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

Start

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

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

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

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

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

Tot slot is er een interview met een 
tropenarts – iemand die in haar werk 
veel te maken heeft met het thema. 

Het magazine sluit af met een begrip-
penlijst, dat het leren voor een toets 
vergemakkelijkt. 
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1.  Opdracht 1 
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Bij gebruik Perspectief

     Werk je met Perspectief? In deze handleiding lees je bij welke paragraaf 
uit het hoofdstuk Je Lijf Je Leven 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 Je Lijf 
Je Leven in Perspectief. 

     §1 Je lichaam, dat ben jij 
Heb je een lichaam of ben je het? Je identiteit is een optelsom van 
uiterlijke en innerlijke factoren. 
 
§2 Mooi en lelijk 
In deze paragraaf wordt de steeds veranderende kijk op wat schoonheid 
is onderzocht. Ook wordt stilgestaan bij de vraag in hoeverre schoon-
heid maakbaar is. 
 
§3 Bedekken en onthullen 
‘Kleren maken de man of vrouw’ – je laat ermee zien wie je bent.  
Religies hebben er ook iets over te zeggen. Hoe bedekt moet/mag het 
zijn? 
 
§4 Gezond en ziek  
Er kan je van alles en nog wat overkomen. Hoeveel heb je zelf in de 
hand als het om gezondheid gaat? Vijf mensen van verschillende gelo-
ven reflecteren op hun ziekte of handicap. 
 
§5 Lichaam en geest 
Twee losse ‘dingen’ of onlosmakelijk verbonden?

w
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Handleiding per artikel

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

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

Blz. 4 & 5: In gesprek met zwemster 
Alinda
Alinda Dingshof is middelbare scho-
liere en topzwemster. In dit interview 
vertelt ze over wat dit betekent voor 
haar lichaam en geest.
- Lees het interview.
- Bespreek het na in een klassenge-
sprek. Vraag leerlingen naar hun eigen 
ervaringen met sporten, afzien, door-
zetten en discipline. 

Blz. 6 & 7: Nature & nurture. Onbe-
schreven blad of kind van je opvoeding 
Sluit aan bij §1, Je lichaam, dat ben jij,  
van Perspectief.
De invloed van je omgeving op de 
ontwikkeling tot wie je bent, speelt on-
geveer net zo’n grote rol als de genen 
die je mee krijgt.

- Lees ‘Start’. Je kunt het bijbehorende 
verhaal met foto’s op het digibord laten 
zien: https://www.viva.nl/werk-en-leven/
dubbelgangers-we-hebben-elkaar-ge-
adopteerd-als-zusjes/ (link via whyma-
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En als ik dood ben, huil 
maar niet. Ik ben niet 
echt weg moet je weten. 
Het is maar een lichaam 
dat ik achterliet. Dood 
ben ik pas, als jij me bent 
vergeten.
Bram Vermeulen

De reden dat ik ziekten 
heb, is dat ik een  
lichaam heb.  
Als ik geen lichaam had, 
wat voor ziekte zou ik 
dan kunnen hebben?
Lao-Tse

Een gezonde 
geest 
in een gezond 
lichaam.
Juvenalis

Als je in je geest 
investeert, wordt je 
lichaam vanzelf beter 
beheerd.
Midas Dekkers

Niet de arts maar 
het lichaam  
geneest de ziekte. 
Hippocrates

Geluk 
is nodig voor het 
lichaam,
verdriet 
ontwikkelt 
onze geestelijke 
kracht.
Marcel Proust

Ik werd opnieuw 
geboren toen mijn 
ziel en mijn lichaam 
elkaar liefkregen 
en een huwelijk aan-
gingen.
Kahlil Gibran

Lezen is voor de
geest 
wat beweging is 
voor het lichaam.
Sir Richard Steele

Bij het  thema

je lijf, je leven

Het is het eerste wat je ziet als je in de spiegel kijkt: je lichaam.  

En anderen herkennen jou aan je gestalte, aan je manier van lopen 
of lachen, praten of gebaren. Door je lichaam kun je ergens aanwezig 
zijn. Zonder lichaam was je nergens en zou je geen leven hebben.

In dit nummer van WHY magazine draait alles om dat lijf, waar-
mee we kunnen sporten, dat uniek is - met bijzondere kenmerken: 
vrouwelijk of mannelijk of misschien wel iets daartussenin. Met 
een eigen identiteit. Mooi of lelijk. 

Zonder lichaam zou je nooit een selfie kunnen maken of een 
naaktfoto van jezelf kunnen delen. Zonder lichaam zou je je 
niet kunnen gedragen, elkaar omhelzen of elkaar kunnen uit-
schelden. En om een tatoeage te zetten, heb je wel een lijf nodig.

Kleren maken de man - en de vrouw. Maar spieren onder die kleren 
zijn misschien nog belangrijker om vooruit te komen.

Zonder lichaam zou je niet gezond kunnen zijn of ziek kunnen wor-
den. Je zou niet kunnen eten en niet verzorgd hoeven worden. Je 
zou niet kunnen denken… en je zou zelfs niet dood kunnen gaan.

Dus zou je kunnen zeggen: je lijf is alles. Of toch niet…?

gazine.nl) en via https://www.bbc.com/
future/article/20160712-you-are-surpri-
singly-likely-to-have-a-living-doppel-
ganger vind je meer foto’s van het 
dubbelgangersproject van fotograaf 
Francois Brunelle.
- Hebben leerlingen (of jijzelf?) mis-
schien een foto van een familielid van 
vroeger met wie ze een grote gelijkenis 
vertonen? Zie ook opdracht 4: vraag 
leerlingen foto’s van hun ouders te stu-
ren en laat deze aan de klas zien. Kun je 
makkelijk zien wie bij wie hoort?
- Vraag na wat leerlingen bij hen zelf 
opvallende familietrekken vinden, in 
innerlijk of uiterlijk. Zijn die aangeboren 
of aangeleerd?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- Bij bron 1 kun je de MAX Masterclass 
van hoogleraar neuropsychologie 
Erik Scherder zien, die uitlegt welke 
vier hersenfuncties een rol spelen bij 
crimineel gedrag (45 min), of geef dat 
in combinatie met opdracht 2 mee 
als huiswerk: https://www.npostart.
nl/max-masterclass/19-09-2019/
POW_04322843. Houd daarna een 
filosofisch gesprek over de vraag in 
hoeverre een crimineel zelf verant-
woordelijk is voor zijn/haar gedrag. De 
handleiding voor zo’n gesprek vind je 
hier: www.whymagazine.nl/docenten.
- De eerste drie opdrachten zijn in-
dividueel te maken: Opdracht 1 gaat 
over een meisje dat door honden is 
opgevoed. Opdracht 2 gaat in op bron 
1. Opdracht 3 laat leerlingen nadenken 
over de vraag in hoeverre zij uniek zijn.
- Opdracht 4 (foto’s van ouders) kan 
klassikaal gedaan worden.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
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Topzwemster Alinda:
'Ik geloof dat je een lichaam hebt 
  en dat je je hersenen bent.'

A
linda Dingshof is zestien 
en woont in Hoogeveen. 
Zij is leerlinge van het Roe-
lof van Echten College en 

zit dit schooljaar in de 6e klas van het 
VWO. Naast haar drukke scholieren-
bestaan doet zij op hoog niveau aan 
wedstrijdzwemmen. Succes komt 
haar daarbij niet zomaar aanwaaien. 
Voor succes moet je namelijk niet 
alleen veel doen, maar ook veel laten. 
En je opvatting over je lichaam en je 
geest en de relatie tussen deze twee 
is van cruciaal belang.

Waarom zwemmen?
De vraag waarom Alinda juist voor 
wedstrijdzwemmen heeft gekozen is 
lastig om precies te beantwoorden. 
'Ik weet niet meer precies waarom ik 
voor deze sport gekozen heb. Ik heb 
veel verschillende sporten gedaan 
en ben uiteindelijk bij het zwemmen 
gebleven. Ik zag het toen een keer 
op tv en ik dacht: Dat wil ik ook gaan 
doen.'

Zestien uur trainen
Het bedrijven van topsport kost veel 
tijd en energie. Maar het is ook leuk! 
Zeker als je inspanningen zich uitbe-
talen in aansprekende resultaten. Bij 
Alinda is dat zeker het geval. 
'Ik train ongeveer 16 uur in de week. 
Iedere dag behalve op zaterdag, maar 
dan hebben we meestal wel een 
wedstrijd. We trainen vooral voor de 
Nederlandse Kampioenschappen, 
maar het aankomend jaar heb ik ook 
een kleine kans om het Europese 
Jeugd Kampioenschap te halen. We 
hebben een heel leuke club met veel 
gezelligheid. Ik heb bij de NK’s zowel 
met de estafette als individueel me-
dailles gehaald. Sportief hoogtepunt 
was wel dat ik driemaal Nederlands 
jeugdkampioen geworden ben.'

Aangestuurd
Over de verhouding tussen haar 
geest en lichaam is Alinda genuan-
ceerd en haar mening sluit naadloos 
aan bij die van de meeste topspor-
ters. 'Ik geloof dat je een lichaam 
hébt en dat je je hersenen bént. 

Met je hersenen stuur je aan wat je 
met je lichaam doet. Veel bewegin-
gen gaan bijna automatisch, maar 
worden wel aangestuurd door je 
hersenen. Je lichaam is beperkt en 
daar kun je niks aan doen.'

Mentaal
'Wel kun je je lichaam trainen, maar 
dat kan alleen als je jezelf daartoe zet. 
Als je zelf geen zin hebt in trainen 
of snel opgeeft, zal je lichaam niet 
sterker worden. Ook bij wedstrijden 
is het mentale heel belangrijk, om 
je lichaam aan te sturen. Als je zelf 
denkt "dit wordt toch niks" of "ik heb 
vandaag niet zo’n zin", dan wordt het 
ook niks.' Illustratief voegt zij daaraan 
toe: 'Soms ga je bij een wedstrijd he-
lemaal kapot. Je lichaam wil eigenlijk 
niet meer verder en je gaat verzuren. 
Maar je wil niet opgeven. Met je 
wilskracht kan je dan soms je lichaam 
toch nog zover krijgen om door te 
zetten. Daar is veel doorzettingsver-
mogen voor nodig. Dat zit in je her-
senen en niet in je lichaam. Ook als 

je twijfelt om iets te gaan doen, doe 
je dat niet met je lichaam, maar met 
je hersenen. Met je geest bedenk je 
wat je wil doen en je lichaam voert 
dat uit. Daarom geloof ik dat je een 
lichaam hebt en je hersenen bent.'

Verhouding
In hoeverre is dan een goede ver-
houding tussen het fysieke en het 
mentale van belang? 'Dat vind ik een 
lastige vraag. Ik denk dat als je hoog 
wil scoren, dat die verhouding dan 
wel goed moet zijn. Als je denkt dat 
je het niet kunt, zal het ook lastig 
worden. Als je overmoedig bent, 
werkt dat soms wel mee, maar dat 
kan fysiek ook tegen je werken. Ik 
denk dat ik op dit punt nog wel wat 
extra zelfvertrouwen kan gebruiken.'

Discipline
Topsport bedrijven met zoveel trainen 
per week vereist een stalen discipli-
ne. Dat heeft niet alleen gevolgen 
voor je opleiding, maar ook voor je 
sociale leven. Alinda: 'Je hebt veel 
minder tijd. Je moet vaak trainen en 

daardoor kun je ’s avonds vaak niks 
of weinig meer doen. Hierdoor lukt 
het bijvoorbeeld ook niet altijd om 
mijn schoolwerk af te krijgen en voor 
alle toetsen goed te leren. Je moet 
dus heel goed plannen. En je moet 
’s avonds op tijd naar bed, vooral ook 
omdat we ‘s ochtends trainen.
Vaak kun je in het weekend ook niet 
met vrienden afspreken, want we 
hebben bijna elk weekend een wed-
strijd en trainen ook op zondag.' 

Voeding
Voor haar is voeding overigens nog 
niet echt een issue. 'Veel letten op 
wat ik eet, doe ik niet. Dit komt ook 
omdat gezond eten lekker is en ook 
leuk om klaar te maken. Wel staan 
wij elke dinsdagochtend op de weeg-
schaal. Het is zeker belangrijk dat je 
niet te veel aankomt. Maar het is net 
zo belangrijk dat je niet te veel afvalt.' 

Weerstand
Recent kwam in het nieuws dat 
steeds meer topsporters geen 

hand meer geven – aan journalisten 
bijvoorbeeld. Zij zijn namelijk bang 
om daardoor bacteriële infecties op 
te lopen. Niet alleen Sven Kramer 
is inmiddels een bekend voorbeeld 
van dit gedrag. Ook de meeste 
renners in de Tour de France geven 
geen handen meer. Alinda: 'In de 
wintermaanden dragen we allemaal 
een muts om niet ziek te worden. 
Ik ben niet heel vaak ziek en ik denk 
ook niet dat je zomaar overal ziek 
van wordt. Ik vind dus dat je gewoon 
iemand een hand kan geven. Je moet 
zorgen dat je een goede weerstand 
hebt. Soms met behulp van wat extra 
vitaminen. Ik zeg ook niet zo gauw 
dat ik ziek ben. Het moet echt zo erg 
zijn dat ik amper op mijn benen kan 
blijven staan. Ik ben eerder "niet he-
lemaal fit", of "niet zo lekker". Ziek zijn 
veroorzaak je meestal niet zelf, maar 
overkomt je gewoon. Daar moet je je 
niet zo druk over maken.'•

Foto: KNZB / Nederlandse 
jeugd kampioenschappen, 
Dordrecht 2016.
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Onbeschreven blad of 
kind van je opvoeding?

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Hoe uniek is ieder mens?
2. Wat is de 'nurture-positie' en de 

'nature-positie' in het nature/
nurture-debat? 

3. Waarom is onderzoek naar 
tweelingen zo relevant binnen 
het nature/nurture-debat?

4. Waarom is het belangrijk om te 
weten of we gevormd worden 
door onze genen of onze omge-
ving? In welke situaties kan dat 
extra belangrijk zijn?

Er is er maar één zoals jij
Je vrienden herkennen je aan je gezicht. 
Alleen jij lijkt op de foto in je paspoort 
en kunt daarmee het vliegtuig in 
stappen. Nergens is er iemand zoals jij. 
Toch? Het feit dat er eeneiige tweelin-
gen bestaan, spreekt dit idee al tegen. 
En dan zijn er nog verhalen van mensen 
die ineens hun dubbelganger tegenko-
men, zoals Agnes en Ester overkwam 
(Zie 'Start'). Zijn we echt allemaal uniek? 
En wat maakt je dan tot wie je bent? 
Ligt je unieke kern vast in je genen, of 
komt deze voort uit de omstandigheden 
en omgeving waarin je bent opge-
groeid?

Schone lei
In de vierde eeuw voor Christus intro-
duceerde Aristoteles het begrip tabula 
rasa, ofwel ‘onbeschreven blad’. 
Volgens deze filosoof komen mensen 
ter wereld met een schone lei. Niks ligt 
vast, je wordt tijdens je leven gevormd 
door je omgeving. Ook Thomas van 
Aquino en John Locke waren het eens 
met deze nurture-positie: het idee dat 
de omgeving bepalend is voor wie 
wij zijn. Inmiddels hebben genetische 
studies uitgewezen dat een heel groot 
deel van hoe we zijn, vastligt in ons 
DNA, in onze nature dus. Tegenwoordig 
gaan de meeste psychologen, filosofen 
en biologen ervan uit dat zowel onze 
genetische aanleg als onze omgeving 

een rol spelen bij het vormen van onze 
menselijke eigenschappen. Ze houden 
zich dan verder vooral bezig met de 
verhouding tussen beide.

Tweelingen
Heb je weleens precies zo gereageerd 
als een van je ouders dat zou doen? 
Hoewel we denken dat we allemaal 
uniek zijn en ons gedrag volledig in ei-
gen hand hebben, hebben we veel mee-
gekregen van onze (voor)ouders. Maar 
lijk je op je vader of je moeder omdat 
je hun genen hebt geërfd, of omdat zij 
je opgevoed hebben? Wetenschappers 
houden zich ook al lang bezig met die 
vraag. Zij doen daarom tests met eenei-
ige tweelingen. Die geven namelijk een 
uniek inzicht geven in het nature-nur-
ture debat: de discussie of we vooral 
gevormd worden door onze genen of 
onze omgeving. Eeneiige tweelingen 
zijn namelijk genetisch identiek. Als er 
uit onderzoek blijkt dat er een verschil 
bestaat tussen twee leden van een 
eeneiige tweeling, moet dit dus wel 
door de omgeving komen. Bij twee-ei-
ige tweelingen is dit anders. Hun DNA 
is net zo verwant als dat van ‘gewone’ 
zussen en broers. Door deze twee soor-
ten tweelingen te vergelijken, kunnen 
onderzoekers erachter komen wat ge-
netisch en wat omgevingsbepaald is. In 
2015 verscheen het onderzoek van Da-
nielle Posthuma, neurowetenschapper 

Waarom kun je goed leren, ben je bang voor spinnen of heb je geen 
gevoel voor ritme? Dat je je bruine haar of blauwe ogen van je (voor-)
ouders geërfd hebt, weten we inmiddels. Maar in hoeverre je karak-
tereigenschappen in je DNA opgeslagen zitten of het product zijn van 
je opvoeding, dat is een vraag die al eeuwen gesteld wordt. 

aan de Vrije Universiteit van Amsterdam 
en het VUmc. Zij analyseerde de resulta-
ten uit bijna 3.000 eerder gepubliceerde 
tweelingstudies en concludeerde dat 
genen en omgevingsfactoren een nage-
noeg even grote rol spelen: 49 tegen 51 
procent. Volgens haar eindigt het nature/
nurture-debat dus in gelijkspel. 

Relevantie
Het debat over wat ons karakter vormt, 

is niet alleen in theorie interessant, maar 
heeft ook maatschappelijke consequen-
ties. In de psychiatrie is het relevant 
om te weten of een aandoening, zoals 
schizofrenie of een depressie, al in je 
familie voorkomt. Dat vergroot namelijk 
de kans dat jij deze ook krijgt. En bij het 
voorkomen en behandelen van criminali-
teit, is het van groot belang om te weten 
of je agressief geboren wordt of dat dat 
door een slechte opvoeding komt.

Agnes werd in de trein  
aangesproken door een wild- 
vreemde. Hij leek haar te kennen, 
maar Agnes had geen idee wie hij 
was. Wat bleek? De man zag haar 
aan voor Ester. Volgens de vreem-
de leken de twee vrouwen bizar 
veel op elkaar. Agnes zocht deze 
'dubbelganger' nieuwsgierig op 
via Facebook en legde contact. Ze 
spraken af. Dat was een bijzonde-
re ervaring. ‘Het is best vreemd 
om naar jezelf in een ander te 
kijken!’ Niet alleen qua uiterlijk 
lijken de vrouwen op elkaar. Ze 
hebben allebei een kleine tattoo 
op hun pols, zijn beiden creatief 
en houden van dezelfde muziek. 
Toch zijn er ook een hoop ver-
schillen. Hoewel ze op straat vaak 
voor de ander aangezien worden, 
ziet Agnes’ oma de overeenkomst 
bijvoorbeeld helemaal niet. Lees 
het hele verhaal op whymaga-
zine.nl. 
De kans dat iemand zoveel op je 
lijkt, is klein. Denk jij dat je een 
     dubbelganger hebt en die ooit  
 zult vinden? 
       Naar: Viva.nl

BRON 1 CRIMINELE KLEUTERS
Psychologen hebben de hersenen van drie-
jarigen bestudeerd. Dezelfde kinderen wer-
den vervolgens twintig jaar lang gevolgd. 
Op basis van die onderzoeken kunnen ze 
nu min of meer voorspellen of een kleuter 
later in de criminaliteit zal belanden. De 
studie wijst er namelijk op dat al op jonge 
leeftijd vastgesteld kan worden of een kind 
later in de problemen komt. Hoe slechter 
de amygdala – het deel van de hersenen dat 
informatie uit zintuigen koppelt aan emoties 
– bij de kleuters functioneerde, hoe groter 
de kans was dat ze later crimineel gedrag 
gingen vertonen. De onderzoekers bena-
drukken dat het lastig is om op basis van 
deze kenmerken vast te stellen of een kind 
later een crimineel wordt, maar vaststaat 
dat de afwijkingen de kans vergroten. Ook 
concludeerde het onderzoek dat bepaalde 
afwijkingen in het gedrag van kinderen erop 
kunnen wijzen dat een kind een grotere 
kans heeft om later uit te groeien tot een 
psychopaat.
Bron: scientias.nl.

1.  Bekijk op whymagazine.nl het filmpje over Oxana Malaya, een meisje dat werd achtergelaten  door haar ouders en werd opgevoed door honden.
 a. Onder welke omstandigheden werd Oxana geboren? 
 b.  Wat voor gedrag vertoonde Oxana toen ze een aantal jaar later werd gevonden? En hoe ging het met haar 

toen ze twintig jaar oud was? 
 c. Wat voor inzicht geeft het verhaal van dit meisje over nature en nurture? 

2.  Lees bron 1, lees het hele artikel op whymagazine.nl en beantwoord de volgende vragen. 
 a.  Als crimineel gedrag grotendeels voortkomt uit biologische en genetische factoren, is het dan wel eerlijk om mensen zo hard op dat gedrag aan te pakken? 
 b.  Zou er bij het straffen van criminelen rekening gehouden moeten worden met genetische factoren die tot 

het gedrag hebben geleid?  
 c. In hoeverre kan een crimineel persoon schuld aangerekend worden? Motiveer je antwoord. 

3.  Lees de tekst en de tekst bij 'Start'. Denk je dat ieder mens uniek is? Geef argumenten voor je antwoord.

4. Neem een foto van je biologische vader en/of moeder mee. 
   Gooi de foto’s van jullie ouders op een stapel (hou de foto’s van je ouders als set bij elkaar) en probeer uit         te puzzelen welke leerling bij welke foto(’s) hoort.

Tekst: Maxine Herinx
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Blz. 8 & 9: Gender en sekse. Typisch een 
jongetje of een meisje? 
Sluit aan bij §1, Je lichaam dat ben jij,  
van Perspectief 
Een uitleg van het verschil tussen de 
begrippen sekse en gender en over 
mannelijk en vrouwelijk. In hoeverre 
zijn die verschillen aangeleerd?

- Lees ‘Start’. De hele documentaire is 
te zien via whymagazine.nl of https://
www.npostart.nl/3doc/26-06-2017/
BNN_101384084 en duurt 55 minuten.
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- Praten over gender en sekse kan bij 
sommige leerlingen nogal wat weer-
stand oproepen: ‘Ze moeten gewoon 
normaal doen,’ wordt er dan gezegd. 
Een mooie aanleiding om met de klas 
een filosofisch gesprek te houden over 
de vraag wat normaal dan precies is, 
of over de vraag wat een ‘echte’ man of 
vrouw is. De handleiding voor zo’n ge-
sprek vind je hier: www.whymagazine.
nl/docenten.
- Vind je het moeilijk om een gesprek te 
voeren over een moeilijk onderwerp? 
Er zijn speciale trainingen die je hand-
vatten geven voor een goed gesprek in 
de klas, bijvoorbeeld deze: https://www.
goedemorgenopschool.nl/training.
- Opdracht 1 laat leerlingen onderzoek 
doen naar de rol van gender in reclame 
of film.
- Opdracht 2 gaat over ‘genderneutraal’.
- Opdracht 3 laat leerlingen kijken naar 
de documentaire die bij ‘Start’ ge-
noemd wordt. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 10 & 11: Identiteit. Wie ben jij 
eigenlijk?
Sluit aan bij §1, Je lichaam, dat ben jij, 
van Perspectief.
Wie je bent, kun je zien als een soort 
‘werk in uitvoering’. Het verschilt niet 
alleen in tijd, maar ook in plaats. En 
hoe anderen jou zien kan nóg weer 
anders zijn.

- Lees ‘Start’ en bespreek dit. Hebben 
leerlingen hier ook ervaring mee? Bij-
voorbeeld omdat er een broer of zus op 
dezelfde school zit? Of in hun woon-
omgeving (‘Ah, jij bent er één van…’)? 
Is dat wel eens leuk en handig? Of ook 
wel eens vervelend?
- Lees het vervolg van het artikel. Con-
troleer of de leerlingen de verschillende 
begrippen goed begrijpen.
- Lees bron 1.
- Opdracht 1 kan in groepjes gemaakt 
worden. Leerlingen onderzoeken hun 
persoonlijke en sociale identiteit.
- Opdracht 2 gaat in op bron 1. Laat 
leerlingen een manier bedenken om te 
onderzoeken of de klas meer gericht is 
op ‘vrijheid’ of op ‘tradities’. 
- Opdracht 3 maken leerlingen individu-
eel: wat zegt jouw kledingkast over jou?
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 12 & 13: Schoonheidsideaal. Lindy 
en Lizzie voldoen niet aan de norm.
Sluit aan bij §2, Mooi en lelijk, van 
Perspectief.
In de Opiumwet staat wat wel en niet 
is toegestaan in het bezit, gebruik en 
verkoop van drugs.

- Lees ‘Start’. Zoek op Instagram naar 
#bodypositivity. Wat kom je zoal tegen? 
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Wie ben jij eigenlijk?

Identiteit 
Identiteit – wie je bent – wordt door 
veel mensen ervaren als iets wat je 
hebt, als iets dieps vanbinnen, met een 
vaste kern. In de wetenschap wordt 
op een andere manier naar identiteit 
gekeken. Identiteit wordt daar gezien 
als contextafhankelijk en relationeel. 
Dat betekent dat wie je bent afhan-
kelijk is van tijd en omgeving en dat 
deze identiteit ontstaat in relatie met 
anderen.

Ontwikkeling
De omschrijving van je identiteit zal nu – 
als vijftien- of zestienjarige – waarschijn-
lijk heel anders zijn dan over twintig jaar, 
als midden dertiger. In de levensloop-
psychologie wordt identiteit daarom ook 
wel beschouwd als een ‘never ending 
story’ of ‘werk in uitvoering’. Identiteit 
heb je dus niet, maar blijft je hele leven 
in ontwikkeling.

Factoren
De puberteit (adolescentie) is een heel 
belangrijke leeftijdsfase voor het ontwik-
kelen van je identiteit. Aanleg (erfelijk 
en aangeleerd), omgeving en bijzondere 
levensgebeurtenissen spelen allemaal 
een rol. Deze factoren vormen je als 
mens. Als iemand op jonge leeftijd een 
traumatische gebeurtenis meemaakt en 
dit niet goed kan verwerken, kan dit een 
mensenleven lang grote invloed heb-
ben. Iemand kan bijvoorbeeld verande-
ren van een vrolijk, spontaan persoon in 
een angstig, teruggetrokken persoon.
Waarom is het eigenlijk zo belangrijk 

om meer te weten te komen over je 
identiteit?
Door hier bewust over na te denken, 
ontwikkel je zelfkennis. Namelijk:
• Je weet waarom je dingen doet en 

waarom je bent zoals je bent.
• Je weet wat je zwakke en sterke 

kanten zijn.
• Je weet hoe je overkomt op anderen.

Bewust
Zelfkennis is tweeledig. Het bestaat uit 
het zelfbeeld (hoe jij jezelf ziet) en je 
imago (hoe anderen jou zien). Beide 
zijn belangrijk om je bewust van te zijn. 
Want dan kun je er ook iets mee doen. 
Bijvoorbeeld als je een goede eerste 
indruk wilt maken bij een sollicitatiege-
sprek. Of als je goed wil reageren op 
een klasgenoot of een docent.

Kenmerken
In de psychologie maken ze onderscheid 
tussen persoonlijke en sociale identiteit. 
Persoonlijke identiteit verwijst naar 
het zelfbeeld van mensen waarin ken-
merken centraal staan die hen uniek 
maken ten opzichte van anderen. 
Bijvoorbeeld als je jezelf omschrijft als: 
‘ik ben sportief’ of ‘ik ben eigenwijs’. 
Sociale identiteit verwijst naar wat we 
met anderen delen op basis van spe-
cifieke kenmerken zoals leeftijd, ge-
slacht, etniciteit (afkomst) of religie. 
Bijvoorbeeld als je jezelf omschrijft als: 
‘ik ben Nederlander’, of ‘ik ben christen’. 
Maar ook ‘ik ben voetballer’ of ‘ik ben 
scholier’ vallen onder deze categorie. 

Wie je bent lijkt een simpele vraag. Jij bent jij en van jou is er maar één. 
Toch is het lastiger. Ben je dezelfde als toen je leerde lopen? Ben je dezelf-
de als je op je kamer zit en als je uitgaat met vrienden? En ben je sportief, 
een durfal, een stille of een bangerik? En is het belangrijk om dat te weten?

Wij en zij
Mensen behoren tot meerdere sociale 
categorieën en groepen en beschikken 
dan ook over meerdere sociale identitei-
ten. De nadruk ligt op de overeenkom-
sten, wat wordt gedeeld. En daarmee 
wordt automatisch ook onderscheid 
gemaakt tussen ‘wij’ en ‘zij’. Als je een 
Drent bent, betekent dat tegelijkertijd 
dat je geen Fries bent. Bepaalde sociale 
groepen sluiten elkaar uit.
Sociale identiteiten zijn openbaar en 

worden maatschappelijk vastgesteld. 
Dit staat los van de gevoelens van de 
persoon zelf. Een persoon kan zichzelf 
bijvoorbeeld totaal niet verbonden 
voelen met zijn of haar etnische ach-
tergrond, maar door anderen wel zo 
benaderd worden. Je zelfbeeld kan heel 
anders zijn dan je imago. 
Ook al kun je psychologisch gezien je
etnische identiteit negeren, sociaal 
gezien kan dit lastig of zelfs onmogelijk 
zijn.

BRON 1
In juni 2019 publiceerde het Sociaal 
Cultureel Planbureau het rapport Denkend 
aan Nederland. Dit ging over een onderzoek 
naar wat Nederland voor Nederlanders 
betekent. We blijken het behoorlijk eens 
te zijn over wat Nederland tot Nederland 
maakt. Vooral de taal, bepaalde symbolen 
en tradities, zoals Koningsdag, Dodenher-
denking en Bevrijdingsdag, oliebollen met 
oud en nieuw en Sinterklaas, zijn belangrijk. 
Ook ‘vrijheid’ wordt vaak genoemd. Soms 
kunnen die zaken botsen. Zijn het vooral 
onze tradities die ons verbinden en moeten 
we die koste wat het kost bewaren? Of is 
vrijheid belangrijk en moeten we die be-
schermen? Hoewel Sinterklaas door ieder-
een als belangrijk wordt gezien, verschillen 
de meningen over hoe daar een goede 
invulling aan gegeven kan worden. (Zie ook 
opdracht 2.)

Tekst: Renee Pees

•

Identiteit

1.  Wie ben jij?
a.  Deze vraag gaat over je zelfbeeld. Doe de volgende opdrachten in groepjes  

van drie. Noem vijf kenmerken van jouw persoonlijke identiteit en vijf  
kenmerken van jouw sociale identiteit.

b.   Deze vraag gaat over jouw ‘image’. Vraag aan de andere twee leden van je groepje  
om tenminste vijf persoonlijke identiteitskenmerken en vijf sociale identiteitskenmerken van jou te noemen.c. Vergelijk de antwoorden. Welke antwoorden komen overeen en welke antwoorden verschillen? Bedenk een    verklaring voor de verschillen en/of de overeenkomsten.

2.  Lees Bron 1 en de samenvatting van het SCP-rapport op whymagazine.nl.  
a. Onderzoek of jouw klas meer gericht is op ‘tradities’ of op ‘vrijheid’. Bedenk zelf een manier waarop je dat het beste kunt onderzoeken. Welke vragen kun je dan stellen? 
b. Vind jij Nederland een verdeeld land? Waaraan merk je dat?

3.  Lees de Loesje poster die op deze bladzijde staat. Wat zegt jouw kledingkast over jou?
 a. Maak foto’s van kledingstukken die iets van jouw identiteit laten zien.
 b. Maak er een collage van en schrijf erbij welke identiteit je ermee uit wilt dragen.
 c. Zijn er ook kledingstukken die je nooit aan zou doen? Verzamel daar ook afbeeldingen van en plak die op de          achterkant van je collage.

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

identiteit? Waardoor wordt die 
bepaald?  

2. Wat zijn zelfbeeld en imago?
3. Wat zijn persoonlijke en sociale 

identiteiskenmerken? Welke 
heb jij er daarvan? 

Miljuschka Witzenhausen is  
tv-kok en presentatrice. Maar 
ze is ook het nichtje van top-
crimineel Willem Holleeder. Dat 
maakte haar jeugd niet makkelijk. 
Miljuschka: ‘Je hebt voortdurend 
het gevoel dat je met een 3-0 ach-
terstand begint. Al zeiden we er 
zelf nooit iets over; er was geen 
ontsnappen aan ons verhaal. Ik 
was 9 jaar toen ik bij een brood-
jeszaak iets te eten ging halen. 
'Zo,' vroeg de man achter de 
toonbank, ‘en wat gaat er van dít 
Holleedertje worden? Ga jij ook 
helemaal de verkeerde kant op?' 
Als volwassene hield ze geheim 
dat Holleeder haar oom was. An-
ders had ze haar tv-carrière wel 
kunnen vergeten. Tot RTL Boule-
vard haar geheim bekendmaakte. 
‘Vanaf dat moment was ik niet 
langer Miljuschka, maar werd ik 
       het nichtje-van.’ 
            Bron: Volkskrant magazine
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Typisch een jongetje  
of een meisje?

Eerst maar even de verschillende ter-
men verduidelijken. Wat is gender en 
wat is sekse? Journaliste Lisa Peters 
legde het kort maar krachtig uit: sekse 
zit tussen je benen, gender zit tussen 
je oren. Sekse gaat dus over de bio-
logische verschillen tussen man en 
vrouw, de verschillen in hormoon-
huishouding en geslachtsdelen. Ge-
nder gaat om hoe jij je daarbij voelt 
en om de kenmerken die cultureel 
worden toegeschreven aan manne-
lijkheid en vrouwelijkheid. Bij verre-
weg de meeste mensen valt dat samen: 
je lichaam laat zien dat je een vrouw 
bent en zo voel je je ook. Voor andere 
mensen is dat minder eenduidig. (Zie 
ook 'Start'). 

Oude geschriften
Het man- dan wel vrouw-zijn bepaalt 
een groot deel van je identiteit. Het 
heeft consequenties voor veel aspecten 
van je leven. Het bijbehorende gedrag 
– hoe gedraagt een ‘echte man’ of een 
‘echte vrouw’ zich – wordt dan ook van 
jongs af aan al aangeleerd. Of is dat ge-
drag ook aangeboren? Is het ‘nature of 
nurture’? Oude religieuze geschriften, 
zoals de Bijbel en de Koran, plaatsen 
de vrouw in een ondergeschikte rol en 
positie. De man staat ‘boven’ de vrouw 
en de vrouw moet zich kuis, gehoor-
zaam en bescheiden gedragen. Deze 
oude beelden hebben eeuwenlang een 

enorme invloed gehad en niet alleen bij 
gelovigen. 

Onderzoek
Verschillende wetenschappen houden 
zich inmiddels bezig met de verschillen 
tussen man en vrouw. Neuroweten-
schappers, bijvoorbeeld, onderzochten 
verschillen in hersenen en in gedrag. 
Daaruit is gebleken dat mannen en vrou-
wen biologisch niet gelijk zijn. Genetisch 
onderzoek laat zien dat xx- en xy-chro-
mosoomparen erfelijke informatie 
dragen die aanzetten tot een scala aan 
lichamelijke en geestelijke verschillen. 
Dat beperkt zich niet tot wat zichtbaar 
is. Tegelijkertijd is het goed om je te rea-
liseren dat de verschillen op individueel 
niveau tussen mannen en vrouwen on-
derling gemiddeld net zo groot zijn al die 
tussen de beide seksen. Dit komt met 
name door de invloed van de omgeving. 
Dat zorgt ervoor dat al deze onderzoe-
ken enorm complex zijn.

De verschillen verklaard
Hersenonderzoeker Dick Swaab en 
bio-psychologe Martine J. Delfos geven 
een biologische en evolutionaire ver-
klaring. Onze hersenen zijn geprogram-
meerd om ons op onze latere rol in de 
maatschappij voor te bereiden. Volgens 
hen hebben vrouw ‘zorg’ als voorkeurs-
gedrag. Ze laten dit zien op school, in 
hun werk en carrière en in hun relaties. 

Het maakt nogal wat uit of je als jongetje of als meisje wordt geboren. 
Je wordt vanaf de eerste de beste dag anders aangekleed en aange-
sproken. Het man- of vrouw-zijn is een kern van iemands persoonlijk-
heid. Maar welke gevolgen hebben de biologische sekseverschillen?

Mannen zouden ‘competitie’ als voor-
keursgedrag hebben. Dit is de drijvende 
kracht achter hun gedrag om het territo-
rium te bevechten en ook dit laten ze op 
alle levensterreinen zien. Deze specifie-
ke mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten 
zijn ontwikkeld om te zorgen voor onze 
grootste overlevingskansen.

Eigen invloed
Dit betekent niet dat er geen sprake kan 
zijn van roluitwisselbaarheid. Man-
nen en vrouwen kunnen in principe 
dezelfde taken aan. Delfos en Swaab 
geven aan dat mensen ook zelf invloed 
hebben op hun ontwikkelingsproces; je 
kunt immers van alles aanleren. Delfos: 
‘Het zou verstandiger zijn om te probe-
ren te emanciperen mét de biologische 
stroom mee, in plaats van tegen de 
biologische stroom in. Dat wil zeggen: 
te emanciperen op basis van acceptatie 
en waardering van de verschillen tussen 
mannen en vrouwen.’

Neuroseksisme
Psychologe Cordelia Fine betoogt dat de 
verschillen tussen man en vrouw niet 
te verklaren zijn vanuit de evolutie of 

biologie. Er bestaan volgens haar geen 
specifiek vrouwelijke of mannelijke brei-
nen, of karaktereigenschappen. Zij zegt: 
dat is neuroseksisme. Seksisme is een 
waardeoordeel vellen op basis van ie-
mands sekse. In dit geval dus gestoeld 
op de neurologie. Fine wijst erop hoe je 
direct vanaf je geboorte te maken hebt 
met bepaalde verwachtingen en erva-
ringen op basis van je geslacht. Meisjes 
worden eerder ‘lief’ genoemd, jongens 
zijn ‘stoer’. Deze gender stereotypen, 
genderrollen en gendernormen (hoe je 
als echte man of echte vrouw hoort 
te gedragen) worden doorgegeven 
via je omgeving en cultuur. Vanaf onze 
vroege jeugd passen we ons aan. We 
kopiëren het gedrag dat we om ons 
heen zien. Dat zorgt er mede voor dat 
de sekseongelijkheid in stand wordt 
gehouden. 

Gelijkwaardigheid
Het blijft een discussiepunt in hoeverre 
sekse- en genderverschillen zijn aange-
boren of aangeleerd. Maar het strijden 
voor seksegelijkheid gaat in wezen om 
een gelijkwaardige behandeling van elk 
mens, ongeacht het geslacht. 

BRON 1 GENDERNEUTRAAL
Sinds een aantal jaren kun je ‘genderneu-
trale’ toiletten tegenkomen. Op de ene 
deur staat een poppetje in een broek, op 
de andere een poppetje in een rok en op 
de derde een poppetje met een halve rok, 
halve broek. Onder andere de Gay-Straight 
Alliance (GSA), een beweging voor gender-
gelijkheid op scholen, heeft zich hiervoor 
ingezet. Ze willen ook graag zulke toiletten 
op scholen. ‘Juist transgender jongeren 
worstelen met de keuze voor de ‘juiste’ 
wc,’ zeggen ze. ‘Zo erg dat ze vaak zo min 
mogelijk drinken om op school maar niet 
te hoeven plassen.’ Ze ontwierpen speciale 
stickers voor de wc-deuren. Afhankelijk hoe 
je kijkt, zie je een mannetje, een vrouwtje, 
of iets er tussenin. ‘De stickers zetten ook 
vraagtekens bij de hokjescultuur: moet je 
per se man of vrouw zijn?’ zegt de GSA. 

1.       Zoek een reclame of film uit die expliciet gericht is op jouw sekse. 
a. Noem in je eigen woorden minimaal drie aspecten van de film of reclame die verwijzen naar gender. 
b. Voel je je aangesproken door de film of reclame? Waarom wel of niet?

2.  Lees bron 1 en de twee artikelen uit De Correspondent via whymagazine.nl. 
a. Wat vind je de genderneutrale toiletten? Zouden ze ook bij jou op school moeten komen? Geef minstens 
twee argumenten om je mening te onderbouwen. 
b. In Zweden is er een genderneutrale school. Onze NS spreekt zijn klanten aan met ‘beste reizigers’. De Brit-ten hebben ‘schadelijke genderstereotypen’ in reclames verboden. Schrijf een betoog van 300 woorden over één van deze drie onderwerpen. Beargumenteer hierin of je voor of tegen dergelijke initiatieven bent.

3.  Lees 'Start' en bekijk de documentaire via whymagazine.nl. 
a. Leg in je eigen woorden uit wat er bedoeld wordt met ‘binair genderperspectief.’

       b. Denk na over de vraag waar jij jezelf plaatst op de lijn tussen het hokje ‘man’ en het hokje ‘vrouw’. Zet                   een kruisje op de lijn hierboven.

Tekst: Renee Pees & Hilde van Halm
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Gender & sekse

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

se’ en wat ‘gender’? 
2. Welke wetenschappelijke in-

zichten zijn er over de verschil-
len tussen man en vrouw?

3. Wat wordt er bedoeld met met 
het ‘binair genderperspectief’? 
Waar op de lijn tussen de twee 
genders bevind jij je? 

In de documentaire 
Genderbende worden vijf 
jonge mensen gevolgd. Zij voelen 
zich geen man of vrouw, maar 
iets ertussenin. Ook al is het las-
tig om altijd maar ‘anders’ te zijn, 
toch zijn ze trots op de persoon 
die ze zijn. Zou het niet voor ie-
dereen bevrijdend zijn als we het 
hokjes-denken rondom mannen 
en vrouwen zouden doorbreken?
     Bekijk de documentaire op 
         whymagazine.nl. 
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- Extra: de emancipatieorganisatie 
Women Inc. lanceerde in september de 
campagne #ToenIkMijZag over repre-
sentatie in de media. Mensen van kleur, 
mensen met een beperking, dikke men-
sen en transgenders vertellen waarom 
het zo belangrijk is om ‘mensen zoals 
zij’ terug te zien in de media. Er zijn 
verschillende podcasts te beluisteren: 
https://www.womeninc.nl/thema/be-
perktzicht/toenikmijzag/. Luister er zelf 
naar voor extra achtergrondinformatie, 
of verbind een opdracht aan één van de 
podcasts.
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1 en 2.
- Opdracht 1 kan klassikaal of in groep-
jes gedaan worden.
- Opdracht 2 en 3 kunnen individueel 
gemaakt worden.
- Opdracht 4 gaat om een klassenge-
sprek over schoonheid. Bij vraag a. kan 
het handig zijn om de handleiding voor 
een filosofisch gesprek aan te houden. 
Je vindt deze hier: www.whymagazine.
nl/docenten.
- Opdracht 5 laat leerlingen in een blog 
reageren op Lindy en/of Lizzie.
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 14 & 15: Esthetica. Filosoferen over 
schoonheid en kunst
Sluit aan bij §2, Mooi en lelijk, van 
Perspectief.
De esthetica is de filosofische school 
die zich bezighoudt met schoonheid.

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1.
- Controleer of de leerlingen de tekst 
goed begrijpen.
- Opdracht 1 kan klassikaal of in een 
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Lindy en Lizzie voldoen 
niet aan de norm…

Al direct na haar geboorte, werd de 
Amerikaanse Lindy West ‘te groot’ 
genoemd. Een label dat de rest van haar 
leven op haar zware lichaam geplakt 
zou blijven. Lizzie Velasquez werd juist 
geboren met een zeldzame afwijking, 
waardoor haar lichaam geen vet of 
spierweefsel bevat. Dit zorgt ervoor dat 
ze slechts 25 kilo weegt, bij een lengte 
van 1.48 meter. Een groter verschil 
tussen beide vrouwen is nauwelijks 
denkbaar. Maar hun verhaal vertoont 
veel overeenkomsten. Beide vrouwen 
werd lang verteld dat ze er niet mochten 
zijn en beiden probeerden zich te ver-
stoppen. Nu spreken ze zich uit tegen 
de heersende schoonheidsnormen.

Verstoppen
Lindy beschrijft hoe het is om een te 
dikke vrouw te zijn in een wereld waarin 
vrouwen altijd te horen krijgen dat ze 
slank moeten zijn: ‘Je vouwt jezelf op 
als origami, en maakt jezelf op andere 
manieren kleiner: je neemt minder 
plaats in met je persoonlijkheid, omdat 
het met je lichaam niet kan.’ 
Het idee dat ze te groot was, maakte 
haar leven zelf alsmaar kleiner. Ze ging 
niet mee winkelen met vrienden, kwam 
tien jaar lang niet in een zwembad en 
vertelde haar vrienden dat ze niet van 
skiën hield, omdat ze bang was dat ze 
niet in de stoeltjeslift zou passen. Als 
ze naar haar vriendinnen keek – hoe 
die met hun lijf omgingen – voelde ze 

zich geen echte vrouw. Het duurde lang 
voordat dat gevoel veranderde. (Zie 
bron 1.) Lindy is nu activiste, schrijfster 
en columniste. Ze schrijft veel over 
feminisme en zelfbeeld. Ze schrijft over 
haar eigen lichaam, hoe ze haar gewicht 
heeft geaccepteerd en zichzelf nu mooi 
vindt zoals ze is.

Vechtlust
Lizzie zat nog op school toen ze een 
filmpje van zichzelf tegenkwam op 
YouTube met de titel ‘de lelijkste vrouw 
ter wereld’. In de reacties vertelden 
mensen dat ze maar beter zelfmoord 

Je wordt geboren met een lichaam en daar moet je het mee doen. 
Maar wat betekent het als je lijf wordt 'afgekeurd' door de rest van 
de wereld? Hoe voelt het als je wordt verteld dat je lelijk bent? Of als 
mensen je behandelen alsof je er eigenlijk niet zou moeten zijn? 

kon plegen of een zak over haar hoofd 
moest trekken als ze naar buiten ging. 
Lizzie baalde eerst van haar dunne lijf en 
de kinderkleding die ze moest dragen. 
Ze was gekwetst en bad iedere avond 
dat ze ‘normaal’ wakker zou worden. 
Maar na het zien van dit filmpje kreeg 
ze een enorme vechtlust. (Zie bron 
2.) Nu ze een boek heeft geschreven 
en een YouTube-kanaal heeft, krijgt ze 
steeds minder negatieve reacties en is 
ze bovendien weerbaarder. Met hu-
mor en relativeringsvermogen gaat ze 
de strijd aan met de mensen die haar 
haten. Bovendien probeert ze ze bewust 
te maken van het leed dat ze iemand 
anders aandoen. ‘Er zijn mensen die 
me belachelijk maakten en die me nu 
mailen om hun excuses aan te bieden. 
Dat vind ik mooi, maar ik ben slechts 
één persoon. Het zou fijn zijn als men-
sen zich zouden gaan realiseren dat ze 
mij dan misschien niet meer belachelijk 
maken, omdat ze mijn verhaal kennen, 
maar dat ze dat ook niet moeten doen 
met anderen. De mensen in hun eigen 
omgeving die altijd buiten de boot vallen 
en die alleen hun lunch zitten te eten op 
school.’ 

BRON 1  ALIENS
Lindy West: ‘Als ik nu naar foto’s kijk van mezelf als 22-jarige, zie ik een normaal meisje. Toen zag ik alleen maar onvolkomenheden. Wat helpt, is mijn gedachte-experiment 
over aliens. Als een alien op aarde zou landen, zou die echt geen verschil zien tussen mij en Angelina Jolie, laat staan dat hij kon vertellen wie er het knapste was. Het ‘perfecte lichaam’ is een leugen. Ik geloofde er lange tijd in, liet het mijn leven beïnvloeden en mezelf kleiner maken. Laat fictie je niet vertellen wat je moet doen. In het universum van die alien maakt het niemand uit of je arm flubbert.’

BRON 2  DE LELIJKSTE VROUW
Lizzie Velasquez: 'De negativiteit die over me werd uitgestort, heeft een vuurtje in me ontstoken. Ik wil niet anders behandeld worden alleen omdat ik er anders uitzie. Ik ben opgevoed door geweldige ouders die me hebben geleerd dat ik volkomen normaal ben, en ik laat me door niets weerhouden om de dingen voor elkaar te boksen die ik wil berei-ken in het leven. Voor elk negatief ding probeer ik een positieve tegenhanger te vinden. Zo ben ik dan wel blind aan één oog, maar ik heb wel geweldig haar! Ik word heus niet elke dag wakker met een positieve attitude, het is geen knopje dat je zomaar even omzet. Het blijft een continu proces, maar ik heb geleerd dat zodra ik mezelf met anderen begin te vergelijken en ik me rot voel, ik daarmee stop en mezelf herinner aan iets positiefs. Mijn geweldige familie bijvoorbeeld, die er altijd voor me is.’ 

Uit: Vivienne Groenewoud, ‘Ze noemden me de lelijkste vrouw ter wereld’, Reporters 
Online, 31 mei 2016. 

1. Bespreek de volgende vragen:
 a. Aan welke normen voldoen deze vrouwen niet? Volgens wie niet? 
 b. Waar komen die schoonheidsnormen vandaan en hoe worden ze in  
  stand gehouden? 
 c. Welke boodschap hebben Lindy en Lizzie? 
 d. Waaruit blijkt dat Lizzie zich door niets laat weerhouden om te  
  bereiken wat ze wil?

2. Lees bron 1.
 Leg uit welke uitwerking het gedachte-experiment van Lindy West op  
 haar heeft. Wat betekent dit voor de heersende schoonheidsnormen?

3. Bekijk de TED-talk van Lizzie op whymagazine.nl.  
 a. Wat vind je van haar presentatie?
 b. Hoe reageert het publiek op haar?
 c. Wat is haar boodschap?

4. Organiseer een klassendiscussie over schoonheid en uiterlijk.
 a. Wat is schoonheid?
 b. Hoe groot is de rol van het uiterlijk in het sociale verkeer?
 c. Waarom worden mensen op grond van hun uiterlijlk buitengesloten?
 d. Wat is er nodig om sociale uitsluiting te voorkomen?

 5. Schrijf een blog waarin je reageert op de strijd van
  Lindy en Lizzie.

Tekst: Maxine Herinx

•

Lizzie Velasquez tijdens haar TED-talk.

Lindy West tijdens haar bruiloft.

Schoonheidsideaal

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat doet het met je als je op 

grond van je uiterlijk niet wordt 
geaccepteerd?

2. Wat is het heersende schoon-
heidsideaal?

3. Hoe gaat de 'body positivi-
ty'-trend daar tegenin?

Ken jij de term ‘body positivity?’ 
Dit is een beweging die het lichaam 
wil vieren. Élk lichaam. Volgens de 
aanhangers van deze beweging is 
ieder lichaam namelijk goed zoals 
het is. Het hoeft niet slanker, witter, 
voller, gespierder om in een bikini of 
zwembroek te mogen. 
Sluit je je aan bij deze beweging, 
dan spreek je met jezelf af om nooit 
meer op dieet te gaan. Je haalt je 
calorieënteller-apps van je telefoon, 
je ontvolgt iedereen op social media 
die je ongelukkig maakt en je doet 
je weegschaal weg. En het belang-
rijkste: Je komt voor jezelf op als 
iemand je lichaam belachelijk maakt. 
En je doet datzelfde voor anderen.   
      Want iedereen mag er zijn!
 Bron: de Volkskrant
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groepje gedaan worden.
- Opdracht 2 gaat over een kunstproject 
van kunstenares Tinkebell. Deze op-
dracht kunnen ze zelfstandig maken.
- Opdracht 3 gaat over bron 1 en kan 
klassikaal of in groepjes besproken 
worden.
- Opdracht 4 maken leerlingen individu-
eel. Het eindresultaat kan aan de klas 
gepresenteerd worden. Je kunt het ook 
beoordelen voor een cijfer.
- Opdracht 5 gaat in op de stunt van 
Bansky, zoals die bij ‘Start’ is beschre-
ven. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 16 & 17: Sexting. Eén op de acht 
jongeren deelt wel eens een naaktfoto… 
Sluit aan bij §3 Bedekken en onthullen, 
van Perspectief.
Sexting komt veel voor. Het versturen 
van zulke foto’s kan op een veilige(re) 
manier, en er hoeft niks dramatisch te 
gebeuren. Maar het gaat ook weleens 
mis. Daarom aandacht voor de (moge-
lijke gevolgen van) sexting. 

- Lees ‘Start’. Haal eventueel meer cij-
fers en uitkomsten van whymagazine.nl 
en bespreek dit met elkaar.
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1 en 2.
- Ga middels een klassengesprek in 
op de vragen die in de tekst gesteld 
worden: moet alleen diegene worden 
aangepakt die de foto verspreidt? Of 
moet je zelf nooit zulke foto’s sturen? 
Biedt #geenhoofd voldoende bescher-
ming?
- Opdracht 1 kunnen leerlingen in twee-
tallen doen.
- Opdracht 2 vraagt leerlingen om met 
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Eén op de acht jongeren  deelt weleens 
een naaktfoto…

Sexting, het versturen van een seksu-
eel getinte foto of filmpje per mobiele 
telefoon, is aardig ingeburgerd. Het 
woord werd in 2010 opgenomen in het 
Nederlandse woordenboek, en verhalen 
over sexting duiken regelmatig op in de 
media. Je zou haast de indruk krijgen 
dat iedereen weleens een naaktfoto ver-
stuurt. Nou ja, dat valt wel mee. Hoewel 
cijfers uiteenlopen, blijkt uit onderzoek 
van Meldknop.nl – een initiatief van de 
kindertelefoon en de politie – dat één op 
de acht Nederlandse jongeren weleens 
naaktbeelden van zichzelf deelt. Echter 
geeft een derde aan weleens een naakt-
foto te ontvangen die niet voor hem of 
haar bedoeld was. 

Dubbele standaard
Uit onderzoek van Julia Lippman en 
Scott Campbell van de Universiteit van 
Michigan blijkt dat jongeren niet zomaar 
naaktfoto’s delen met de eerste de bes-
te. Sexting gebeurt met name binnen 
een romantische of seksuele relatie, of 
tussen mensen die graag een relatie 
met elkaar zouden willen hebben. Met 
name de wat oudere jongeren, en de 
jongeren die al seksueel actief zijn, doen 
aan sexting. Tenslotte blijkt dat jongens 
en meisjes evenveel sexts versturen. 
Toch is er sprake van een dubbele stan-
daard. Jongens en meisjes worden 
vaak anders behandeld wanneer er 
een sext uitlekt. Als een jongen naakt-
foto’s heeft, wordt dat vaak als stoer 
gezien. Maar meisjes worden vaak voor 
slet uitgemaakt als ze sexts versturen. 
Ook als jongens erom gevraagd hebben.  

Reputatie
Hoewel het illegaal is om naaktfoto’s 
van minderjarigen op je telefoon of 
computer te hebben, zijn jongeren 
vaker bang voor reputatieschade 
dan voor wettelijke gevolgen. Dat is 
misschien niet helemaal onterecht. 
Zo liet Francien Regelink op haar 
vijftiende haar borsten via de webcam 
aan een populaire jongen uit haar klas 
zien. Hij maakte een screenshot, dat 
vervolgens de hele school door ging. 
(Zie bron 1.) Francien schreef er een 
boek over en vocht terug. Maar niet 
iedereen komt zo’n sexting-schandaal 
te boven. (Zie bron 2.)

Schuld
Zoals bron 2 laat zien, kunnen ook 
jongens het slachtoffer zijn van sex-
ting. En ook meiden kunnen (mede)
dader zijn. Onderzoeker Willemijn 

Sexting, een samenvoegsel van ‘sex’ en ‘texting’, gaat over het feno-
meen waarbij jongeren naaktfoto’s of –filmpjes versturen per mobiele 
telefoon. Die beelden zijn uitsluitend bedoeld voor de ontvanger, 
maar regelmatig duiken er verhalen op van uitgelekte naaktfoto’s.  
Met alle gevolgen van dien. 

Krebbekx observeerde een tweede klas, 
waar een naaktfoto van Manon rondging. 
Wat bleek? Manon had inderdaad een 
naaktfoto gestuurd naar een jongen die 
ze leuk vond. Die had hem op zijn beurt 
doorgestuurd naar zijn beste vriendin. En 
zíj was degene die de foto vervolgens 
aan de rest van de klas doorstuurde. Ma-
nons vriendinnen gaven haar de schuld. 
Ze hadden haar toch gewaarschuwd voor 
deze jongen? Hoe kon ze dan toch zo 
stom zijn om zo’n foto te sturen!?
De vraag is wie er fout zit: degene die 
de foto gestuurd heeft, degene die de 
foto gedeeld heeft of degene die de foto 
verspreid heeft. Die vraag is niet alleen 
moreel interessant, maar ook juridisch. 
Het kost vaak heel veel moeite om 
een foto of filmpje van het internet te 
verwijderen, wanneer het al verspreid is. 
Is het dan genoeg om alleen de bron aan 
te pakken? Of kun je maar beter voorko-
men dan genezen en zulke foto’s nooit 
sturen? 
 
#geenhoofd
Dat sexting nare gevolgen kan hebben, 
staat dus buiten kijf. Waarom gebeurt het 
dan nog steeds? Omdat het spannend 
is. En omdat jongeren zo op afstand toch 
een vorm van seksueel contact kunnen 
ervaren. Maar vooral omdat ze de ont-
vanger vertrouwen. Maar dat vertrouwen 
kan lelijk beschadigd worden. Zelfs wan-
neer je denkt dat niemand je foto te zien 
krijgt of dat hij vanzelf verwijderd wordt 
in Snapchat, kan iemand een printscreen 
maken of kan je telefoon of cloud ge-
hackt worden. Het programma Spuiten 
en Slikken van omroep BNN startte in 
2016 de campagne #geenhoofd. Onder 
het motto: ‘als je iets deelt, hoofd buiten 
beeld’ raadden zij aan: stuur je een sext, 
doe het dan wel verstandig. Zorg dat je 
onherkenbaar blijft en je zo de gevolgen 
in de hand houdt. 
Zie whymagazine.nl.

BRON 1  FRANCIEN
‘Tja, waarom liet ik mijn borsten zien? Zulke dingen horen gewoon bij het digitale aftasten en ontdekken wie je bent. Maar als een gesprek uitlekt, kun je nog vrij makkelijk ontken-nen dat jij het hebt gestuurd. Met een foto kan dat niet. Twee jaar geleden besloot ik een boek te schrijven: Francien laat je tieten nog eens zien! Dat werd toen op school naar me geroepen. Ik wilde andere meisjes helpen, zodat ze zich een betere houding wisten te geven dan ik toen deed. Eigenlijk had ik de angel eruit moeten halen door te zeggen: “Ja, ze zijn mooi, hè, m’n tieten! Mijn moeder heeft ze ook, jouw zus ook.” Want al die menin-gen die mensen ineens hebben, zijn nog veel erger dan het feit dat ze jouw borsten zien. Ik schaam me er niet meer voor. Het was een martelgang, maar ik ben wel door schade en schande wijs geworden. Ik denk dat sommige lezers van mijn boek bijna plaatsvervan-gende schaamte zullen krijgen. Maar ik hoop dat ze ook denken: “Oh ja, eigenlijk doet iedereen aan seks”.’ Lees een fragment uit haar boek op whymagazine.nl. 

BRON 2  TOT WANHOOP GEDREVEN
Op een avond in 2017 zat Stefan (20) wat te Tinderen toen hij ineens een leuke match kreeg. Wat een leuke vrouw! Wat hij niet wist, was dat achter de foto van die mooie vrouw eigenlijk een man schuilging die hem in de val zou lokken. Het gesprek ging verder via WhatsApp en ging daar al snel een seksuele kant op. De ‘vrouw’ stuurde een uitdagende foto en vroeg Stefan om een pikant filmpje terug te sturen. Dat deed hij.  
Direct daarna sloeg het gesprek om. Als hij niet zou betalen, werd het filmpje gedeeld met zijn vrienden, school en familie. Dus betaalde Stefan honderd euro. En nog eens. Tot zijn geld op was. Wanhopig klom Stefan uit zijn slaapkamerraam, liep de snelweg op en sprong voor een auto. 

1. Bespreek de volgende vragen in tweetallen. 
 a. Is er sprake van een dubbele standaard voor jongens en meisjes?  
  Waarom is dat zo? 
 b. Is het maken en versturen van een sext altijd een slecht idee? 
  Zijn er omstandigheden waarin dat wel kan? 
 c. Hoe kan het slachtoffer van een uitgelekte sext volgens jullie het
  beste reageren? 
 d. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor een slachtoffer? 
 e. Wie is er schuldig wanneer een sext uitlekt en/of verspreid wordt?

2.  Maak een postercampagne over sexting. 
a. Bedenk welke boodschap jullie het belangrijkst vinden en op wie 

  jullie je willen richten. Bedenk dan een duidelijke boodschap en slogan 
b. Maak een poster of filmpje waarin jullie deze boodschap uitdragen. 

TIP: Maak er een wedstrijd van. De beste poster kan gedrukt  
 worden en op school opgehangen worden. 

Tekst: Maxine Herinx
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Sexting 17

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is sexting?
2. Wat zijn de gevaren van sex-

ting? 
3. Wie is/zijn er schuldig als er 

een naaktfoto wordt verspreid?
4. Waarom zijn de gevolgen van 

sexting vaak anders voor jon-
gens en meiden?

5. Op wie zou jij een campagne 
over sexting richten?

In de zomer van 2017 publi- 
ceerden Rutgers en Soa Aids 
Nederland een onderzoek over 
jongeren en seks. Wat bleek? Jon-
geren doen later aan seks (18,6 
jaar) dan vijf jaar daarvoor (17,1 
jaar). Jongeren praten ook min-
der over seks. Tegelijkertijd doet 
13% van de jongens weleens aan 
sexting (dubbel zoveel als vijf jaar 
geleden) en 12% van de meisjes 
(verdrievoudiging). Bij een relatief 
kleine groep (twee procent van 
de jongens en één procent van de 
meisjes) wordt een foto of video 
doorgestuurd naar derden. 
     Zie whymagazine.nl voor meer 
             cijfers en uitkomsten. 
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Filosoferen over  
schoonheid en kunst

Halverwege de 18e eeuw introduceer-
de Alexander Gottlieb Baumgarten de 
term esthetica. Immanuel Kant legde 
in 1790 met zijn Kritik der Urteilskraft 
(Kritiek van het oordeelsvermogen) de 
basis voor de kunstfilosofie zoals wij 
die nu kennen. Kant maakt hierin een 
onderscheid tussen een oordeel over 
smaak en een oordeel over schoonheid. 
Kun je iets (een kunstwerk) objectief 
mooi noemen? Kunstfilosofie kan nog 
verder gaan dan vragen over mooi of 
lelijk. Filosofen vragen zich ook af wat 
het nut is van het nabootsen van een 
bepaald object. Waarom zou je iets 
schilderen, of beeldhouwen, of in een 
roman verwerken dat je ook ‘echt’ kunt 
zien of meemaken? Wat zegt kunst over 
de werkelijkheid? 

De oude Grieken
Uitspraken over schoonheid zijn al 
heel oud. De oudste klassieke Griekse 
filosofen behandelden ‘het schone’ in 
hun werk. Zij beperkten zich niet tot de 
kunst. Het schone kon zich bijvoorbeeld 
ook in de ethiek voordoen. Volgens 
Plato is onze wereld niet perfect. Maar 
zo’n perfecte wereld bestaat wel: de 
Ideeënwereld. Het is een wereld 
van perfecte Ideeën. Deze wereld ligt 
buiten onze zintuigelijke ervaring. Zo 
zijn er heel veel verschillende stoelen in 

onze wereld. Toch worden ze allemaal 
als stoel herkend, ongeacht de ver-
schillen in bijvoorbeeld grootte, kleur of 
materiaal. Volgens Plato komt dit, omdat 
in de Ideeënwereld zich de Idee ‘Stoel’ 
bevindt, waarvan alle daadwerkelijke, 
zintuigelijk waarneembare stoelen zijn 
afgeleid. In de Ideeënwereld vind je niet 
alleen materiële dingen, zoals 'Stoel' of 
'Tafel', maar ook ‘Trouw’ of ‘Heldhaftig-
heid’. Alles wat van deze Ideeën is af-
geleid, heeft een mindere status. Het is 
per definitie imperfect. De werkelijkheid 
om ons heen bestaat uit onvolmaakte 
afspiegelingen van perfecte Ideeën.

Mimesis
Vanuit deze gedachte kwam Plato tot 
de conclusie dat kunst niet meer is dan 
een nabootsing van iets wat al nage-
bootst is. De wereld om ons heen is 
immers al een nabootsing van de  
Ideeën. Vervolgens maken kunstenaars 
daar weer een eigen variant van. Plato 
had niet veel op met kunst. Hij dacht 
ook dat kunstuitingen je tot een slecht 
mens zouden kunnen maken. In de 
Griekse tragedies komt nogal wat ge-
weld voor. Toeschouwers zouden dat zo-
maar na willen gaan doen… Voor kunst 
gebruikte Plato het woord mimesis, 
letterlijk: nabootsing. In de kunstfiloso-
fie wordt dit woord nog steeds gebruikt. 

Filosofie houdt zich bezig met drie vragen: ‘Wat is goed?’, ‘Wat is waar?’ 
en ‘Wat is mooi?’. Deze laatste vraag wordt beantwoord in de esthetica. 
Dat is de leer van de zintuigelijke waarneming en deze  houdt zich be-
zig met schoonheid en kunst. Dat is waar de esthetica zich over buigt 
– een op zichzelf staand vakgebied in de filosofie. 

Inmiddels worden er twee vormen van 
mimesis onderscheiden: de idealistische 
mimese gaat uit van de Ideeënwereld. 
Raphaël of Michelangelo, bijvoorbeeld, 

BRON 1 FOR THE LOVE OF GOD
In 2007 maakte kunstenaar Damien Hirst 
het kunstwerk ‘For the love of God'. Hij 
beplakte een platina afgietsel van een men-
selijke schedel met 8601 diamanten. Hirst 
is geïntrigeerd door onderwerpen als de 
dood, het hiernamaals en het lichaam. Met 
dit kunstwerk wil hij zeggen: hoe rijk je ook 
bent, de dood kun je niet ontlopen. 

1.   Bespreek de volgende vragen met elkaar:
  a. Is dat wat perfect is (zoals in Plato’s Ideeënwereld) ook mooi?  

Hoe zou Plato die vraag beantwoorden?
 b. Is er volgens jou ook een verschil tussen ‘smaak’ en ‘schoonheid’? Leg je antwoord uit.
 c. Wat is de zin van kunst? 

2. Kunstenares Tinkebell bedacht het kunstproject ‘Save the Pets’. 
 a. Bekijk via whymagazine.nl de informatie over dit project.
 b. Vind je dit een kunstwerk? Motiveer je antwoord.
 c. Waaraan moet een kunstwerk volgens jou voldoen?
 d. Wat heeft deze kunstuiting met ‘mooi en lelijk’ te maken?
 e. Tinkebell wil met dit kunstwerk het dierenleed aan de kaak stellen. Bedenk samen met een klasgenoot een  kunstwerk over een onderwerp dat jij heel belangrijk vindt. Maak hiervoor een ontwerp en leg erbij uit  waarom je voor deze aanpak kiest. 

3.   Lees bron 1 en bespreek daarna de volgende vragen.
 a. Vind je dit kunstwerk mooi of lelijk? Leg je antwoord uit.
  b. Het bedrag werd door een groep investeerders aangekocht voor 62,5 miljoen euro. De diamanten zijn 15 miljoen euro waard. Waar komt dit prijsverschil vandaan? Wat heeft dat met dit kunstwerk te maken?

4.  Welk kunstwerk vind jij mooi en waarom is dat zo? 
 a. Zoek een afbeelding van een schilderij of beeld dat jij mooi vindt. Vraag eventueel je ckv-docent om hulp     hierbij.
 b. Probeer in ongeveer vijf zinnen te beschrijven wat je er zo mooi aan vindt.
 c. Geef daarna aan in hoeverre jij vindt dat jouw voorkeur met ‘smaak’ te maken heeft en hoeveel met     ‘schoonheid'. 
 d. Deel dit met je klas. Zie je allemaal mooie voorbeelden voorbij komen? Of ook hele lelijke?

5.  Lees 'Start' en bekijk Bansky’s filmpje hierover via whymagazine.nl. 
 a. Wat heeft deze stunt te maken met de boodschap die Bansky uit wil dragen?
 b. Is dit schilderij van Bansky nu meer of minder waard?     
              c. Wat zou Bansky willen zeggen met deze stunt? 

Tekst: Rob Revet

Esthetica

beelden ideale mensen uit. Rembrandt 
daarentegen laat de werkelijkheid zien, 
zoals wij hem ook zien. Dit noemen we 
naturalistische mimese.•
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat verstaat Plato onder de 

'Ideeënwereld'? En hoe dacht 
hij over kunst?

2. Wat is esthetica? 
3. Wat is mimesis?
4. Wat is volgens jou de zin van 

kunst? 
5. Wat vind jij een mooi kunst-

werk en waarom?

Wie er precies achter de naam 
‘Bansky’ schuilgaat, weten we 
niet. Maar zijn kunstwerken kent 
iedereen. Hij is begonnen als graf-
fiti-artiest. Zijn straatwerken kun 
je in allerlei steden zien. Hij maakt 
ook schilderijen. In 2010 maak-
te hij de film Exit through the 
giftshop.  Bansky is een artiest 
met een boodschap. Vaak laat hij 
zien dat hij tegen de gevestigde 
orde en voor de vrijheid is. In-
middels leveren zijn schilderijen 
flinke bedragen op. Bansky is ook 
bekend vanwege de stunts die hij 
uithaalt. Zo verwisselde hij onge-
veer 500 exemplaren van de de-
buut-cd van Paris Hilton met cd’s 
met eigen kunstwerken. Een van 
zijn grootste stunts haalde hij in 
2018 uit. Zijn schilderij ‘Girl with 
balloon’ werd geveild voor bijna 
1,2 miljoen euro. Op het moment 
dat het bedrag werd afgehamerd 
door de veilingmeester verdween 
de onderste helft van het schilde-
rij in de papierversnipperaar die 
       hij in de lijst had weggewerkt.  
    Zie ook opdracht 5.
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een groepje een campagne over sex-
ting te bedenken.
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 18 & 19: Sociale rollen. Handig of 
bedreigend? 
Sluit aan bij §3, Bedekken en onthullen, 
van Perspectief. 
Sociale rollen met bijbehorende scripts 
vergemakkelijken de dagelijkse om-
gang. Hoe beter en makkelijker die 
rollen aansluiten bij ‘je ware gezicht’, 
hoe comfortabeler dat voelt.

- Lees ‘Start’. Bekijk het filmpje van 
Prince Ea (4’52) via whymagazine.nl. 
Het is Engelstalig, de tekst kun je er ook 
vinden. Dit spoken word gedicht gaat 
over de labels die we elkaar opleggen. 
Wie we écht zijn, zit in ons. Voer een 
klassengesprek over de volgende vra-
gen: Wie zou jij zijn zonder label? Hoe 
zou de wereld er zonder labels uitzien? 
Labels worden volgens dit gedicht op-
geplakt op grond van iemands uiterlijk. 
Welk label krijgen leerlingen opge-
plakt? Heeft dat ook met hun uiterlijk te 
maken?
- Lees het vervolg van het artikel. 
- Kom terug op het gesprek dat je bij 
‘Start’ gevoerd hebt. Op welke manier 
hebben verschillende labels invloed op 
sociale rollen? 
- Lees bron 1 en 2.
- Opdracht 1 laat leerlingen een over-
zicht maken van de sociale rollen die zij 
vervullen. 
- Opdracht 2 laat leerlingen verschillen-
de sociale rollen in sitcoms analyseren.
- Opdracht 3 laat leerlingen een rollen-
spel doen.
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-

gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 20 & 21: Tatoeages. Je lichaam 
versieren
Sluit aan bij §3, Meer dan je kunt zien, 
van Perspectief.
Tatoeages zijn meer dan zomaar een 
versiering. Veel mensen hebben er 
een verhaal bij en laten er iets van hun 
identiteit mee zien.

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1 en 2.
- Bespreek opdracht 1 klassikaal.
- Opdracht 2 gaat dieper in op het 
verhaal bij ‘Start’. Eventueel kun je de 
documentaire Numbered met de klas 
bekijken. De vragen van opdracht 2 kun 
je ook klassikaal bespreken.
- Opdracht 3 en 4 kunnen leerlingen 
zelfstandig maken. 
- Opdracht 5 gaat over de betekenis die 
tatoeages kunnen hebben.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 22 & 23: Strak, strakker, strakst. 
Wanneer heeft een man genoeg spie-
ren? 
Sluit aan bij §4, Doen en laten, van 
Perspectief.
Het kan een hele strijd zijn om het 
ideale lichaam bij elkaar te diëten en 
te trainen. En wanneer heb je dat punt 
bereikt?

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1. 
- Houd een klassengesprek over de 
vragen die bij opdracht 1 staan.
- Opdracht 2 over Adonis en bigorexia 
nervosa kunnen leerlingen individueel 
maken.

21

20

Je lichaam versieren

Een sieraad laat zien wat je mooi vindt 
en soms ook waar je voor staat – bij-
voorbeeld als het te maken heeft met 
je geloof of levensbeschouwing. Een 
sieraad kan ook een praktische functie 
hebben, bijvoorbeeld om gemakkelijk 
te kunnen zien hoe laat het is of om je 
haar op z’n plaats te houden. 

Tattoos
Een tatoeage is eigenlijk ook een ver-
siering van je lichaam. De term tatoeage 
of ‘tattoo’ komt waarschijnlijk van het 
Tahitiaanse woord tattau, dat 'streep' of 
'vlek' betekent.
Je versiert je lichaam door inkt onder 
de opperhuid aan te brengen. Dat 
gebeurt al eeuwen, want er zijn zelfs ta-
toeages gevonden op mummies, oude 
Grieken en Germanen die honderden 
jaren voor Christus hebben geleefd.

Verschillende redenen
Tatoeages worden om verschillende 
redenen aangebracht. Je kunt denken 
aan esthetische redenen, waarbij 
iemand een tatoeage plaatst vanwege 
de schoonheid ervan. Hierbij is het een 
blijvend sieraad voor het lichaam. Een 
tatoeage kan ook een religieuze reden 
hebben. Zoals de Sak Yant tatoeages, 
die een beschermende werking hebben. 
Ze worden geplaatst door monniken 
uit Thailand, hebben een heilig geome-
trisch ontwerp en bevatten mantra's, 
een soort heilige spreuk of gebed. Ze 

worden vaak aangebracht met een 
scherpe bamboepunt. De populariteit 
van de Sak Yant tatoeage is de afge-
lopen jaren toegenomen. Helemaal 
sinds actrice Angelina Jolie er een liet 
zetten op haar linkerschouder. 

Verschillende functies
Tatoeages kunnen er ook voor zorgen 
dat de drager herkend kan worden 
na zijn of haar dood. Dit werd bewust 
gedaan bij zeelui of bij de gevangenen 
in Auschwitz. De gevangenen in Aus-
chwitz moesten herkenbaar zijn en 
daarom werd er een nummer op hun 
onderarm getatoeëerd. (Zie 'Start.) 
Een tatoeage kan ook aangebracht 
worden om cosmetische redenen, 
waarbij een litteken, brandwond of 
wijnvlek weggewerkt wordt door 
middel van een tatoeage. Een andere 
reden om een tatoeage te plaatsen is 
ter nagedachtenis en herinnering aan 
een dierbare. Hierbij kan iemand de 
naam of afbeelding van een gelief-
de laten tatoeëren. (Zie bron 2.) In 
Nederland heeft ongeveer één op de 
tien mensen een tatoeage. 

Regels
In Nederland heeft de Rijksoverheid 
ter bescherming van de consumenten 
een aantal regels opgesteld voor het 
aanbrengen van tatoeages, met name 
voor kinderen onder de 16 jaar. 

Ons lijf versieren doen we allemaal. Make-up kan bepaalde delen 
van je lichaam verhullen of juist accentueren. We dragen een horlo-
ge, oorbellen, een armband of een ring. Soms omdat we het mooi 
vinden of anders wel om praktische redenen. Een aparte vorm van 
versieringen vormen tatoeages. Die heb je in principe voor altijd.

Spijt
Nadat ze een tatoeage hebben laten 
zetten, gebeurt het niet zelden dat men-
sen spijt krijgen van dit kunstwerk op 
hun lichaam. Een tatoeage met daarin 
de naam of initialen van een ex-geliefde 
kan extra vervelend zijn. Dan word je 
voortdurend herinnerd aan een periode 
die je eigenlijk liever wilt vergeten. (Zie 
bron 1.) Maar ook een ander plaatje 
dat er in principe voor altijd zit, kan ook 
gewoon een keer gaan vervelen.
Er zijn verschillende technieken en 
klinieken om tatoeages weer te laten 
verwijderen. Het verwijderen van een 
tatoeage is geen eenvoudige klus en 
afhankelijk van soort en grootte gaan er 
wel een aantal behandelingen overheen 
voordat de tatoeage echt weg is. 

BRON 1  VOOR EEUWIG EN ALT... O NEE. TOCH NIET.
Was er een glamourstel dat meer verliefd op elkaar was dan actrice en presentatrice 
Yolanthe  Cabau van Kasbergen en voetballer Wesley Sneijder? Nee. Wesley liet zijn 
trouwdatum met twee ringen en de tekst: ‘Ik hou van jou, Yolanthe’ op zijn arm zetten. Op zijn buik staat een afbeelding van haar hoofd. Maar toen bleek hun liefde toch niet voor eeuwig. Het stel kondigde in 2019 aan te gaan scheiden. 
Volgens een expert zijn er 8 tot 12 laserbehandelingen nodig om de tatoeages te verwij-deren. Tussen elke behandeling moet minimaal 8 weken zitten. Hij is dus 2 à 3 jaar zoet als hij de tatoeages wil laten verwijderen. Yolanthe is sneller weer ‘schoon’. Op haar rug, van schouderblad tot bil, staat: te agradezco Dios por Wesley (Ik dank God voor Wesley). Eventueel hoeft zij alleen maar de naam te vervangen. 
Bron: businessinsider.nl 

BRON 2  'HANDJE VAN MIJN DOCHTER'
Bart is 26 en heeft een tatoeage op zijn schouder en een op zijn borstkas. Die op zijn borst is wel heel bijzonder. Het is de handafdruk van zijn overleden dochtertje Elizabeth, met haar naam en geboortedatum. Bart zeg daarover:
‘De tatoeage van mijn dochter heb ik omdat ik me haar zo altijd blijf herinneren. Iedere ochtend zie ik haar naam en handje in de spiegel en daar word ik blij van.' 

1. Bespreek de volgende vragen:
 a. Wie in jouw omgeving heeft een tatoeage en wat is de betekenis van deze tatoeage?
 b. Zou jij zelf een tatoeage willen? Leg je antwoord uit.

2.  Lees 'Start' en het krantenartikel via whymagazine.nl. Bespreek de volgende vragen in een groepje van vier. 
a. Draagt Eli’s tatoeage bij aan het levend houden van de herinneringen aan de holocaust, denk je?  
b. Er zijn ook mensen die de tatoeage choquerend of smakeloos vinden. Wat vind jij?

3. Zoek de regels op voor jongeren tot 16 jaar die een tatoeage willen.
 a. Wat vind jij van de regels van de overheid?
 b. In welke situatie zou er van die regels afgeweken mogen worden?

4. Lees bron 1 en 2.
 Bespreek welke redenen Wesley, Yolanthe en Bart hadden om hun tatoeage te laten zetten.

5. Bekijk het filmpje op whymagazine.nl over de betekenis van tatoeages buiten Nederland.
 a. Beschrijf de verschillende opvattingen over tatoeages die je in het filmpje tegenkomt.  
            b. Als je een item aan het filmpje toe zou willen voegen dat over Nederland gaat, welk aspect zou je dan      belichten? Leg je keuze uit. 

Tekst: Nienke Moolhuizen
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Links de tatoeage van Bart op zijn borst en rechts die van Wesley Sneijder op zijn arm.

Tatoeages

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Waarom laten mensen een 

tatoeage zetten? 
2. Kun je drie verschillende func-

ties van een tatoeage noemen? 
3. Wat zijn, volgens jou, de voor- 

en nadelen van een tatoeage?

Op de onderarm van Eli Sagir 
staat een nummer getatoeëerd: 
157622. Hetzelfde nummer dat 
op de arm van haar opa, Jozef 
Diamant, staat. Alleen heeft hij 
‘m niet vrijwillig laten zetten. Hij 
kreeg dat nummer in concentra-
tiekamp Auschwitz. Eli merkt dat 
de herinnering aan de jodenver-
volging langzaam verdwijnt. Er 
zijn steeds minder mensen die 
het kunnen navertellen. Eli wil de 
herinnering levend houden, om 
te voorkomen dat het ooit nóg 
eens gebeurt. Opa Jozef vond het 
eerst een slecht idee. Maar toen 
hij de tatoeage zag, huilde hij en 
kuste haar arm. Inmiddels dragen 
Eli’s moeder, haar broer en oom 
hetzelfde nummer.
Bron: Trouw

Op Netflix is de documentaire 
Numbered (55'00) te zien. Vijftig 
kampoverlevenden met een ge-
tatoeëerd nummer komen hierin 
aan het woord, evenals een aan-
tal mensen die het nummer van 
   hun (groot)ouder ergens op hun 
        lichaam hebben laten zetten.
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Handig of bedreigend?

Ieder mens heeft verschillende sociale 
rollen: je bent zoon, vriendin, scholier, 
sporter, consument – de lijst die je kunt 
maken is lang. Bij elke rol hoort een 
bepaald gedrag: als dochter kun je thuis 
zeuren dat je geen zin hebt om op te 
ruimen, maar dat doe je niet bij de baas 
van je bijbaantje. Een sociale rol is een 
gedefinieerd gedragspatroon dat 
mensen in een bepaalde omstandig-
heid of groep behoren te tonen. Die 
rollen geven structuur en helderheid. 
Het is prettig als een docent zich als do-
cent gedraagt en niet als musicalacteur. 
Dat mag hij doen als hij bij zijn musi-
calgroep is. En daar moet hij dan weer 
liever niet de leraar gaan uithangen.

Script
Als je dit verschijnsel analyseert, lijkt het 
wat formeel. Alsof je elke keer diep na 
moet denken wat een bepaalde rol van 
je vraagt en welk ‘script’ je moet ge-
bruiken. Met script wordt in dit verband 
bedoeld: de persoonlijke kennis die je 
hebt over hoe je je in een bepaalde rol 
hoort te gedragen. Maar zo moeilijk is 
het allemaal niet. Eigenlijk conformeer 
je je als vanzelf aan je rol. (Zie bron 1.) 

Wringen
Sommige sociale rollen kies je. De hier-
boven genoemde docent heeft ervoor 
gekozen om voor de klas te staan en om 
in zijn vrije tijd in musicals te dansen en 
te zingen. Maar andere rollen heeft hij 
niet gekozen: dat hij man is en blank, dat 

hij de zoon is van zijn ouders en be-
hoort tot een bepaalde economische 
klasse – die rollen zijn hem opgelegd. 
Daarnaast kan ieder mens ook iets 
eigens in zijn rol leggen. De ene 
docent is de andere niet. En zonen 
zijn ook heel verschillend. Meestal is 
er wel ruimte voor verschillen, zodat 
je iets van jezelf kwijt kunt. Maar toch 
kunnen sommige rollen gaan wringen. 
Een rol valt immers nooit voor 100% 
samen met wie je echt bent.

Verwarring
Als je je niet aan je rol houdt, geeft 
dat verwarring. Mensen koppelen 
bepaalde verwachtingspatronen aan 
verschillende rollen. Als je daarvan 
afwijkt, roept dat reacties op. In films 
wordt vaak met dit gegeven gespeeld. 
In Pretty woman bijvoorbeeld speelt 
Julia Roberts een straathoertje, die 
moet doen alsof ze de vriendin is 
van de rijke zakenman Richard Gere. 
Wanneer de rollen met elkaar botsen, 
ontstaat er een grappige verwarring. 
Maar op een gegeven moment past 
de rol van prostituee niet meer bij 
haar; haar rol valt steeds minder 
samen met wie ze wil zijn. Het is tijd 
voor een nieuwe fase in haar leven. 
Haar oude kleren legt ze – ook letter-
lijk – af, om weer ‘als nieuw’ verder te 
gaan.

Je ware gezicht
Wanneer je op een gegeven mo-

Mensen bedekken zich niet alleen met kleren. Zij hullen zich ook in 
allerlei sociale rollen. Elke rol vraagt een bepaald gedrag en een be-
paalde houding. Die rollen helpen om het samenleven met anderen 
vorm te geven. Ze zijn meestal heel handig en bruikbaar. 

ment je rol aflegt, kan dat net zo eng 
en kwetsbaar zijn als in je nakie voor 
iemand te gaan staan. Je laat zien wie je 
bent, zonder je te verschuilen achter het 
masker van je sociale rol.
Het vraagt moed om uit een rol te 
stappen en je ware gezicht te tonen. 
Om even niet meer te voldoen aan het 
‘script’ dat bij die rol van je verwacht 
werd en ervoor uit te komen wat er 
werkelijk in je omgaat. (Zie bron 2.) 
Want sociale rollen geven houvast en de 
‘scripts’ die bij de rollen horen, zorgen 
voor gedragsregels. Maar als je je rol 
gaat verwarren met je eigen ‘ik’ en je je 
verschuilt achter je rol, blijven je emoties 
binnen en weet niemand wat er echt in 
je omgaat. Om dan wel te laten zien wat 
er in je omgaat, dat is spannend! Het 
maakt je kwetsbaar. Maar je leert er ook 
jezelf beter door kennen en begrijpen. 
Door je gevoelens en emoties te uiten, 
kun je ze verwerken.

BRON 2  GRIET OP DE BEECK
De Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck is onder andere bekend van haar boek ‘Kom hier dat ik u kus’. Ze schreef ook columns voor de Volkskrant over dingen ‘die ze liever eerder had geweten'. Zo schrijft ze over de broer van een vriendin die zelfmoord heeft gepleegd. Drie dagen daarvoor was hij nog op een feestje, met allemaal mensen die hij allang ken-de. Hij maakte grapjes en leek het goed naar zijn zin te hebben. ‘Waarom praten we met elkaar over de buurman, over wereldproblemen en maatschappelijke kwesties, terwijl we veelal zwijgen over wat ons persoonlijk uit de slaapt houdt, wat ons verontrust of ontre-gelt, waar we geen antwoord op vinden, waar we ons over schamen, wat we almaar niet begrijpen? Waarom roepen we niet als we niet meer kunnen, als we hulp nodig hebben, als we vastzitten en niet goed weten hoe dat op te lossen? (…) Ik geef toe: ik heb het ook moeten leren. Ook ik was iemand die de indruk wekte veel te tonen, open te zijn, terwijl ik al die minder belangrijke verhalen gebruikte om de grote kwesties niet prijs te hoeven geven. Natuurlijk zijn daar grenzen aan. Ieder van ons heeft recht op zijn geheime tuinen, maar wie erin slaagt om daar af en toe toch eens iemand binnen te laten, die wordt zo beloond. Wat zou het goed zijn als we onszelf meer lieten zien, denk ik dan, ongeacht of er nu wezenlijke problemen zijn of niet.’

BRON 1  VOETBALTEAM
In een team zijn de rollen duidelijk verdeeld: aanvallers, verdedigers, middenvelders en een keeper. Aan de kant staan de trainers en verzorgers. Als iedereen doet wat hij of zij moet doen, dan loopt het spel gesmeerd. Bij de F'jes kun je zien dat je dat moet leren: daar loopt iedereen als een kip zonder kop achter de bal aan. Ze moeten zelfs nog leren dat de bal in eigen doel niet het goede soort doelpunt is! Hoe verder je komt in het 
voetbal, hoe meer de spelers in hun rol groeien. Al houd je daar ook keepers die weleens willen scoren, of trainers die bijna meevoetballen. 

1. Overzicht maken.
 a. Maak een overzicht van alle sociale rollen die je vervult.
 b. Schrijf erbij welk gedrag er van je verlangd wordt in die rol.
 c. Geef aan welke rollen je makkelijk vindt en met welke je weleens moeite hebt.

2. Tv-serie analyseren.
 In sitcoms als The Big Bang Theory of Modern Family wordt volop gebruik gemaakt van vaste, sociale rollen. a. Bekijk drie afleveringen van een sitcom die je leuk vindt.
 b. Beschrijf de sociale rollen die de hoofdpersonen vervullen. Volgen zij het ‘script’? Wanneer wijken ze daarvan    af en met welk doel? 
 c. Denk ook aan bijrollen. Komt er een agent in voor? Of een leraar? Hoe worden die neergezet?
 d. Komt het voor dat iemand zijn ware gezicht laat zien? Wat gebeurt er dan?

3. Hoe hoger de functie, hoe strakker het protocol: de (on)geschreven regels over hoe je je moet    gedragen. Maar wat zou er in het hoofd van die mensen omgaan? Je gaat dit ervaren in dit spel. a. Twee leerlingen spelen mensen met een hoge functie (koningspaar, president, paus). Een derde is bijvoorbeeld de    burgemeester die de twee ontvangt voor een officieel bezoek. Dat zijn de A-spelers. 
 b.  Drie andere leerlingen spelen wat er werkelijk in deze mensen omgaat. Wat ze denken, wat ze eigenlijk zouden    willen zeggen. Dat zijn de B-spelers. 
       c. Wat gebeurt er als een van de A-spelers uit zijn of haar rol valt en handelt naar wat een B-speler zegt of doet?     Mag dat? Probeer dat ook uit. 

Tekst: Hilde van Halm

•

Sociale rollen

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is een sociale rol? Kun je 

drie voorbeelden noemen van 
sociale rollen en het gedrag dat 
daarbij hoort?

2. Hoe volgen mensen in een soci-
ale rol een 'script'?

3. Welke sociale rollen kies je, 
welke worden er opgelegd? 

4. Welke sociale rollen speel jij? 
Met welke heb je soms moeite?

Op grond van je uiterlijk krijg
je bepaalde sociale rollen toege-
dicht. Met kleding, haardracht 
en accessoires kun je daarmee 
spelen. Maar je huidskleur krijg 
je gewoon mee. In het filmpje I 
am NOT black, you are NOT white 
gaan de makers in op de con-
sequenties van de labels die er 
op mensen geplakt worden. Die 
labels kunnen je verblinden. Als je 
een etiket op iemand plakt, zie je 
niet meer wie hij of zij werkelijk 
is. En dat leidt tot conflicten. Tot 
oorlog, zelfs. Bekijk het filmpje en
       lees de tekst op 
 whymagazine.nl.
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Strak, strakker, strakst

Wanneer heeft een man   
genoeg spieren?

Het streven naar een mooi getraind 
lichaam is niet alleen iets van deze tijd. 
Al bij de oude Grieken was lichaamscul-
tuur belangrijk. Niet alleen het beoefe-
nen van een sport, maar ook het daarbij 
behorende prachtig getrainde lichaam 
was belangrijk. De waarden en normen 
van de Griekse cultuur waren hierbij van 
groot belang.

Sixpack
Niets nieuws onder de zon dus, zou 
je denken, maar tegenwoordig lijkt 
het streven naar het ideale lichaam 
gemeengoed geworden. Niet in de 
laatste plaats door alle hedendaagse 
sociale media. Jouw strandfoto met een 
strakke sixpack op Instagram of Face-
book geeft toch een beter gevoel dan 
een foto met een ‘zwembandje’. Maar 
zoals zoveel dingen in het leven, krijg 
je dat sixpack niet zomaar cadeau. Je 
moet er veel voor (willen) doen en het is 
ook zo weer weg. Jezelf uren afmatten 
in de sportzaal en het omgooien van je 
voedingspatroon geeft niet alleen een 
goed gevoel, maar het levert je ook een 
soort maatschappelijke status op als 
je erin slaagt het ‘perfecte lichaam’ te 
bereiken. 

Anabole steroïden
Maar wat nou als je jezelf een slag in de 
rondte traint en jouw ideale lichaam nog 

steeds niet in de spiegel ziet? Is het 
dan een logische stap om, naast je 
goede voedingspatroon en het harde 
trainen, steroïden te gaan gebruiken? 
De laatste twintig jaar is het gebruik 
daarvan enorm toegenomen. Waren 
anabole steroïden eerder moeilijk te 
bemachtigen, tegenwoordig heb je ze 
met een muisklik binnen handbereik. 
Deze handige shortcut naar het per-
fecte lichaam leidt ertoe dat steeds 
meer mensen – voornamelijk man-
nen – deze middelen gaan gebruiken. 
Helaas echter niet altijd met de goede 
voorlichting over het gebruik en de 
gevolgen daarvan. 

Testosteron
Wat doen deze anabole steroïden 
nu eigenlijk? Androgene anabole 
steroïden zijn chemische stoffen die 
zijn afgeleid van testosteron, het 
mannelijke geslachtshormoon. Ze 
zorgen ervoor dat de aanmaak van 
eiwitten in de spieren wordt gesti-
muleerd en gaan tegelijkertijd ook 
de afbraak van spierweefsel tegen. 
Wanneer de gebruiker dan ook nog 
intensief traint en voldoende eiwitten 
eet, ontstaan er dikkere en sterkere 
spieren. Het heeft dus een positief ef-
fect op de opbouw van de spiermassa 
en draagt bij aan het creëren van het 
‘ideale lichaam’. Maar de keerzijde is 

Nog iets meer volume, nog iets ‘droger’ – minder vet. Nog iets meer 
kracht… Een perfect gespierd lichaam wordt voor mannen steeds 
belangrijker. Het lijkt alsof je zonder dat geen echte man bent. Maar 
hoe en waarom streven zoveel jongens en mannen dit ideaalbeeld 
na? En, ten koste van wat?

dat deze stoffen zorgen 
voor een toename van 
agressie. Ze brengen 
psychische veranderingen 
teweeg, kunnen impotentie 
veroorzaken en de lengtegroei 
voortijdig laten stoppen. 
En er zijn nog meer fy sieke stoornissen 
mogelijk. Niet zomaar een onschuldig 
hulpmiddeltje dus…

Grens
Ondanks, of misschien wel dankzij, 
alle effecten worden anabole steroïden 
steeds meer gebruikt. Maar wanneer 
is ‘strak en sterk’ ook strak en sterk 
genoeg? Waar ligt de grens? Hoe ver ga 
je? Doorslaggevend hierbij is de vraag: 
Hoe kijk je naar jezelf? Hoe denk je over 
je lichaam en hoe ervaar je dat? Nor-
maal gesproken zie je je lichaam zoals 
het is. Maar soms is de lichaamsbele-
ving verstoord. Bij morfodysforie (BDD: 

Body Dysmorphic Disor-
der) bijvoorbeeld. Iemand 

ziet en ervaart zijn lichaam 
dan anders dan de buiten-
wereld het ziet. Een ander 

voorbeeld van een verkeerd 
zelfbeeld komt voor bij mensen met 
anorexia nervosa. Vrouwen, bij wie deze 
stoornis vooral voorkomt, voelen en 
ervaren zichzelf dan als (te) dik, terwijl 
ze dat absoluut niet zijn. 

Het Adoniscomplex (ook wel spierdys-
morfie of bigorexia nervosa genoemd) 
is een uiting van een verstoorde li-
chaamsbeleving bij mannen. Hierbij is de 
man zo totaal in beslag genomen door 
de vorm en spierontwikkeling van zijn 
lijf, dat het zijn hele leven beheerst. 
Strak is niet strak genoeg, het moet 
strakker, mooier en sterker! En op die 
weg naar het 'ideale lichaam' kun je zo je 
lichaam aardig in de vernieling helpen. 

BRON 1 ANABOLEN
Androgene anabole steroïden, afgekort 
anabolen, zijn afgeleid van het mannelijke 
geslachtshormoon testosteron. Testosteron 
zorgt voor de ontwikkeling van de manne-
lijke secundaire geslachtskenmerken, zoals 
een zware stem, baardgroei, borsthaar, 
ontwikkeling van de geslachtsdelen, maar 
ook het mannelijke machogedrag. Daarnaast 
stimuleert het de aanmaak van eiwitten 
in de spieren, waardoor deze groter en 
sterker worden. Dit is vooral goed te zien bij 
jongens in de puberteit, want in die periode 
maakt het lichaam meer testosteron.
De androgene anabole steroïden zijn te 
verdelen in twee groepen. De eerste groep 
wordt gevormd door de endogene ofwel 
lichaamseigen stoffen, zoals het manne-
lijke geslachtshormoon testosteron en het 
afgeleide epitestosteron en de bijbehorende 
stofwisselingsproducten. De tweede groep 
bestaat uit exogene stoffen die van buiten-
af, bijvoorbeeld door middel van tabletten 
of injecties, in het lichaam terechtkomen. 
Daarnaast zijn er nog pro-hormonen (voor-
lopers van testosteron) die omgezet kunnen 
worden in een werkzaam anabool. Deze kan 
in het lichaam worden aangemaakt, maar 
kan ook in de vorm van een pil of injectie 
worden toegediend.

1. Bespreek de volgende vragen:
 a. Het ideale lichaam van nu is gespierd. Welke waarden zitten achter die opvatting?
 b. Vind je het terecht dat anabolen in Nederland verboden zijn?
 c. Hoe komt het dat er zoveel sporters zijn die anabolen gebruiken?

2. Lees het artikel over het Adoniscomplex op whymagazine.nl.
 a. Wie was Adonis? 
 b. Zoek uit welk verband er bestaat tussen Adonis en de aandoening Bigorexia Nervosa. 
 c. Maak een presentatie over de gevaren van het gebruik van anabolen.

3. Bekijk het fragment van het BNN-programma Filemon staat strak.
 Houd een anoniem onderzoek in je klas of in jouw leerjaar naar het gedrag van je leeftijdgenoten. Stel  
 onderstaande vragen en bedenk er minimaal twee bij:
 • Bezoek je weleens de sportschool? Hoe vaak?
 • Wat voor cijfer geef je je eigen lichaam? Denk je het ideale lichaam ooit te gaan bereiken?
  • Hoe belangrijk vind jij het om gespierd te zijn?
        • Heb jij weleens anabolen gebruikt of zou je dit overwegen om sneller spieren te krijgen? 

Tekst: Anne Claudine Tuller

•
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat zijn anabolen, hoe werken 

ze en wat zijn de gevaren als je 
ze gebruikt? 

2. Welke waarden schuilen ach-
ter het ideaal van een gespierd 
lichaam?  

3. Welke aandoeningen hangen 
samen met een verkeerd li-
chaamsbeeld?

Radio DJ Domien Verschuuren 
wilde fitter worden. Daarom ging 
hij een ’12 weken challenge' aan. 
Twaalf weken lang at hij gezond 
en bezocht hij een paar keer per 
week de sportschool. Met de hulp 
van een personal trainer vlogen 
de kilo’s eraf en werd zijn lijf ge-
spierder. Na twaalf weken toonde 
Domien zijn ‘nieuwe lijf’ trots op 
Instagram. Maar helaas kreeg hij 
niet alleen maar applaus. Veel 
mensen vonden dat hij ‘eng dun’ 
geworden was. Andere mensen 
reageerden daar weer boos op: 
als je dat zegt ben je aan het 'bo-
dyshamen!' Maanden later kijkt 
Domien anders terug op zijn fo-
to's. Destijds was hij vooral trots 
op zijn werk. Nu vindt hij zichzelf 
toch ook wel mager. Zo strak als 
    toen hoeft hij niet meer te zijn.
         Bron: Man Man Man, de
 podcast 
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7
- Opdracht 3 vraagt leerlingen om (ano-
niem) onderzoek te doen. Dit kan ook 
als groepswerk gegeven worden.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz.24 & 25: Verzorgingsstaat. Wie zorgt 
er voor je als je ziek bent of werkloos 
wordt?
Sluit aan bij §5, Gezond en ziek, van 
Perspectief.
De Nederlandse verzorgingsstaat is 
langzaamaan opgebouwd, sociale 
zekerheid is (of was?) een recht.

- Lees ‘Start’. 
- Bekijk gezamenlijk het filmpje via 
whymagazine.nl of https://vimeo.
com/159682831. 
- Hier vind je nog wat beelden van de 
reis: https://vimeo.com/117678182, fo-
to’s via Instagram #wecarrykevan.
- Bespreek dit ‘project’ met de klas. 
Kevan startte een crowdfunding om 
zijn droomreis mogelijk te maken. Met 
video’s, toespraken en foto’s van zijn 
reizen hoopt hij anderen te inspireren. 
Slaagt hij in die missie? Kevan heeft 
vrienden die hem dragen, het is hem 
gelukt om genoeg geld bij elkaar te 
krijgen – heeft iedereen in principe zo’n 
kans, denk je?
- Lees het vervolg van het artikel, bron 
1 en 2.
- Verwijs naar het stukje bij ‘Start’ waar 
sprake was van een breed gedragen 
particulier initiatief, wat niet voor ie-
dereen is weggelegd. Zou de overheid 
daar ook in moeten voorzien? Waarom 
wel of niet? Welke minimale plicht heeft 
de overheid op het gebied van sociale 
zekerheid? Is dit een voorbeeld van 
‘affectief burgerschap’? 

- Momenteel zijn er problemen te over 
in de zorg: tekorten in de jeugdzorg, 
wachtlijsten in de ggz, gebrek aan 
personeel. Kies eventueel een aspect 
uit om nader te bespreken, of geef 
(groepjes) leerlingen de opdracht om 
die problemen in kaart te brengen.
- Met opdracht 1 kunnen leerlingen con-
troleren of zij alle in het artikel genoem-
de begrippen begrijpen.
- Opdracht 2 vraagt om een debat over 
een stelling met betrekking tot het be-
taalbaar blijven houden van de gezond-
heidszorg.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 26 & 27: Gezondheidszorg. Hoe 
rijker, hoe gezonder
Sluit aan bij §5, Gezond en ziek, van 
Perspectief.
Gezond zijn en blijven is ook een kwes-
tie van geld. Niet iedereen kan zich die 
‘luxe’ veroorloven.

- Lees ‘Start’ en bespreek dit met de 
klas. Wordt gezond leven (te) duur voor 
mensen? Wat vind je van Aries voor-
stel?
- Lees het vervolg van het artikel, bekijk 
de in het artikel genoemde grafieken 
via whymagazine.nl en lees bron 1.
- Mocht je het onderwerp nog willen 
uitbreiden, dan kun je nog aandacht 
besteden aan de zogenaamde blue 
zones: vijf gebieden op de wereld waar 
mensen gezond en wel ouder dan 100 
worden. Je vindt o.a. hier een samen-
vatting: https://www.atma.nl/blog/blog-
490-vijf-blue-zones/. Laat de ‘9 advie-
zen’ aan de klas zien en bespreek hoe 
dit zich verhoudt ten aanzien van onze 
gezondheidszorg en onze manier van 

27
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Hoe rijker, hoe gezonder
Hoe rijker je bent, hoe groter de kans is dat je een goede gezondheid 
hebt. En andersom geldt hetzelfde. Als je de gezondheid van mensen 
wereldwijd bekijkt, tref je een grote kloof aan tussen arm en rijk.  
Maar ook in ons eigen land is er sprake van ongelijkheid. 

BRON 1  KLOOF 
Er is sprake van een kloof in Nederland 
tussen laag- en hoogopgeleid, arm en rijk, 
autochtoon en allochtoon. Deze kloof, die 
bovendien groter wordt, resulteert in een 
ongelijke gezondheid. In lagere opleidings-
groepen, waar het inkomen vaak lager ligt, 
is vaker sprake van ongezond gedrag. Er 
komt vijf keer zoveel obesitas voor als bij 
hoger opgeleiden, er wordt meer gerookt 
en minder bewogen. Stress, slechte woon-
omstandigheden en zwaar werk zijn andere 
klachten waarmee laagopgeleiden vaker 
naar de huisarts en de specialist gaan. Hoge-
ropgeleiden worden weer vaker doorverwe-
zen bij huisartsbezoek.
Bron: NRC

1.  Lees de tekst bij 'Start'. 
a. Wat vind jij van de oplossing van Arie Boomsma?  
b. Denk je dat meer mensen gezonder zouden gaan eten en zouden gaan bewegen als dat minder duur 
was?  
c. Kijk eens naar jullie schoolkantine. Welke producten zijn daar goedkoper: de gezonde, of de minder ge-
zonde? Hoe komt dat?  
  

2. Lees het artikel over de ebolabestrijding in Congo uit de Volkskrant via whymagazine.nl. 
 a. Waarom is het zo moeilijk om ebola te bestrijden in Congo? 
 b. Wat voor rol speelt geld bij de ebola-epidemie in Congo?  
 c. Wat vind je van de genoemde oplossingen uit dit artikel? 

3. Maak een presentatie over ‘welvaartsziektes’. 
 a. Wat wordt hiermee bedoeld? 
 b. Wat zijn de meest voorkomende en in welke landen komen ze voor? 
 c. Kunnen deze ziektes volgens jou voorkomen worden en zo ja, hoe? 

4.  Lees bron 1. Hoe zouden de verschillen tussen arm en rijk, laag- en hoogopgeleid en autoch-
toon en allochtoon kleiner gemaakt kunnen worden?

   Bedenk in groepjes oplossingen voor dit probleem en doe een voorstel voor mogelijk beleid.

Tekst: Maxine Herinx

Gezondheidszorg
  

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Warom is gezondheid een 

recht? Waarom heeft toch niet 
iedereen toegang tot gezond-
heidszorg? 

2. Hoezo hangt je gezondheid af 
van de plek waar je woont? 

3. Hoe komt het dat er in een land 
met een goede gezondheids-
zorg toch verschillen tussen 
arm en rijk kunnen bestaan?

In januari 2019 werd de btw 
verhoogd. Daardoor werd alles 
duurder. Niet alleen luxeproduc-
ten, maar ook medicijnen, groen-
ten en sport. Arie Boomsma, 
tv-presentator en sportschoolei-
genaar, was daar boos over. Het 
was volgens hem een gemiste 
kans om een gezonde leefstijl 
te promoten. Zou het niet veel 
beter zijn om de btw op alles te 
verhogen, behalve op sport, zorg 
en groenten? Dan zou je mensen 
aanmoedigen om gezonder te 
eten en meer te bewegen. Uitein-
delijk levert dat geld op, omdat je 
de zorgkosten en problemen met 
    obesitas aanpakt!
       Bron: arieboomsmainstagram
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De World Health Organisation (WHO) 
is de instantie die zich bezighoudt 
met gezondheidszorg wereldwijd. 
Volgens de WHO is gezondheid een 
recht en zijn vrijwel alle staten in meer 
of mindere mate een verplichting aan-
gegaan om dit recht voor hun burgers te 
realiseren. In de praktijk zien we echter 
dat niet iedereen toegang heeft tot ge-
zondheidszorg. Sterker nog: je gezond-
heid heeft veel te maken met in welk je 
leeft en hoe rijk dat land is. 

Gezonde omstandigheden
Hoe gezond je bent en of bepaalde 
ziektes voorkomen kunnen worden, 
hangt af van de infrastructuur, de 
voorzieningen die nodig zijn om een 
land goed te laten functioneren. Is er 
gezond water en voedsel? Is er kennis 
en voorlichting over bepaalde ziektes? 
Hebben mensen een dak boven hun 
hoofd, en werken ze onder gezonde 
omstandigheden? Zijn er medicijnen 
beschikbaar en kan de bevolking deze 
betalen? Zijn mensen verzekerd? Wan-
neer een land getroffen wordt door een 
ramp, zijn de gevolgen voor de gezond-
heid van inwoners nog groter wanneer 
deze infrastructuur niet in orde is.

Welvaart
Waar je woont heeft dus een grote 
invloed op je leefomstandigheden en 
je gezondheid. Maar er is nog iets geks 
aan de hand. De WHO ontdekte dat de 

mensen die het meeste te besteden 
hebben, ook het meeste gebruik maken 
van gezondheidszorg. Mensen die het 
minst te besteden hebben, hebben vaak 
wel de grootste gezondheidsproblemen. 
Toch geven zij daar het minst aan uit. Ga 
maar na: in rijke landen worden mensen 
vaak ouder. Dat kan tot ouderdomsziek-
tes leiden, met dure bijbehorende be-
handelingen en medicijnen. Bovendien 
kennen deze landen welvaartsziektes 
die in armere gebieden niet voorkomen. 
Zie de grafiek op whymagazine.nl. 

Vicieuze cirkel
De WHO liet ook zien dat arme ge-
zinnen vaak in een vicieuze cirkel 
terechtkomen. Zo'n gezin heeft vaak 
een relatief ongezonde leefstijl. Armere 
gezinnen eten vaak ongezonder, omdat 
dit eten vaak duurder is dan gezondere 
keuzes. (Zie 'Start'.) Deze leefstijl ver-
groot de kans op hart- en vaatziekten, 
kanker en diabetes. Omdat deze gezin-
nen vaker geen verzekering hebben of 
slechts beperkt verzekerd zijn, zijn ze 
veel geld kwijt als ze ziek worden. Dit 
leidt tot meer armoede, wat het weer 
lastiger maakt om een gezondere - 
duurdere - leefstijl te omtwikkelen. Zie 
de tweede grafiek op whymagazine.nl. 

Kloof tussen arm en rijk
In landen die wel een basisinfrastructuur 
en georganiseerde gezondheidszorg 
hebben, kan er nog steeds veel onge-

lijkheid bestaan. Denk aan de Verenigde 
Staten, een van de meest welvarende 
landen ter wereld, waar niet iedereen 
een zorgverzekering heeft. In Nederland 
zijn mensen verplicht om een zorgverze-
kering te hebben. Op hun beurt mogen 
verzekeraars geen mensen weigeren. 
Hoewel er voor de wet dus gelijkheid 
is, zie je toch grote verschillen tussen 
armere en rijkere inwoners. Dit heeft 
onder andere te maken met leefge-
woonten. (Zie bron 1.)

Medicatie
Hoewel veel ziektes in meer welvaren-
de landen voorkomen kunnen worden, 

kan het natuurlijk alsnog gebeuren dat 
mensen ziek worden. Zij hebben dan 
vaak eenvoudig toegang tot medicatie, 
die veelal vergoed wordt door de zorg-
verzekering. Veel ziektes zijn in het wes-
ten daardoor beheersbaar geworden, 
terwijl ze in andere delen van de wereld 
nog steeds fataal kunnen zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan een longontsteking, 
tuberculose, of aids. Terwijl een aids-
patiënt met aidsremmers in Nederland 
normaal kan leven, is de prijs van 150 
euro per jaar voor aidsremmers veel te 
hoog voor een aidspatiënt in het zuiden 
van Afrika, waar men vaak niet meer 
dan één euro per dag verdient.•

© Nuthawut Somsuk | Dreamstime.com
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Wie zorgt er voor je  
als je ziek bent  
of werkeloos wordt?

In Nederland hebben veel zorginstellin-
gen een christelijke oorsprong. De kerk 
zorgde voor mensen waar de overheid 
nauwelijks naar omkeek. Alhoewel 
er veel goeds gedaan werd vanuit de 
kerken, zat er ook een schaduwzijde 
aan. Als je niet bij een bepaalde kerk 
hoorde, werd je soms van zorg uitgeslo-
ten. En je moest je vaak houden aan de 
voorwaarden van de kerk. Zorg was een 
gunst. 

Toenemende welvaart
Vanaf de 19e eeuw veranderde lang-
zaamaan de visie op de zorg. De 
overheid nam steeds meer taken over. 
Vooral na de Tweede Wereldoorlog, met 
de toenemende welvaart, veranderde 
dit sterk. De overheid zag het als haar 
taak om een sociaal vangnet te bieden 
aan al haar burgers. Mensen kregen 
recht op sociale zekerheid. Niemand 
mocht door ziekte, ouderdom, werk-
loosheid of door het overlijden van 
een familielid aan de bedelstaf raken.

Wie betaalt dat?
De eerste sociale verzekeringswet was 
de Ongevallenwet uit 1901. Dit was een 
verplichte bedrijfsongevallenwet: als 
je bijvoorbeeld tijdens je werk van een 
steiger viel, en (tijdelijk) niet meer kon 

werken, had je recht op een uitkering. 
Daarna volgden andere ziektewetten, 
een werkloosheidsverzekering (1952), 
de Algemene Ouderdomswet (1956) en 
de Algemene Bijstandswet (1965). Al 
die opgebouwde voorzieningen moe-
ten natuurlijk betaald worden. Het idee 
is dat iedereen een bijdrage levert 
aan de volksverzekeringen. Dat geld 
wordt samen met de belastingen 
geïnd via premies op salarissen. (Zie 
bron 1.)

De laatste decennia komen de voor-
zieningen steeds meer onder druk te 
staan. In de jaren 80 was er een eco-
nomische crisis met veel werklozen. Er 
moest bezuinigd worden. De overheid 
kon al die uitkeringen niet meer betalen. 
Ook nu wordt er een groot beroep op 
de sociale voorzieningen gedaan. Door 
de vergrijzing zijn er steeds meer ou-
deren, dus zijn er steeds meer mensen 
die AOW krijgen. Die ouderen maken 
ook meer gebruik van de gezondheids-
zorg. Sinds de jaren 80 zijn er dan ook 
allerlei bezuinigingen doorgevoerd. De 
verzorgingsstaat zoals die was, werd 
onbetaalbaar. Toch blijven de mensen 
ouder worden, er gebeuren ongelukken 
en er worden mensen ontslagen. Hoe 
moet dat dan? 

Er zijn altijd mensen geweest die extra zorg nodig hebben. Zieken, 
gehandicapten, ouderen, weeskinderen en werklozen redden het niet 
zomaar zonder steuntje in de rug. In de grote wereldgodsdiensten is 
het dan ook een heilige plicht om voor deze mensen te zorgen.

Participatiesamenleving
De overheid trekt zich steeds verder 
terug; zij neemt steeds minder ver-
antwoordelijkheid voor de verzorging 
van ‘de wieg tot het graf'. Het beleid 
is dat mensen meer eigen initiatief 
tonen en zelf verantwoordelijkheid 
nemen. De werkloosheidsuitkering, 
bijvoorbeeld, stopt na beperkte tijd. Dat 
moet mensen meer stimuleren om zelf 
actief op zoek te gaan naar een nieuwe 
baan. Ook in de (dure) gezondheidszorg 
verandert er veel. De overheid streeft 
naar een participatiesamenleving, 
waarin meer mensen deelnemen aan 
de samenleving. Dat participeren gaat 
over de hele maatschappij en varieert 
van zelf de buurtspeeltuin onderhouden, 
zelf de training van de voetbaljeugd or-
ganiseren tot zelf een oplossing zoeken 
om de eenzaamheid onder ouderen te 
verminderen. Waarom zou de overheid 
zich daarmee moeten bemoeien? Oude-
ren hoeven niet uitsluitend verzorgd te 
worden door professionals: hun eigen 
kinderen kunnen daaraan bijdragen. En 
ook de buren kunnen best een handje 
helpen.

Sinds januari 2016 is de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO) 
van kracht. De gemeenten moeten deze 
wet uitvoeren, met geld van de over-
heid. Gemeenten krijgen meer ruimte 
om daar een eigen invulling aan te 
geven. De inzet van mantelzorgers is 
een belangrijk onderdeel van deze wet, 
om het aantal zorguren te beperken dat 
met gemeenschapsgeld betaald moet 
worden. Het terugtrekken van de over-
heid en het inzetten van burgers om de 
gaten op te vullen, gaat niet zonder slag 
of stoot. (Zie bron 2.)

BRON 1  SOCIALE VOORZIENINGEN
Voor sociale verzekeringen moet premie betaald worden. Er zijn werknemersverzekerin-gen die verplicht zijn voor alle mensen die in loondienst werken. Hieronder vallen o.a. de 
werkloosheidswet en de ziektewet. De volksverzekeringen zijn bedoeld voor iedereen. Hieronder valt bijvoorbeeld de AOW. Iedereen die in Nederland werkt betaalt hiervoor 
een premie over het verdiende inkomen.
Sociale voorzieningen zijn bedoeld als aanvulling op de verzekeringswetten. Afhan-kelijk van je inkomen kun je in aanmerking komen voor extra geld, bijvoorbeeld voor huursubsidie. Dit wordt geregeld via de gemeenten. Het geld hiervoor is afkomstig uit de ‘algemene middelen’ van de overheid. Belastinggeld, dus. 

BRON 2  SOCIALE PARTICIPATIE
'Het is een illusie te denken dat burgers automatisch de gaten opvullen die ontstaan door de zich terugtrekkende overheid,' zei Evelien Tonkens, bij haar afscheidsrede als bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. 'Het moet wel geor-ganiseerd worden. Het kan niet helemaal zonder professionals "vanzelf" ontstaan. De overheid wil dat we ons anders gaan voelen en anders gaan gedragen. We moeten niet langer verwachten dat we ergens recht op hebben, maar we moeten ons gaan afvragen wat we zelf kunnen bijdragen. We zouden ons genoodzaakt moeten voelen om anderen te helpen, voor anderen te zorgen. Dit wordt "affectief burgerschap" genoemd. Het is een roep om sociale participatie: de handen uit de mouwen en aanpakken maar. Geen politie-ke participatie waarin je gevraagd wordt om mee te denken of mee te beslissen.' 

Bron: www.trouw.nl

1.  In dit artikel komen veel begrippen voor die je moet kennen. 
Beantwoord ter controle onderstaande vragen. De antwoor-
den vind je in het artikel en in bron 1. 
a. Sinds wanneer garandeert de overheid het recht op sociale zeker-
heid? 
b. Omschrijf in je eigen woorden wat een sociale verzekeringswet is 
en noem vier voorbeelden. 
c. Wat zijn volksverzekeringen? 
d. Wat betekent de afkorting AOW? 
e. Leg in je eigen woorden uit wat er met ‘participatiesamenleving’ 
bedoeld wordt. 
f. Wat betekent de afkorting WMO? Wat houdt die wet in? 
g. Wat zijn werknemersverzekeringen? 
h. Wat zijn volksverzekeringen?

2.  Debat 
Er wordt vaak gezegd dat onze gezondheidszorg onbetaalbaar. De 
premie die betaald wordt, kan de kosten niet meer dekken. Sommige 
ziekten zijn het gevolg van ongezond gedrag. Ook ontstaan er veel 
blessures en daarmee (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid bij het spor-
ten. In hoeverre mag de overheid zich bemoeien met de leefstijl van 
burgers?  
Organiseer een debat over de stelling: ‘Mensen die roken, drinken, 

       niet sporten of elke week naar de snackbar gaan, moeten meer 
    premie betalen voor hun zorgverzekering.’ 

Tekst: Hilde van Halm

•

Verzorgingsstaat

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is de 'verzorgingsstaat'?
2. Wat is sociale zekerheid? 
3. Wat wordt bedoeld met 'parti-

cipatiesamenleving'? 
4. Hoe werd er door de jaren heen 

gedacht over sociale zekerheid? 
5. Wat vind je zelf de rol van de 

overheid in het kader van socia-
le zekerheid? 

De Amerikaan Kevan Chandler 
heeft een ernstige spierziekte 
waardoor hij niet kan lopen. Toch 
wilde hij graag gaan backpac-
ken door Europa. Zijn vrienden 
maakten dat mogelijk. Via een 
crowdfundingsactie verzamelden 
ze geld voor een draagzak en de 
reis. Zijn vrienden trainden om de 
30 kg zware Kevan rond te kun-
nen dragen. Daarna trokken ze 
       met elkaar door Europa. 
 Zie whymagazine.nl.

Start

check
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leven. Een TED-Talk van onderzoeker 
Dan Buettner vind je hier: https://www.
ted.com/talks/dan_buettner_how_to_
live_to_be_100?language=te (19’25). 
- Opdracht 1 gaat over ‘Start’ en stelt 
vragen bij het assortiment van de 
schoolkantine.
- Opdracht 2 laat leerlingen (individueel) 
onderzoek doen naar ebolabestrijding 
in Congo.
- Opdracht 3 vraagt om een presentatie 
over welvaartsziekten.
- Opdracht 4 is een groepsopdracht: wat 
kan er gedaan worden om de kloof te 
verkleinen? 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 28 & 29: Descartes. Grondlegger 
van de moderne filosofie 
Sluit aan bij §6, Lichaam en geest, van 
Perspectief.
‘Ik denk, dus ik besta,’ is één van de be-
kendste uitspraken van de filosoof Des-
cartes. Maar wat betekent dat eigenlijk? 

- Lees ‘Start’.
- Bekijk een filmpje via whymagazine.nl 
en bespreek dit met elkaar. Kun je nog 
op je ogen vertrouwen? Wat (of wie) 
kun je dan nog wel vertrouwen?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- Opdracht 1, over de inzichten van 
Descartes, kan klassikaal besproken 
worden.
- Opdracht 2 gaat dieper in op bron 1. 
Betrek eventueel het volgende hierbij: 
Valery Spiridonov (die aan een spier-
ziekte lijdt) had zich als vrijwilliger 
aangemeld voor een hoofdtransplan-
tatie, maar hij heeft zijn aanbod weer 
ingetrokken. In dit interview vertelt hij 

29

28

Descartes 
Grondlegger van de  
moderne filosofie

René Descartes wordt beschouwd als 
de grondlegger van de moderne filoso-
fie. Hij stelde namelijk dat ons verstand 
(ratio) de enige echte bron van kennis 
moest zijn. Wij noemen Descartes 
daarom een rationalist. Hij zag het 
als zijn taak om net als in de wiskunde 
een methode te ontwikkelen waarmee 
je kunt bewijzen dat de kennis die je 
hebt opgedaan zeker is. Tegenwoordig 
noemen we een dergelijke methode 
wetenschappelijk. 

Systematisch twijfelen
Maar hoe kun je nou bewijzen dat je 
opgedane kennis waar is? Descartes 
bedacht daarvoor een gedachte-experi-
ment: de methodische twijfel. Syste-
matisch ging hij aan al zijn overtui-
gingen twijfelen en liet ze vallen als 
ze niet zeker waren. Zo liet hij zien dat 
zintuiglijke kennis onbetrouwbaar is. 
Ga maar na. Een stok, die je half in het 
water houdt, lijkt gebroken, maar is dat 
niet echt. En objecten die zich ver van 
ons vandaan bevinden (zoals planeten) 
zijn in werkelijkheid veel groter dan wij 
ze zien. 

Descartes ging verder met twijfelen. 
Wat als we alles wat we waarnemen 
eigenlijk dromen, zonder dat wij dit 
ooit daadwerkelijk kunnen weten? De 
werkelijkheid om ons heen valt dus niet 

echt betrouwbaar te noemen. En wat, 
vroeg Descartes, als hij geen lichaam 
had en de wereld om hem heen niet 
zou bestaan? Hij zou dan alleen nog een 
denkend ‘iets’ zijn. 

Cogito ergo sum
Door op deze manier overal aan te 
twijfelen, kwam hij uiteindelijk tot de 
conclusie dat er slechts één ding was 
waar hij niet aan kon twijfelen: na-
melijk het feit dát hij twijfelde en dat 
twijfelen denken is. Dit was zijn eerste 
zekerheid. Logischerwijze volgde daarop 
dat er dan ook ‘iets’ moest zijn dat 
twijfelde. Dat ‘iets’ was volgens Des-
cartes een ‘ik’. Vervolgens kwam hij tot 
de conclusie dat als er een ‘ik’ was dat 
twijfelde, dit ‘ik’ dan ook daadwerkelijk 
moest bestaan. Het beroemde ‘Ik denk 
(twijfel), dus ik besta’ was geboren. Je 
komt deze uitspraak ook vaak tegen in 
het Latijn als ‘Cogito ergo sum’.  

Dualisme en pijnappelklier
Het cogito ergo sum is een dualistisch 
uitgangspunt. Dat wil zeggen: Des-
cartes maakte een duidelijk verschil 
tussen lichaam (de materie) en geest 
(het immateriële) en zag beide als 
verschillende substanties. Vraag werd 
wel hoe deze twee substanties met 
elkaar konden samenwerken. Wat ge-
beurt er bijvoorbeeld als je opstaat? Je 

Kijk eens uit het raam. Wat zie je daar? Op het schoolplein staat mis-
schien een boom, of een prullenbak. Maar hoe weet je nou dat je die 
boom en prullenbak écht ziet? En dat jouw buurman of -vrouw het-
zelfde ziet? Als je zo gaat denken, kom je in de buurt van het gedach-
tegoed van René Descartes. Hij twijfelde aan alles. Maar aan één ding 
twijfelde hij niet. 

geest zet dan je lichaam in beweging. 
Iets geestelijks wordt dan omgezet in 
iets materieels. Hoe kan dat? 
Volgens Descartes was de pijnappel-
klier in de hersenen daarvoor verant-
woordelijk. In deze pijnappelklier 
bevond zich volgens de filosoof een 
immateriële ziel die door de zintuigen 
en hersenen een beeld van de wereld 
om ons heen te zien kreeg. Deze ziel 
moet daarbij worden voorgesteld als 
een soort van klein ‘mannetje’ (ho-
munculus) met een eigen wil. 

Cartesiaans theater
Door voortschrijdend wetenschappe-

BRON 1 HOOFDTRANSPLANTATIE
Kan het hoofd verder leven op een ander 
lichaam, als dat lichaam niet meer functio-
neert? Dr. White dacht in de jaren '70 van 
wel. Het hoofd kon volgens hem op een 
donorlichaam gezet worden, of aangesloten 
op een machine die de bloedsomloop in 
stand hield. Bij wijze van experiment trans-
planteerde White apenhoofden. Meestal 
bleven deze niet langer dan enkele dagen in 
leven. Er zijn bizarre video's van te vinden op 
YouTube. Inmiddels is het stokje van White 
overgenomen door de Italiaanse neurowe-
tenschapper Cavanero. In een spraakmakend 
artikel beschrijft hij dat een hoofdtransplan-
tatie in onze tijd mogelijk moet zijn. Hij doet 
hier momenteel onderzoek na binnen een 
project met de velzeggende naam 'Heaven'.

1.  Durf te denken: René Descartes
  Bekijk via whymagazine.nl het NPO-filmpje over Descartes, een drie minuten durende samenvatting van 

de inzichten van Descartes.
  Bespreek de volgende vragen: 

 a. Wat is de betekenis van zijn beroemde uitspraak ‘Ik denk dus ik ben’? Leg het in je eigen woorden uit .  
b. Waarom wordt Descartes beschouwd als de grondlegger van de filosofie als wetenschap, terwijl er in de oudheid ook al een heleboel filosofen leefden? 
c. Wat heeft filosofie voor onze moderne wereld te betekenen? 
d. Is er volgens jou een verschil tussen denken en twijfelen?

2. Lees bron 2.  
 a. Wat hebben deze experimenten met Descartes te maken? Leg uit.  
 b. Geloven jullie dat zulke hoofdtransplantaties ooit mogelijk zijn? Jullie gaan het bespreken in een filos-  fisch klassengesprek. Bedenk eerst je eigen standpunt en minimaal drie argumenten voor dat standpunt. 

3. Dus ik ben: ‘Ik & mijn zelf’
 Bekijk via whymagazine.nl het filmpje Dus ik ben, de aflevering ‘Ik & mijn zelf’.
  Dit is een 40 minuten durende documentaire van filosofe Stine Jensen die in de Verenigde Staten op zoek 

gaat naar het antwoord op de vraag waar het ‘ik’ zich bevindt en het ‘zelf’.
 a. Bespreek met elkaar welk onderdeel van de film je het meest interessant vond.
  b. Schrijf een recensie over de film in maximaal 300 woorden.
       c.  Bedenk drie stellingen op grond van het onderzoek van Stine Jensen, om over te discussiëren met 

de klas.

Tekst: Rob Revet

•

  

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat wilde Descartes bereiken 

met zijn onderzoek? 
2. Waarom wordt Descartes 

gezien als grondlegger van de 
moderne filosofie? 

3. Wat is een rationalist? 
4. Wat is het dualisme? 
5. Wat wordt bedoeld met het 

'cartesiaans theater'?

Descartes nam geen enkele  
kennis zomaar voor 'waar' aan. 
Dat is extra belangrijk gewor-
den in een tijd waarin het soms 
erg lastig is om echt en nep van 
elkaar te onderscheiden. Zoals bij 
'deep fake' filmpjes. Deze filmpjes 
worden gemaakt met speciale 
software die iemand dingen laat 
zeggen of doen die hij of zij nooit 
gezegd of gedaan heeft. Nu staat 
deze techniek nog in de kinder-
schoenen. Maar waarschijnlijk 
wordt hij in de toekomst nog 
veel beter. Moeten we bang zijn 
voor dit soort filmpjes? Bekijk zelf 
eens of je zo'n filmpje over- 
       tuigend vindt op 
 whymagazine.nl.
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lijk onderzoek geloven steeds minder 
mensen dat het bewustzijn een van 
het lichaam onafhankelijke substantie 
is, maar juist dat lichaam en ziel allebei 
moeten worden voorgesteld als twee 
kanten van dezelfde medaille. De 
bekende filosoof Dennett (VS) wijst er 
echter op dat men ook in onze tijd 
nog vaak ten onrechte vasthoudt 
aan het idee dat er een plaats in de 
hersenen valt aan te wijzen waar zich 
onze bewuste ervaringen afspelen. 
Hij ziet dit als een overblijfsel van het 
dualisme van Descartes en noemt deze 
‘plaats’ denigrerend het ‘cartesiaans 
theater’. 
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waarom: https://youtu.be/iGo5UVf_bxE 
(Engelstalig, 6’27). Waarom wilde hij 
eerst wel en nu niet? Stel dat zo’n 
operatie succesvol zou kunnen verlo-
pen, kun je dan voorspellen wat voor 
gevolgen dat zou hebben? 
- Opdracht 3 kan in een groep gedaan 
worden. Je kunt de documentaire van 
Stine Jensen ook klassikaal bekijken. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 30 & 31: Euthanasie. Zorgen over 
een goed levenseinde
Sluit aan bij §6, Lichaam en geest , van 
Perspectief. 
We weten zeker dat we doodgaan, 
maar niet hoe en wanneer. Steeds meer 
mensen willen ook controle hebben 
over dat laatste stuk van hun leven.

- ‘Start’ gaat over de 17-jarige Veda 
die een verzoek tot euthanasie deed. 
Bekijk – als de sfeer en veiligheid in 
de klas dat toelaat – gezamenlijk de 
documentaire. Wees erop alert dat dit 
erg gevoelig kan liggen. Verwijs naar 
de zelfmoordpreventielijn, en haal hier 
informatie om jezelf voor te bereiden: 
https://www.113.nl/onderwijs.
- Lees het vervolg van het artikel. Wees 
ook nu alert op reacties van leerlingen. 
Wellicht hebben sommigen met eutha-
nasie in hun familie te maken gehad. 
Bied aan dat ze verder kunnen praten 
met jou, een mentor, of een vertrou-
wenspersoon op school.
- In bron 1 worden de begrippen uitge-
legd en op een rijtje gezet.
- Over de eerste vraag bij opdracht 
1 kan een filosofisch klassengesprek 
gevoerd worden. Een handleiding hier-
voor vind je hier: www.whymagazine.

31

30

Zelfbeschikking
In het buitenland kijken mensen soms 
met verbazing naar de Nederlandse 
wetgeving. Het beeld bestaat dat ‘alles’ 
hier ‘zomaar’ kan. In veel landen is eu-
thanasie (nog) onbespreekbaar en geen 
optie. Maar anderen vinden juist weer 
dat de Nederlandse wet niet ver genoeg 
gaat. Filosoof Ton Vink, bijvoorbeeld, 
vindt dat mensen het recht hebben om 
zelf over hun levenseinde te beschikken: 
daar zou geen arts voor nodig moeten 
zijn. Hij pleit voor de mogelijkheid van 
zelfeuthanasie, als onderscheid van 
artseneuthanasie. Volgens hem speelt 
bij artseneuthanasie de arts de hoofdrol. 
Die bepaalt immers of het mag en kan. 
Vink vindt zelfbeschikking belangrijk: 
‘zelf de regie krijgen of houden bij het 
voorbereiden en bewerken van het 
eigen levenseinde.’ 

Euthanasie 
Zorgen over een goed 
levenseinde

In Nederland kunnen mensen onder 
strikte voorwaarden euthanasie krijgen. 
Ondanks de wettelijke regeling blijven 
er veel vragen en dilemma’s. De vragen 
rond leven en dood zijn nooit eenvoudig 
te beantwoorden.

De wet
In Nederland hebben patiënten het 
recht om om euthanasie te vragen. Ze 
hebben echter geen recht om het te krij-
gen. Daarvoor zijn ze afhankelijk van de 
medewerking van een arts. En een arts 
is niet verplicht om eraan mee te wer-
ken. De arts kan gewetensbezwaren 
hebben: op grond van zijn geloof of 
levensbeschouwing wil hij dan niet 
meewerken aan het actief en met 
opzet beëindigen van iemands leven. 
Het kan zijn dat hij vindt dat alleen God 
hierover mag beschikken. Of hij beroept 
zich op zijn artsen-eed om mensen te 
helpen genezen en dus niet om hun 
leven te beëindigen.

Helpen
Andere artsen werken wel mee aan 
zo’n verzoek. Zij leggen de nadruk op 
het willen helpen van mensen met alle 
middelen die de medische wetenschap 
heeft ontwikkeld. Daar horen ook mid-
delen bij die mensen een zachte dood 
kunnen bezorgen. Maar ook deze artsen 
vinden het uitvoeren van euthanasie 
vaak ingrijpend – het is niet iets wat je 
‘zomaar even’ doet. 

Zorgvuldigheidseisen 
Bij euthanasie moet aan strikte zgn. 
zorgvuldigheidseisen worden voldaan:
• De arts moet ervan overtuigd zijn dat 

het verzoek van de patiënt vrijwillig 
en weloverwogen was.  
Het mag dus niet de familie zijn die 
erom vraagt. Wel mag de familie een 
wilsbeschikking onder de aandacht 
van de arts brengen. Bovendien moet 
de arts vaststellen of de patiënt  
wilsbekwaam is. 

• Er moet sprake zijn van uitzichtloos 
en ondraaglijk lijden van de patiënt. 
En dus niet van de familie, die het 
moeilijk vindt om te zien dat hun va-
der of moeder zoveel pijn heeft of zo 
in de war is. Uitzichtloos betekent dat 
er geen kans op genezing is. Maar 
wat is ondraaglijk?

• De arts heeft de patiënt geïnformeerd 
over zijn situatie en zijn vooruitzichten.

• De arts en de patiënt zijn tot de con-
clusie gekomen dat er geen redelijke 
andere oplossing is. 
Zoals bijvoorbeeld palliatieve sedatie, 
waarbij de patiënt kalmerende en 
pijnstillende middelen krijgt toege-
diend tot hij aan zijn ziekte overlijdt.

• De arts heeft ten minste één andere, 
onafhankelijke arts geraadpleegd, die 
de patiënt heeft gezien. Die arts heeft 
zijn schriftelijke oordeel gegeven over 
de situatie, op basis van de zorgvul-
digheidseisen.

• De arts heeft de levensbeëindiging of 
hulp bij zelfdoding medisch zorgvul-
dig uitgevoerd. 

Dat iedereen uiteindelijk doodgaat, is eigenlijk de enige zekerheid 
die we als mensen hebben. En juist over deze enige zekerheid maken 
veel mensen zich zorgen. Dat komt omdat we alleen weten dát het 
onafwendbaar is, maar we hebben geen idee hoe het zal gebeuren. 
Want niemand weet welk lijden er misschien mee gepaard zal gaan.

BRON 1  BEGRIPPEN
Wilsbeschikking: In een wilsbeschikking 
kun je aangeven wat jouw wensen zijn ten 
aanzien van het einde van je leven; een 
euthanasieverklaring. Het wil niet zeggen 
dat het dan ook echt gebeurt; niemand heeft 
recht op euthanasie.
Wilsbekwaam: Kortgezegd: is iemand in 
staat goed, helder, rationeel te oordelen over 
zijn situatie? Dit maakt euthanasie bij men-
sen die lijden aan dementie of een psychia-
trische ziekte zo ingewikkeld en omstreden.
Hulp bij zelfdoding: bij euthanasie dient 
een arts een dodelijk middel toe. Het kan 
ook zijn dat de arts alleen de middelen 
ter beschikking stelt. De patiënt neemt ze 
dan zelf in. Voor hulp bij zelfdoding gel-
den dezelfde zorgvuldigheidseisen als bij 
euthanasie. 
Euthanasie: betekent letterlijk ‘goede dood’. 
In de praktijk geeft de arts een middel, 
meestal via een infuus, waardoor de patiënt 
binnen een paar minuten overlijdt. Het is 
geen euthanasie als de arts op verzoek van 
de patiënt de medische behandeling staakt, 
afziet van een medisch zinloze behandeling 
of als een arts het lijden verlicht met steeds 
zwaardere medicijnen, ook al kunnen die er 
mogelijk toe leiden dat een patiënt sneller 
overlijdt.

1. Bespreek de volgende vragen:
 a. Wat is ‘een goede dood’? 
 b. Welke ethische vragen spelen bij euthanasie een rol?
 c. Wat is de kern van de dilemma’s rond euthanasie?
 d.  Formuleer een stelling over deze kern en verzamel voors en tegens
 e. Presenteer je bevindingen aan de klas. 

2.  Lees de tekst bij 'Start'. 
a. Zoek uit welke regels er zijn voor euthanasie aan 0 – 1 jarigen, kinderen onder de 12, jongeren tot 16 jaar en voor 16- en 17 jarigen. 
b. Waarom zijn die verschillende leeftijdscategorieën aangebracht? Vind je dit een goede indeling? Waarom wel of niet?

3.  Euthanasie bij mensen is complex. Bij huisdieren is dat anders. We kunnen veel houden van onze hond of kat. In veel gezinnen hoort het  huisdier er helemaal bij. Maar als hij oud en ziek is, laten we hem met een gerust hart 'inslapen'. Dat wordt zelfs gezien als een (terechte) daad van barmhartigheid.  
a. Waarom is het laten inslapen van een kat of hond minder problematisch? 
b. Het zou twee kanten op kunnen gaan: óf euthanasie bij mensen wordt vanzelfsprekender zoals bij huis-dieren, óf            euthanasie van huisdieren wordt complexer, zoals bij mensen. Bespreek met elkaar welke ontwikkeling het meest          waarschijnlijk is.  

             c. Bespreek met elkaar welke ontwikkeling volgens jullie het meest wenselijk is.

Tekst: Hilde van Halm

•

   
 

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

welke voorwaarden mag eutha-
nasie worden uitgevoerd?

2. Wanneer is iemand wel en niet 
wilsbekwaam?

3. Vind jij euthanasie ethisch? 
Waarom, of wanneer, wel en 
niet?

Sinds 2012 bestaat de  
Levenseindekliniek. Zij helpen 
mensen die euthanasie willen, 
maar van wie de eigen (huis)arts 
het verzoek niet kan of wil hono-
reren. Als het euthanasieverzoek 
aan de wettelijke eisen voldoet, 
kan de Levenseindekliniek eutha-
nasie verlenen. De laatste jaren 
doen steeds meer jongeren onder 
de dertig jaar bij hen een verzoek 
om euthanasie. In 2017 deden 156 
jongeren zo’n verzoek. Dat is 63% 
meer dan in 2016. Van die aanvra-
gen zijn zeven verzoeken ingewil-
ligd. Een van die jongeren is Veda. 
Zij was zeventien toen ze haar 
euthanasieverzoek deed. Haar 
verhaal is te zien in de documen-
taire: Veda beslist zélf: jong en 
een euthanasiewens. Je kunt de 
documentaire via whymagazine.
nl bekijken. 

Let op! Kijk niet in je eentje naar 
de documentaire. Heb je zelf pro-
blemen, of heb je een doods- 
   wens, bel met 0900-0113 of chat 
 via www.113.nl.
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Legalisatie
Ook Stichting de Einder is hier vóór. Zij 
begeleiden en adviseren mensen die 
een einde aan hun leven willen maken. 
De werkzaamheden van De Einder zijn 
voor veel mensen omstreden. 
In 2010 richtte een groep ouderen 
‘Uit vrije wil’ op. Zij zetten zich in voor 
legalisatie van stervenshulp aan men-
sen die hun leven ‘voltooid’ vinden. Het 
gaat dan om (zeer) oude mensen die 
vinden dat ze genoeg geleefd hebben: 
het is klaar en mooi geweest, ook al zijn 
ze niet echt ziek. Zij willen dat er een 
middel moet komen dat mensen zelf 
kunnen innemen om uit het leven te 
stappen. ‘Bij een goed leven hoort een 
goede dood,’ zeggen zij. En ze willen 
graag zelf beslissen over het moment 
waarop die dood moet komen.
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nl/docenten.
- De overige vragen bij opdracht 1 
kunnen ook in een groepje besproken 
worden.
- Opdracht 2 laat leerlingen uitzoeken 
hoe de regels voor euthanasie aan min-
derjarigen precies in elkaar zitten.
- Opdracht 3 kan met de hele klas be-
sproken worden.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 32 & 33: Tropenarts Josine Blanks-
ma. Wereldverbeteraar of avonturier…
Josine Blanksma vertelt over haar werk 
met kwetsbare mensen. Zijn er leerlin-
gen die (tropen)arts zouden willen wor-
den? Wat lijkt ze wel en niet leuk aan dit 
werk? En wat lijkt ze er moeilijk aan? 
Weten ze wat je allemaal moet doen op 
(tropen)arts te kunnen worden?

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

33

32

Tropenarts Josine Blanksma

Wereldverbeteraar of  
       avonturier…
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Wanneer je eenmaal in de bo-
venbouw bent beland, komt het 
moment in zicht dat je moet kiezen 
voor een beroep of opleiding. Een 
bepalende keuze voor de rest van je 
leven. En ook een keuze die nauw 
samenhangt met jouw kijk op het 
leven en de waarden die jij belang-
rijk vindt.
We laten hier mensen aan het 
woord die die keus inmiddels al 
hebben gemaakt en vragen naar 
hun motivatie. In het kader van het 
thema Je lijf, je leven deze keer 
iemand die de studie geneeskunde 
begon uit nieuwsgierigheid naar 
het menselijk lichaam. Dat bracht 
haar uiteindelijk als arts in een 
vluchtelingenkamp op een Grieks 
eiland. 
Aan het woord is Josine Blanksma:

M
ensen vragen mij 
regelmatig hoe ik er-
toe ben gekomen om 
tropenarts te worden. 

Is het vanwege m’n idealistische 
opvoeding? Wil ik de wereld verbete-
ren? Ben ik op zoek naar spanning en 
avontuur? Lastig! Ik denk dat het een 
combinatie is van al deze factoren. 

Toen ik begon met mijn studie ge-
neeskunde had ik geen idee waar ik 
precies zou eindigen. Ik vond het ge-
woon leuk om het menselijk lichaam 
beter te leren begrijpen. De werking 
van hart, longen, nieren en spieren... 
In de loop van de studie kwam daar 
ook steeds meer interesse bij over 
hoe mensen omgaan met ziekte, 
met lijden en met (on)gezondheid.  
Waarom gaat de een naar de dokter 
met een klacht en de ander niet? Wat 

is eigenlijk de definitie van “lijden” en 
in hoeverre is dit cultureel bepaald? 
Wat is jouw rol als arts daarin en hoe 
ver moet je gaan met je onderzoek? 
Waar ligt de grens tussen genezen 
en misschien wel schade doen? 

Tijdens mijn studie kwam ik 
daarnaast in aanraking met een 

studentenorganisatie die zich bezig-
hield met gezondheid en ziekte op 
wereldniveau: ik leerde over proble-
men die in Nederland bijna niet meer 
voorkomen, zoals ondervoeding, HIV, 
tuberculose, of wat er gebeurt met 
de gezondheid van mensen als ze 
op de vlucht slaan of (over)leven in 
een gebied waar het gezondheids-
systeem totaal in elkaar is gestort. Ik 
vond dit uiterst boeiend en van het 
een kwam het ander. Toen ik klaar 
was als basisarts (6 jaar opleiding, 
waarvan tenminste 2 jaar in de prak-
tijk als co-assistent), en nadat ik een 
jaar had gewerkt op de kinderafdeling 
van een klein ziekenhuis, begon ik 
aan de specialisatie tot tropenarts. 

In 2011 stapte ik op 28-jarige leeftijd 
voor het eerst als tropenarts in het 
vliegtuig voor Artsen zonder Gren-

zen. Eerst naar Zuid-Soedan, waar ik 
een paar maanden in een ondervoe-
dingskliniek werkte. Van het steriele 
Nederlandse ziekenhuis stond ik 
ineens letterlijk met mijn poten in de 
modder. Daar werd ik teruggeworpen 
op mijn basisvaardigheden. Want veel 
mogelijkheden tot diagnostiek waren 
er niet. Dat was een grote uitdaging. 
Maar wat me vooral is bijgebleven 
is dat je met die basisvaardigheden, 
wat basismaterialen en een goed 
team toch best ver komt! Daarna 
volgden nog twee missies naar India 
en de Democratische Republiek 
Congo. 

Inmiddels ben ik weer terug in 
Nederland omdat ik het steeds reizen 
moe was. Als huisarts-in-opleiding in 
een achterstandswijk van Amsterdam 
komt eigenlijk alles samen wat ik zo’n 
beetje geleerd heb in de afgelopen 
jaren. Ik voel me nog steeds erg 
verbonden met de meest kwetsba-

re mensen op aarde die vaak geen 
toegang hebben tot de luxe gezond-
heidszorg zoals wij hier gewend zijn. 
Gelukkig heb ik de mogelijkheid om 
daar nog steeds iets mee te doen: 
zo kon ik dit jaar als vrijwilliger twee 
weken aan de slag in een vluchte-
lingenkamp op een Grieks eiland. 
Ook zit ik in het bestuur van Artsen 
zonder Grenzen waar we regelmatig 
discussiëren over allerlei dilemma’s 
die opdoemen als je gezondheidszorg 
wil leveren aan de meest kwetsbare 
mensen. 

Interesse?
Kijk op de website: whymagazine.nl.

33

•

32

35

34

 

B e g r i p p e n l i j s t
Adoniscomplex 
Wanneer iemand zo in beslag genomen 
wordt door de vorm en spierontwikke-
ling van zijn lijf, dat het zijn hele leven 
beheerst. 

Androgene anabole steroïden
Chemische stoffen die zijn afgeleid van 
testosteron, het mannelijk geslachtshor-
moon. Ze zorgen ervoor dat de aanmaak 
van eiwitten in de spieren wordt gesti-
muleerd en gaan tegelijkertijd ook de 
afbraak van spierweefsel tegen.

Cartesiaans theater 
Denigrerende term om aan te geven 
dat je vindt dat mensen ten onrechte 
vasthouden aan het dualisme van Des-
cartes.   

Cogito ergo sum 
Ik denk, dus ik besta. Idee van René 
Descartes dat er één ding is waar je niet 
aan kunt twijfelen: het feit dat je twijfelt 
en dat er dus een 'ik' is die twijfelt. 

Conformeren 
Je aanpassen.    

Dualisme 
Twee grondbeginselen die tegen-
over elkaar staan, zoals lichaam en 
geest.  

Dubbele standaard 
Wanneer twee mensen (zoals jongens 
en meiden) anders beoordeeld worden 
voor dezelfde handeling.   
Esthetica 
De filosofische tak die zich bezighoudt 
met de vraag 'Wat is mooi?'.  

Esthetische reden 
Wanneer je iets doet om iets mooier te 
maken. 

Euthanasie 
Letterlijk: Goede dood. Het opzettelijk 
beëindigen van het leven van een ander, 
op diens uitdrukkelijk verzoek en onder 
strikte voorwaarden. 

Gender 
Aspecten van gedrag en identiteit van 
een sekse, ter onderscheiding van licha-
melijke en biologische aspecten. 

Genderstereotype 
Idee over hoe je je als echte man of ech-
te vrouw zou moeten gedragen.  

Gewetensbezwaar 
Wanneer iemand niet wil meewerken 
op grond van zijn of haar geloof of 
levensbeschouwing.  

Hulp bij zelfdoding 
De arts stelt de middelen beschikbaar 
zodat iemand zelf zijn leven kan beëindi-
gen. Hierbij gelden dezelfde zorgvuldig-
heidseisen als bij euthanasie.  

Ideeënwereld 
Volgens Plato bestond er een wereld 
van perfecte Ideeën, waarvan alle daad-
werkelijke, zintuigelijk waarneembare 
zaken zijn afgeleid.  

Identiteit 
Wie je bent. Dat is afhankelijk van tijd 
en omgeving, en ontstaat altijd in relatie 
met anderen.  

Imago 
Hoe anderen jou zien.  

Infrastructuur 
De voorzieningen die nodig zijn om een 
land goed te laten functioneren. 

Mantelzorger  
Het zorgen voor zieken, gehandicapten 
of hulpbbehoevenden door niet-profes-
sionele familieleden, buren, vrienden of 
kennissen.  

Mantra 
Een soort heilige spreuk of gebed. 

Methodische twijfel 
Het systematisch twijfelen aan alle over-
tuigingen en ze laten vallen als ze niet 
zeker zijn.  

Mimesis
Nabootsing.    
 
Nature  
Het deel van mensen dat vastligt in het 
DNA.    

Nature-nurture debat 
De discussie of we vooral gevormd 
worden door onze genen of onze omge-
ving.  

Nurture 
Het deel van mensen dat bepaald wordt 
door de omgeving.  

Participatiesamenleving 
Een samenleving waarin de overheid 
van mensen verwacht dat ze verant-
woordelijkheid nemen voor hun eigen 
leven en hun omgeving. 

Persoonlijke identiteit 
Het zelfbeeld van mensen waarin 
kenmerken centraal staan die hen uniek 
maken ten opzichte van anderen. 
 
Pijnappelklier 
Een deel van je lichaam waarin zich, vol-
gens René Descartes, de ziel bevindt. 

Ratio 
Verstand.   
 
Rationalist 
Een filosoof die vindt dat de ratio (het 
verstand) de enige bron van kennis 
moet zijn.   

Roluitwisselbaarheid 
Het idee dat mannen en vrouwen de-
zelfde taken aankunnen.  

Script 
De persoonlijke kennis die je hebt over 
hoe je je in een bepaalde rol hoort te 
gedragen.   

Sekse 
De biologische verschillen tussen man 
en vrouw, de verschillen in hormoon-

huishouding en geslachtsdelen.  
 
Seksisme 
Het vellen van een waardeoordeel op 
basis van iemands sekse.  
 
Sexting 
Het versturen van een seksueel getinte 
foto of filmpje.   

Sociale identiteit 
Het besef tot een bepaalde groep te 
behoren en door anderen ook zo behan-
deld te worden. 

Sociale rollen 
Een gedefinieerd gedragspersoon 
dat mensen in een bepaalde omstan-
digheid of groep behoren te tonen.  
 
Sociale voorziening 
Aanvulling op de verzekeringswet, 
waarop je afhankelijk van je inkomen 
aanspraak maakt. Zoals huursubsidie. 

Sociale zekerheid 
Mensen die door ziekte, ouderdom 
of werkloosheid geen eigen inkomen 
hebben, krijgen van de overheid een (mi-
nimum) uitkering om van te leven. 

Tabula rasa  
Onbeschreven blad. Het idee dat 
mensen met een schone lei ter wereld 
komen.    

Tatoeage 
Het versieren van je lichaam door inkt 
onder de opperhuid aan te brengen. 

Testosteron 
Het mannelijk geslachtshormoon. 

Vergrijzing 
Wanneer er naar verhouding steeds 
meer ouderen zijn in de samenle-
ving.  

Verkeerd zelfbeeld 
Wanneer iemand zichzelf anders ziet 
dan de buitenwereld het ziet.  

Verwachtingspatroon 
De verwachtingen die mensen hebben 
van anderen of bij situaties.

Volksverzekering 
Verzekeringen voor iedereen, waar 
iedereen aan meebetaalt via de premies 
op salarissen, zoals de AOW.   

Welvaartsziektes 
Ziektes die samenhangen met een 
hoog inkomen en welvarende levens-
stijl, zoals stress, diabetes en overge-
wicht.  

Werknemersverzekering 
Verplichte verzekering voor alle mensen 
in loondienst, zoals de werkloosheids-
wet en de ziektewet.  

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De gemeente moet volgens deze wet 
mensen ondersteunen met zorg, zodat 
ze bijvoorbeeld langer thuis kunnen 
blijven wonen. 

Wilsbekwaam 
Wanneer iemand in staat is om goed, 
helder en rationeel te oordelen over zijn 
of haar situatie.

Wilsbeschikking 
Een verklaring waarin je vastlegt wat 
je wil omtrent het einde van je le-
ven.  

World Health Organization 
(WHO) 
De organisatie die zich bezighoudt met 
gezondheidszorg wereldwijd.  

Zelfbeeld
Hoe jij jezelf ziet.   
 
Zelfbeschikking 
De mogelijkheid om eigen beslissingen 
te nemen over jezelf, je eigen lichaam 
en je eigen leven.    
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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.


