contingen-
tietheorie). De paragraaf eindigt met aandacht voor kritisch Bijbel- en 
Koranonderzoek. 
 
§2 De waarheid spreken  
Dit onderdeel laat leerlingen nadenken over hoe je erachter komt wat 
‘de’ waarheid is. Kun je daar ooit achter komen? Eerlijkheid is een 
deugd, maar soms er voor een ‘aangeklede waarheid’ ook iets te zeg-
gen. 
 
§3 Waarheid en samenleving  
Hierin gaat het over complottheorieën en nepnieuws. Voor het func-
tioneren van de democratische rechtsstaat hebben we de waarheid 
hard nodig. Deze paragraaf behandelt ook de constructietheorie en de 
consensustheorie.   
 
§4 Wetenschap en geloof 
In deze paragraaf wordt de vraag gesteld in hoeverre wetenschap en 
geloof te verzoenen zijn.  
 
§5 Het ware geloof 
Hier wordt ingegaan op de waarheidsclaims die verschillende levensvi-
sies geven, de één sterker dan de ander. 
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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. 
- 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: Fronetisering van het bedrog 
Filosofiedocent Bert de Vries introdu-
ceerde bij een les over kennistheorie 
het begrip fronetisering. Vertrouwen ze 
daarna ooit nog wat een docent zegt?

- Leerlingen kunnen het artikel indivi-
dueel lezen.
- Houd een filosofisch gesprek over de 
vraag of een docent bewust onware 
dingen aan zijn leerlingen mag vertel-
len. De handleiding voor een filosofisch 
gesprek vind je op whymagazine.nl/
docenten. 
- Je kunt natuurlijk ook voordat je deze 
lessenserie start proberen om de ‘hoax’ 
van Bert te herhalen… 

Blz. 6 & 7: De vierde macht. Belang van 
persvrijheid 
Sluit aan bij §1, Vast en zeker? van 
Perspectief.
Vrijheid van drukpers is een grond-
recht, de ‘vierde macht’ is belangrijk. 
Maar dan moet je natuurlijk wel kunnen 
vertrouwen op wat de media je vertel-
len. Hoe weet je dat?
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Hij die niet kan liegen 
weet niet wat de  
waarheid is.
Friedrich Nietzsche 

Een overdrijving is een 
waarheid die haar  
geduld heeft verloren. 
Kahlil Gibran

Godsdienst bestaat 
niet in het kennen 
van de waarheid, 
maar in het ernaar
leven.
Boeddha

Wijsheid kan alleen 
worden gevonden in 
waarheid.
Johan Wolfgang  
von Goethe

Zij die worden geleid 
door waarheid en wijs-
heid kunnen honing 
halen uit onkruid. 
William Cowper

De waarheid is nooit 
precies zoals je denkt 
dat hij zou zijn.
Johan Cruijff

Het enige wat je met 
liegen bereikt is niet 
geloofd worden als je 
de waarheid spreekt.
Aristoteles

Door te twijfelen 
komen we tot de 
waarheid.
Marcus Tullius Cicero
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Bij het  thema

waar of niet ?

Een halve waarheid is erger dan een hele leugen, 
zeggen ze. Maar het is de vraag of je de hele waarheid 
wel kunt kennen. Je kunt alleen maar door je eigen 
ogen kijken. En een ander ziet misschien de andere 
helft van de waarheid.

In dit nummer van WHYmagazine gaat het dus over 
de waarheid. En dus ook over bedrog en leugens. Hoe 
weten we dat het waar is, wat er in de krant staat? Is 
het echt of nep wat ze je voorschotelen op het internet? 
Je moet altijd kritisch blijven en bedacht zijn op voor-
oordelen en verzinsels. Die immers zijn niet waar.

Er zijn mensen die het vertrouwen in de politiek zijn 
kwijtgeraakt. Ze noemen de verkiezingsbeloften in de 
campagnes kiezersbedrog. Maar die politici moeten 
uiteindelijk samenwerken en compromissen  
sluiten. Waren die beloften dan niet waar?

Eigenlijk zijn ze in de wetenschap altijd op zoek naar 
de waarheid. Onderzoekers willen weten of iets waar 
is of niet. In de geneeskunde vinden ze alternatieve 
geneeswijzen bijvoorbeeld maar onzin. Maar als het 
werkt, is het toch waar?

In de rechtbank doen ze aan waarheidsvinding. Soms 
kun je gelijk hebben en geen gelijk krijgen. Het 
bewijs is doorslaggevend. Tenzij er sprake is van een 
wonder. Maar daar moet je dan weer in geloven…
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- Lees het stukje bij ‘start’.
- Maak het eventueel aanschouwelijk 
door YouTube te openen op het Digi-
bord en te zoeken naar bijvoorbeeld 
iets als ‘the earth is flat’ of ‘signs of 
aliens’. Welke suggesties worden er 
gegeven?
- Laat leerlingen het artikel lezen. Je 
kunt de vragen bij ‘Check’ gebruiken 
om te controleren of de leerlingen de 
tekst begrepen hebben. 
- Bespreek bron 1 over persvrijheid. 
Waarom heeft de opkomst van popu-
listische partijen een negatief effect op 
persvrijheid? Hoe erg is dat? Nederland 
is de laatste jaren sterk gedaald op de 
lijst. Dat komt deels door een andere 
meetmethode, maar ook de onveilige 
situatie waarin journalisten werken 
heeft daar mee te maken (de moord 
op Peter R. de Vries, de NOS die in 
niet-herkenbare auto’s rijdt, de pers-
fotograaf wiens auto met een shovel 
de sloot in werd geduwd, toen hij een 
autobrand filmde).
- Opdracht 1 kunnen leerlingen indivi-
dueel maken. Ze onderzoeken wat er in 
de wet staat over persvrijheid.
- Opdracht 2 gaat over positieve vor-
men van propaganda en manipulatie. 
De leerlingen kunnen deze opdracht 
individueel maken. Je kunt ook een 
filosofisch gesprek houden over de 
vraag of ‘positieve propaganda’ wel 
bestaat. Wie bepaalt dan wat positief 
is? Hoe weet je wat waar en wat goed 
is?  De handleiding voor een filosofisch 
gesprek vind je op whymagazine.nl/
docenten.
- Opdracht 3 gaat over de ‘Stop linkse 
indoctrinatie’-actie van een vwo-leer-
ling. Deze opdracht kunnen leerlingen 
individueel maken. Je kunt leerlingen 
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J 
aren geleden schreef een van 
mijn leerlingen, Thijs Heere, 
een profielwerkstuk over het 
conflict tussen kerk en we-

tenschap tijdens de Renaissance. Het 
ging onder andere over de filosoof 
Guillaume van Cadolive. Thijs had 
een passend citaat gekozen uit diens 
werk en voorbeeldig uitgelegd. Er 
stond zelfs een afbeelding bij. Maar 
ik had mij ooit uitgebreid verdiept 
in het tijdvak en deze naam was 
mij onbekend. Een bronvermelding 
ontbrak. Thuis heb ik mijn boekenkast 
doorgepluisd, het internet afgestruind 
– maar Guillaume bleef onvindbaar. Ik 
rook onraad...  
 
Een didactische leugen
Een paar maanden daarvoor hadden 
we het bij filosofie over kennisthe-
orie: Wat is waarheid? Hoe kom je 

aan betrouwbare kennis? Dat soort 
vragen. Ik schreef het begrip froneti-
sering op het bord. Een leerling vroeg 
wat het betekende. ‘Ai,’ zei ik aarze-
lend. ‘Ik had beter een ander woord 
kunnen gebruiken, sorry. Ik kan jullie 
op dit moment niet uitleggen wat dit 
begrip inhoudt. Niet zonder toe-
stemming van de schooldirectie en 
zeker niet zonder toestemming van 
jullie ouders. Dat ligt te gevoelig.’ Ik 
geloof niet dat ik ooit zo’n aandachtig 
publiek heb gehad. Het was doodstil. 
Alle leerlingen keken mij onderzoe-
kend aan. Eén van hen opperde: 
‘Meneer, als het iets met seksuele 
voorlichting te maken heeft – dat 
weten we allemaal al, hoor!’ Ik lachte 
schamper en verhoogde de inzet. 
‘Ha, nee, dit is nog wel wat intiemer 
dan seksualiteit…’ Opnieuw diepe 
stilte. 

  De fronetisering van het bedrog
 'Leugens zijn nou eenmaal  
  onderdeel van het leven'

‘Meneer, mag ik het opzoeken op 
internet?’ Ik blufte (want wist het 
niet zeker): ‘Prima, maar de zoekma-
chines zullen dit woord absoluut afge-
schermd hebben.’ Al snel werd – tot 
mijn grote tevredenheid – duidelijk 
dat er niets te vinden was. ‘Zien jul-
lie? Op internet staat alles, van porno 
tot handleidingen voor bommen. 
Maar dit niet, dit is gewoon taboe.’

Geschonden vertrouwen
Aan het eind van het uur volgde 
de onthulling. Fronetisering is een 
verzonnen woord. De reacties waren 
verdeeld. Sommigen vonden het een 
geweldige stunt, anderen waren not 
amused. Er was ook teleurstelling 
omdat het bestaan van een nieuw 
Groot Geheim was doorgeprikt. Er 
waren zelfs twee leerlingen die dach-
ten dat mijn ‘onthulling’ een doortrap-
te manier was om dat Grote Geheim 
geheim te houden… Marjon Me-
lissen zat toen in mijn klas. Nu zegt 
ze: ‘Ik was in eerste instantie vooral 
verongelijkt. Je hebt een bepaald ver-
trouwen in je docent en vervolgens 
kom je erachter dat dat vertrouwen 
misplaatst was. Maar het was wel 
een belangrijke les. Leugens zijn nou 
eenmaal onderdeel van het leven.’
'Het leuke aan filosofie was dat alles 
in feite nieuw was, begrippen, idee-
en, alternatieven,’ zegt Thijs Heere. 
‘Dat daartussen onzin zou zitten is, 
achteraf gezien, een ontzettend leuke 
vondst. Alleen waren we destijds 
redelijk boos en teleurgesteld. De 
les erna hadden we aardrijkskunde 
en meneer De Bruyn was niet heel 
gecharmeerd van het feit dat we nu 
alles in twijfel trokken.’

Tekst: Bert de Vries
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uiteraard een afbeelding komen. Ik 
heb geprobeerd er iets historisch 
verantwoords van te maken. Achteraf 
gezien niet eens zo heel goed gelukt, 
maar het droeg wel bij aan het ver-
haal. Ik heb ervan geleerd dat je met 
weinig middelen heel eenvoudig de 
waarheid kunt verdraaien.’

Wat is waar? 
Over de huidige wereld van fake 
news en 'alternatieve feiten' zijn 
de oud-leerlingen duidelijk. Marjon: 
'Fake news is een machtsmiddel, 
en het is niet de eerste keer dat dit 
gebeurt; denk bijvoorbeeld aan oor-
logspropaganda. Qua impact valt zo’n 
les op de middelbare school dan best 
wel mee.’ Marlous: ‘Fake news is een 

gevaarlijk fenomeen. Het gros van de 
mensen is niet in staat om "waarheid" 
van alternatieve feiten te onderschei-
den. Sociale media versterken dit 
effect.’ En Thijs ziet de noodzaak van 
filosofie: ‘Ergens is het wonderlijk dat 
we tegenwoordig op een serieuze 
manier over alternative facts en fake 
news kunnen praten. Een paar jaar 
geleden hadden we het nog gewoon 
over leugens en bedrog. Op een 
gegeven moment moeten we toch 
weer van voor af aan beginnen door 
de vraag te stellen: Wat is waar?’ 

Met dank aan: Thijs Heere, Marjon 
Melissen en Marlous Rosegaar.

•
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Een gewaarschuwd mens...
‘Meneer, we zullen nooit meer 
zomaar geloven wat u of andere 
docenten zeggen,’ was de conclusie 
van de klas. Ik antwoordde: ‘Heel 
goed! Bijna alles wat je op school 
leert is zoveelstehands kennis, ook 
voor de docenten. We vertrouwen 
erop dat wat een docent zijn of 
haar leerlingen leert onderbouwd 
is – maar soms is dat zelfs voor een 
autoriteit moeilijk waar te maken. 
Wees dus kritisch. Maar ik durf 
te wedden dat ik jullie binnenkort 
nog een keer om de tuin weet te 
leiden!’ De leerlingen wisten zeker 
dat dat nooit zou lukken.
Een paar weken later introduceerde 
ik zonder ophef twee niet-bestaan-
de filosofische begrippen. Geen 
leerling stelde vragen, ik kwam er 
op dat moment ook niet op terug. 
Maar bij de toets luidde de bonus-
vraag: ‘Geef vanuit kennis- 
theoretisch perspectief ten min-
ste drie verklaringen voor het feit 
dat de docent tot tweemaal toe in 
staat is geweest om niet-bestaan-
de begrippen te introduceren bij 
vijftien bovengemiddeld intelligente 
leerlingen.’

Wraakactie op niveau
Bij de nabespreking was de hilari-
teit groot. Maar mijn uitgesponnen 
didactische hoax leidde ook tot de 
geboorte van Guillame van Cadolive. 
Thijs haalde alles uit de kast. Zijn 
moeder adviseerde over de naam, 
mevrouw Rubingh (docente klassie-
ke talen) verschafte enige details in 
het Latijn en een afbeelding werd 
verzorgd door medeleerling Mar-
lous Rosegaar. Thijs: ‘Een docent 
voor de gek houden, dat doe je niet 
elke dag. Het moest wel overtui-
gend zijn. Ik weet nog dat ik veel 
moeite heb gedaan om het zoge-
naamde citaat er zo echt mogelijk 
uit te laten zien. Je zou er nu, op de 
universiteit, niet meer aan moeten 
denken om leugens op te nemen 
in een essay dat je schrijft.’  Mar-
lous: ‘Van die “fake-filosoof” moest 

Foto links: Bert met oud-leerlingen in het Museum Catharijneconvent
Rechts: De ingeleverde opdracht over Guillaume van Cadolive
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De ‘vrijheid van drukpers’ is een 
grondrecht: het recht om gedachten 
en gevoelens openbaar of kenbaar te 
maken. Zo staat het in artikel 7 van de 
grondwet. Een democratische samen-
leving kan pas goed functioneren, als 
die persvrijheid goed geregeld is. Van 
journalisten wordt verwacht dat zij het 
nieuws zo objectief mogelijk verslaan. 
Er moet een duidelijk onderscheid zijn 
tussen wat feitelijk nieuws is (objectief), 
en wat commentaar op dat nieuws is 
(subjectief). 

Censuur
In Nederland bemoeit de overheid 
zich niet met de inhoud van wat er in 
de media terechtkomt. We kennen 
geen censuur: een beperking van de 
vrijheid van meningsuiting door een 
controle vooraf op wat er in de media 
gezegd of geschreven wordt. Wereld-
wijd staat de persvrijheid onder druk. 
(Zie ook bron 1.) In dictatoriale landen 
is het gevaarlijk om kritiek te hebben 
op de regering; journalisten krijgen veel 
beperkingen opgelegd. Als zij zich daar 
niet aan houden, dan wordt het werken 
hen onmogelijk gemaakt. Soms belan-
den ze in de gevangenis, soms worden 
ze zelfs gedood. Ook andere machtige 
mensen of organisaties kunnen censuur 
opleggen. Tot 1966 had de katholieke 
kerk een lijst met ‘verboden boeken’: 
gelovige katholieken mochten die boe-
ken niet lezen. Soms is er censuur op 

een boek of film, vanwege de seksuele 
of gewelddadige scènes. En je kunt je 
voorstellen dat het bepaald niet onge-
vaarlijk kan zijn om kritisch te schrijven 
over de maffia of een andere criminele 
organisatie. 

Manipulatie
Ook als er geen sprake is van directe 
en georganiseerde censuur, kan er op 
allerlei manieren aan informatie gesleu-
teld worden. Bijvoorbeeld door opzette-
lijk feiten te veranderen, weg te laten 
of te verdraaien. Deze manipulatie 
is extra gevaarlijk, omdat het lang kan 
duren voor je het doorhebt. Zeker als 
je geen vrije toegang hebt tot andere 
nieuwsbronnen. Op whymagazine.nl 
kun je voorbeelden zien van foto’s die 
de werkelijkheid manipuleren. 

Propaganda
Sommige regimes proberen je een be-
paalde mening op te dringen. Door deze 
boodschap heel vaak te herhalen, ga je 
het als vanzelf geloven. Propaganda is 
het overtuigen van mensen voor een 
bepaald standpunt, of het aanprijzen 
van een bepaalde opvatting. De term 
heeft een negatieve lading gekregen, 
door bijvoorbeeld het gebruik ervan door 
de Nazi’s. Zij hadden zelfs een speciale 
minister van propaganda. Jodenhaat 
werd op allerlei manieren door de media 
gevoed in die tijd en dat beïnvloedde 
veel ‘gewone’ burgers.

De journalistiek wordt wel ‘de vierde macht’ genoemd. Journalisten 
die goed hun werk doen, zijn kritische volgers van alle vormen van 
macht. Ze stellen vragen, ze onderzoeken en ze zijn vrij om erover te 
vertellen in de media. Je kunt je voorstellen dat niet alle machtheb-
bers daar blij mee zijn. Want een kritisch nieuwsbericht kan het einde 
van hun macht betekenen.

Tekst: Theo Breen & Hilde van Halm

De vierde macht

Indoctrinatie
Als je een bepaalde boodschap maar 
lang genoeg hoort, ga je vanzelf denken 
dat het waar is. Je wordt geïndoctri-
neerd. Dit gaat nog een stap verder dan 
propaganda: de boel wordt opzettelijk 
verdraaid, er wordt eenzijdig bericht, 
er worden feiten weggelaten en alles 
wordt voortdurend herhaald. Er zijn 
heldere definities te geven van wat 
manipulatie, propaganda of indoctrinatie 
is. In de praktijk blijkt dat toch een stuk 

lastiger om te herkennen. Neem bijvoor-
beeld de klimaatcrisis. Volgens sommi-
gen is alleen dat woord al pure propa-
ganda. Worden we geïndoctrineerd en 
gemanipuleerd door ‘klimaatgraaiers’? 
Of is dat juist propagandataal van de 
klimaatontkenners? In ons land, waar 
de persvrijheid goed geregeld is, kun je 
zelf tot een oordeel komen. Tenminste, 
als je ook het onderscheid hebt leren 
maken tussen feiten en meningen.

BRON 1  PERSVRIJHEID
Nederland staat op de vierde plaats in de 
ranglijst van ‘Reporters without Borders’. 
De organisatie kijkt onder andere naar de 
onafhankelijkheid van de media en naar 
geweld dat tegen journalisten gebruikt 
wordt. Vanwege de aanslagen op Panorama 
en De Telegraaf in 2018 en de beveiliging 
die nodig is voor twee misdaadverslagge-
vers, zijn we een plaats gezakt op de lijst. 
Ook de opkomst van populistische partijen 
heeft een negatief effect op de persvrijheid, 
zegt de organisatie, omdat de pers niet altijd 
wordt toegelaten bij bijeenkomsten. Noor-
wegen, Finland en Zweden staan in de top 3. 
De Verenigde Staten staan op 48. Onderaan 
staan China, Noord-Korea en Turkmenistan.

1.  Lees op whymagazine.nl wat er in de wet staat over persvrijheid. Bespreek de volgende vragen  
in tweetallen: 
a. Wat houdt persvrijheid in? Schrijf het op in je eigen woorden. 
b. Waarom is de persvrijheid in de grondwet geregeld?  
c. Staan manipulatie, propaganda en indoctrinatie op gespannen voet met persvrijheid of zijn ze juist een 
vorm van persvrijheid?

2.  Positieve vormen van manipulatie en propaganda. 
a. Welke positieve vormen van manipulatie en propaganda kun je bedenken? 
b. Is er bij de communicatie van goede doelenacties, SIRE, politieke partijen en milieugroeperingen sprake van manipulatie, propaganda of indoctrinatie? Leg je antwoord uit aan de hand van een voorbeeld.

3.  Begin 2019 startte een vwo-leerling het Instagramaccount Stop Linkse Indoctrinatie NL.  
a. Onderzoek waarom hij dit account gestart is. 
b. Bekijk het Insta-account. Welke voorbeelden van indoctrinatie vind je? Hoe weet je dat dit echt zo is? 
c. Het idee is opgepikt door het Forum voor Democratie. Hoe staan zij op dit moment in die discussie?

•

Belang van persvrijheid 
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is het belang van persvrij-

heid? 
2. Welke vier begrippen zetten 

persvrijheid onder druk?
3. Kun je voorbeelden noemen 

van deze vier begrippen?

Begin 2019 werd er gewaar-
schuwd dat de technologie die 
achter YouTube zit, radicalisering 
in de hand werkt. De aanbeve-
lingen die YouTube doet, leiden 
je naar steeds extremere video’s. 
Ook als je daar niet naar op zoek 
bent. YouTube is, na Google, de 
grootste zoekmachine ter wereld. 
Vooral jongeren halen er hun 
informatie vandaan. YouTube wil 
je graag zo lang mogelijk op hun 
site houden. Dat lukt als ze zo 
lang mogelijk je aandacht vast-
houden. En dat lukt weer het 
best door steeds een klein stapje 
verder te gaan en je iets verras-
sends en fascinerends aan te bie-
den. Niks mis mee, zou je zeggen. 
Het probleem is alleen dat je in 
een zwart gat van leugenachtige 
informatie wordt meegezogen, 
waarin je steeds meer filmpjes 
krijgt te zien die die leugens 
bevestigen. Na een uurtje YouTu-
ben kun je er heilig van overtuigd 
raken dat de aarde plat is. En dat 
        is dan nog een tamelijk on-
  schuldige overtuiging.

Start
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er ook een klassengesprek of debat 
over voeren naar aanleiding van een 
stelling, zoals: ‘Een docent mag alleen 
objectieve kennis doorgeven.’
- De vragen bij ‘Check’ zijn om te 
controleren of de leerlingen het artikel 
begrepen hebben.

Blz. 8 & 9: Kritisch zijn. Hoe weet je wat 
waar is? 
Sluit aan bij §1, Vast en zeker? van 
Perspectief.
In tijden van fake news is het belangrij-
ker dan ooit om kritisch je bronnen te 
checken.

- ‘Start’ verwijst naar een checklist 
van de Rijksoverheid die je helpt om 
te controleren of je te maken hebt 
met een betrouwbare bron. Bekijk de 
checklist. Zijn dat handige of alleen 
maar heel voor de hand liggende tips? 
Hoe checken leerlingen zelf of een bron 
betrouwbaar is?
- Laat leerlingen het artikel lezen. Je 
kunt de vragen bij ‘Check’ gebruiken 
om te controleren of de leerlingen de 
tekst begrepen hebben. 
- Geef eventueel meer informatie over 
Carl Sagans bullshit detection kit. Meer 
informatie vind je bijvoorbeeld hier: 
https://rationalwiki.org/wiki/The_Fine_
Art_of_Baloney_Detection#Using_the_
detection_kit.
- Bespreek bron 1, over het herkennen 
van drogredenen. Meer informatie hier-
over vinden leerlingen op https://www.
whymagazine.nl/waar-of-niet. 
- Opdracht 1 laat leerlingen twee kran-
tenartikelen over hetzelfde onderwerp 
analyseren. Je kunt hen een onderwerp 
uit de actualiteit geven.
- Opdracht 2 vergelijkt de informatie 

van de Rijksoverheid met Sagans hulp-
middel. Leerlingen passen dit toe op de 
artikelen van opdracht 1.
- Opdracht 3 gaat over kritisch luisteren 
en argumenteren. Via de leerlingensite 
vinden ze verdere instructies. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 10 & 11: Vooroordelen en stereoty-
pes. Heb ik eindelijk een mening, is het 
nog niet goed!
Sluit aan bij §1, Vast en zeker? van 
Perspectief.
Ieder mens heeft vooroordelen en 
denkt in stereotypen. Het scheelt 
aanmerkelijk als je je daar bewust van 
bent.

- ‘Start’ verwijst naar een fotoproject 
van Shirin Mirachor. Laat ter introductie 
het filmpje en een aantal van de foto’s 
zien en bespreek deze. Waarop baseer 
je je interpretatie van wat je ziet?
- Laat leerlingen het artikel lezen. Je 
kunt de vragen bij ‘Check’ gebruiken 
om te controleren of de leerlingen de 
tekst begrepen hebben. 
- Lees bron 1. Het hele experiment van 
Jane Elliott kun je laten zien op YouTube 
(‘Brown eye, blue eye, Jane Elliott’:  
https://youtu.be/jPZEJHJPwIw, 51’22.) 
Je kunt het leerlingen ook meegeven 
als huiswerk en hen er thuis naar laten 
kijken. Laat hen dan een verslag schrij-
ven over het experiment. Wat probeert 
Jane Elliott duidelijk te maken? Wat 
vind je van haar methode?
- Opdracht 1 kunnen leerlingen indivi-
dueel maken.
- Met opdracht 2 testen leerlingen hun 
eigen vooroordelen. Bespreek dit na. 
Wat kwam er uit de test? 
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De grote categorie ‘ArenA-bezoeker’ 
wordt ingedeeld in kleinere catego-
rieën van mensen met kenmerkende 
eigenschappen. Hok-denken verandert 
in hokjes-denken, en categorieën veran-
deren in individuen. 
Zo werkt de menselijk psyche, tenmin-
ste een gezond menselijk brein. Soms 
werkt het brein precies andersom. Dan 
word je volkomen overweldigd door de 
grote hoeveelheid informatie van al die 
individuele mensen. Maar de mees-
te mensen categoriseren eerst hun 
omgeving om te ordenen, om overzicht 
te houden en om hapklare brokken 
informatie te verwerken. We scheren 
iedereen over één kam en plakken 
etiketten. 

Stereotype
Lekker makkelijk en noodzakelijk dus, 
dat hokjesdenken, maar er schuilt ook 
een gevaar in. We beoordelen mensen 
op overheersende kenmerken: een 
ArenA vol mensen in plaats van Guus 
Meeuwisfans. Een klas met leerlin-
gen in plaats van jongens en meisjes. 
Leerlingen in plaats van die ene jongen 
die problemen heeft thuis en dat meisje 
dat dyslectisch is. Bassie associëren we 

direct met Adriaan. In onze hersenen 
verbinden we kenmerken met elkaar. 
We hebben een hokjesgeest. Catego-
riseren kan zo leiden tot vaststaande 
beelden die niet berusten op kennis, 
maar op meningen, veralgemeniserin-
gen en gemakkelijke versimpeling. 
Een stereotype is een vaststaand 
beeld over een hele groep mensen. 
Italianen zijn maffiosi, Duitsers zijn dik 
en Friezen zijn een ander volk. Voet-
balsupporters worden al snel hooligans, 
Marokkanen zijn crimineel, kom je uit 
het noorden dan ben je een boer.

Vooroordeel
Vanuit die stereotyperingen ontstaan 
heel gemakkelijk vooroordelen. De 
media schetsen ons een beeld van de 
werkelijkheid, maar het veralgemenise-
ren ligt natuurlijk op de loer. We gaan 
gemakshalve uit van gemiddelden. Als 
bij elk bericht over een geweldsmisdrijf 
wel de nationaliteit van iemand met een 
migratie-achtergrond vermeld wordt en 
niet de Nederlandse nationaliteit, dan 
wordt dat hokje steeds opnieuw beves-
tigd. En met elk volgend bericht wordt 
je stereotiepe beeld van de ‘buitenlan-
der’ versterkt. Je oordeelt over iets 

Als je de ArenA binnenkomt, omdat daar een geweldig concert gaat 
plaatsvinden, zie je één mensenmassa. Overweldigend groot. Zonder 
op verdere details te letten, scan je het publiek en probeer je je plaats 
vinden. Al snel zie je dat de massa uit mannen en vrouwen bestaat. Nog 
meer inzoomend zie je vervolgens ouderen, jongeren, daar zie je zelfs 
een punker staan. 

Tekst: Theo Breen

of iemand zonder dat je die zaak of 
die persoon kent. De meeste mensen 
denken van zichzelf dat ze geen voor-
oordelen hebben en niet in stereotypen 
denken. Maar uitbanning van vooroor-
delen kan pas plaatsvinden, als je eerst 
erkent dat je ze hebt.

Discriminatie
Er gaat dus van alles mis in de commu-
nicatie. We zien iemand en we beden-
ken daar onmiddellijk een hele wereld 
bij, met alle vooroordelen en stereoty-
peringen van dien. Met de werkelijkheid 
heeft dat vaak maar weinig te maken. 
De waarheid wordt onrecht aangedaan.  
Op basis van deze miscommunicatie is 
de stap naar discriminatie niet groot: 
mensen worden ongelijk behandeld 
op basis van kenmerken die irrele-
vant zijn. Zo worden mensen met een 
Arabische achtergrond op basis van hun 
achternaam vaak niet uitgenodigd voor 
een sollicitatiegesprek. Mensen met 
een strafblad ontkomen ook moeilijk 
aan hun stempel: één keer een dief, 
altijd een dief. Een school weigert een 
homoseksuele docent. Vrouwen ontvan-
gen een lager loon dan mannen. Iemand 
met een gekleurde huid wordt vaker 
door de politie om zijn identiteitsbewijs 
gevraagd.

BRON 1 BLAUWE VS. BRUINE OGEN
Jane Elliot bedacht een ingrijpend sociaal 
experiment: de blauwe ogen en bruine 
ogen gedragstraining. Het experiment 
speelde zich af in een klaslokaal. Iedereen 
met blauwe ogen was ‘slecht’, met bruine 
ogen ‘goed’. In het experiment (er zijn aller-
lei filmpjes op internet te vinden) gaat het er 
hard aan toe. 'Blauwogen' hebben echt geen 
schijn van kans. Ze worden weggezet als 
lui en slecht en belachelijk. Ze worden niet 
als individu behandeld, maar als ‘weer zo’n 
blauwoog'. Op whymagazine.nl staat een 
blog van een deelnemer aan het experiment 
in Nederland, geïnitieerd door BNN. 

•
1. Lijst maken. 
 Maak een lijst van 5 stereotyperingen en 5 vooroordelen, waaruit duidelijk blijkt wat de verschillen tussen  deze categorieën zijn.

2. Test jezelf! 
 Online zijn verschillende testen te vinden die onderzoeken in hoeverre jij in hokjes denkt, of vooroordelen hebt,   Ga naar whymagazine.nl en maak zo’n test. Schrijf hierna een verslagje van je bevindingen.

3. Bekijk de foto van de vrouw in badpak.
 a. Beschrijf in tweetallen het leven van deze vrouw zo gedetailleerd mo- 
 gelijk. Waar woont ze in wat voor huis en met wie? Waar werkt ze, waar heeft ze voor geleerd, wat stemt ze en   wat zijn haar hobby’s? Met wie is ze bevriend en zou je zelf met haar bevriend willen zijn? Zou je willen dat dit je  moeder is? Schrijf dit op.
 b. Vergelijk je lijst met die van andere tweetallen. Wat valt je op?
  Welke vooroordelen en stereotyperingen kom je tegen in jullie lijsten? 

Vooroordelen en stereotypes 
Heb ik eindelijk een mening,  
is het nog niet goed!
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Waar hoort hij bij?

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is categoriseren?
2. Wat is een vooroordeel en wat 

een stereotype?
3. Wat is discriminatie? 
4. Wat is het gevaar van stereoty-

peringen en van vooroordelen?

Hipster of moslim? 
De fotograaf Shirin Mirachor 
maakte dubbelportretten van 
hipsters en moslimmannen. Ze 
wisselden van kleding en positie 
en er kwam een kleine beschrij-
ving. Maar wie is nou wie? Op 
whymagazine.nl vind je een 
    filmpje over het project en een 
 aantal foto's.

Start
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We lezen, horen en zien niet alles op 
dezelfde manier. Want alles wat je 
waarneemt, beleef je vanuit je eigen 
perspectief. Je hebt als het ware een 
‘bril’ op. Die bril is je referentiekader: 
jje kennis, ervaringen, normen waar-
den en gewoonten die de bril vor-
men waarmee je de wereld bekijkt. 
Nieuwe informatie die je ontvangt, 
pas je – bewust of onbewust – aan je 
referentiekader aan. Dat noemen we 
selectieve perceptie of waarneming. 
De boodschap van iemand anders kan 
soms helemaal verkeerd bij je terechtko-
men. Het schema boven aan de volgen-
de bladzijde laat zien wat allemaal voor 
ruis kan zorgen bij het verzenden van 
informatie.
 
Bullshit detection kit
Er kan dus al een hoop onbedoeld 
misgaan. Maar tegenwoordig worden 
we ook regelmatig bewust op het ver-
keerde spoor gezet. Hoe scheid je echt 
van nep? Wetenschapper en beroepss-
cepticus Carl Sagan heeft een bullshit 
detection kit ontwikkeld waarmee een 
mens zichzelf kan beschermen tegen 
onbenulligheid, bedrog en opzettelijke 
manipulatie van informatie. Hij presen-
teert negen punten die gaan over het 
omgaan met beweringen, vooronder-
stellingen en hypotheses (een onder-
zoeksvraag waarop met experimen-
ten en waarnemingen een antwoord 
wordt gezocht) en over het zoeken 
naar ‘waarheden’:

1. Waar mogelijk moet er een onafhan-
kelijke bevestiging van de "feiten' 
zijn. 

2. Moedig inhoudelijke discussie over 
het bewijs aan, door deskundige 
voorstanders van alle standpunten.

3. Verkies de mening van een expert 
boven die van een autoriteit. ‘Au-
toriteiten’ hebben in het verleden 
fouten gemaakt. Dat zullen ze weer 
doen.

4. Bekijk meer dan één hypothese.
5. Probeer niet overdreven te hechten 

aan je eigen hypothese. Vraag jezelf 
af waarom het idee je aanstaat. Ver-
gelijk het eerlijk met de alternatie-
ven. Controleer of je redenen kunt 
vinden om de hypothese te verwer-
pen. Als jij dat niet doet, zullen ande-
ren dat doen.

6. Zoek naar kwantificeerbare ant-
woorden, in plaats van vage en kwa-
litatieve verklaringen. 

7. Als er een keten van argumenten is, 
moet elke link in de keten werken, 
niet slechts de meeste links.

8. Occam’s scheermes, oftewel de 
wet van de spaarzaamheid. Als er 
twee hypothesen zijn die een pro-
bleem even goed uitleggen, dan 
is de meest simpele waarschijnlijk 
waar. 

9. Vraag altijd of de hypothese falsifi-
ceerbaar is. Beweringen die onbe-
twistbaar zijn, zijn niet veel waard. 
Je moet de beweringen kunnen 
controleren.

Mensen worden steeds kritischer. Ouders gaan zelf op onderzoek uit naar 
het nut en de veiligheid van vaccinaties, en wetenschappelijke onderzoeken 
naar klimaatverandering worden in twijfel getrokken. Deze mensen zijn zo 
kritisch dat ze wetenschap als 'ook maar een mening' zien. In tijden van 'fake 
news' is het ook extra belangrijk om kritisch te zin. Om te kunnen achterha-
len of dat wat je hoort, ziet of leest ook echt waar is. 

Tekst: Renee Pees

Wapenen tegen nepnieuws
Volgens Sagan is het belangrijk om 
informatie op een methodische en re-
delijke manier te benaderen. Zo kunnen 
we de wereld om ons heen begrijpen. 
Helaas grijpen mensen snel en graag 
naar de makkelijke antwoorden, zonder 
zelf verder te kijken of te onderzoeken. 
Zo kan fake news verspreid en geloofd 

worden. En uiteindelijk gaan mensen 
het onware nieuws geloven, omdat het 
zo vaak gedeeld wordt – je ziet of leest 
het zo vaak, dan moet het wel waar 
zijn. Het is daarom belangrijk dat je 
drogredenen leert herkennen. (Zie bron 
1.) Je kunt je dan beter wapenen tegen 
de nepberichten die je voorgeschoteld 
krijgt.  

BRON 1 DROGREDENEN
Een drogreden is een reden of redenering 
die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. 
Het is een fout die gemaakt wordt in een 
argumentatie. Een selectie van verschillende 
drogredenen:
1. Ad verecundiam, oftewel beroep op 

autoriteit 
Geert Wilders is een racist, want dat staat 
op Facebook.

2. Ad antiquitatem, oftewel beroep op 
traditie 
Zwarte piet is altijd zwart geweest, dus 
dit moet zo blijven.

3. Ad hominem, oftewel persoonlijke 
aanval 
Je hebt geen gelijk, want jij bent lelijk.

4. Tu quoque, oftewel jij ook-argument 
Ik ben nu te laat, maar jij bent ook 
weleens te laat.

5. Overhaaste generalisatie 
Mijn opa rookte vanaf zijn 12e elke dag 
een pakje shag en is 98 jaar geworden, 
roken is dus helemaal niet ongezond.

6. De ander de woorden in de mond 
leggen, vals dilemma 
Als je geen dieren eet, vind je dat ande-
ren die ook niet mogen eten.

Hoe herken je een drogreden en hoe kun je 
deze weerleggen? Zie whymagazine.nl.

   1. Zoek twee krantenartikelen uit die gaan over hetzelfde onderwerp. Analyseer en vergelijk de    inhoud van de artikelen. Gebruik daarbij het communicatieschema. Waarin verschilt de bood-  schap, titel, inhoud, enz.? Is er sprake van ruis veroorzaakt door de zender? In hoeverre zijn de    berichten objectief of subjectief? Leg je antwoord uit.

2. Lees de tekst bij 'Start’ en bekijk online de checklist van de Rijksoverheid. 
 a. Vergelijk de checklist met de bullshit detection kit van Sagan. Vind je verschillen? 
 b. Analyseer de krantenartikelen van antwoord 1 aan de hand van de bullshit detection kit en de checklist   van het Rijk. Zijn de artikelen die je hebt gevonden betrouwbaar? Waarom wel of niet?

3. Kritisch kijken, luisteren en argumenteren zijn belangrijke vaardigheden in het hoger en weten-  schappelijk onderwijs. 
 a. Lees het Trouw-artikel ‘Is kennis niet een beetje achterhaald?’ op whymagazine.nl en reageer op de    volgende stellingen: ‘Kennisoverdracht op school heeft geen prioriteit meer’ en ‘Zonder enig respect voor    autoriteit, kun je nooit kennis verwerven.’ Geef voor- en tegenargumenten voor beide stellingen volgens de    SExI-methode. (Voor uitleg zie whymagazine.nl). 
 b. Al deze vaardigheden komen aan bod in een debat. Ga naar whymagazine.nl en download de  
   ‘Handleiding Debatteren voor bovenbouw havo/vwo’. Organiseer een debat in de klas of oefen met losse        stellingen. (Zie whymagazine.nl). 

•

Hoe verloopt communicatie? En wat kan er daarbij misgaan?

Kritisch zijn 
Hoe weet je wat waar is? 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Hoe wordt informatie altijd 

vervormd?
2. Hoe kun je zo kritisch mogelijk 

kijken naar wat waar is en wat 
niet?

3. Wat zijn drogredenen en hoe 
herken je ze?

Met alle informatie die we 
voor de kiezen krijgen, is het 
belangrijk om kritisch te blijven. 
Weet je zeker dat je met een 
nieuwsbericht te maken hebt van 
een betrouwbare bron? Of lees of 
zie je misschien nepnieuws? 
Om dit te controleren heeft de 
Rijksoverheid een checklist gepu-
bliceerd. Deze tips helpen je om      
   een bericht zelf te onderzoeken. 
             Zie whymagazine.nl. 
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- Opdracht 3 maken leerlingen in 
tweetallen. Ze beschrijven tot in detail 
het leven van de vrouw in badpak die 
op de foto staat. Vervolgens vergelijken 
ze dit met de beschrijving van twee 
andere leerlingen. Bespreek dit na. Wat 
waren overeenkomsten en verschillen? 
Op grond waarvan kon je de details van 
haar leven geven? 

Blz. 12 & 13: Al is de leugen nog zo 
snel… Achter de waarheid komen.  
Sluit aan bij §2, De waarheid spreken, 
van Perspectief.
Kun je aan iemand zien dat hij of zij 
liegt? Hoe kom je achter de waarheid?

- ‘Start’ gaat over marteling als ‘metho-
de’ om achter de waarheid te komen en 
verwijst naar de site van Amnesty In-
ternational. Hebben leerlingen naar de 
Netflixserie La casa de papeI gekeken? 
Seizoen 3 begint o.a. met de marteling 
van één van de bankrovers op een 
geheime locatie. Het openbaar maken 
en het afdwingen van beëindigen van 
de marteling is één van de redenen om 
een nieuwe kraak te zetten.
- Laat leerlingen het artikel lezen. Je 
kunt de vragen bij ‘Check’ gebruiken 
om te controleren of de leerlingen de 
tekst begrepen hebben. 
- Het verhaal van Doug Williams is hier 
te beluisteren. (41’00): https://www.
thisamericanlife.org/618/mr-lie-detector. 
- Bron 1 gaat in op de vraag onder wel-
ke voorwaarden marteling toegestaan 
zou zijn.
- Opdracht 1 gaat over lichamelijke 
signalen die je afgeeft als je liegt. 
Leerlingen onderzoeken dit in groepjes 
van vier. Bespreek klassikaal na wat dat 
heeft opgeleverd.

13
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Bij Pinocchio, de houten pop die zo 
graag een jongetje wilde worden, was 
het makkelijk. Als hij loog, dan groeide 
zijn neus. Bij mensen is dat minder 
makkelijk te zien. Volgens sommigen 
zijn er wel bepaalde aanwijzingen te 
achterhalen. Een leugenaar zou oog-
contact vermijden, of je juist extra lang 
aankijken. Hij zou veel aan zichzelf zitten 
te plukken en te friemelen en vaak zijn 
neus aanraken, maar zijn schouders 
dan juist weer niet bewegen. Hij zou 
zich afdraaien van zijn gesprekspartner. 
In de serie Lie to me ontmaskerde de 
psycholoog Cal Lightman feilloos alle 
leugenaars door gezichtsuitdrukkingen 
en lichaamstaal te analyseren. Op grote 
tv-schermen zag je elke wenkbrauw-
frons en ooglidtrilling. Zou je echt zo 
makkelijk door de mand vallen?

Leugendetector
De overtuiging dat je lichaam iets anders 
kan vertellen dan wat je daadwerkelijk 
zegt, is ook de basis voor de leugen- 
detector, ook wel polygraaf genoemd. 
Door hartslag, bloeddruk, ademhaling 
en zweetproductie te meten, registreert 
een apparaat je reactie op vragen die 
gesteld worden. Er worden twee soor-
ten vragen gesteld. Ze gaan of over de 
kwestie waarover je ondervraagd wordt, 
of het zijn neutrale controlevragen. Daar 

lijkt iets voor te zeggen. Iedereen die 
weleens geprobeerd heeft om een leu-
gen vol te houden, weet hoeveel stress 
dat oplevert. Geen wonder dat dat terug 
te zien is als die lichaamsfuncties geme-
ten worden. Maar daar zit dan ook me-
teen het probleem. Een leugendetector 
is eerder een stressmeter dan een 
leugenmeter. Doug Williams, een ex-po-
litieman uit Oklahoma en polygraaf-ex-
pert, zegt: ‘Hoe gruwelijker het misdrijf 
waarvan iemand verdacht wordt, hoe 
groter de kans dat een onschuldige faalt 
voor de test. Lie detectors are unrelia-
ble at their main job: detecting lies.’ Hij 
noemt de polygraaf een ‘psychologische 
gummiknuppel’. ‘We mogen mensen fy-
siek niet slaan,’ zegt hij, ‘dus nemen we 
ze psychologisch te grazen en dwingen 
we ze tot een bekentenis.’

Martelen
Is het fysiek slaan van mensen dan 
een oplossing om achter de waarheid 
te komen? Zullen mensen, uit angst 
voor pijn, eerder doorslaan? Je ziet het 
regelmatig in films voorbijkomen. De 
held van het verhaal wordt door schur-
ken opgepakt en op de meest vreselijke 
manieren gemarteld. Natuurlijk houdt hij 
zijn mond – hij is immers de held. Alleen 
een laffe sukkel gaat praten. Het beeld 
dat in die films wordt neergezet, komt 

Een getuige in de rechtbank moet zweren dat hij ‘de hele waarheid en 
niets dan de waarheid’ zal zeggen. Maar hoe weet je ooit of hij dat wel echt 
doet? Een leugen is snel verteld. En wat moet je als iemand zijn lippen stijf 
op elkaar houdt? Hoe kun je ooit zeker weten dat de waarheid boven tafel 
komt?

Tekst: Hilde van Halm

BRON 1  WIJ MARTELEN NIET
Leon Heuts, hoofdredacteur van Filosofie 
Magazine, vraagt zich in een artikel af of 
marteling in extreme gevallen toegestaan 
is. Een beroemd voorbeeld wordt wel gege-
ven over een bom die ligt te tikken in een 
drukbezocht winkelcentrum. Mag je de ter-
rorist martelen om te achterhalen waar hij 
de bom verstopt heeft? Het voorbeeld wordt 
aangehaald om martelingen goed te praten. 
Kennelijk zijn er situaties te bedenken waar-
in het geoorloofd zou zijn, ook al besluit je 
vervolgens er geen gebruik van te maken 
omdat het niet werkt. Volgens Heuts wordt 
er zo een denkfout gemaakt. Als rechtsstaat, 
waarin zelfbeschikking en autonomie de 
belangrijkste waarden zijn, zou je moeten 
zeggen: wij martelen niet. Punt.

1. Bekijk via whymagazine.nl de video over tien lichamelijke signalen die verraden dat iemand liegt.  a. Schrijf op welke signalen dat zijn. 
 b. Werk in viertallen. Twee leerlingen gaan een verhaal vertellen dat of helemaal waar of helemaal verzonnen is.    Bereid het zo goed mogelijk voor.
 c. De twee andere leerlingen uit je groepje bestuderen de verschillende signalen die genoteerd zijn.
 d. Het ene tweetal vertelt het verhaal, het andere tweetal let goed op. 
 e. Was er uit de lichaamstaal te achterhalen of er werd gelogen? Konden de vertellers dit omzeilen, omdat ze  wisten op welke signalen er gelet zou worden? 
 f. Bespreek de bevindingen klassikaal.

2. Lees bron 1 waarin het ticking bom-scenario wordt beschreven.
 a. Geef met argumenten aan waarom deze verdachte wel of niet gemarteld zou mogen worden. Schrijf deze   eerst voor jezelf op.
 b. Wissel je argumenten uit in een groepje van vier. Tot welke conclusie komen jullie?
 c. Lees via whymagazine.nl het hele artikel van Heuts. Hij geeft morele argumenten tegen martelen. 
 Vergelijk deze argumenten met dat wat in je groepje naar voren is gebracht. Wat zijn de belangrijkste ver-  schillen?
  d. Bespreek met elkaar in hoeverre jullie het (on)eens zijn met Heuts.

•

niet overeen met de werkelijkheid. Uit 
rapporten blijkt dat mensen op den 
duur alles zullen zeggen of doen om 
aan de marteling te ontkomen. Ove-
rigens hoeft marteling geen fysieke 
mishandeling te zijn. Mensen kunnen 
ook gemarteld worden met muziek. 
In de gevangenis van Guantanamo 
Bay werden dagenlang liedjes uit 
Sesamstraat keihard door de spea-
kers afgespeeld. Dat maakt mensen 
gek. Net als eenzame opsluiting, of 
slaapdeprivatie. Dat houdt niemand 

vol. Uiteindelijk gaan mensen praten. 
Het is alleen wel de vraag of de infor-
matie die de gemartelde dan geeft de 
waarheid is. Het is de vraag of je wel 
de juiste persoon martelt – is hij of zij 
degene die de juiste informatie kan en 
wil geven? Marteling levert hooguit snip-
pers informatie op, waarbij het moeilijk 
te achterhalen valt welk deel van welk 
geheel zij vormen. Een gemartelde zal 
vooral proberen dat te zeggen wat zijn 
ondervrager wil horen. Met waarheid 
heeft dat weinig meer te maken.

© Pefostudio | Dreamstime.com

Achter de waarheid komen 
Al is de leugen  
nog zo snel...

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Kun je zien of iemand de waar-

heid spreekt? 
2. Hoe werkt een leugendetector? 

Welke bezwaren zijn er tegen 
het gebruik hiervan?

3. Kun je argumenten noemen 
waarom mensen wel en niet 
gemarteld mogen worden?

4. Hoe kun je de waarheid het 
beste achterhalen?

Volgens mensenrechtenorga-
nisatie Amnesty International zijn 
martelingen in veel landen nog 
gemeengoed. Er wordt gemarteld 
om informatie te krijgen of om te 
bekennen. Maar het wordt ook 
gebruikt om te straffen of om 
mensen angst aan te jagen. Mar-
teling druist in tegen de meest 
basale mensenrechten. Een spe-
ciale rapporteur van de Verenigde 
Naties bezoekt gevangenissen, 
kampen en psychiatrische inrich-
tingen om gevallen van marteling 
te onderzoeken en te voorkomen. 
Omdat regimes bijna altijd pro-
beren om martelingen geheim te 
houden, is toezicht vaak de beste      
   remedie ertegen. 
       Op www.amnesty.nl kun je 
    meer informatie vinden.

Start

check

Mag je iemand martelen om deze mensen 
te redden?

- Opdracht 2 vraagt om argumenten 
voor of tegen martelen bij het ticking 
bomb scenario. Vervolgens wordt dat 
vergeleken met de argumenten die 
filosoof Leon Heuts geeft. Leerlingen 
werken in een groepje van vier. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 14 & 15: Schaamte- en schuldcul-
tuur. Kun je de weg wijzen als je die 
niet kent? 
Sluit aan bij §2, De waarheid spreken, 
van Perspectief.
De manier van omgaan met de waar-
heid verschilt. Laat je je leiden door 
schuldgevoelens of door schaamte?

- ‘Start’ vertelt over de #metoo-bewe-
ging, die een rol heeft gespeeld in het 
overwinnen van schaamte, waardoor 
meer mensen durven te vertellen 
over seksueel overschrijdend gedrag. 
Bespreek hoe het komt dat slachtof-
fers van seksueel misbruik of seksueel 
overschrijdend gedrag zich meestal nog 
meer schamen dan de daders. 
- Laat leerlingen het artikel lezen. Je 
kunt de vragen bij ‘Check’ gebruiken 
om te controleren of de leerlingen de 
tekst begrepen hebben. 
- Bron 1 gaat over het plaatsen van 
foto’s van verdachten in de krant. Ter 
aanvulling: in de zomer van 2019 werd 
actrice Imanuelle Grives in België 
gearresteerd, omdat zij drugs bij zich 
had. Een paar weken later overkwam 
Roelf B. hetzelfde in Hongarije. Waarom 
werd Imanuelle met volledige naam en 
foto afgebeeld in de media en waarom 
gebeurde dat niet bij Roelf B.? 
Je kunt ook verwijzen naar de ophef die 
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Kun je de weg wijzen als  
je die niet kent?  

In onze westerse samenleving kun-
nen wij ons moeilijk voorstellen dat je 
iemand de weg wijst als je de weg zelf 
niet kent. In Nederland zijn we gewend 
om te vertellen dat we iets niet weten 
en dan lopen we zonder schaamtege-
voel weer verder. Nederlanders verkie-
zen de directe en eventueel teleurstel-
lende waarheid boven een vriendelijk 
verkeerd advies. 

Schuld en schaamte
Waarheid is voor veel westerse men-
sen een heel belangrijke waarde. Eigen 
verantwoordelijkheid, schuldbesef en 
geweten staan centraal – we hebben 
een zogenaamde schuldcultuur. Er 
gelden bepaalde regels en richtlij-
nen over goed en kwaad. Als je die 
overtreedt, ben je schuldig. Als je je 
aan de regels houdt, zit je goed, zelfs 
als jij je schaamteloos gedraagt. In 
een niet-westerse samenleving zijn 
openbare eer en de verhoudingen met 
de buitenwereld belangrijk, de zoge-
noemde schaamtecultuur. De grootste 
waarde in deze cultuur is de eer. Dat is 
het kompas om te kiezen tussen goed 
en kwaad. Iets is fout en verkeerd als 
het jou, of dat wat je lief is, van de 

eer berooft. Iets is goed, wanneer het 
jouw eer versterkt of herstelt. In een 
schaamtecultuur is liegen om de eer 
te redden niet verkeerd en dat gebeurt 
dus ook veelvuldig. Dit is anders in een 
schuldcultuur waar je van kinds af aan 
opgevoed wordt met de les dat je altijd 
de waarheid moet vertellen. Want liegen 
mag niet. 

Schaamte zegt iets over wie je bent, 
terwijl schuld iets zegt over wat je hebt 
gedaan. Wie zich schaamt ervaart een 
verwarrende tegenstrijdigheid tussen 
zijn verwachtingen en de werkelijk-
heid. In een schaamtecultuur speelt de 
gemeenschap een belangrijke rol en in 
de schuldcultuur gaat het veel meer om 
het individu. Schuldgevoel zegt: 'ik heb 
iets slechts gedaan.' Schaamte zegt: 'ik 
ben slecht.'

Verschillen
Een schaamte- en een schuldcultuur 
lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. 
In onze huidige pluriforme samenle-
ving lopen de culturen inmiddels door 
elkaar heen. Burgers vanuit de traditie 
van de schaamtecultuur leven samen 
met burgers vanuit de traditie van de 

Het kan je zomaar gebeuren dat je op vakantie bent in een niet-wes-
ters land en dat je daar de weg niet kunt vinden. Je vraagt hulp aan 
een willekeurige voorbijganger en deze ‘local’ wil je op een uiterst 
vriendelijke manier wel vertellen waar je naartoe moet. Nadat je de 
hulpgever hebt bedankt, kom je er na het volgen van de aanwijzin-
gen achter dat je op een vriendelijke manier compleet de verkeerde 
kant bent opgestuurd! Hoe kan dit? Ben je voor de gek gehouden? 
Heeft deze man niet de waarheid verteld?

Tekst: Nienke Moolhuizen

Schaamte- en schuldcultuur

schuldcultuur. Samen in één land, in één 
straat en op één school. In de wes-
terse samenleving is de schuldcultuur 
dominant en in Nederland wordt dit als 
basis aangehouden. Je kunt dit goed 
zien aan de vragen van de inburgerings-
cursus, wanneer het gaat over normen 
en waarden in Nederland. In dit onder-
deel van de inburgering wordt er met 

1. Inburgering: kennis van de Nederlandse samenleving.
 a. Ga naar whymagazine.nl en kies een oefenexamen over kennis van de Nederlandse samenleving. In    dit oefenexamen zitten n.a.v. korte filmpjes vragen over de Nederlandse maatschappij. Maak de test en   noteer drie vragen waarin het duidelijk is dat de test antwoorden zoekt vanuit een schuldcultuur.  
 b. Welk antwoord zou je vanuit de schaamtecultuur geven? 

2. In het inburgeringsexamen is maar één antwoord het goede antwoord. In hoeverre is dat   eerlijk, als het gaat over ‘Nederlandse waarden’? Mogen mensen van elders er andere waarden    op na houden? En in hoeverre hebben ‘de Nederlanders’ dezelfde waarden? Het zijn vragen naar   ‘de’ Nederlandse identiteit.
 Verzin in een groepje van vier een casus voor het inburgeringsexamen over de waarde ‘Je mag niet    liegen.’ Bedenk hier ook een aantal vragen bij en formuleer de enige juiste antwoorden op die vragen. Jullie   moeten alle vier kunnen instemmen met deze formulering.

3.  Lees bron 1: met je gezicht in de krant. 
a. Geef twee voor- en twee nadelen van de schaamtecultuur in de omgang met criminelen. 
b. Doe hetzelfde voor de schuldcultuur. 
c. In sommige gevallen komt een verdachte hier wél met een foto in het nieuws. Zoals bij de vermissing van de 12-jarige Hania uit Rotterdam (juni 2019) en bij de aanslag in Utrecht (maart 2019). Onderzoek waarom dit toen wel gebeurde. 

•

BRON 1 MET JE GEZICHT IN DE KRANT
In Bangkok staan regelmatig foto’s in de 
krant van verdachten. Ze zitten met neer-
geslagen ogen aan tafel. Voor hen staat de 
buit die ze gestolen zouden hebben. Achter 
hen staan de agenten die hen hebben 
opgespoord. Niet alleen hun foto staat in de 
krant, maar ook hun namen en woonplaat-
sen. Iedereen komt het te weten en dat is 
een schande voor de familie. Ze zijn veroor-
deeld voor er een rechter aan te pas komt.
In Nederland plaatsen we geen foto’s van 
verdachten in de krant. Of ze worden on-
herkenbaar gemaakt met een zwart balkje. 
Ook komen ze alleen met hun voornaam 
in de krant. In Nederland gaat het niet om 
schaamte, maar om schuld en die wordt 
door de rechter bepaald.

© Konstantin Kolosov | Dream
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat zijn de kenmerken van een 

schuldcultuur? 
2. En van een schaamtecultuur? 
3. Kun je voorbeelden noemen 

van de verschillen tussen de 
twee culturen? 

4. Wat vind je van het onderdeel 
'Kennis van de Nederlandse 
maatschappij' in de inburge-
ringstest?

Sinds het eind van 2017 weet 
iedereen wat #metoo is. Het be-
gon op Twitter en groeide al snel 
uit tot een wereldwijd gebruikte 
hashtag waarmee verhalen over 
seksueel grensoverschrijdend 
gedrag gedeeld worden. Je kunt 
je nu al bijna niet meer voorstel-
len dat dat bijzonder is. Maar 
vóór #metoo was de schaamte 
voor wat er gebeurd was vaak 
te groot. Vrouwen durfden geen 
aangifte te doen, omdat ze bang 
waren dat niemand hen geloof-
de. Omdat ze niet wisten hoe ze 
het moesten bewijzen. Omdat ze 
bang waren voor de reactie ‘dat 
ze het zelf wel uitgelokt’ zouden 
hebben. Als iemand je borsten 
aanraakt, je in je kruis grijpt, over 
je billen aait, als je kortom onge-
wenst betast wordt, is je eerste 
reactie vaak schaamte. Waarom 
liep ik hier ook alleen? Waarom 
glimlachte ik bij dat rare ‘compli-
mentje’? Welk signaal geef ik af 
met deze kleding? Waarom accep-
teerde ik dat drankje?
     #metoo heeft er voor gezorgd 
         dat de schaamte langzaam-
     aan wordt overwonnen. 

Start

check

behulp van fragmenten gevraagd welke 
keuze de hoofdpersoon moet maken. 
In de test is altijd één antwoord correct. 
Maar hoe je deze vragen beantwoordt, 
is afhankelijk van je traditie en cultuur. In 
werkelijkheid blijkt dat zelfs burgers met 
een ogenschijnlijk gelijke achtergrond 
nog verschillende antwoorden kunnen 
geven.

https://www.thisamericanlife.org/618/mr-lie-detector
https://www.thisamericanlife.org/618/mr-lie-detector
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ontstond nadat de Telegraaf had bericht 
over arrestatie van de 15-jarige zoon 
van de Amsterdamse burgermeester. 
Sluit hiermee aan bij de vorige artike-
len over ‘de vierde macht’, ‘kritisch zijn’ 
en ‘vooroordelen’. Waarom bericht juist 
de Telegraaf hierover? Heeft de politie-
ke kleur van de burgemeester hiermee 
te maken?
- Opdracht 1 laat leerlingen opgaven 
uit het oefenexamen inburgering on-
derzoeken hoe daarin wordt duidelijk 
gemaakt dat Nederland een schuldcul-
tuur kent.
- Opdracht 2 laat leerlingen in een 
groepje van vier een eigen inburge-
ringsexamenvraag bedenken.
- Opdracht 3 haakt in op bron 1. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 16 & 17: Fictie en verbeeldings-
kracht. De waarheid op zijn kop. 
Sluit aan bij §4, Wetenschap en geloof, 
van Perspectief.
Wat een politicus wil, moet hij over-
brengen op zijn kiezers. Hoe hij dat 
doet, maakt daarbij uit. In dit artikel 
wordt ingegaan op de uitstraling en 
woordkeuze van politici. 

- ‘Start’ laat zien dat een sterke verbeel-
dingskracht innoverende oplossingen 
kan brengen.
- Laat leerlingen het artikel lezen. Je 
kunt de vragen bij ‘Check’ gebruiken 
om te controleren of de leerlingen de 
tekst begrepen hebben.
- Bron 1 en 2 gaan in op het belang van 
verbeelding.
- Opdracht 1 laat leerlingen reflecteren 
op de verhouding tussen fantasie en 
realiteit in een favoriet boek, serie of 

film. Deze opdracht kunnen de leerlin-
gen individueel maken.
- Opdracht 2 vraagt om een filosofisch 
gesprek over de vraag of verbeeldings-
kracht belangrijker is dan feitenkennis. 
De handleiding voor een filosofisch 
gesprek vind je op whymagazine.nl/
docenten.
- Opdracht 3 laat leerlingen nader 
kennis maken met het werk van Daan 
Roosegaarde. Deze opdracht kunnen de 
leerlingen individueel maken.
- Opdracht 4 laat leerlingen reflecteren 
op ‘niets doen’. Wat gebeurt er als dat 
elke dag een kwartiertje doen? Deze 
opdracht kunnen de leerlingen indivi-
dueel maken. Je kunt de leerlingen het 
reflectieverslag ter beoordeling laten 
inleveren.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 18 & 19: Invloed van de media. Laat 
jij je iets wijsmaken? 
Sluit aan bij §3, Waarheid en samenle-
ving, van Perspectief. 
Socialiserende instituties hebben 
allemaal invloed op je referentiekader. 
En dat is weer van invloed op hoe jij 
bepaalde boodschappen ontvangt.

- ‘Start’ gaat over de betoverende we-
reld die Instagram je voorschotelt. Be-
kijk met elkaar het filmpje hierover. Zie 
voor extra achtergrond ook het artikel 
Instagram-clichés worden toeristische 
topattracties uit Trouw van 29 juli 2019:  
https://www.trouw.nl/buitenland/insta-
gram-cliches-worden-toeristische-topat-
tracties~b29d9606/.
- Laat leerlingen het artikel lezen en 
de beide bronnen. Je kunt de vragen 
bij ‘Check’ gebruiken om te controle-
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In het artikel 'Hoe weet je wat waar is?' 
(blz. 9) leerde hoe je er bij communicatie 
informatie wordt uitgewisseld tussen 
een zender en een ontvanger. Maar hoe 
weet je of de informatie die je zendt 
op dezelfde manier bij de ontvanger 
aankomt? Volgens de theorie van de se-
lectieve perceptie ontvangt de zender 
(onbewust) zijn informatie gekleurd. 
Factoren als je opvoeding, je ervaring, 
je opleiding, de plek waar je geboren 
bent, de mate waarin je toegang hebt 
tot informatie en je vriendenkring 
hebben allemaal invloed op hoe jij bent 
en denkt. We noemen deze factoren de 
socialiserende instituties.
Deze socialiserende instituties vormen 
ons referentiekader: je kennis, ervarin-
gen, normen waarden en gewoonten 
die de bril vormen waarmee je de we-
reld bekijkt. En alles wat je meemaakt, 
pas je aan dat referentiekader aan. Deze 
selectieve waarneming geldt voor ieder-
een, dus ook voor de ontvanger. Ieder 
mens past alles wat hij ziet, hoort en er-
vaart aan aan zijn eigen referentiekader. 

Cultivatietheorie
Hoogleraar communicatie George Gerb-
ner ziet de functie van socialiserende 
instituties steeds verder afnemen. Hij 
bedoelt daarmee vooral de formele insti-
tuties zoals de kerk, de school, de buurt 
en autoriteiten in het algemeen. De 
media hebben de rol van die instituties 
overgenomen: we kijken veel televisie 
en online streamingdiensten en zijn 
dankzij onze smartphone dag en nacht 

binnen no time op de hoogte van wat 
er in de wereld gebeurt.
Gevolg is dat de werkelijkheid van de 
media voor veel mensen de ‘echte’ 
werkelijkheid vertekent. Zo gaan men-
sen er ongemerkt vanuit dat de ‘good 
guy’ altijd wint. En dat er bij romantiek 
altijd een glas rode wijn hoort. Dit 
is de essentie van de cultivatiethe-
orie: een gecultiveerde, ‘onechte’ 
werkelijkheid wordt voor waarheid 
aangezien. 

Agendatheorie
Over welk nieuws heb je het dage-
lijks? Grote kans dat dat de headlines 
zijn die in het journaal zitten, of de 
koppen die op de voorpagina van 
kranten staan. Volgens de agendathe-
orie zijn het namelijk de media die de 
agenda bepalen: zij beslissen wat 
trending en belangrijk is. 
De makers van het journaal reduce-
ren al het nieuws dagelijks tot enkele 
punten. Toen prinses Amalia geboren 
werd, was er ook een grote hongers-
nood in Ethiopië. Driemaal raden wat 
er in het nieuws kwam en wat niet… 
Zelfs de politieke agenda wordt door 
de media beheerst. Een milieu- 
schandaal wordt in de Tweede Kamer 
besproken doordat er een krantenarti-
kel aan is gewijd. Het kindermisbruik 
binnen de Rooms-Katholieke Kerk was 
een topic omdat het door journalisten 
was aangekaart. Soms worden er 
zelfs Kamervragen gesteld met de 
krant in de hand!

Laat jij je weleens iets wijsmaken? Grote kans van wel. Je krijgt 
namelijk niet altijd een objectief beeld van de werkelijkheid voorge-
spiegeld door regeringen, bedrijven, media en machtshebbers. Er 
bestaan diverse theorieën over hoe dit werkt. Handig om te kennen.  
Zodat jij je niks meer laat wijsmaken!

Tekst: Theo Breen
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Invloed van de media
Laat jij je iets wijsmaken?

Framing
Het laatste mechanisme waarmee 
mensen en media invloed uitoefenen 
is framing. Het is de manier waarop 
nieuwsfeiten en verschijnselen worden 
versimpeld tot een oneliner. Framing is 
het bewust of onbewust gebruiken 
van specifieke taal of beelden (me-
taforen doen het heel goed) met het 
doel om mensen te overtuigen. Je 
plaatst je onderwerp in een raamwerk. 
Zo hebben politici het over ‘een tsunami 
van vluchtelingen’, ‘klimaatketterij’, en 

‘subsidieslurpers’. Daarmee wordt het 
beeld opgeroepen dat het vluchtelingen-
probleem gigantisch is, klimaatverande-
ring een onwaar geloof is en dat subsi-
dies de maatschappij onnodig veel geld 
kosten. Door één zo'n metafoor zie je 
het probleem duidelijk voor je en begrijp 
je gelijk het standpunt van de partij.

Op whymagazine.nl lees je meer over 
de opinieleiderstheorie en de 
injectienaaldtheorie. 

1.  Maak een overzicht van alle theorieën die voorkomen in dit stuk, in de bronnen en die je vindt  op whymagazine.nl.  Welke theorie vind jij de meest invloedrijke? Geef een voorbeeld dat  
duidelijk maakt waarom je dat vindt. 

2.  Lees op whymagazine.nl de informatie over de opinieleiderstheorie en injectienaaldtheorie. 
 a. Noteer de namen van mensen die jouw opinieleider, idool of voorbeeld zijn en geef aan op welke manier   deze mensen jou beïnvloeden.
 b. Volgens de injectienaaldtheorie wordt de massa door propaganda beïnvloed. Meestal zien we dat negatief.   Bedenk enkele positieve voorbeelden van hoe wij beïnvloed worden tot juist moreel handelen of goed gedrag. 

3. Schrijf een kort essay over framing, waarin je een eigen voorbeeld ervan beschrijft, analyseert en   beoordeelt. Ga in op de vraag: Op welke manier doet framing de waarheid geweld aan?

4. Lees bron 1. Leg de aanhaaktheorie uit aan de hand van de anekdote. Hoe komt het dat het publiek   van de beide opinieleiders enthousiast zijn over de verkeerde speech?

5. Lees de tekst bij bron 2. Bekijk via whymagazine.nl vijf voorbeelden van sluikreclame. 
 a. Kies een van de vijf voorbeelden en maak je eigen statement over sluikreclame in maximaal 60  woorden.     b. Lees ‘Start’ en beschrijf in je eigen woorden wat waarom wat hier gebeurt problematisch is. 

•

BRON 1 OPINIELEIDER
Tegenwoordig noemen we de opinielei-
derstheorie ook wel de aanhaaktheorie. 
Bekend is de volgende anekdote uit de 
politiek. Hans Wiegel van de VVD hield een 
speech voor eigen publiek terwijl de rede 
geschreven was door Ed van Thijn van de 
PvdA. En andersom gebeurde hetzelfde. Het 
publiek van Wiegel en het publiek van van 
Thijn applaudisseerde voor beiden enthou-
siast: Wat een prachtige speech, men was 
het volledig eens met de spreker!

BRON 2 SLUIKRECLAME
In de wet staan duidelijke regels over hoe 
reclame gemaakt mag worden. De regels 
voor de publieke omroep zijn streng. De 
commerciële omroepen hebben meer 
speelruimte, mede omdat sponsoring is toe-
gestaan. De Nederlandse Stichting Reclame 
Code bewaakt de regels. 
Sluikreclame is een marketingtactiek 
waarbij er in een toneelstuk, film, televisie-
serie of boek reclame wordt gemaakt voor 
een bestaand commercieel product, terwijl 
er tegenover de kijker of lezer niet duidelijk 
is gemaakt dat het om reclame gaat. Als je 
dit toepast op het internetverkeer van dit 
moment, dan begrijpen we dat we aan het 
begin staan van heel veel problemen.

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

waarmee de media mensen 
beïnvloeden?

2. Welke theorieën over beïnvloe-
ding door de media zijn er? 

3. Kun je minstens één actueel 
voorbeeld geven van framing?

Corendon biedt sinds kort 
speciale Instagramvakanties 
aan. Niet alleen voor influencers, 
maar ook voor jou! Met deze 
reizen word je langs de meest 
fotogenieke plekken van een land 
geleid, zodat je gelijk de mooiste 
kiekjes kunt delen met het thuis-
front. Alleen… Die fotogenieke 
plekken zijn in het echt regelma-
tig heel anders dan op de foto. Je 
moet er vaak in de rij om alleen 
op de foto te kunnen. Of ze zijn in 
het echt helemaal niet zo idyl-
lisch... 
Zo is de ‘hemelpoort’ van de 
Lempuyang tempel op Bali een 
populaire Instagram spot. Op 
sociale media lijkt de hemelpoort 
achter een soort infinity pool te 
liggen. In werkelijkheid houden 
de locals gewoon een spiegeltje 
onder de lens. Er is helemaal 
      geen water! Bekijk het filmpje  
 op whymagazine.nl. 
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Nee, wat er in de serie Game of 
Thrones of in de de Harry Potter-reeks 
gebeurde, zou allemaal nooit in het echt 
kunnen. Toch zien we in dit soort verha-
len wel degelijk grotere, achterliggende 
thema's terug die we herkennen uit het 
dagelijks leven. Zoals het belang van 
saamhorigheid en doorzettingsvermo-
gen. Dat je alles kunt bereiken, hoe jong 
je ook bent. Bovendien kunnen dit soort 
verhalen je inspireren en aansporen om 
iets te veranderen in je leven. Zo heeft 
fictie weer invloed op de realiteit. 

Realiteitsgehalte
Wat voor rol speelt de waarheid dan 
in fictie? Een kleine, zou je kunnen 
zeggen. In het dagelijks leven vliegen 
nou eenmaal geen draken rond en 
bestaan er geen tovenaarsscholen. Toch 
vinden we het ene verhaal realistischer 
dan het andere. En dat heeft niets te 
maken met de aanwezigheid van draken 
of Voldemort. We willen graag dat een 
verhaal realistisch verloopt. Niet te 
voorspelbaar, en niet met een goedkoop 
happy end. De personages moeten 
geloofwaardig zijn en je moet je in hen 
kunnen verplaatsen. Ook fictie kun je 
dus op een ander niveau beoordelen op 
het realiteitsgehalte. 

Verbeelding 
De literatuur heeft ook een aantal 
gereedschappen om de realiteit anders 
te beschrijven. Zoals het stijlfiguur 

beeldspraak. De taal verwijst 
hierbij niet langer rechtstreeks naar 
de ‘gewone’ werkelijkheid, maar 
gebruikt een beeld om iets duide-
lijk te maken. Zo staat in een sonnet 
van dichteres Hannie Michaelis de 
volgende strofe: 

‘Gewillig drinkt men de goedkope wijn
der alledaagsheid, tegen beter weten,
en laat zich troosten door de zonneschijn.’

Michaelis maakt van de 'wijn der alle-
daagsheid' een metafoor. Ze maakt 
een vergelijking tussen het lijden aan 
de saaiheid van het gewone leven en 
het drinken van goedkope wijn. Met 
deze metafoor kan de dichteres een 
menselijke ervaring uitdrukken, die 
anders moeilijk te omschrijven is. 

Vermenging 
In romans, series en films gelden 
dus andere regels als het gaat over 
omgaan met de werkelijkheid. Van 
een schrijver verwachten we een 
andere vertelling van de waarheid dan 
van een wetenschapper, politicus of 
journalist. Wanneer zij feiten uit hun 
duim gaan zuigen, wordt ze dat te-
recht kwalijk genomen. Maar ook een 
romanschrijver is niet vrij om zomaar 
alles met de waarheid te doen. Hij 
mag geen onjuiste informatie ver-
strekken, of feiten met fictie mengen. 
Zo ontstond er jaren geleden een hele 

Sommige mensen hebben niks met verzonnen verhalen. Wat schiet 
je ermee op? Het is allemaal maar bedacht. Vaak gaat het over din-
gen die niet bestaan en volstrekt onmogelijk zijn in het echt. Is het 
geen tijdverspilling om uren over zulke werelden te lezen, of uren 
ernaar te kijken? Wat hebben we aan fictie en fantasie? 

 Tekst: Klaas Blanksma 

Fictie en verbeeldingskracht

BRON 1  HET BELANG VAN VER BEELDING
‘Impossible things don’t know they are 
impossible.’ Een uitspraak van meesterfan-
tast Walt Disney. Hij had het vermogen om 
iets dat alleen in de fantasie bestaat om 
te zetten in werkelijkheid. Niet alleen voor 
Disney, maar voor uitvinders, wetenschap-
pers, kunstenaars, ondernemers en tal van 
anderen geldt dat veel goede ideeën tot 
stand komen in de verbeelding. Allemaal 
laten ze af en toe hun fantasie de vrije loop 
om verder te komen. Albert Einstein zei 
ooit dat hij meer had gehad aan zijn talent 
om zich dingen in te beelden dan aan zijn 
vermogen om kennis op te nemen. Toen hij 
zijn relativiteitstheorie ontwikkelde, deed 
hij dat niet in een lab, maar in zijn hoofd. 
Hij beeldde zich in dat hij op een lichtstraal 
zat en stelde zich de reis voor die hij zou 
ondernemen.

BRON 2 DAGDROMEN
Een goede manier om je verbeelding te sti-
muleren, is je gedachten te laten afdwalen. 
Gewoon wat uit het raam staren en wegmij-
meren. Je zou het misschien niet zeggen, 
maar je hersenen werken dan op volle 
toeren. Een computer gaat in slaapstand 
als je ‘m even niet gebruikt. Een rustend 
brein kun je vergelijken met een auto die 
stationair draait, wachtend tot iemand het 
gaspedaal indrukt. Dagdromen geven vaak 
onrealistische gedachten. Je bent een held, 
of een gevaarlijke duivel. Je kan vliegen, je 
zegt iemand goed de waarheid, je vindt je 
ware Jacob(a). Dit is goed voor je creativiteit. 
Los van regels en doelen, budget en tijd is 
alles mogelijk. Goede ideeën ontstaan door 
de realiteit buiten spel te zetten. Er komt 
weer ruimte in je hoofd en je kunt weer 
verder; wat vastzat, is losgetrokken. 

Beide bronnen zijn ontleend aan een blog 
van Marenthe de Bruyne op creasense.com.

hebben we mensen met verbeeldings-
kracht - het vermogen om dingen te 
verzinnen - hard nodig die met een 
andere blik kijken naar de uitdagingen 
van de samenleving. (Zie 'Start'). Bij 
complexe vraagstukken als het eerlijker 
verdeling van de welvaart, de groei van 
de wereldbevolking en de gevolgen van 
klimaatverandering is het niet alleen 
van groot belang om eerst goed de 
feiten te kennen, maar is er ook heel 
veel inventiviteit nodig. Zonder fantasie 
en verbeelding is er geen vooruitgang 
en innovatie mogelijk. •

discussie naar aanleiding van de roman 
Bezonken Rood van Jeroen Brouwers. 
De schrijver Rudy Kousbroek toonde in 
het artikel De Tomatenketchup-Tjideng 
van Jeroen Brouwers voor het eerst aan 
dat Bezonken rood een opeenstapeling 
zou zijn van leugens en overdrijvingen. 
Kousbroek vond het onacceptabel dat, 
zelfs in een roman, de feitelijke wer-
kelijkheid van een jappenkamp geweld 
wordt aangedaan.

Inventief
Fictie heeft dus wel degelijk verbindin-
gen met de realiteit. Ook in de toekomst 

1.  Bedenk zelf een voorbeeld van een roman, serie of film  
met een groot fantasiegehalte die je hebt gelezen of  
gezien. Schrijf voor jezelf op wat het realiteitsgehalte is van 
dit voorbeeld, en waar hem dat in zit. 

2.  Lees bron 1. Einstein heeft gezegd dat verbeeldingskracht be-
langrijker is dan feitenkennis. Bespreek met elkaar in hoeverre 
jullie het hiermee eens zijn. Welke argumenten zijn ervoor/erte-
gen?

3.  Lees de tekst bij 'Start' en ga naar de site van Daan Roose-
gaarde via whymagazine.nl.  
a. Welk project trekt jou het meest aan? Waarom? 
b. Leg in je eigen woorden uit welk probleem dat project oplost en op 
welke manier. 

4.  Lees bron 2.  
a. Probeer deze week eens iedere dag een kwartiertje niks te doen.  
b. Schrijf na dat kwartier op wat er gebeurde. Verveelde je je? Waar 
moest je wel en niet aan denken?  
       c. Blik aan het eind van de week terug: Heeft het niksdoen je wat

     opgeleverd?

De waarheid op zijn kop

© Nullplus | Dream
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat wordt er bedoeld met ho-

gere waarheid? 
2. Hoe kan er in fictie en literatuur 

een 'hogere waarheid' aanwe-
zig zijn? 

3. Wat is het belang van verbeel-
dingskracht en fantasie naast 
feiten(-kennis)?

Daan Roosegaarde is een  
hedendaags ontwerper met een 
enorme verbeeldingskracht. Hij 
bedenkt prachtige oplossingen 
voor complexe problemen. Hoe 
hou je het verkeer veilig op een 
duurzame manier en zonder dat 
de natuur er last van heeft? En 
hoe ziet dat alles er ook nog eens 
mooi uit? Roosegaarde bedacht 
als antwoord het Van Gogh path. 
Dit fietspad laadt overdag op. Rij 
je er 's avonds overheen, dan licht 
het hele pad op. Niet zomaar met 
saaie lampen, maar met duizen-
den twinkellichtjes. Alsof je door 
het schilderij Sterrennacht van 
Van Gogh fietst! Niet toevallig 
ligt het fietspad in Nuenen, de 
geboorteplaats van de schilder. 
Benieuwd naar hoe het fietspad 
       eruitziet?
           Ga naar whymagazine.nl. 
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ren of de leerlingen de tekst begrepen 
hebben.
- Twee extra theorieën worden op de 
site van whymagazine uitgelegd.
- Opdracht 1 laat leerlingen een over-
zicht maken van alle besproken theo-
rieën.
- Opdracht 2 gaat in op de invloed van 
idolen of opinieleiders.
- Opdracht 3 laat leerlingen een essay 
schrijven over framing.
- Opdracht 4 gaat in op de ‘aanhaakthe-
orie’.
- Opdracht 5 laat leerlingen reflecteren 
op sluikreclame. 
- Alle opdrachten kunnen individueel 
gemaakt worden.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 20 & 21: Verkiezingsbeloften. Water 
bij de wijn 
Sluit aan bij §3 Waarheid en samenle-
ving, van Perspectief.
Om in de politiek te overleven, moet je 
compromissen sluiten. Maar hoe zit het 
dan met de verkiezingsbeloften?
 
- ‘Start’ gaat in op de Tweede Kamer-
verkiezingen van 2022. Lees dit met 
elkaar. Waarom willen de genoemde 
partijen bij voorbaat niet met elkaar in 
zee gaan? 
- Laat leerlingen het artikel lezen en 
de beide bronnen. Je kunt de vragen 
bij ‘Check’ gebruiken om te controle-
ren of de leerlingen de tekst begrepen 
hebben.
- Bron 1 gaat over het onderzoek van 
Wimar Bolhuis naar verkiezingsbelof-
ten. Follow the money, een site van 
kritische onderzoeksjournalististen,  
schreef er een artikel over (‘Tijdens de 

verkiezingen gepaaid en in het re-
geerakkoord genaaid’) dat je hier kunt 
vinden: https://www.ftm.nl/artikelen/
verschil-verkiezingsbeloften-en-regeer-
akkoord?share=1&utm_source=Twit-
ter&utm_medium=social&utm_cam-
paign=PaaienEnNaaien&utm_con-
tent=FTM1400.
- Opdracht 1 laat leerlingen in een 
groepje van zes een casus uitwerken 
waar vervolgens compromissen over 
gesloten moeten worden.
- Opdracht 2 laat leerlingen nadenken 
over een standpunt dat voor hen niet 
onderhandelbaar zou zijn. Deze op-
dracht kunnen leerlingen individueel 
maken, maar je kunt er – als de leerlin-
gen dat standpunt voor zichzelf gefor-
muleerd hebben – ook een filosofisch 
gesprek over voeren. De handleiding 
voor een filosofisch gesprek vind je op 
whymagazine.nl/docenten.
- Opdracht 3 laat leerlingen in een 
groepje van vier nadenken over de 
voor- en nadelen van het bij voorbaat 
uitsluiten van politieke samenwerking.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 22 & 23: Karl Popper. Wetenschap is 
mensenwerk 
Sluit aan bij §4, Wetenschap en geloof, 
van Perspectief.
Zijn wetenschap en waarheid syno-
niemen van elkaar? Karl Popper stelt 
voorwaarden.

- ‘Start’ gaat over Peter Gøtzsche die 
zich zorgen maakt over het onderzoek 
dat de farmaceutische industrie doet. 
Bespreek het dilemma: voor onderzoek 
is geld nodig, dat door het bedrijfsle-
ven geleverd kan worden. Maar is het 
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Politici zijn berucht vanwege de ‘ach-
terkamertjes’ en ‘wandelgangen’. Daar 
worden de echte besluiten genomen. 
Daar wordt onderhandeld en gesjoe-
meld, buiten het zicht van de camera’s 
en dus van de kiezers. In de verkiezings-
tijd komen ze allemaal naar buiten met 
mooie woorden en grote beloftes. En 
wat komt er uiteindelijk van terecht? 
Helemaal niks! Een stelletje leugenaars, 
dat is het, want de waarheid sneuvelt 
als eerste met al dat gekonkel. Kiezers-
bedrog, daar zijn ze goed in!

Opgave
Tot zover de borrelpraat. In een artikel 
in De Correspondent wijst voormalig 
Tweede Kamerlid Femke Halsema op de 
lastige positie waarin politici verkeren. 
Ze moeten authentiek en zichzelf zijn, 
maar ook beheerst en niet drammerig 
overkomen. Er wordt van hen verwacht 
dat ze een visie en idealen hebben, 
maar ze moeten ook reëel zijn en voor 
iedereen, zo schrijft Halsema. Dat is 
natuurlijk een lastige opgave. In de ver-
kiezingstijd beloven politici van alles. Ze 
vertellen welke maatregelen er volgens 
hen genomen moeten worden en welke 
onderwerpen op dit moment van belang 
zijn. Ze hopen hiermee stemmen te 
winnen, want zonder stemmen krijgen 
ze geen zetels en dus minder of geen 
politieke invloed. Dus belooft de één dat 
het eigen risico voor ziektekosten naar 
beneden zal gaan en de ander dat de 
lerarensalarissen omhoog kunnen. 

Politieke keuzes
Zijn die verkiezingsbeloften dan alle-
maal leugens? Dat zou het geval zijn 
als aan potentiële kiezers iets wordt 
voorgeschoteld wat eigenlijk niet 
waargemaakt zou kunnen worden. En 
dat is niet per definitie het geval. Be-
loven dat ‘alle moskeeën en asielzoe-
kerscentra gesloten zullen worden’, is 
leugenachtig, omdat onze grondwet 
en allerlei internationale verdragen 
dat niet toestaan. Maar je kunt er wel 
voor pleiten dat het eigen risico naar 
beneden zal worden bijgesteld of dat 
de salarissen van politie en onder-
wijzers verhoogd zullen worden. Dat 
heeft immers te maken met politieke 
keuzes die gemaakt worden. Legt 
een partij de nadruk op het milieu of 
op de werkgelegenheid? Is een partij 
voor een sterke rol van de overheid, 
of moeten burgers juist alle vrijheid 
hebben? 

Compromissen
In 2017 deden er 28 partijen mee aan 
de verkiezingen. Dertien daarvan haal-
den genoeg stemmen voor een of 
meer zetels in de Kamer. Geen enkele 
partij kreeg de absolute meerderheid 
in het parlement. Sterker nog, voor 
een meerderheid zouden minimaal 
drie partijen met elkaar moeten gaan 
regeren. Omdat de PVV met 20 zetels 
door andere partijen was uitgesloten, 
werd het een heel gezoek om zo’n 
meerderheid te vinden. Uiteindelijk 

Wereldwijd zweven politici in de laagste regionen als het om vertrou-
wen gaat. Samen met bankiers, verzekeringsagenten, autoverkopers, 
reclamemakers en de media, worden zij het minst vertrouwd. Politici 
worden geclassificeerd als ‘handig’, ‘glad’ en ‘niet integer’. 

Tekst: Hilde van Halm

Verkiezingsbeloften
Water bij de wijn 

werd er een regering gevormd die 
gebaseerd is op vier partijen: de VVD, 
het CDA, D66 en de ChristenUnie. Met 
elkaar hebben zij de kleinst mogelijke 
meerderheid, namelijk 76 van de 150 
zetels. Deze onderling sterk verschil-
lende partijen kunnen alleen met elkaar 
samenwerken als iedereen bereid is om 
compromissen te sluiten. De ferme uit-
spraken van de verkiezingstijd moeten 
noodzakelijkerwijs verzacht en genu-
anceerd worden om er met elkaar iets 
van te maken. Dus worden er compro-
missen gesloten: uitkomsten die in 
het midden liggen van de idealen van 
de partijen, maar wel voor iedereen 
aanvaardbaar zijn. 

BRON 1 BEWIJS
Dat politici hun verkiezingsbeloften vergeten 
zodra de coalitie-onderhandelingen begin-
nen, is nu wetenschappelijk bewezen. Eco-
noom Wimar Bolhuis heeft dit onderzocht. 
Zodra de partijen om de tafel gaan zitten om 
een regeerakkoord te maken, blijken andere 
zaken belangrijker dan de verkiezingsbe-
loften. Belangen van het bedrijfsleven, 
bijvoorbeeld. ‘Burgers krijgen hun lagere 
belastingen nooit, bedrijven onverwachts 
toch wel,’ zegt Bolhuis naar aanleiding van 
zijn onderzoek. Ook de lasten vielen in het 
regeerakkoord steeds hoger uit dan in de 
verkiezingsprogramma’s was voorgespie-
geld.

1. Compromissen sluiten. Vier leerlingen uit een groepje van zes kiezen één van de volgende 
 onderwerpen: de zorg, het leger, het onderwijs of het openbaar vervoer. De overige twee 
 bedenken samen voor welke insteek ze kiezen: milieu, werkgelegenheid of lastenverlichting. a. Bedenk argumenten die laten zien waarom er voor jouw onderwerp het meeste geld beschikbaar moet zijn. b. Eerst presenteren de twee hun insteek. Probeer de anderen te overtuigen waarom dat aspect de meeste   nadruk moet krijgen.
 c. Maak een ronde waarin de vier anderen hun pleidooi houden. 
 d. Bekijk welke compromissen er gesloten kunnen worden.
 e. Houd eventueel nog een pleidooironde.
 f. Evalueer met elkaar hoe dit proces verlopen is.

2. Je stemt op een bepaalde partij, omdat je het eens bent met de standpunten die zij uitdragen.   Welke punten zouden voor jou niet onderhandelbaar zijn? Waar zou je geen enkel compromis over   willen sluiten? 

3.  Lees de tekst bij 'Start'.  
a. Bespreek in een groepje van vier in hoeverre het een goed idee is om bij voorbaat partijen uit te sluiten met wie je wilt samenwerken.

       b. Lees via whymagazine.nl het artikel waar twee filosofen deze vraag beantwoorden. Welke argumenten     vinden jullie doorslaggevend? En sluit dat aan bij wat jullie zelf hadden bedacht?

•

Geen concessies
De vraag is dan nog wel hoeveel water 
je toe kunt voegen zonder dat de wijn 
alle kraak en smaak verliest. GroenLinks 
was aanvankelijk betrokken bij de onder-
handelingen voor een nieuw kabinet. 
De partij trok zich daaruit terug, omdat 
zij geen verdere concessies wilde doen 
in haar standpunt over migratie. Som-
mige kiezers waren het hiermee eens: 
ze hadden juist op deze partij gestemd 
vanwege haar uitgesproken standpunt. 
Anderzijds kwamen GroenLinks nu 
weer in de oppositiebanken terecht. En 
daar heb je veel minder invloed op de 
grote beleidslijnen dan wanneer je zelf 
aan het roer staat. 

© Elian Kars | Dream
stim

e.com

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat versta jij onder 'kiezersbe-

drog'?
2. Waarom zijn compromissen in 

de politiek noodzakelijk? 
3. Denk je dat het mogelijk is om 

in de politiek trouw te blijven 
aan je idealen?

Bij de provinciale statenverkie-
zingen van 2019 werd Forum 
voor Democratie (FvD) in veel 
provincies de grootste partij. Toch 
kwamen ze in geen enkele pro-
vincie in het bestuur. Ze hadden 
dan ook nergens een absolute 
meerderheid behaald; ze moes-
ten coalities aangaan met andere 
partijen. Maar die coalities kwa-
men niet van de grond. Andere 
partijen vonden met name hun 
klimaatstandpunt te afwijkend. 
Ook twijfelden andere partijen 
aan de stabiliteit van deze partij. 
Het FvD wilde geen water bij de 
wijn doen en dus kwam er geen 
coalitie tot stand. 
Soms worden partijen al bij 
voorbaat uitgesloten van samen-
werking. De VVD zegt niet met de 
SP te willen, GroenLinks wil niet 
met Denk in zee, niemand vindt 
de PVV een betrouwbare bondge-
noot. Is het slim en wel zo eerlijk 
om dat van tevoren te melden? 
   Of is het dom en help je zo juist  
 die partijen aan meer 
        stemmen?
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Je denkt misschien dat wetenschap iets 
is wat in dikke boeken staat en wat er 
in de hoofden omgaat van mensen die 
dit snappen. Maar kennis is ook altijd 
iets praktisch. Wetenschap is iets wat 
mensen doen. Er zijn regels die zo zijn 
opgesteld dat iedereen die deze regels 
volgt tot dezelfde conclusies zal ko-
men. Hieronder ligt een morele keuze, 
namelijk de keuze voor waarden als 
eerlijkheid, betrouwbaarheid, openbaar-
heid, zorgvuldigheid en toetsbaarheid. 
Dit kader van regels is de methode die 
bij het onderzoek gebruikt wordt, de 
manier waarop het wetenschappelijk 
onderzoek plaatsvindt. Er wordt ook 
een maatstaf opgenomen. Denk aan het 
meten van temperatuur. Bij de ontwik-
keling van de thermometer gebruikten 
de onderzoekers wetmatigheden in de 
natuur om zo’n maatstaf vast te leggen. 
Zo kunnen er verschillende schalen met 
verschillende ijkpunten zijn, die toch 
met elkaar overeenkomen: Celsius, 
Fahrenheit en Kelvin.

Demarcatiecriteria
Er zijn wetenschappelijke en niet-we-
tenschappelijke uitspraken. Hoe maak je 
een onderscheid tussen die twee? Daar-
voor zijn demarcatiecriteria opgesteld: 
criteria om wetenschappelijke kennis 
te scheiden van pseudo-wetenschap-
pelijke kennis. Demarcatie betekent 
grens. Filosofen van de Wiener Kreis 
stelden aan het begin van de twintig-
ste eeuw dat je waarnemingen moet 

kunnen doen om te controleren of 
een uitspraak klopt, de empirische 
verificatie. De uitspraak ‘water kookt 
bij 100 graden Celsius’ zou je op deze 
manier kunnen toetsen. Toch zijn er 
een aantal problemen met dit criteri-
um:
•  Je kunt nooit al het water van de 

wereld koken, onder alle denkbare 
omstandigheden. Dus je kunt nooit 
zeggen of die conclusie altijd juist 
is.

•  Sommige uitspraken zijn wel 
verifieerbaar, maar niet wetenschap-
pelijk. ‘De aardappelen zijn gaar,’ is 
bijvoorbeeld zo’n uitspraak.

•  Je toont een feit aan binnen de 
gebruikte maatstaf. In dit geval: 
de thermometer en de theorie die 
daarachter ligt. Je toetst de theorie 
zelf niet.

Om deze problemen te omzeilen, 
stelde de Wiener Kreis voor om con-
firmatie als criterium te gebruiken: 
de bevestiging van een theorie of 
hypothese door empirisch onder-
zoek. Maar dat criterium was weer 
te zwak. Eén geval van iemand die 
geneest na het innemen van homeo-
pathische druppels zou dan al genoeg 
bewijs zijn voor de werkzaamheid 
ervan.

Falsificatie
Karl Popper keek naar wat weten-
schappers feitelijk doen. Zij experi-

Wetenschap is meer dan weten alleen – het is vooral doen. 
Wetenschappers proberen feiten vast te stellen en verklaringen te 
geven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De wetenschapsfilo-
soof Karl Popper (1902 – 1994) laat zien hoe dit werkt.

Tekst: Bert de Vries
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Karl Popper
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Zeg je Popper, dan zullen veel mensen 
reageren met: ‘Ah! Witte zwanen, zwarte 
zwanen!’ Hoe zit dat? Iemand die tot nu toe 
alleen maar witte zwanen heeft gezien, kan 
denken dat alle zwanen dus wit zijn. Dit is 
inductie: een aantal waarnemingen maak 
je tot een algemene regel. Inductie kun 
je nooit bewijzen. De theorie die zegt dat 
alle zwanen wit zijn, kan nooit geverifieerd 
worden, maar wel gefalsificeerd. Daarvoor 
heb je aan één zwarte zwaan genoeg. 
Hypotheses die je zou kunnen falsificeren, 
zijn volgens Popper wetenschappelijke 
hypotheses. 

 
1.   In de tekst staat dat er een morele keuze ten grondslag ligt aan wetenschappelijk onder- 

zoek. Hou hierover een filosofisch gesprek.  
a. Bespreek in de klas welke van de genoemde waarden het belangrijkst is. 
b. Is deze waarde sowieso belangrijk, of alleen in relatie tot het bedrijven van wetenschap?

2.  Zijn theologie en filosofie als wetenschap te classificeren?  
a. Verzamel in een groepje van vier argumenten voor en tegen. 
b. Maak daarna met elkaar de afweging hoe je deze vraag beantwoordt. 
c. Geef aan welke argumenten doorslaggevend zijn en waarom dat zo is. 
d. Is het, gezien de uitkomst van jouw overwegingen, voor de hand liggend dat filosofen nadenken over wat wetenschappelijk is en wat niet?

3.   Lees 'Start' en bekijk een interview met Gøtzsche via whymagazine.nl.  
a. Wat vind je het opvallendst aan zijn uitspraken? Wat zou je er tegenin kunnen brengen? 
       b. Wat hebben de bevindingen van Gøtzsche met Popper te maken?

Wetenschap is mensenwerk

•

menteren en maken vervolgens een 
hypothese, een onderzoeksvraag 
waarop ze met experimenten en 
waarnemingen een antwoord zoeken. 
Een hypothese alleen is niet genoeg. 
Volgens Popper is falsificatie (weer-
legbaarheid) hét demarcatiecriterium 
voor wetenschap. (Zie bron 1.) Een 
uitspraak als ‘de ziel is onsterfelijk’ is 
volgens Popper niet wetenschappelijk, 
want je kunt ‘m niet weerleggen. Een 
goede theorie is een kwetsbare theo-
rie. Blijft de theorie bij een cruciaal 
experiment overeind, dan is de theorie 
gecorroboreerd (versterkt). Maar ook 
dat is tijdelijk, want volgens Popper kun 
je nooit uitsluiten dat er in de toekomst 

een ander resultaat uit zal komen.

Ruimte voor kritiek
Volgens Popper is het voor de ontwikke-
ling van kennis noodzakelijk dat je kritiek 
kunt leveren. Met die uitspraak stelt hij 
ook voorwaarden aan de samenleving. 
Alleen als daar voldoende vrijheid van 
denken en handelen is, kan kennis 
groeien. Maatschappelijke waarden als 
vrijheid en gelijkheid, hebben dus een 
directe verbinding met wetenschappelij-
ke waarden. (Zie ook 'Start'.)
Wetenschap in dienst van een militair-
industrieel complex, of monopolies van 
multinationals op kennis en toepassin-
gen zijn in Poppers optiek onwenselijk. 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is het demarcatiecriterium? 
2. Wat is het verschil tussen veri-

ficatie, confirmatie, falsificatie en 
corroboratie?

De Deense hoogleraar Peter 
Gøtzsche is bikkelhard in zijn oor-
deel: de farmaceutische industrie 
bedriegt, verzwijgt en verdoezelt. 
Ze liegen over de kosten van de 
productie en ontwikkeling van 
medicijnen. Ze houden medicij-
nen bewust duur. Om zichzelf 
niet overbodig te maken, word je 
niet echt beter van de medicijnen. 
De winst is belangrijker dan de 
veiligheid van patiënten. De op-
lossing zit ‘m volgens Gøtzsche 
erin om farmaceutische bedrijven 
niet langer een monopolie te 
gunnen als ze een geneesmid-
del ontwikkeld hebben. Laat het 
ontwikkelen en de verkoop van 
medicijnen een publieke onderne-
ming worden. Als het ‘grote geld’ 
eruit gehaald wordt, dan wordt er 
    geld bespaard en zullen men- 
 sen minder medicijnen ge-
  bruiken. 
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https://www.ftm.nl/artikelen/verschil-verkiezingsbeloften-en-regeerakkoord?share=1&utm_source=Twitte
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https://www.ftm.nl/artikelen/verschil-verkiezingsbeloften-en-regeerakkoord?share=1&utm_source=Twitte
https://www.ftm.nl/artikelen/verschil-verkiezingsbeloften-en-regeerakkoord?share=1&utm_source=Twitte
https://www.ftm.nl/artikelen/verschil-verkiezingsbeloften-en-regeerakkoord?share=1&utm_source=Twitte
http://whymagazine.nl/docenten
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onderzoek dan nog wel onafhankelijk? 
Welke garanties zouden daarbij gege-
ven moeten worden? Is het belangrijk 
dat wetenschappelijk onderzoek onaf-
hankelijk is? Waarom wel of niet?
- Laat leerlingen het artikel lezen en 
de beide bronnen. Je kunt de vragen 
bij ‘Check’ gebruiken om te controle-
ren of de leerlingen de tekst begrepen 
hebben.
- Het artikel is tamelijk abstract. Als je 
vermoedt dat het ingewikkeld is voor 
leerlingen, kun je het ook gezamenlijk 
doornemen. 
- Bron 1 is ‘Popper voor dummies’.
- Opdracht 1 vraagt om een filoso-
fisch gesprek over de waarden die ten 
grondslag liggen aan wetenschappelijk 
onderzoek. De handleiding voor een 
filosofisch gesprek vind je hier: 
whymagazine.nl/docenten.
- Opdracht 2 laat leerlingen in een 
groepje van vier argumenten verza-
melen om te bepalen of theologie en 
filosofie als wetenschap geclassificeerd 
kunnen worden.
- Opdracht 3 laat leerlingen het inter-
view met Peter Gøtzsche bekijken. Deze 
opdracht kunnen ze individueel maken. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz.24 & 25: Wetenschap en wonderen. 
Wonderen zijn de wereld uit. 
Sluit aan bij §4, Wetenschap en geloof, 
van Perspectief.
In de Bijbel staan allerlei wonderlijke 
verhalen. Sommige wetenschappers 
doen pogingen om ze te verklaren. 

- ‘Start’ vertelt over een medisch won-
der. Lees dit met elkaar en bespreek dit. 
Wat is een wonder eigenlijk? Is dat iets 

25
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Voor moderne, rationele mensen zijn 
de wonderlijke verhalen uit de Bijbel 
ingewikkeld. Ze gaan dwars tegen alle 
natuurwetten in. Opstaan uit de dood? 
Onmogelijk. Water in wijn veranderen? 
Als dat toch eens zou kunnen! En over 
water lopen? Het is nog nooit iemand 
gelukt. Waarom zou je dan geloven dat 
een man 2000 jaar geleden dat wel 
allemaal kon? Dit soort verhalen zijn niet 
alleen onverklaarbaar, maar ook tegen-
natuurlijk. Het is een belangrijke reden 
voor veel mensen om het geloof vaar-
wel te zeggen. Voor veel mensen staan 
geloof en wetenschap dan ook haaks op 
elkaar. Maar er zijn ook wetenschappers 
die proberen de twee te verenigen. 

Kun je de Rode Zee splijten?
Neem bijvoorbeeld het beroemde 
verhaal uit het Oude Testament van 
Mozes die zijn volk uit Egypte leidde. 
Daarin wordt verteld dat hij de Rode Zee 
in tweeën spleet, zodat de Israëlieten 
veilig konden oversteken. Je zou kunnen 
denken: Wonderlijk verhaal. Of zelfs: 
Wat een onzin, dat is onmogelijk. Maar 
er zijn ook onderzoekers die dachten: 
Zouden er omstandigheden kunnen 
bestaan waarin dit echt gebeurd zou 
kunnen zijn? En hoe dan? Ze gingen aan 
de slag met computermodellen. 
Uit eerder onderzoek wisten ze dat een 
sterke wind het water kon doen wijken. 

Maar er waren twee problemen: die 
wind zou dan zó sterk zijn dat daar geen 
mens in kon blijven staan, en door de 
ligging van de Rode Zee kon dit feno-
meen niet voorkomen bij een krachtige 
oostenwind. Onderzoeker Carl Drews 
speurde oude kaarten af en vergeleek 
ze met het bijbelboek Exodus. Hij 
ontdekte een meertje aan het einde 
van de Nijl. Volgens zijn computermo-
dellen kon een wind met een snelheid 
van 100 km/u daar wel het water naar 
het westen duwen. En zo kwam er een 
groot stuk land droog te liggen in het 
midden van het meer. Zijn conclusie? 
Het verhaal van Mozes was waar. Maar 
het speelde zich op een andere plek af 
dan men lang had gedacht. 

Lopen op het water?
En dat lopen op het water dan? Volgens 
hoogleraar oceanografie Doron Nof zat 
ook bij dat verhaal het geheim in het 
weer. Hij bewees dat er onder zeldzame 
omstandigheden een ijzige wind waaide 
over het Meer van Galilea, waardoor er 
ijsschotsen ontstonden. Tegenwoordig 
is het daar veel te warm voor, maar in 
de tijd van Jezus had het volgens Nof 
best gekund. Toen ging Palestina name-
lijk door een kleine ijstijd. Het zou best 
wel eens hebben gekund dat Jezus niet 
over water, maar over een ijsschots liep. 

Water in wijn veranderen. Duizenden mensen voeden van vijf broden 
en twee vissen. De Bijbel staat vol met wonderlijke verhalen. Som-
mige christenen geloven ze letterlijk. Maar de meesten zien het als 
symbolische verhalen die je weliswaar aan het denken zetten, maar 
die je niet woord voor woord moet geloven. En weer anderen? Die 
gaan op zoek naar de wetenschap achter die wonderen.

Tekst: Maxine Herinx

Wetenschap en wonderen 

Wonder of waarheid?
Natuurlijk is niet iedereen het eens met 
deze theorieën. Maar de vraag rijst ook: 
Wat heb je eraan om met zo’n weten-
schappelijke bril naar Bijbelverhalen te 
kijken? Voor sommige gelovigen zal 
het voelen als godslastering. Je moet 
het woord van God gelóven. En om te 
geloven heb je geen wetenschappelijke 
bewijzen nodig, dus moet je je niet be-
zighouden met dit soort onderzoeken. 
Het grappige is dat de uitkomsten van 
Drews en Nof de Bijbelverhalen die 
ze onderzochten niet ontkrachten. Zij 
concluderen allebei dat de verhalen best 

BRON 1 GEBEDSGENEZING?
Soms hoor je wonderen in de het medische 
circuit die nóg wat verder gaan dan het 
verhaal van Tamara. In 2013 vertelde een 
Maastrichtse medicus in een gefilmd inter-
view dat hij een keer getuige was geweest 
van zo’n wonder. Het been van een patiënt 
was weer aangegroeid na een gebed. De 
medicus zei dat hij God had ‘zien optre-
den.’ Röntgenfoto’s zouden dit bevestigd 
hebben. In het filmpje zegt de medische 
hoogleraar dat hij moeite heeft om over 
deze genezing te vertellen. ‘het gaat mak-
kelijk een eigen leven leiden,’ zegt hij. De 
man kreeg een storm van protest over zich 
heen. Hij legde zijn baan als directeur van 
een universitaire onderzoeksinstelling neer.
Bron: Trouw

1.  Wat is volgens jou een wonder?  
a. Maak een woordweb. Schrijf in het midden het woord ‘wonder’ en schrijf daar omheen alle associaties 
die je bij dit woord hebt.  
b. Maak vervolgens je eigen definitie. 
c. Lees de tekst bij ‘Start’. Is dit volgens jou wel of geen wonder, en waarom? 

2.  Lees de tekst en bron 1.  
a. Kun je wonderen bewijzen? Bespreek het in tweetallen.  
b. Zijn ze dan nog steeds een wonder?

3.  Hou een filosofisch klassengesprek over de volgende vraag: Denk je dat we ooit alles kunnen verklaren? 

•

waar hadden kunnen zijn. Maar ze halen 
wel het wonderlijke van de verhalen af. 
Over ijs lopen is nou eenmaal een stuk 
minder bijzonder dan over water lopen. 
De uitkomsten van hun werk kan voor 
sommige mensen hun geloof dus juist 
versterken, en zal het voor andere men-
sen juist minder wonderlijk maken. 

Intussen hebben wetenschappers nog 
lang geen verklaring gevonden voor al 
die andere wonderlijke verhalen uit de 
Bijbel. Of Jezus nou wel of niet is opge-
staan uit de dood, dat is nog steeds een 
kwestie van wel of niet geloven. 

© Luc Sesselle | Dreamstime.com

Wonderen zijn de wereld uit

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

naar de wonderlijke verhalen 
uit de Bijbel kijken?

2. Staan geloof en wetenschap 
volgens jou tegenover elkaar of 
zijn ze verenigbaar? Waarom?

3. Waarom zouden wetenschap-
pers proberen om de wonderen 
uit de Bijbel te bewijzen of 
ontkrachten? 

Toen Tamara 12 jaar oud was, 
riep ze dat ze 50 jaar wilde wor-
den. Dat leek een onmogelijk 
vooruitzicht. Tamara leidt name-
lijk aan taaislijmziekte. Een ziekte 
waar patiënten doorgaans maar 
20 jaar oud mee worden. Na haar 
vwo ging het ook steeds slechter 
met Tamara. Ze kon amper nog de 
trap op lopen, omdat haar longen 
steeds minder functioneerden. Na 
maanden wachten ontving ze do-
norlongen en ging het langzaam-
aan beter. Tamara is intussen 32. 
Nog steeds leeft ze met slechte 
vooruitzichten. Gemiddeld leven 
mensen met getransplanteerde 
longen tien jaar, zij leeft er nu al 
negen jaar mee. Toch heeft ze nu 
een redelijk normaal leven. Ze 
kreeg zelfs een kindje met haar 
vriend. Volgens artsen is Tamara 
      een medisch wonder. 
 Bron: destentor.nl 
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anders dan een medisch wonder?
- Laat leerlingen het artikel lezen en 
de beide bronnen. Je kunt de vragen 
bij ‘Check’ gebruiken om te controle-
ren of de leerlingen de tekst begrepen 
hebben.
- Bron 1 haakt in op gebedsgenezing. 
https://youtu.be/dFzCHGI9f_Q (9’57) laat 
een discussie zien van het programma 
On topic over gebedsgenezing. Bekijk 
dit met elkaar en bespreek het. 
- Opdracht 1 laat leerlingen nadenken 
over wat een wonder precies is. Zij kun-
nen deze opdracht individueel maken.
- Opdracht 2 gaat in op de vraag of 
je een wonder wetenschappelijk kunt 
bewijzen. 
- Opdracht 3 gaat met een klassikaal fi-
losofisch gesprek in op de vraag of ooit 
alles verklaard kan worden. De hand-
leiding voor een filosofisch gesprek 
vind je onder het kopje ‘Docenten’ op 
whymagazine.nl. 

Blz. 26 & 27: Alternatieve geneeswijzen. 
Baat het of schaadt het?
Sluit aan bij §4, Wetenschap en geloof, 
van Perspectief.
Ook al is er geen algemeen aanvaard 
wetenschappelijk bewijs, toch beweren 
veel mensen baat te hebben bij alterna-
tieve geneeswijzen.

- ‘Start’ vertelt over de recent veroor-
deelde natuurgenezer Klaus Ross. Kijk 
bij bron 1 hoeveel mensen een alter-
natieve genezer raadplegen en welke 
alternatieve geneeswijzen populair zijn. 
Wat vinden leerlingen hiervan? Hebben 
ze zelf ervaring ermee? Of iemand uit 
hun omgeving?
- Laat leerlingen het artikel lezen en 
de beide bronnen. Je kunt de vragen 
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Ryke Geerd Hamer werd in 1986 uit zijn 
ambt gezet en heeft twee keer in de 
gevangenis gezeten wegens ‘fraude en 
illegale praktijken’. Toch bleven men-
sen hem raadplegen. Hij is in juli 2017 
overleden. Dergelijke berichten over 
misstanden bij alternatieve genezers 
komen vaker voor. Een alternatieve 
geneeswijze is een behandel- of on-
derzoeksmethode van mens of dier 
waarvoor geen algemeen aanvaard 
wetenschappelijk bewijs van ge-
neeskundige effectiviteit is geleverd. 
Alternatieve geneeswijzen worden 
soms ook wel pseudowetenschappen 
genoemd, omdat sommige aanhangers 
toch beweren of suggereren dat het om 
wetenschap gaat. Tegenstanders van 
deze behandelmethoden gebruiken vaak 
de term kwakzalverij.

Voorstanders
Er zijn allerlei verschillende vormen van 
alternatieve geneeswijzen. (Zie bron 1.) 
Voorstanders wijzen erop dat de behan-
delingen onschadelijk zijn en dat er po-
sitieve effecten zijn. ‘Baat het niet, dan 
schaadt het niet,’ zo wordt er gezegd. 
Zolang iets wel helpt, om wat voor 
reden dan ook, is het de moeite waard 
en moet het toegestaan worden. Een 
pragmatische opvatting, het gaat er 
tenslotte niet om of iets waar is, maar 
of het werkt. Filosoof William James 
(1842-1910) stelt dat een overtuiging die 
praktisch en nuttig is, aanspraak maakt 

op het predicaat ‘waar’. Er zijn tal van 
getuigenissen te vinden van mensen 
die last hadden van ‘vage’ klachten, 
zoals onverklaarbare buikpijn, hoofdpijn, 
eczeem of chronische vermoeidheid. 
De reguliere gezondheidszorg had geen 
antwoord op hun vragen. Alternatieve 
genezers wel. En regelmatig knappen 
mensen enorm op van die behandeling. 
Of ze ‘genezen’ is een andere vraag. 
Waren ze wel ‘echt’ ziek? Waren hun 
klachten anders ‘vanzelf’ verdwenen? 
En hoe zou je dat moeten onderzoeken? 

Tegenstanders
De Stichting Skepsis en de Vereniging 
tegen de Kwakzalverij weren zich fel 
tegen alle alternatieve geneeswijzen. 
Zij wijzen er herhaaldelijk op dat men-
sen voor de gek gehouden worden. 
Ingestraald water, homeopathische 
verdunningen, acupunctuur of de 
helende werking van edelstenen – het 
is allemaal onbewezen lariekoek. Het 
is bedrog. Het is geldklopperij. En als 
het niet baat, kan het zeker schaden. Al 
is het maar omdat mensen te laat naar 
een gewone arts gaan, of in het uiterste 
geval overlijden wegens het uitblijven 
van reguliere zorg. Voor- en tegenstan-
ders leven bijna in verschillende werel-
den, met verschillende wereldbeelden 
en dus ook verschillende waarheden. 
Is iets waar als het wetenschappelijk 
aangetoond kan worden? Of is iets waar 
als (je denkt dat) het werkt?

In 1978 werd de zoon van de Duitse arts Ryke Geerd Hamer dood-
geschoten. Anderhalf jaar later werd er bij Hamer kanker geconsta-
teerd. Hamer genas en besloot te onderzoeken of er een verband 
was tussen de traumatische ervaring en zijn ziekte. Hamer vond dat 
verband en behandelde zijn patiënten vanuit dat nieuwe inzicht: Als 
je je psychische conflict oplost, dan verdwijnt de ziekte.

Tekst: Renee Pees

BRON 1 CIJFERS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
heeft onderzocht dat één op de vijf vol-
wassen de afgelopen vijf jaar contact heeft 
gehad met een alternatieve genezer (cijfers 
uit 2018). Sommigen willen het gewoon een 
keertje uitproberen. Anderen zijn ontevre-
den over de gewone gezondheidszorg. 
En weer een andere groep ziet het als een 
laatste redmiddel.

De bekendste alternatieve geneeswijzen 
zijn:
• Acupunctuur, een traditionele Chinese 

geneeskunde, verbonden met de Chine-
se filosofie. Hierbij worden er naalden 
in ‘acupunctuurpunten’ in het lichaam 
gestoken.

• Homeopathie, een leer die stelt dat een 
ziekte kan genezen door het toedienen 
van een verdunde oplossing met de stof 
die de ziekte veroorzaakt – het gelijk-
soortigheidsbeginsel.

• Natuurgeneeswijzen, die het zelfgene-
zend vermogen van het lichaam cen-
traal stellen. Ziekte wordt veroorzaakt 
door het ophopen van afvalstoffen, 
genezing vindt plaats door ‘reiniging’. 
(Met kruiden, water, lucht, planten, 
stenen, licht, etc.)

• Paranormale geneeswijzen, die gebruik 
maken van de bovennatuurlijke gaven 
van de genezer. Bijvoorbeeld door 
handoplegging, sjamanisme of uitdrij-
ving van het kwaad.

1. Ga naar whymagazine.nl om de volgende opdrachten uit te voeren: 
 a. Lees het artikel ‘Placebo-effect’. Welke factoren spelen een rol in het opwekken van het placebo-effect?  Wat wordt bedoeld met ‘responsverwachtingen’? 
 b. Lees over een recent onderzoek naar het placebo-effect in het Volkskrant-artikel ‘Wetenschap’. Waar draait   het placebo-effect volgens onderzoeker Ted Kaptchuk om? 

2.  Lees ‘Start’ en via whymagazine.nl de overige informatie over alternatieve geneeswijzen. 
Bespreek de stelling: ‘Alle alternatieve geneeswijzen waarvan de werking niet wetenschappelijk is aange-
toond, moeten verboden worden.’ Geef een voor- en een tegenargument bij deze stelling volgens de SExl-me-thode. (Zie whymagazine.nl voor een uitleg van deze methode.) 

3. Houd met de klas een filosofisch gesprek over de vragen de volgende vragen:
• Wanneer ben je echt ziek?
  •    Wie is er helemaal gezond?
      •  Hoe bepaal je wie er ziek en gezond is? Wie bepaalt dat?

•

Placebo-effect
De werking van alternatieve genees-
wijzen wordt vaak toegeschreven aan 
het placebo-effect. De suggestie dat 
een medicijn of een behandeling 
werkt, zorgt er al voor dat je je be-
ter voelt. De placebo (Latijn voor: ‘ik 
zal behagen’) zelf geneest niets; er zit-
ten geen werkzame middelen in deze 
‘medicijnen’. Wel is aangetoond dat 
het effect heeft. Een placebo-injectie 
werkt beter dan een placebo-capsu-
le. De suikertablet die wordt voor-
geschreven door een dokter in een 
witte jas werkt beter dan eentje van 
de drogist. Een blauwe pil heeft een 
groter kalmerend effect dan een rode. 
Als echte geneesmiddelen getest 
worden, dan wordt er altijd rekening 
gehouden met het placebo-effect. Ze 

dienen dit effect significant te over-
stijgen om ‘medicinaal werkzaam’ 
genoemd te mogen worden. Ruim 
vijftig jaar geleden hadden veel art-
sen nog een hele voorraad gekleurde 
foppillen in huis. Tegenwoordig horen 
placebo-pillen thuis in het alternatie-
ve circuit. Het is voor reguliere artsen 
ethisch gezien niet te doen om een 
behandeling aan te bevelen die 
objectief en wetenschappelijk gezien 
geen andere waarde heeft dan het 
placebo-effect. Aangezien het effect 
van een placebo wél wetenschap-
pelijk is aangetoond, kan de vraag 
geopperd worden of artsen juist 
wel placebo-pillen zouden moeten 
voorschrijven. Zou dat de kosten van 
de gezondheidszorg naar beneden 
kunnen brengen? 

© Nikhil Gangavane | Dreamstime.com

Baat het of schaadt het? 

Alternatieve geneeswijzen

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

wijzen en kun je voorbeelden 
noemen? 

2. Wat is het placebo-effect? 
3. Welke posities zijn er in het 

debat over alternatieve genees-
wijzen?

In juli 2019 werd de Duitse 
natuurgenezer Klaus Ross ver-
oordeeld tot twee jaar voorwaar-
delijke celstraf. Justitie eiste een 
onvoorwaardelijke gevangenis-
straf van drie jaar. Hij wordt ver-
antwoordelijk gehouden voor de 
dood van drie patiënten, van wie 
er twee uit Nederland kwamen. 
Veel patiënten van de natuurarts 
hadden kanker en waren in het 
reguliere circuit uitbehandeld. 
Hij gaf hen een ‘glucoseblokker’, 
vanuit het idee dat (kanker)cellen 
dan geen glucose meer uit het 
bloed kunnen opnemen en zo 
afsterven. Het middel is in Ne-
derland niet verkrijgbaar, maar 
in Duitsland niet verboden. De 
straf die Ross kreeg is veel lager 
dan de eis, omdat de rechtbank 
oordeelde dat hij geen kwade 
      bedoelingen had. 
 Bron: NOS.nl
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- Bron 1 belicht een verschil tussen 
moslimgeleerden in hun adviezen over 
het vasten tijdens de ramadan.
- Opdracht 1 laat leerlingen onderzoek 
doen naar het ‘boerkaverbod’. Deze op-
dracht is individueel te maken. Mocht 
het onderwerp al vaker in de lessen 
aan bod zijn gekomen, dan kun je de 
leerlingen ook onderzoek laten doen 
naar de perikelen rondom het halal en/
of koosjer slachten. 
- Opdracht 2 laat leerlingen discussi-
eren over drie stellingen, met behulp 
van de SExl-methode. Meer informatie 
hierover vinden ze op de leerlingensite. 
- Opdracht 3 laat leerlingen een betoog 
schrijven over de noodzaak van mo-
dernisering van religies. Ze kunnen het 
gesprek dat bij de introductie van het 
onderwerp is gehouden als inspiratie-
bron gebruiken. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 30 & 31: Wetenschappers versus 
sceptici. Wie hebben er gelijk?
Sluit aan bij §5, Het ware geloof, van 
Perspectief. 
Klimaatsceptici zijn net zo overtuigd 
van hun gelijk als klimaatwetenschap-
pers die beweren dat het klimaat dra-
matisch verandert. 

- ‘Start’ behandelt het probleem dat 
het lastig is om feiten te accepteren die 
afwijken van je mening. Bekijk geza-
menlijk het bijbehorende filmpje. Wat 
wil dat zeggen?
- Laat leerlingen het artikel lezen en 
de beide bronnen. Je kunt de vragen 
bij ‘Check’ gebruiken om te controle-
ren of de leerlingen de tekst begrepen 
hebben.

bij ‘Check’ gebruiken om te controle-
ren of de leerlingen de tekst begrepen 
hebben.
- Opdracht 1 gaat in op het placebo-ef-
fect. Leerlingen kunnen deze opdracht 
individueel maken.
- Opdracht 2 laat leerlingen een stelling 
bespreken, waarvoor ze argumenten 
moeten verzamelen via de SExl-metho-
de. Meer informatie hierover vinden ze 
op de leerlingensite. 
- Opdracht 3 vraagt om een filosofisch 
gesprek over vragen over ziekte en 
gezondheid. De handleiding voor een 
filosofisch gesprek vind je onder het 
kopje ‘docenten’ op de site.  
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 28 & 29: Oude bronnen, nieuwe 
interpretaties. Islam in de moderne 
wereld. 
Sluit aan bij §1, Vast en zeker?, van 
Perspectief.
Verschillende islamitische geleerden 
dragen moderne interpretaties van 
islamitische bronnen uit.

- ‘Start’ gaat over Souad Boumedien, 
een ‘moderne’ moslima. Naar aanlei-
ding hiervan kun je met de klas een 
gesprek voeren over de noodzaak van 
modernisering. Moeten gelovigen (of 
geldt dat zelfs breder?) per se mee 
in de moderne tijd? Wat betekent dat 
eigenlijk? Wat is er mis mee om vast 
te houden aan oude interpretaties en 
oude leefgewoonten?
- Laat leerlingen het artikel lezen en 
de beide bronnen. Je kunt de vragen 
bij ‘Check’ gebruiken om te controle-
ren of de leerlingen de tekst begrepen 
hebben.
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Islam in de moderne wereld

Voor moslims vormen de Koran, het 
heilige boek van de islam, en de ha-
dith, de tradities van de profeet Mo-
hammed, de belangrijkste bronnen die 
aangeven hoe je het beste kunt leven. 
Net als in het jodendom en het christen-
dom zijn er ook in de islam leefregels 
die gebaseerd zijn op het woord van 
God. Die opvattingen brengen bepaalde 
waarden met zich mee, die zich weer 
uiten in verschillende normen. Religies 
kunnen dezelfde waarden aanhangen, 
maar daar andere normen aan verbin-
den. In de westerse wereld leven joden, 
christenen en moslims in een groten-
deels seculiere omgeving, die niet aan 
religie gebonden is. Ideeën over hoe 
je op een goede manier moet leven, 
kunnen erg uiteenlopen. Een orthodoxe 
christen heeft andere normen dan een 
vrijdenker. 

De wet
Sinds het begin van deze eeuw wordt 
de vraag in hoeverre moslims zich kun-
nen (willen) aanpassen aan de westerse 
manier van samenleven dringender 
gesteld. Kun je gelovig moslim zijn én 
Nederlands staatsburger? Het eerste 
antwoord is natuurlijk ‘ja’. Net als chris-
tenen en joden kunnen moslims zich 
én aan de wet houden én hun geloof 
belijden. Toch zijn er conflicten. Zo keert 
onder andere de Partij voor de Dieren 
zich tegen het halal-slachten, omdat dit 

onverdoofd gebeurt. Maar ook het be-
snijden van jongens, of het dragen van 
een niqab zorgt regelmatig voor rumoer. 
Zijn deze gebruiken in strijd met de Ne-
derlandse wet? Of hebben moslims – 
net als alle andere gelovigen – het recht 
om volgens hun godsdienst te leven 
en hun religie te uiten? De vraag wordt 
ook van moslimzijde gesteld: Op welke 
manier kun je leven in een samenleving 
waarin andere normen (over)heersend 
zijn, zonder te grote concessies te hoe-
ven doen aan je geloof? (Zie bron 1.)

Moderniseren
Het leven in een seculiere cultuur 
brengt voor gelovigen een bepaalde 
uitdaging met zich mee, juist omdat ver-
schillende normen kunnen botsen. Hoe 
ga je daar als gelovige mee om? In onze 
samenleving speelt dit met name rond-
om vragen over leven en dood (abortus, 
euthanasie), over man/vrouwverhoudin-
gen, en over seksualiteit. Bij sommige 
mensen bestaat het beeld dat joden en 
christenen hierin een algemeen geac-
cepteerde weg gevonden hebben, maar 
dat dit voor moslims (nog) lastig is, 
omdat ‘hun cultuur’ te veel zou afwijken 
van de westerse. ‘De’ islam zou nog 
een inhaalslag naar de moderniteit moe-
ten maken, zich moeten aanpassen aan 
westerse denkbeelden. Sommigen be-
weren dat dit onmogelijk is. Maar er zijn 
genoeg moslimgeleerden die moderne 

De islam is een wereldwijde religie die in allerlei landen en culturen 
wordt beleden. In sommige landen vormen moslims de meerder-
heid; de waarden en normen van de islam worden daar breed ge-
dragen. Al kun je de verschillende ‘islamitische landen’ bepaald niet 
over één kam scheren – Indonesië kent een heel andere cultuur dan 
Egypte of Pakistan – toch zullen er een aantal overeenkomsten zijn.  

Tekst: Peter de Jong & Maxine Herinx

interpretaties omarmen. Zoals feminis-
te en vrouwenrechtenactivist Omaima 
Abu-Bakr, professor aan de universi-
tiit van Caïro. Zij bespreekt de oude, 
oorspronkelijke islamitische bronnen en 
toont aan dat er gelijkheid voor vrouwen 
in te lezen is. De patriarchale regels die 
vrouwen beperken zijn volgens haar niet 
zozeer religieus, maar meer cultureel. 

Hetzelfde doet 'roze imam' Muhsin 
Hendricks. Deze Zuid-Afrikaanse imam 
is homoseksueel. Het idee heerst vaak 
dat de Koran homoseksualiteit zou 
afwijzen. Hij herinterpreteert dezelfde 
teksten om zijn geloof en geaardheid te 
verzoenen. Daarmee laat hij aan andere 
homoseksuele moslims zien dat de 
Koran helemaal niet tegen homo's is. 

BRON 1 23 UUR VASTEN
De meeste moslims proberen zo goed mo-
gelijk de regels van hun geloof na te leven. 
Dat is niet altijd zo eenvoudig als je in een 
niet-islamitisch land woont. Bijvoorbeeld 
voor moslims in Finland die meedoen aan 
de ramadan. Moslims moeten tijdens deze 
maand vasten van zonsopgang tot zonson-
dergang. Tijdens Finse zomers is het daar 
echter 23 uur per dag licht. Betekent dat 
dat moslims in Finland 23 uur per dag niet 
mogen eten en drinken? Als je de strenge 
Saoedische leer aanhangt wel. Maar je kunt 
ook luisteren naar Egyptische geleerden. 
Zij zeggen dat je de tijd van de heilige 
stad Mekka aan mag houden, of die van 
het dichtstbijzijnde islamitische land, als 
je ergens bent waar de dagen langer dan 
18 uur duren. Ook in de winter passen de 
meeste moslims in Finland het schema van 
de ramadan aan. Anders zouden ze maar 
drie of vier uur per dag hoeven te vasten. 
Bron: de Volkskrant

Volgens Hendricks heeft God mensen 
namelijk bewust divers geschapen. Ook 
focust hij juist op de verzen uit de Koran 
die gaan over liefde en verzoening. 

Identiteit
Kortom: Kun je leven in een seculiere 
wereld zonder je geloof te verlooche-
nen? Wat mogen mensen merken van 
het geloof dat je uit wilt dragen? Is er in 
een samenleving ruimte voor verschil-
lende normen en waarden, of zou ieder-
een eigenlijk dezelfde waarden moeten 
aanhangen? Het zijn vragen waar onze 
samenleving nu voor staat. De vragen 
hangen samen met overtuigingen van 
wat ‘echt’ en ‘waar’ is en met identiteit. 
Wil de echte Nederlander opstaan?

1.   Ga op internet op zoek naar informatie over het 'Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende  
kleding', ofwel het boerkaverbod. 

 a. Wat houdt dit boerkaverbod in?
 b. Ga op internet op zoek naar hoeveel vrouwen er in Nederland een boerka dragen. 
  c. Bedenk minimaal twee argumenten voor en twee tegen dit boerkaverbod.  

d. Wat vind jij van dit verbod? Welk argument vind je daarbij het meest overtuigend? 

2. Geef drie argumenten vóór en drie tegen op de volgende stellingen en bespreek deze in de klas.     Gebruik hiervoor de SExI-methode. (Zie whymagazine.nl voor uitleg).
 a. 'Islam is een geloof dat haaks staat op de westerse samenleving.' 
 b. 'Het Nederlanderschap heeft niks te maken met iemands godsdienstige overtuiging.' 
  c. 'Geloof is iets voor mensen thuis, dit zou helemaal geen plaats mogen hebben in het openbare leven.' 

3.  Moeten religies volgens jou moderniseren? Schrijf een betoog. 
 a. Bedenk eerst wat je eigen standpunt is. Bedenk minimaal twee argumenten vóór je standpunt, en een   argument tegen. 
          b. Begin met een prikkelende inleiding. Presenteer daarna je argumenten en je tegenargument. Dat     laatste argument ga je weerleggen. Eindig met een conclusie. 

•
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Oude bronnen, nieuwe interpretaties

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Hoe kan een gelovig leven op 

gespannen voet staan met een 
seculiere cultuur en samenle-
ving?

2. Hoe worden de oude islami-
tische bronnen gebruikt voor 
moderne interpretaties?

3. Moeten religies volgens jou  
moderniseren? Waarom wel of 
niet?

Souad Boumedien 
Het is al vaker gezegd: ‘de’ islam 
en ‘de’ moslim bestaan niet – er 
zijn talloze variaties. Neem bij-
voorbeeld Souad Boumedien. Zij 
werkt bij de Amsterdamse politie 
en heeft een Marokkaanse achter-
grond. Ze is moslima en geeft daar 
haar eigen invulling aan. Het stoort 
haar dat religie vaak politiek wordt 
ingezet. ‘Wees progressief, zoek 
dingen uit, ontwikkel jezelf, hou je 
niet bezig met hoe lang je broek 
of je baard moet zijn. Er is zoveel 
meer,’ zegt ze. Ze is ook een van de 
ambassadeurs van de Gay Pride. ‘Ik 
krijg mails van meiden en moeders 
uit Marokko die het zo goed 
     vinden wat ik doe,’ zei ze in een  
         interview.
  Bron: Trouw, 7 oktober 2017
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Overal ter wereld verandert het klimaat, 
doordat de temperatuur op aarde stijgt 
als gevolg van de toenemende broei-
kasgassen, zoals CO2, in de lucht. Het 
ene na het andere warmterecord wordt 
gebroken. De zeespiegel stijgt en het 
poolijs smelt. Veel wetenschappers 
geloven dat we deze gevolgen nog 
kunnen indammen als we de tempera-
tuurstijging weten te beperken tot 1,5 
of maximaal 2 graden Celsius. Maar, 
zeggen zij, dat is alleen mogelijk als de 
wereldwijde CO2-uitstoot rond het jaar 
2050 met veertig tot zeventig procent 
is verlaagd ten opzichte van 2010. Dit 
vraagt wel om ingrijpende maatregelen.

Wiens schuld?
In de wetenschap is bijna iedereen 
ervan overtuigd dat vooral de mensheid 
verantwoordelijk is voor de klimaat-
verandering. Deze groep wetenschap-
pers heeft een duidelijke missie: het 
vastleggen van regels, en de bevolking 
overtuigen van de ernst van klimaatver-
andering. Hiervoor komen regelmatig 
wereldleiders bij elkaar om over de 
toestand van het klimaat te spreken en 
afspraken te maken. (Zie bron 1.) Toch 
zijn er ook wetenschappers die scep-
tisch zijn over de rol van de mens. 
Deze groep is weliswaar klein, maar is 
er heel zeker van dat andere factoren 
zorgen voor de opwarming van de 

aarde. Voorbeelden zijn volgens hen 
vulkaanuitbarstingen en extra zonneac-
tiviteit. Het handjevol wetenschappers 
wordt vanwege hun afwijkende overtui-
ging ook wel klimaatsceptici genoemd. 
Het klimaatpanel van de Verenigde 
Naties (VN), waaraan duizenden weten-
schappers uit de hele wereld meewer-
ken, is heel duidelijk: de mens is de 
belangrijkste oorzaak van de opwarming 
van de aarde. Sterker nog: meer dan 50 
procent van de opwarming sinds 1950 
is veroorzaakt door de mens. 

Kloof
Niet alleen een kleine groep weten-
schappers is sceptisch. Er is ook een 
flinke groep ‘gewone mensen’ die 
helemaal klaar is met het ‘klimaatcircus’.  
Een bekend voorbeeld is natuurlijk  de 
Amerikaanse president Donald Trump. 
(Zie ‘Start’.) Maar ook in Nederland zijn 
er mensen die alle aandacht voor de 
klimaatverandering overdreven vinden 
of bagatelliseren. Neem politicus Thierry 
Baudet, leider van het Forum voor De-
mocratie (FvD): ‘Het klimaat verandert 
voortdurend. Of die eeuwige cyclus nu 
beslissend beïnvloed wordt doordat we 
wat CO2 de atmosfeer in stoten? Ik ben 
er niet van overtuigd. Met een soort 
religieuze passie wordt dat nu aan ons 
gepresenteerd, maar ik vind dat uiterst 
twijfelachtig’, zei hij in een interview 

Klimaatverandering, wereldwijd hebben we ermee te maken. Natuur-
liefhebbers, milieuspecialisten en wetenschappers trekken regel-
matig aan de bel. Intussen zijn veel mensen wel overtuigd van de 
noodzaak om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Toch zijn er 
ook sceptici die zeggen dat het allemaal meevalt. Beide groepen zijn 
heilig overtuigd van hun eigen gelijk. Het lijkt een soort geloofsstrijd 
te worden.

Tekst: Daphne van Breemen

Wie hebben er gelijk?

met Vice. Wereldwijde klimaatverande-
ring gaat over langdurige processen met 
tal van factoren, die elkaar op allerlei 
manieren beïnvloeden en waarvan de 
gevolgen niet altijd direct zichtbaar zijn. 
Hoe wetenschappelijk kun je daarover 
zijn? Is het niet meer een kwestie van 
geloof dat zorgt voor deze kloof?

Geloofsstrijd
Zoals er binnen en tussen de grote reli-
gies over de waarheid gestreden wordt, 
gebeurt dat ook op klimaatgebied. Het 

BRON 1 KLIMAATAKKOORD 
Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet 
het Nederlandse klimaatakkoord. Hierin 
staan allerlei afspraken om de uitstoot van 
broeikasgassen tegen te gaan. Er is onder 
andere afgesproken dat in 2030 70% van 
alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
gewonnen moete worden. In 2040 moeten 
7 miljoen woningen het zonder aardgas 
doen. Bovendien moeten de woningen ge-
ïsoleerd zijn en gebruïkmaken van duurza-
me warmte en elektriciteit. Andere afspraken 
gaan over de industrie, de landbouw en de 
mobiliteit. Meer informatie vind je op www.
klimaatakkoord.nl.

1. In de tekst staat dat klimaatwetenschappers en -sceptici elkaar continu proberen te 
 overtuigen van hun eigen waarheidsclaims.
 a. Wat is een waarheidsclaim? Gebruik ook voorbeelden in je antwoord.
 b. Leg in je eigen woorden uit waarom je de strijd tussen de twee verschillende groepen in bepaalde opzichten   ook wel een geloofsstrijd zou kunnen noemen.
 c. Bespreek in groepjes van vier in welke opzichten de klimaatdiscussie juist niet op een geloofsstrijd lijkt.

2. Ga naar whymagazine.nl en bekijk de twee filmpjes over wel of geen klimaatverandering.
 a. Schaar jij jezelf eerder onder de klimaatsceptici of onder de wetenschappers? Leg uit waarom.
 b. Schrijf op hoe jij als scepticus of wetenschapper de andere groep zou proberen te overtuigen.
 c. Hoe zouden de klimaatsceptici en de wetenschappers volgens jou tot een compromis kunnen komen? 

3. Lees de rubriek ‘Actueel’. 
 a. Denk je dat uit het klimaatakkoord stappen het beste besluit was dat Trump kon nemen om zijn ongenoegen te   uiten of was er ook een andere oplossing? Zo ja, welke?
 b. Stel, jij bent een belangrijk wetenschapper in Amerika. Hoe zou je Trump ervan proberen te overtuigen nog   eens over zijn beslissing – in het belang van de Verenigde Staten – na te denken? Schrijf dit op in een  
 aanbeveling of open brief aan Trump. 

4.   Lees bron 1, Klimaatakkoord en een artikel uit het Parool via  whymagazine.nl.  
a. Wat behelsde de Urgenda-uitspraak uit 2018? 
b. Mag het kabinet formeel de uitspraak van de rechter naast zich neerleggen? Is dat moreel gesproken ook het                juiste om te doen? 

               c. Vind jij dat het Nederlandse klimaatakkoord ver genoeg of juist te ver gaat? Schrijf een betoog          waarin je je standpunt beargumenteerd.

•

lijkt een soort geloofsstrijd. Net als bij 
religies is het erg lastig om te bewijzen 
welke claim het hardst is. Daarvoor zijn 
de klimatologische processen – in elk 
geval voor de leken die daar een oordeel 
over vellen – te ondoorgrondelijk en te 
ondoorzichtig. Zijn de feiten die weten-
schappers naar voren brengen eigenlijk 
opgetuigde meningen? Of laten mensen 
die zeggen niet in klimaatverandering te 
geloven vooral zien dat ze het verschil 
tussen feiten en meningen niet 
kennen? 

Wetenschappers vs. sceptici

© Richard Van Der Spuy | Dreamstime.com

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is klimaatscepsis?
2. Welke overtuigingen zijn er 

over klimaatverandering? Waar-
om zou je dit een geloofsstrijd 
kunnen noemen? 

3. Hoe beïnvloedt klimaatveran-
dering de politiek?

De Amerikaanse president 
Donald Trump is een bekende 
klimaatscepticus. Sterker: hij ge-
looft niet dat de aarde opwarmt. 
Daarom besloot hij dat de VS niet 
langer deel uitmaakt van het in-
ternationale klimaatakkoord. Veel  
Trump-stemmers vonden zijn 
opmerkingen een bevrijding. Ein-
delijk maken de leugens van de 
klimaatwetenschap plaats voor 
de waarheid! Op whymagazine.
nl vind je een uitleg waarom het 
voor mensen zo moeilijk kan 
     zijn om feiten die afwijken van 
 je mening te accepteren. 
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10- Bron 1 verwijst naar het Klimaatak-
koord dat in juni 2019 gesloten is. 
- Opdracht 1 gaat in op het begrip 
‘waarheidsclaim’. Leerlingen bespreken 
in groepjes van vier in hoeverre deze 
discussie lijkt op een geloofsstrijd. Je 
kunt dit ook klassikaal bespreken.
- Opdracht 2 laat leerlingen twee film-
pjes over klimaatverandering bekijken 
en analyseren. Deze opdracht is indi-
vidueel te maken. Je kunt de opdracht 
(klassikaal) uitbreiden met vragen over 
communicatie. 
Bekijk de twee filmpjes, die heel ver-
schillend zijn van toon en vorm. Welke 
boodschap wil men overbrengen? 
Welke middelen gebruiken ze daarvoor? 
Het ene filmpje is van de Volkskrant, het 
andere van PowNed. Welke verschil-
lende opvattingen over hoe je nieuws 
brengt kun je uit deze twee fragmenten 
analyseren?
- Opdracht 3 laat leerlingen een open 
brief schrijven aan president Trump. 
Deze opdracht maken leerlingen indivi-
dueel.
- Opdracht 4 laat leerlingen onderzoek 
doen naar de Urgenda-uitspraak. Ze 
schrijven naar aanleiding hiervan een 
betoog. Deze opdracht maken leerlin-
gen individueel. Je kunt het betoog 
eventueel voor een cijfer beoordelen.

Blz. 32 & 33: Strafrechtadvocaat Joost 
Groenhuijsen 
Een interview met een jonge straf-
rechtadvocaat die in zijn werk veel met 
het thema ‘Waar of niet’ in aanraking 
komt. 

33
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Strafrechtadvocaat Joost Groenhuijsen

Als advocaat dien je het  
belang van je cliënt 

Joost Groenhuijsen (28) is straf-
rechtadvocaat bij een advocaten-
kantoor in Amsterdam. Welke rol 
speelt de waarheid in zijn werk en 
in zijn privéleven? Kan hij eigenlijk 
wel iemand verdedigen die liegt?

V
an misdaadseries als CSI 
werd Joost altijd al enthou-
siast, maar ook de sfeer in 
de rechtbank sprak hem 

aan. ‘Ik vond het inspirerend hoe 
de dames en heren in de rechtszaal 
prachtige verhalen houden.’ Dat wilde 
hij zelf ook wel doen, dus besloot 
hij advocaat te worden en rechten 
te studeren. Joost specialiseerde 
zich aan de Maastricht University in 
het strafrecht. Hij lacht: ‘Ik ben klein 
van stuk, dus ik moest het op het 
schoolplein nooit hebben van kracht, 
maar juist van argumenten. Dat komt 
als advocaat goed van pas.’ Het leek 
Joost geweldig om in strafzaken 
uit te leggen waarom de verdachte 
een bepaald strafbaar feit niet kan 
hebben gepleegd. ‘Daar komt bij dat 
een strafdossier soms leest als een 
spannend boek.’

Waarheid of het belang van de cliënt?
'Een advocaat dient altijd het belang 
van zijn cliënt. De waarheid staat 
voor een advocaat dus niet centraal,' 
legt Joost uit. ‘Ik sta achter de cliënt. 
Het gaat daarbij in de kern niet om de 
vraag of hij of zij het misdrijf wel of 
niet heeft gepleegd. Het gaat erom 
dat ik de verdachte zo goed mogelijk 
help. Niet ik, maar de officier van 
justitie en de rechter moeten op 
zoek naar de waarheid.’ Het is aan de 
advocaat om zijn cliënt bij te staan en 
zijn belangen te dienen, zo schrijven 
de taakverdeling uit het wetboek en 

de gedragsregels voor. Dat wil niet 
zeggen dat de waarheid geen enkele 
rol speelt voor het werk van een 
advocaat. Het is natuurlijk wel veel 
makkelijker werken als de cliënt in 
het vertrouwelijke overleg de waar-
heid aan zijn advocaat vertelt, beaamt 
Joost. ‘Als ik weet hoe de vork in 
de steel zit, kan ik beter beoordelen 
hoe ik mijn cliënt kan helpen. Je 
dient bijvoorbeeld geen verzoek in 
voor aanvullend onderzoek dat wel 
goed is voor waarheidsvinding, maar 
niet voor de cliënt.’ Om die reden 
probeert Joost al vanaf de eerste ont-
moeting een band op te bouwen met 
zijn cliënt en zo zijn of haar vertrou-
wen te winnen. 

Allerlei soorten strafzaken
De aanpak hangt ook af van de 
inhoud en omvang van de zaak. 
‘Als mijn cliënt een blikje bier heeft 
gestolen in de supermarkt, staat hij 
of zij vaak al binnen een paar dagen 
voor de rechter. Dan is er geen tijd 
om die persoon eerst meermaals 
te bezoeken en uitgebreid te praten 
over de daadwerkelijke gang van 
zaken. Het kan dus voorkomen dat 
je niet precies weet hoe het verhaal 
in elkaar steekt.’ De behandeling van 
grote strafzaken daarentegen kan 
volgens Joost juist jaren duren. ‘Dan 
heb je tijd om de feiten van de zaak 
veel uitgebreider met je cliënt te 
bespreken.’

Liegen
De rechtspraak is erop gericht om 
de juiste personen te straffen en de 
onschuldigen vrij te spreken. Om 
een eerlijk proces te verzekeren, is 
de afspraak gemaakt dat verdachten 
niet mee hoeven te werken aan hun 32
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eigen veroordeling. Dit betekent dat 
verdachten mogen zwijgen en zelfs 
mogen liegen. ‘Ik vind het goed 
dat verdachten in hun verdediging 
mogen zeggen wat ze willen. Dit 
is een onderdeel van een goed 
functionerende rechtsstaat, waarbij 
de persoon tegen wie voldoende 
bewijs bestaat wordt veroordeeld 
en de persoon tegen wie het bewijs 
te dun is, wordt vrijgesproken.’
Dit betekent overigens niet dat alles 
is geoorloofd, verduidelijkt Joost. 

Rechten studeren? 
Zelf advocaat worden? Of een an-
der beroep in de rechtbank? Zowel 
met een havo- als een vwo-diplo-
ma kun je rechten studeren. Alle 
havo-profielen geven toegang tot 
de opleiding HBO Rechten. Ook 
voor de universiteit maakt het 
niet uit welk vwo-profiel je hebt 
gevolgd. Op de websites van de 
hbo-instellingen en de universitei-
ten vind je de precieze toelatings- 
eisen.
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Een advocaat mag geen getuige-
nissen of verklaringen inbrengen 
waarvan hij weet dat ze vals zijn. 
Hij noemt een voorbeeld: ‘Stel, ik 
heb een cliënt die met een groot 
geldbedrag op zak is aangehouden 
en hij vertelt mij dat hij dit met de 
verkoop van een gestolen auto 
heeft verdiend. Die cliënt zegt dat 
zijn neef, die restauranteigenaar is, 
een verklaring kan opstellen dat het 

gevonden geldbedrag de opbrengst 
van het restaurant is. Ik zou die 
schriftelijke verklaring dan niet mo-
gen inbrengen, omdat ik weet dat 
die vals is.’ Wel mag een advocaat 
een pleidooi houden voor zijn cliënt 
die zegt iets niet gedaan te hebben. 
‘Wij hebben nou eenmaal afge-
sproken dat een verdachte de hulp 
verdient van een advocaat. Als ik het 
standpunt van mijn cliënt niet mag 
verwoorden, dan kan ik hem natuur-
lijk niet helpen. Dit is iets anders dan 
valse bewijsstukken inbrengen, dan 
maak ik mij zelf schuldig aan een 
strafbaar feit.’ 

Zonder bewijs geen straf
De beschuldiging van de officier 
van justitie staat bij de behande-
ling van de strafzaak centraal. Hij 

moet bewijzen dat de verdachte het 
strafbare feit heeft gepleegd. Joost 
hoeft daarentegen niets te bewijzen: 
‘Soms wijs ik erop dat het bewijs on-
voldoende is voor een veroordeling. 
Het kan ook zo zijn dat ik de inhoud 
van het dossier gebruik om uit te 
leggen dat iets anders is verlopen. 
Zo betekent het uitdelen van een 
klap niet altijd dat er sprake is van 
mishandeling, soms kan ik uitleggen 
dat het om zelfverdediging ging.’ 
Afhankelijk van het bewijs probeert 
Joost zijn cliënt dus op verschillende 
manieren vrij te pleiten. 

Privé
Ook al is de waarheid voor een 
advocaat ondergeschikt aan het 
belang van de cliënt, dat betekent 
niet dat Joost in zijn privéleven geen 

waarde hecht aan de waarheid. Daar 
is hij zelfs heel duidelijk over: 'Je 
moet niet liegen tegen mij.’ Thuis 
en de rechtbank zijn dan ook twee 
gescheiden werelden voor hem. ‘Als 
ik thuiskom na een werkdag denk 
ik overigens niet: zo, ik heb weer 
bijgedragen aan een potje liegen 
vandaag. Ik denk juist: mooi, ik heb 
weer iemand bijgestaan.’
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Het is natuurlijk fantastisch als je de inhoud 
van dit magazine interessant vindt, maar 
we vinden het niet goed als je zonder onze 
schriftelijke toestemming iets uit deze 
uitgave kopieert, opslaat in een gegevensbe-
stand of publiceert, in welke vorm dan ook. 
Het maakt niet uit of het daarbij gaat om 
kopieën, foto’s of welke andere manieren van 
vermenigvuldiging of openbaarmaking.

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

 

B e g r i p p e n l i j s t
Agendatheorie 
Volgens deze theorie bepalen de 
media de agenda: zij beslissen wat 
trending en belangrijk is.  
 
Alternatieve geneeswijze 
Een behandel- of onderzoeksmetho-
de van mens of dier waarvoor geen 
algemeen aanvaard wetenschappelijk 
bewijs van geneeskundige effectiviteit 
is geleverd.  
 
Beeldspraak 
De taal verwijst hierbij niet recht-
streeks naar de 'gewone' werkelijk-
heid, maar gebruikt een beeld om iets 
duidelijk te maken.   

Categoriseren 
Het indelen van mensen in kleinere 
categorieën met kenmerkende eigen-
schappen. 
  
Censuur 
Een beperking van de vrijheid van 
meningsuiting door een controle 
vooraf op wat er in de media gezegd 
of geschreven wordt. 
 
Compromis 
Een uitkomst van een discussie die in 
het midden ligt van de idealen van alle 
partijen, maar die wel voor iedereen 
aanvaardbaar is.  
 
Confirmatie 
De bevestiging van een theorie of 
hypothese door empirisch onder-
zoek.  

Corroboratie 
Blijft de theorie bij een cruciaal expe-
riment overeind, dan is hij versterkt 
(gecorroboreerd). 
  

Cultivatietheorie 
Wanneer je een gecultiveerde, 'on-
echte' werkelijkheid aanziet voor de 
waarheid, met name gebruikt in ver-
band met tv-kijken. Wat je op tv ziet, 
zou de 'echte wereld' of 'het echte 
leven' zijn.  

Demarcatiecriteria 
De criteria om wetenschappelijke 
kennis te scheiden van pseudo-weten-
schappelijke kennis.  
 
Discriminatie 
Mensen ongelijk behandelen op 
basis van kenmerken die irrelevant 
zijn.  

Drogreden 
Een reden of redenering die gebruikt 
wordt in een argumentatie die niet 
klopt, maar die wel aanneemlijk lijkt.  
 
Empirische verificatie 
Waarnemingen die je moet kunnen 
doen om te controleren of een uit-
spraak klopt.   

Falsificatie 
Weerlegbaarheid. 
  
Framing 
Het bewust of onbewust gebruiken 
van specifieke taal of beelden met het 
doel om mensen te overtuigen.  

Hadith 
De tradities van de profeet Moham-
med, naast de Koran een belangrijke 
bron in de islam.  
 
Hypothese 
Een onderzoeksvraag (een vooronder-
stelling) waarop met experimenten en 
waarnemingen een antwoord wordt 
gezocht.  
 

Indoctrinatie 
Het opdringen en voortdurend her-
halen van bepaalde ideeën, met de 
bedoeling dat deze kritiekloos worden 
aanvaard. 

Klimaatscepticus 
Iemand die sceptisch is over de rol 
van de mens bij klimaatverandering. 
Volgens hem of haar zijn er andere 
factoren verantwoordelijk voor de 
opwwarming van de aarde.  
 
Koran 
Het heilige boek van de islam.  

Manipulatie 
Het opzettelijk veranderen, weglaten 
of verdraaien van feiten.  
 
Metafoor 
Beeldspraak gebaseerd op een ver-
gelijking tussen iets wat men wel en 
wat men niet kent.  
 
Methode 
De manier waarop je een weten-
schappelijk onderzoek verricht.  
 
Placebo-effect 
De suggestie dat een medicijn of een 
behandeling werkt, zorgt er al voor 
dat je je beter voelt.   

Pragmatische opvatting 
De opvatting waarbij het je niet gaat 
om wat waar is, maar of het werkt.
  
Propaganda 
Het overtuigen van mensen voor een 
bepaald standpunt, of het aanprijzen 
van een bepaalde opvatting.  
 
Referentiekader 
Je kennis, ervaringen, normen, waar-
den en gewoonten die de bril vormen 
waarmee je de wereld bekijkt.  

Schaamtecultuur 
In deze cultuur is eer de grootste 
waarde. Doe je iets wat jou of iemand 
die je lief is van die eer berooft, dan 
zit je fout. Iets dat die eer versterkt of 
herstelt, is goed.  
 
Schuldcultuur 
Er gelden in deze cultuur bepaalde 
regels en richtlijnen over goed en 
kwaad. Je bent schuldig als je deze 
overtreedt. 

Seculier 
Niet aan religie gebonden. 
 
Selectieve perceptie 
Ook: selectieve waarneming. Het 
(onbewust) aanpassen van alle nieu-
we informatie die je ontvangt aan je 
referentiekader.  

Socialiserende instituties 
Factoren als je opvoeding, je ervaring, 
je opleiding, je vriendenkring, de plek 
waar je geboren bent, de mate waarin 
je toegang hebt tot informatie. 
 
Stereotype 
Een vaststaand beeld over een hele 
groep mensen.   

Theorie van de selectieve perceptie 
De onbewuste selectie die je toepast 
bij het ontvangen van informatie. 
 
Verbeeldingskracht
Het vermogen om dingen te verzin-
nen. 

Vooroordeel 
Een oordeel over iets of iemand zon-
der dat je die zaak of persoon kent. 
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Blz. 34 & 35 Begrippenlijst
De belangrijkste begrippen die in dit 
magazine gebruikt worden staan hier 
op een rijtje, om het leren van een toets 
te vereenvoudigen.


