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

Start

Opbouw magazine 
Dit WHY Magazine start met een in-
troductiepagina met foto’s en cijfers. 
Vervolgens is er een interview met leer-
lingen uit 5 en 6 vwo die praten over 
gamen en gameverslaving.

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 
kunstenaar – iemand die in zijn werk 
veel te maken heeft met het thema. 

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

w

w

Start
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Bij gebruik Perspectief

     Werk je met Perspectief? In deze handleiding lees je bij welke paragraaf 
uit het hoofdstuk Er is meer 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 Er is 
meer in Perspectief. 

     §1 Bewust en onbewust 
‘Bewust’ en ‘onbewust’ zijn termen die we vaak gebruiken, maar waar 
hebben we het dan eigenlijk over? En waar is je bewustzijn als je 
slaapt? Met voorbeelden uit het jodendom, christendom en de islam 
over de betekenis van dromen.  
 
§2 Ontsnappen 
De dagelijkse werkelijkheid kan hard of juist saai zijn. Er zijn allerlei 
manieren om daaraan te ontsnappen, bijvoorbeeld door het gevaar op 
te zoeken, door te feesten of door drugs te gebruiken. 
 
§3 Meer dan je kunt zien 
Onze zintuigen laten ons maar een beperkt gedeelte van de wereld om 
ons heen ervaren. Is er meer? En wat zou dat dan kunnen zijn? 
 
§4 Kunstuitingen 
Literatuur, schilderkunst en muziek fungeren als vensters op een ande-
re werkelijkheid. 
 
§5 Mysteries en mystiek 
Ondanks alle wetenschappelijke ontdekkingen, weten we nog steeds 
niet ‘alles’. Bereiken we dat punt ooit? Of zullen er altijd mysteries blij-
ven?

w

w
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Handleiding per artikel

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

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

Blz. 4 & 5: In gesprek over gameverslaving
Drie leerlingen uit 5 en 6 vwo vertellen 
over hun gamegedrag.
- Lees de tekst.
- Bespreek het interview in de klas: 
Wanneer ben je volgens hen verslaafd 
aan gamen? Hoeveel uur wordt er 
gemiddeld gegamed door leerlingen? 
Is het inderdaad meer iets voor jongens 
dan voor meisjes? 
- Je kunt er ook voor kiezen om zelf een 
aantal leerlingen hierover voor de klas 
te interviewen. Je kunt ook een leerling 
als interviewer aanwijzen, of leerlin-
gen elkaar in groepjes hierover laten 
bevragen. 
- Wanneer ben je eigenlijk verslaafd? 
Jellinek, een instelling voor versla-
vingszorg, ontwikkelde hiervoor een 
test: https://www.jellinek.nl/test-uw-
kennis-of-gebruik/test-uw-gebruik/
test-uw-gamegedrag/.
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Muziek is een hogere 
openbaring dan alle 
wijsheid en filosofie.
Ludwig van Beethoven

Het doel van de kunst is 
niet het uiterlijk van 
dingen weer te geven, 
maar het innerlijk... 
Dat is de echte 
werkelijkheid.
Aristoteles

De eigenlijke 
vondst der roman-
tiek is de vreugde 
der melancholie.
Godfried Bomans

Mensen die geen 
drugs aankunnen, 
moeten hulp zoeken 
in de werkelijkheid. 
Robert Anthony

Het woord toeval 
bestaat slechts omdat 
onze hersenen te klein 
zijn om alle samen-
hangen te begrijpen. 
Dick Hillenius

In de eenentwintigste 
eeuw zal de robot de 
plaats innemen die 
slavenarbeid in oude 
beschavingen bezat.
Nicola Tesla

Iedere vorm van psycho-
logische afhankelijkheid 
en iedere vlucht, hetzij 
door drank hetzij door 
drugs, in de hoop daar-
mee de geest sensitiever 
te maken, versuft en 
verwringt hem.
Krishnamurti
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Bewustzijn is 
alleen mogelijk 
door verandering; 
verandering is 
alleen mogelijk 
door beweging.
Aldous Huxley

Wegwijs in dit nummer
De ijsberg die op zee drijft, lijkt helemaal niet 
zo groot, maar onder de oppervlakte blijkt hij 
reusachtig veel groter te zijn dan je zou den-
ken. Op allerlei gebieden blijkt er veel meer te 
zijn dan je kunt zien. Daarom is het thema van 
dit nummer van WHYmagazine: Er is meer.
We starten met een interview over gamen. 
Wat als je daar niet meer mee kunt stoppen?'.
Daarna hebben we vijf onderdelen:

• Bewust en onbewust
• Ontsnappen
• Meer dan je kunt zien
• Kunstuitingen
• Mysteries en mystiek

Elk onderdeel bestaat uit twee of drie artike-
len van een dubbele pagina. Je vindt er
informatie en opdrachten waarmee je zelf 
of met je groep aan de slag kan. Rapporteer 
altijd aan de klas wat je hebt gedaan. Op die 
manier leert iedereen van de opdracht die 
jij hebt uitgevoerd! En jij leert weer van de 
opdrachten van anderen. 
Achterin vind je een interview met iemand 
die een kunstopleiding heeft gekozen. Hij te-
kent alledaagse momenten en voorwerpen op 
een ongebruikelijke manier om zijn publiek te 
laten zien dat het ook anders kan. 
Tenslotte de stelling. 'Je vervelen is van le-
vensbelang'. Best een verrassende gedachte.
 
Genoeg te doen, weer. Zelfs meer dan je zou 
denken! Ga dus maar op ontdekkingstocht 
en bijt je erin vast!

Blz. 6 & 7: Bewustzijn. Wat is dat nou 
eigenlijk? 
Sluit aan bij §1, Bewust en onbewust 
van Perspectief.
Bewustzijn is geen ding, het is meer 
een ervaring.

- Vraag vooraf aan leerlingen om te be-
schrijven wat bewustzijn is. Maak een 
woordweb op het bord.
- Lees ‘Start’. De filosofische vragen die 
daarin genoemd worden, lenen zich 
eigenlijk allemaal voor verdere bespre-
king. Wat vinden leerlingen een boeien-
de vraag? En waarom? Als ze geen van 
de vragen boeiend vinden, kunnen ze 
dan ook uitleggen waarom dat is?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- De stof is abstract. Controleer of de 
leerlingen begrijpen wat er gezegd 
wordt en geef zo nodig extra uitleg.
- Bespreek in hoeverre leerlingen hun 
bewustzijn ervaren als iets ‘afzonder-
lijks en bestendigs’ zoals er in de tekst 
staat. Wanneer ben je je niet van jezelf 
bewust? En wanneer juist wel? En 
hoezo is onze ervaring van de wereld 
en onszelf een illusie? https://psycholo-
gisch.nu/marcelino/wie-ben-ik-eigenlijk/ 
geeft meer informatie over dit onder-
werp. 
- Alle opdrachten kunnen leerlingen 
individueel en zelfstandig maken.
- Opdracht 1 laat leerlingen de beteke-
nis van filosofische begrippen opzoe-
ken.
- Opdracht 2 laat leerlingen nadenken 
over de vraag of zij zichzelf kennen. 
Voor deze opdracht kun je de leerlin-
gen eventueel wijzen op bovenstaand 
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H 
et begon op jonge leeftijd 
met een Gameboy of een 
Nintendo, maar inmiddels 
spelen de leerlingen graag 

op de Playstation. Soms alleen, soms 
met elkaar en soms met andere 
spelers in binnen- en buitenland. 
Maar wanneer game je nou te veel? 
In gesprek met Ruben Brouwer (5 
vwo), Stijn van de Beld en Noël 
Sabandar (beide examenjaar vwo) 
over gameverslaving.  
 
Binnen de wetenschap is er geen 
eenduidige definitie over gamever-
slaving. Wanneer ben je volgens 
jullie gameverslaafd?
Noël: 'Dan hou je van gamen en kun 
je er niet meer mee stoppen. Je doet 
eigenlijk niks anders meer.' Stijn vult 
aan dat je dan al je vrije tijd besteedt 
aan gamen en dat je dan alleen nog 
maar daarmee bezig bent. Dat je 
direct uit school gaat gamen en dat 
je de rest links laat liggen. Volgens 
Ruben kun je dan nergens anders 
meer aan denken. Stijn vult aan dat 
de game dan de hele tijd in je hoofd 
zit. 

Gameverslaving heeft niet altijd 
te maken met het aantal uren dat 
iemand gamet. Het heeft juist te 
maken met de activiteiten die je 
naast het gamen onderneemt, of net 
niet meer onderneemt.' Als iemand 
bijvoorbeeld tien uur vrije tijd op 
een dag heeft en hij gamet vijf uur, 
dan heeft hij alsnog vijf uur om iets 
anders te doen,' aldus Noël. 'Iemand 
die drie uur vrije tijd volledig invult 
met drie uur gamen, heeft geen tijd 
meer voor iets anders.' 

Game-uren
Hoeveel uren de leerlingen gamen, 
verschilt. Dat is heel afhankelijk 
van de andere verplichtingen die er 
in een week zijn. ‘In de afgelopen 
maand heb ik 100 uur besteed aan 
games spelen,’ geeft Stijn aan. ‘Ik 
kies er bewust voor, maar de laatste 
tijd was het wel een beetje te veel. 
Zo is gamen in de toetsweek niet 
altijd verstandig.’ Stijn geeft aan dat 
hij tijdens het gamen wel voldoende 
tijd neemt om wat eten of drinken te 
pakken. Ruben gamet de laatste tijd 
gemiddeld 1 uur per dag. 

  In gesprek over gameverslaving
 'Als je niks anders meer doet dan  
  gamen, dan is het te veel'

Noël en Stijn zeggen soms spijt te 
hebben van het aantal uren dat ze 
gamen. Soms loopt een spelletje uit 
en dan heb je geen tijd meer voor 
je leerwerk. Noël kan, vooral de dag 
na het gamen, ervan balen dat hij 
zo lang achter de Playstation heeft 
gezeten. 

Is gamen iets voor jongens en 
meiden?
‘Gamen is meer iets voor jongens, 
en meiden kijken meer series,’ vindt 
Stijn. Dit wordt door Ruben en Noël 
bevestigd. Ruben denkt dat jongens 
ook sneller worden benaderd wan-
neer het gaat om gamen. Stijn denkt 
dat heel veel games ontwikkeld 
worden voor jongens en dat gamen 
jongens daarom meer aanspreekt 
dan meisjes. Noël: 'Volgens mij zijn 
jongens ook gevoeliger voor game-
verslaving dan meisjes.' 

In games wordt een complete fanta-
siewereld gebouwd waar je als spe-
ler aan mee kunt doen. Waarom is 
die andere wereld zo aantrekkelijk?
Volgens Ruben is het niet altijd een 
fantasiewereld waar je in speelt. Er 
zijn best veel games gebaseerd op 
echte gebeurtenissen, zoals oorlo-
gen. Je bent dan iemand die in die 
oorlog meedoet. ‘Maar,' zegt Noël, 
‘dan is het toch alsnog fantasie, want 
als je in die wereld sterft, kom je 
doodleuk weer tot leven. Eigenlijk is 
iedere game fantasie, want zelfs als 
het gebaseerd is op de echte wereld, 
blijft het een computerscherm.' 

Tekst: Nienke Moolhuizen

Is overmatig gamen het gevolg van 
een ander probleem?  
Stijn denkt dat dit niet per se zo hoeft 
te zijn. Het gamen kan wel gebruikt 
worden om je frustratie weg te spe-
len. ‘En het hebben van veel vrije tijd 
kan ook een oorzaak zijn van game-
verslaving, maar dit zou ik weer geen 
probleem noemen,’ aldus Stijn. 

Is gamen een sociale activiteit?
Noël speelt alleen games met ande-
ren die hij kent. Je hebt dan tijdens 
het spel contact en daarnaast zie je 
elkaar ook in het echte leven. Stijn 
geeft aan dat hij ook gamet met 
onbekende medespelers. In het spel 

heb je wel echt contact met deze 
medespelers, maar je bent niet ver-
antwoordelijk voor hen. Volgens Stijn 
leer je mensen kennen, maar alleen 
op het gebied van games. 

Advies
Het advies van Noël over gamen is 
‘zelf goed nadenken’. Afwegen wat 
je verplichtingen zijn en wat je naast 
het gamen nog meer wil doen, en 
dat dan zelf doseren. Stijn geeft ook 
het advies om zelf te zoeken naar de 
juiste mate. ‘Als je niks anders meer 
doet dan gamen, dan is het te veel,’ 
aldus Noël.•
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Verslavend?
‘Met gamen ben je nooit klaar,’ 
geeft Stijn aan, waardoor het spel 
niet uit te spelen is. Hij verveelt zich 
niet snel als hij gamet. Volgens Noël 
is Stijn ‘een echte diehard-gamer’. 
Stijn reageert: ‘Een spel waar veel 
tijd in zit wordt belangrijk voor je 
en daar wil je graag steeds mee 
verder.' Gamen geeft volgens de 
jongens nieuwe energie en ont-
spanning.

Het spelen van games is een 
ontsnapping uit de rauwe werke-
lijkheid. Ben jij iemand anders in 
een game? 
Ruben geeft aan dat je hier een 
normaal persoon bent die meeloopt 
in de samenleving. Niets speciaals. 
Maar wanneer je een spel speelt, 
dan ben je de hoofdpersoon en dan 
ben je speciaal in die omgeving. 
Noël geeft aan dat hij in de wer-
kelijkheid geen mensen overhoop 
schiet en in de games wel. ‘Gamen 
geeft een gevoel van voldoening 
wanneer je iets hebt behaald,’ zegt 
Stijn. Maar volgens Noël zijn de 
meeste mensen te nuchter om dit 
gevoel van voldoening steeds weer 
nodig te hebben, zoals bijvoorbeeld 
bij drugs of nicotine, waar je echt 
verslaafd aan raakt. 

Lopen werkelijkheid en spel soms 
door elkaar? 
‘Als ik niet aan het gamen ben dan 
denk ik niet aan het spel,’ aldus 
Noël. Bovendien weet je volgens 
hem gewoon wat echt en niet echt 
is, waardoor je makkelijk onder-
scheid kunt maken tussen spel 
en werkelijkheid. Ook voor Stijn 
blijft het een duidelijke scheiding. 
Volgens Ruben kan het wel zo zijn 
dat je in de games iemand bent die 
je in werkelijkheid niet bent. Volgens 
alle drie is het niet zo dat je na het 
spelen van games anders bent of je 
anders gaat gedragen. Dit zou vol-
gens Noël wel per persoon kunnen 
verschillen. 4
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Kijk maar eens naar een rijpe tomaat. Is 
die rood? Nee, allesbehalve! Dat gaat 
misschien tegen je intuïtie in, maar het 
oppervlak van de tomaat weerkaatst 
licht in het rode deel van het spectrum. 
Dat licht wekt, dankzij een ingenieus 
systeem van kleurgevoelige receptoren 
in het netvlies van ons oog (de kegel-
tjes) en bewerking van deze informatie 
in de visuele cortex in ons achterhoofd, 
de kleurervaring op die wij in onze taal 
omschrijven met het begrip ‘rood’. De 
kleur rood bestaat dus niet als een 
eigenschap van de tomaat, maar 
verschijnt in het proces van waarne-
ming. ‘Rood’ heeft, om het filosofisch 
te zeggen, een fenomenaal rie wet (fe-
nomeen komt van het Grieks phainoo, 
phainomai = (ver)schijnen).

In je hersenen 
Wat onze hersenen doen, is het vormen 
van elektrochemische patronen die we 
tijdens onze ontwikkeling leren ervaren 
als ‘onszelf’ in relatie tot ‘de wereld’. 
‘Bewustzijn’ correspondeert dus niet 
met ‘iets’ in je hersenen, maar heeft, 
net als kleur, een fenomenaal bestaan: 
het bewustzijn verschijnt aan zichzelf, 
zoals de wereld aan dat bewustzijn 
verschijnt. Op deze manier wordt een 
voorstelling, een soort virtueel model, 
gemaakt van je gewaarwordingen en je 
gedrag. Omdat dat model gedeeltelijk 
ook op zichzelf betrokken is, zijn we 
enigszins in staat om onze aandacht te 
richten, selectief om te gaan met prik-
kels, en keuzes te maken over wat we 

wel en niet doen. Het is dus onjuist om 
te zeggen dat bewustzijn in de herse-
nen zit, of een eigenschap van hersen-
activiteit is. Hersenwetenschappers die 
een schedel lichten (of scannen) zullen 
nergens iets tegenkomen dat corres-
pondeert met een model van onszelf in 
relatie tot de wereld om ons heen. Net 
zomin als dat je in het taalcentrum in de 
hersenen woorden tegenkomt.

Nuttig – maar beperkt
Dat model werkt razendsnel en verbluf-
fend goed. Net zoals een geoefende 
tennisspeler, die slechts een fractie 
van een seconde nodig heeft om te 
reageren op een opslag. Het systeem 
werkt zo goed dat de meeste mensen 
hun eigen bewustzijn ervaren als iets 
afzonderlijks en bestendigs, als een 
‘geest’ in de machine van het li-
chaam. In religieuze contexten leidt het 
tot het idee van een ‘ziel’, iets dat zelfs 
na de dood blijft voortbestaan. 

De meeste mensen zijn bijna van nature 
substantiedualist. Maar nogmaals: 
het bewustzijn is geen ding. Je kunt 
het wel verliezen, maar niet zoals je 
je portemonnee verliest. Zoals iedere 
goede goochelaar weet, is de continuï-
teit van onze ervaring van de wereld en 
van onszelf een illusie. Het bewustzijn is 
makkelijk te manipuleren, onze aandacht 
is een gatenkaas. En met een slimme 
afleidingsmanoeuvre en een snelle 
handbeweging haalt de illusionist een 
pingpongballetje uit je oor… 

De vraag ‘wat’ bewustzijn is, geeft direct al aanleiding tot misverstan-
den. Het suggereert dat het ‘iets’ is, of een eigenschap van iets. Maar 
bewustzijn is eerder vergelijkbaar met een ervaring, bijvoorbeeld de 
ervaring van kleur. 

Tekst: Bert de Vries

Zelf-bewustzijn?
Ons zelfmodel en het model dat we 
hanteren om ons door de wereld te 
bewegen, zorgt voor een voortdurende 
selectie van informatie. Het bepaalt, 
mede op grond van eerdere ervaringen, 
wat wenselijk of urgent is. Dat selec-
tieproces verschijnt aan ons als ons ‘ik’, 
de instantie die de ervaringen lijkt te 
hebben en de besluiten lijkt te nemen. 
Die illusie wordt versterkt doordat we 
leven in een sociale wereld die deze 
identiteit en dat vermogen aan ons toe-
schrijven, door middel van woorden en 
gedrag. Tijdens onze ontwikkeling van 
onmondig kind naar volwassene worden 
we voortdurend aangesproken, gecorri-

geerd, beloond en bestraft. Net zolang 
tot we ons het verwachtingspatroon van 
onze omgeving zo toegeëigend hebben, 
dat we het aan onszelf toeschrijven. Het 
Engelse woord self-conscious geeft een 
mooi inkijkje in dit proces: het betekent 
behalve ‘zelfbewust’ ook het ongemak-
kelijke gevoel dat we hebben als we 
onszelf ervaren in het besef dat iemand 
anders naar ons kijkt.

Jij en ik
Ik heb zojuist een stuk geschreven over 
bewustzijn en zelfbewustzijn. Maar wie 
of wat dat ‘ik’ nou echt is? Ik zou het 
niet weten… En hoe zit het met jou?

BRON 1 HERSENEN EN GEDRAG
Eén van de eerste wetenschappelijk be-
studeerde aanwijzingen voor het verband 
tussen hersenen en gedrag was het tragi-
sche geval van Phineas Gage, een Ameri-
kaanse spoorwegarbeider. In 1848 gaat het 
mis tijdens het plaatsen van een lading kruit 
in een rots die uit de weg moest worden 
geruimd. Het kruit ontploft te vroeg en 
de ijzeren staaf waarmee de springlading 
moest worden aangeduwd, boort zich via 
Phineas' wang en schedelbasis dwars door 
het linkerdeel van zijn hersenen en het sche-
deldak, en komt tientallen meters verderop 
terecht. Gage is wonder boven wonder niet 
dood, hij is zelfs maar korte tijd bewusteloos. 
Hij overleeft ook latere complicaties van zijn 
verwondingen en wordt twee maanden later, 
weliswaar blind aan zijn linkeroog, gene-
zen verklaard. Maar geestelijk zijn er grote 
veranderingen. Voorheen een ingetogen en 
uitermate redelijke persoon, is hij nu een 
heetgebakerd mannetje dat voortdurend 
loopt te schelden en te vloeken. Plannen 
maken op de lange termijn lukt hem niet 
meer en zijn interesses zijn ook veranderd. 
Door de publiciteit rond het op zich al spec-
taculaire voorval raken artsen en neurologen 
geïnteresseerd in deze persoonlijkheidsver-
andering: zo ontstaan de eerste theorieën 
over hersenen en gedrag, en meer specifiek: 
bepaalde hersengedeelten en hun invloed 
op gedrag.

   1. Zoek op wat de filosofische betekenis van de begrippen ‘substantie’ en ‘substantiedualisme’ is.

2. ‘Ken jezelf’ stond op de muur van de tempel in het Griekse Delphi. Ken jij jezelf? 
 Schrijf er een stuk over. 

3. Kun je met een ander voorbeeld dan kleur laten zien dat we eerder eigenschappen toeschrijven  aan dingen in de wereld om ons heen, dan dat die eigenschappen in de dingen zelf zitten?

4. Sommige filosofen beweren dat fenomenale ervaringen (zogenaamde qualia, enkelvoud quale),  zoals de puur subjectieve beleving van bijvoorbeeld een kleur, een aanwijzing zijn dat natuur-   wetenschappelijke verklaringen tekortschieten en dat bewustzijn toch een afzonderlijk domein    van de werkelijkheid is. 
 a. Zoek op internet op wat een ‘filosofische zombie’ is, en waarom het bestaan van filosofische zombies een  argument zou kunnen vormen voor het substantiedualisme. 
 b. Welke kritiek zou je op het substantiedualisme kunnen ontwikkelen?

•

Bewustzijn 
Wat is dat nou eigenlijk? 

De ruïnes van de tempel van Delphi © Anastasios71 | Dreamstime.com

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Waarom is het bewustzijn geen 

ding (substantie), maar een 
vermogen?

2. In welk opzicht heeft bewust-
zijn ook een sociaal aspect?

3. Waarom hoort de toeschrij-
ving van verantwoordelijkheid 
daarbij?

Ons bewustzijn is typisch 
zo’n begrip dat je vrijwel 
dagelijks gebruikt – of je je daar 
nu wel of niet bewust van bent 
– maar als je moet omschrijven 
wat het is, dan valt het stil. In dit 
artikel wordt er dieper ingegaan 
op deze vraag. Zowel filosofen 
als psychologen, biologen en 
neurologen houden zich ermee 
bezig. Waarom eigenlijk? Volgens 
psychiater en filosoof professor 
Gerrit Glas komt dat omdat het 
bewustzijn iets mysterieus is. 
‘Het is ongrijpbaar en we kun-
nen niet aanwijzen. Bewustzijn 
is nauw verbonden met zelfbe-
wustzijn. Dat roept filosofische 
vragen op. In hoeverre kan ik mijn 
gedrag en mijn leven sturen? 
Waar blijft het bewustzijn na de 
dood? Is er een hiernamaals? Hoe 
ziet dat eruit? Bestaan er andere 
werelden die niet voldoen aan de 
wetmatigheden zoals we die hier 
kennen? Voor vrijwel iedereen zijn 
dat boeiende onderwerpen. Het 
antwoord op die vraag bepaalt 
hoe je in het leven staat.’ Het is 
de vraag of je op al deze vragen 
     een antwoord krijgt in dit 
 artikel…
     Bron: Hersenstichting.nl
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artikel van psychologisch.nu. 
- Opdracht 3 gaat over het toeschrijven 
van eigenschappen aan dingen.
- Opdracht 4 laat leerlingen reflecteren 
op het fenomeen ‘filosofische zombie’. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 8 & 9: Intuïtie. Weet je het, of voel 
je het? 
Sluit aan bij §1, Bewust en onbewust 
van Perspectief 
‘Gebruik je verstand!’ lijkt een goed 
advies. Maar hoe vaak gebruiken we 
dat verstand eigenlijk?

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en de beide bronnen.
- Controleer of de leerlingen de tekst 
goed begrijpen.
- Opdracht 1 kunnen leerlingen indivi-
dueel maken. Je kunt het ook bespre-
ken of ervaringen uitwisselen in een 
klassengesprek. Je kunt het gesprek 
dan ook uitbreiden: wat gebeurt er 
als chirurgen, generaals of ministers 
besluiten nemen op basis van hun 
intuïtie? Of als ze dat ‘gevoel’ negeren 
en strikt varen op hun kennis? Kun je 
zeggen dat het een beter is dan het 
ander?
- Opdracht 2 gaat dieper in de ideeën 
van John Haidt. Je kunt de TED-talk ook 
klassikaal bekijken en bespreken. 
- Opdracht 3 kan individueel gemaakt 
worden, leerlingen schrijven een reac-
tie op de ideeën van John Gray.
- Opdracht 4 kan in een groepje gedaan 
worden. Je kunt er ook een klassenge-
sprek over voeren. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 10 & 11: Robots. Kille(r)machines of 
knuffelbots? 
Sluit aan bij §1, Bewust en onbewust 
van Perspectief.
Robots en andere vormen van kunst-
matige intelligentie worden steeds 
belangrijker. Dat brengt de nodige 
ethische dilemma’s met zich mee.

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en de beide bronnen.
- Verwijs naar het artikel op blz. 6 & 7, 
over bewustzijn: een complex systeem 
dat zich in de loop der millennia heeft 
ontwikkeld. Zou dit (versneld?) ook 
bij robots kunnen gebeuren? Gebeurt 
dat al, zonder dat wij dat in de gaten 
hebben? Voer hierover een filosofisch 
gesprek. Een handleiding hiervoor vind 
je hier: www.whymagazine.nl/docen-
ten.
- Bron 2 heeft als kop ‘ethische zom-
bies’. Wat is het verschil met de ‘filoso-
fische zombies’ van opdracht 4 van het 
artikel over bewustzijn?
- Opdracht 1 gaat over robotisering en 
werkgelegenheid. Bekijk de uitzending 
van Nieuwsuur klassikaal. Laat leer-
lingen a. en b. individueel maken en 
bespreek vervolgens c. klassikaal.
- Opdracht 2 kunnen leerlingen indivi-
dueel maken. Ze reageren op een blog 
van Alan Winfield.
- Opdracht 3 is een groepsopdracht: zijn 
de regels van Asimov voldoende?
- Opdracht 4 geeft kijkvragen bij een 
gesprek tussen twee filosofen en kan 
individueel gemaakt worden.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
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De drie wetten van Asimov (zie bron 
1.) gelden als minimale voorwaar-
den waaraan een robot zou moeten 
voldoen. Maar hoe bereik je dat? Als je 
een robot opdraagt om de was te doen, 
hoe zorg je er dan voor dat hij niet – op 
weg naar de wasmachine – onbedoeld 
een peuter van de trap gooit? Je kunt 
hem leren dat het welzijn van mensen 
belangrijker is dan het uitvoeren van 
huishoudelijke taken, maar niet alle 
scenario’s zijn te voorspellen. Een robot 
moet op belangrijke momenten zelf een 
afweging maken. Om dat goed te kun-
nen, zou een robot zich in een mensen 
moeten kunnen verplaatsen en dat is 
ingewikkelde materie. 

Ethisch handelen
De Brit Alan Winfield denkt dat dit wel 
mogelijk is. Hij bouwt robots die zelf 
ethische keuzes kunnen maken en 
hanteert hiervoor basisregels die ver-
gelijkbaar zijn met die van Asimov. (Zie 
ook bron 2.) Het voortschrijden van de 
robotica brengt nieuwe vragen met zich 
mee. Hebben (of krijgen) robots een 
morele status, zoals mensen en dieren 
en mag hun geen leed aangedaan 
worden? Een andere vraag is in hoever-
re robots verantwoordelijk gehouden 
kunnen worden voor wat zij aanrichten. 
Blijft een programmeur of fabrikant 
verantwoordelijk voor hun handelen? Of 
zit daar een grens aan? 

Nog een dilemma: robots verzamelen 
continue informatie. Daar stemmen ze 
hun ‘gedrag’ op af. Wat gebeurt er met 
die informatie? Wat ‘ziet’ een drone alle-
maal die rondvliegt om pakjes te bezor-
gen of om een vijand uit te schakelen? 
Wat ‘weet’ een zorgrobot die ingezet 
wordt om een oudere gezelschap te 
houden? 

Kill!
Ten slotte is er nog de vraag van de sci-
encefictionverhalen. Is het mogelijk dat 
robots op een keer de macht overne-
men? Dat ze mensen uit gaan roeien? 
Daar zijn de meningen over verdeeld. 
Als Asimovs regels in acht worden 
genomen, dan zou het goed moet 
gaan. Maar wie weet wat er gebeurt als 
robots zichzelf kunnen verbeteren en re-
produceren. Zou het helpen om robots 
te voorzien van een ‘kill’-knop, zodat ze 
altijd uitgezet kunnen worden? Het blijft 
lastig om ethiek om te zetten in ondub-
belzinnige regels, die alle misverstan-
den uitsluiten. Juist de details kunnen 
cruciaal zijn bij ethische dilemma’s en 
veel van de menselijke beslissingen zijn 
niet rationeel. 

Er wordt veel gedebatteerd over een groot probleem waar ontwik-
kelaars van kunstmatige intelligentie zich mee geconfronteerd zien: 
Kunnen robots omgaan met ethische dilemma’s? En: hoe zou je ze 
dat kunnen leren? 

Tekst: Hilde van Halm

Robots
BRON 1  DE DRIE WETTEN VAN ASIMOV
De Amerikaanse schrijver Isaac Asimov 
schreef negen sciencefictionverhalen die ge-
bundeld zijn onder de naam I, robot. (1950). 
Asimov formuleerde drie wetten waaraan 
robots zich zouden moeten houden. Deze 
wetten worden nog vaak aangehaald, als 
een soort minimale voorwaarden.
1.  Een robot mag een mens geen letsel 

toebrengen of door niet te handelen 
toestaan dat een mens letsel oploopt.

2.  Een robot moet de bevelen uitvoe-
ren die hem door mensen gegeven 
worden, behalve als die opdrachten in 
strijd zijn met de Eerste Wet.

3.  Een robot moet zijn eigen bestaan be-
schermen, voor zover die bescherming 
niet in strijd is met de Eerste of Tweede 
Wet. 

Later kwam daar de Nulde Wet bij: Een robot 
mag geen schade toebrengen aan de mens-
heid, of toelaten dat de mensheid schade 
toegebracht wordt door zijn nalatigheid.

BRON 2  ETHISCHE ZOMBIES
Winfield liet zijn robots zo snel mogelijk 
naar een doel lopen. Daarbij moesten ze 
voorkomen dat een ‘mens’ (een andere 
robot) in een gat zou vallen. De robot werd 
zo geprogrammeerd dat het redden van 
een ‘mens’ altijd voorrang kreeg. Met twee 
‘mensen’ werd de situatie complexer. Omdat 
een robot steeds opnieuw afweegt wat de 
beste keuze is, bleef hij vaak te lang aarze-
len welk ‘mens’ hij moest redden en redde 
hij dus geen van beiden. ‘Het zijn ethische 
zombies,’ zei Winfield. ‘Ze denken niet na, 
maar voeren alleen de regels uit die wij 
geprogrammeerd hebben.’
Bron: NRC

1.    Bekijk via whymagazine.nl een uitzending van Nieuwsuur  
over robotisering en werkgelegenheid.  
a.  Schrijf de argumenten op die jij doorslaggevend vindt in dit  
gesprek. 
b.  Schrijf voor jezelf op in hoeverre jij robotisering een gevaar vindt 
voor de werkgelegenheid, mede gebruikmakend van de argumenten 
die je in dit programma hoort. 
c. Bespreek met de klas de volgende stelling: ‘Zonder robotisering 

 komt de werkgelegenheid meer onder druk 
 te staan dan met robots.’ 

2.  Lees de tekst over de robots van Winfield. Op 3 februari 2018 
postte hij een blog onder de titel 'Why ethical robots might 
not be such a good idea after all'. Lees die blog via whymaga-
zine.nl. 
a. Wat is je conclusie naar aanleiding van deze blog?  
b. In hoeverre is het noodzakelijk dat een robot zijn ethische keuze 
kan verantwoorden? Kunnen mensen dat altijd?

3.  Lees bron 1.  
a. Bespreek in een groepje van vier of deze regels voldoende voor-
waarde zijn om ethisch gedrag bij robots te reguleren, of dat er nog 
een noodzakelijke voorwaarde mist. 
b. Zou een robot een terrorist kunnen uitschakelen, met inachtne-
ming van Asimovs wetten?

4.  Bekijk via whymagazine.nl een filmpje waarin twee filosofen 
bespreken hoe je een robot ethiek kunt bijbrengen en beant-
woord onderstaande kijkvragen. 
a. Welke argumenten worden er gegeven? 
b. Waarom is het geen goed idee als de robot zich wil laten inspireren 
door de geschiedenis of door religieuze leiders? 
c. Waarom verdwijnt de robot? 
d. Geef aan wat je sterk vindt aan dit filmpje en wat je ongeloofwaardig 
vindt. Geef hiervoor ook argumenten. 

•

Kille(r)machines  
of knuffelbots?

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

Asimov?
2. Zijn deze wetten voldoende?
3. Is een robot volgens jou in 

staat om ethische beslissingen 
te nemen?

Op hol geslagen robots die de 
mensheid uitroeien. Een megasu-
percomputer die zich voedt met 
gedachten, die hersenen hackt en 
zo de wereldleiding overneemt. 
Als je sciencefictionschrijvers 
laat fantaseren over kunstmatige 
intelligentie, dan ziet het er vaak 
somber uit voor ons. We worden 
allang omringd door robots. In 
fabrieken zetten ze bijvoorbeeld 
auto’s in elkaar. Niemand maakt 
zich zorgen over een complot van 
robotarmen die de auto-industrie 
saboteren. De ontwikkelingen 
gaan snel. Het legers zet drones 
in om ‘de vijand’ uit te schakelen. 
Je oma kan gezelschap krijgen 
van een zorgrobot en thuis houdt 
een maairobot het gras kort. 
Maar zoals een scalpel gebruikt 
kan worden om te opereren en 
om iemand dodelijk te verwon-
den, zo kunnen ook robots ten 
       goede en ten kwade worden 
 ingezet.
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Er zijn drie vormen van kennis: er-
varingskennis, verstandskennis en 
intuïtieve kennis. Ervaringskennis doe 
je op door dingen te ervaren, door 
wat je ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft. 
Het wordt ook wel empirische kennis 
genoemd. Door proefjes te doen, kun je 
achter bepaalde wetmatigheden komen. 
Als je bijvoorbeeld verschillende keren 
een pan met water opzet en iedere keer 
kookt het water bij 100 graden Celsius, 
dan mag je aannemen dat dit altijd zal 
gebeuren. Zo kun je een natuurkundige 
regelmatigheid vaststellen, die je in een 
wet kunt samenvatten: water kookt bij 
100 graden Celsius.

3 + 3 = 6
Verstandskennis (logische kennis) ont-
staat door logisch te redeneren. Je 
hebt er geen zintuigelijke waarneming 
voor nodig. De logica en de wiskunde 
maken hier bijvoorbeeld gebruik van. Zo 
is de som van de hoeken van een drie-
hoek altijd 180 graden. Het is niet nodig 
om alle hoeken van alle driehoeken die 
er zijn, op te meten. Dat is altijd 180 gra-
den. Net zoals 3 + 3 altijd 6 zal zijn. 

Intuïtieve kennis is van een andere 
orde. Dit is, in tegenstelling tot de twee 
andere vormen van kennis, namelijk 
aangeboren. Het is een ‘innerlijk 
weten’, zonder dat je erover na hoeft 
te denken. ‘Weten’ dat gebaseerd is 
op een gevoel, dat niet afgeleid kan 
worden uit kennis die je eerder hebt 
opgedaan. Bij grote beslissingen, zoals 
het aangaan van een vriendschap of een 

andere relatie, laten we ons vaak door 
deze intuïtieve kennis leiden. Iemand 
‘voelt’ wel of niet goed. En dat kan 
doorslaggevender zijn dan wat je op 
grond van je ervarings- en verstands-
kennis zou beslissen. Toch kennen we 
aan die laatste twee vormen van kennis 
meer waarde toe dan aan zoiets vaags 
als ‘intuitie’. 

Ethiek
Ethische beslissingen hangen samen 
met grote vragen die gaan over leven en 
dood, over goed en kwaad. Zulke beslui-
ten nemen op basis van een ‘soort van 
gevoel’ alleen, zou vreemd zijn. Hoe kun 
je dat ooit toetsen? Hoe kun je dan een 
redelijke afweging maken? Toch speelt 
intuïtie ook bij het nemen van ethische 
beslissingen een grote rol. Kun je, los 
van empirische of verstandskennis, 
weten of iets moreel goed of verwer-
pelijk is? Neem bijvoorbeeld incest. Van 
oudsher mogen naaste familieleden 
geen seks met elkaar hebben. De kans 
is immers groot dat dit leidt tot kinderen 
met afwijkingen: een hele praktische, 
legitieme, op ervaring gestoelde reden 
om incest af te wijzen. De psycholoog 
Jonathan Haidt stelde de vraag: Wat 
als naaste familieleden seks met elkaar 
willen hebben en anticonceptiemidde-
len gebruiken? Mogen zij dan wel seks 
met elkaar hebben? Nee, zullen de 
meeste mensen zeggen. Dat zeggen 
ze niet op basis van logisch redeneren, 
want het belangrijkste argument tégen, 
geldt niet meer. Seks tussen vaders 
en dochters of ooms en neven vinden 

Wij hebben het idee dat wij ons verstand gebruiken om na te denken 
over normen en waarden en over wat goed of slecht is. In werkelijkheid 
laten we ons veel meer leiden door onze intuïtie. Filosofen en psycholo-
gen wijzen ons erop dat ons verstand juist achter onze intuïtie aanhob-
belt om deze te legitimeren. 

Tekst: Rob Revet & Hilde van Halm

vellen op grond van zoiets vaags als 
intuïtie, wat zegt dat dan over onze 
moraal? De filosoof John Gray zegt dat 
de moraal inderdaad een illusie is. Het 
denken hierover brengt ons niet verder, 
omdat we altijd weer terugvallen in de 
gewoonten die we sinds het begin der 
tijden hebben. Argumenten of weten-
schappelijke kennis helpen ons wat dat 
betreft niet verder – in die zin is er geen 
vooruitgang: de geschiedenis van de 
mens is een zich herhalende cyclus.

BRON 1 KLADVERSIE
Volgens John Haidt komt de mens niet als 
onbeschreven blad ter wereld. We hebben 
een ‘kladversie’ meegekregen; een initi-
ele organisatie van het brein die niet van 
ervaring afhankelijk is. Ervaring zal deze 
onderdelen verder ontwikkelen. Dit geldt 
ook voor moraal. Volgens zijn onderzoek zijn 
er vijf morele fundamenten die elk mens in 
een basale vorm met zich meedraagt:
1.  Het zorgen voor elkaar, beschermen 

van zwakkeren, sterke gevoelens tegen 
diegenen die schade toebrengen.

2. Billijkheid en wederkerigheid.
3. Loyaliteit aan de groep.
4. Gevoel voor (respect voor) autoriteit.
5. Puurheid, kuisheid. 

•
1.  Schrijf een stuk over twee besluiten die je ooit genomen hebt: een op basis van kennis en  

een op basis van intuïtie. Hoe ging dat? Hoe voelde je je achteraf? Geef aan of één van beide  besluiten ‘beter’ is of was, en leg uit waarom dat zo is. 

2.  Lees bron 1 en bekijk de TED-talk van John Haidt via whymagazine.nl.
 a. Bespreek in tweetallen wat de ‘kladversie’ die in bron 1 genoemd wordt te maken heeft met intuïtie.
 b. Waarom is het volgens Haidt niet voldoende om te vertrouwen op de goede bedoelingen van mensen?  Hoe verhoudt zich dit tot zijn opmerking over incest, zoals in het artikel staat? 
 c. Wat noemt Haidt het grootste wereldwonder? Vat in je eigen woorden samen hoe hij bij dit idee komt. Geef   daaronder een reactie op zijn ideeën. 
 d. De TED-talk heet: ‘Over de morele oorsprong van liberalen en conservatieven’. Beweert Haidt dat die oor-   sprong overeenkomt of juist verschilt? 

3. Filosoof John Gray zegt dat er geen vooruitgang is, als het gaat om moraal of ethiek. Het denken  helpt ons niet om collectief, als mensheid, ‘beter’ te worden. 
 a. Lees via whymagazine.nl twee artikelen die kritisch kijken naar de ideeën van Gray.
 b. Geef in een betoog je eigen conclusie over de rol die intuïtie speelt in morele kwesties en in hoeverre dat   bezwaarlijk is. 

4.  Lees bron 2 en bespreek dit bericht in een groepje van vier. Ga in op de vraag welke rol intuïtie speelt in deze overtuigingen. Hoe kun je het ‘iedereen is gelijk’-idee in overeenstemming 
      brengen met het idee dat sommigen minder rechten hebben?

© Psychoshadowm
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Intuïtie 
Weet je het, of voel je het?

we moreel verwerpelijk, omdat dat 
niet goed ‘voelt’. Volgens Haidt toont 
dit voorbeeld aan dat we veel van onze 
keuzes en oordelen baseren op intuïtie 
en niet op reflectie. We ‘voelen’ hoe iets 
hoort te zijn en vervolgens verzinnen 
we argumenten om dat standpunt te 
legitimeren. 

Grondslag
Maar biedt dat niet een wat wankele 
grondslag voor onze morele overwe-
gingen? Als we onze morele oordelen 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Welke kennisbronnen zijn er?
2. Wat is verstandskennis, erva-

ringskennis en intuïtieve ken-
nis? 

Als je een moeilijke keuze 
moet maken, wordt vaak 
geadviseerd om 'er een nachtje 
over te slapen'. Is dat een fabeltje, 
of helpt het echt om een knoop 
door te hakken? Onderzoekers 
van de universiteit Bristol zochten 
het uit. Zij lieten de ene groep 
proefpersonen een dutje van 
anderhalf uur doen, terwijl de 
andere groep wakker moest blij-
ven. Daarna werd hun hersenac-
tiviteit gemeten. De mensen die 
een dutje hadden gedaan, bleken 
onbewuste informatie beter te 
verwerken. Ook konden ze posi-
tieve en negatieve punten beter 
tegen elkaar afwegen. En hun 
reactiesnelheid en geheugen 
      bleek ook nog eens stukken 
 beter te zijn.
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BRON 2 DONORLONG
Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat 
rokers minder recht hebben op een nieuwe 
long dan niet-rokers. ‘Brave burgers’ die 
een donororgaan nodig hebbenb moeten 
voorrang krijgen boven rokers, vindt een 
meerderheid van 62%. Uit de enquête blijkt 
ook dat Nederlanders iedereen gelijk vinden 
als het om gezondheidszorg gaat. Als prinses 
Beatrix een donorhart nodig heeft, moet ze 
van 88% ook op de wachtlijst.
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Blz. 12 & 13: Gedoogbeleid. Gebruiken 
mag, bezitten niet
Sluit aan bij §2, Ontsnappen, van Per-
spectief.
In de Opiumwet staat wat wel en niet 
is toegestaan in het bezit, gebruik en 
verkoop van drugs.

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1.
- Extra achtergrondinformatie om 
te gebruiken in een klassengesprek 
naar aanleiding van dit artikel: Als het 
onderwerp ‘drugs’ op school wordt 
besproken, is dat vaak in het kader van 
de risico’s voor de eigen gezondheid en 
het verslavingsgevaar. Maar er zit ook 
een maatschappelijke kant aan. Sinds 
de moord op advocaat Derk Wiersum 
(18 september 2019) is er meer aan-
dacht voor deze aspecten. Wiersum 
was de advocaat van Nabil B., kroonge-
tuige in een grote drugszaak. De moord 
gaf veel beroering in de samenleving. 
Het leidde o.a. tot een opleving van 
de discussie over ‘recreatief gebruik’ 
van drugs. Zo af en toe een pilletje of 
cocaïne – hoe erg is dat? Het gesprek 
gaat dan niet meer specifiek over de 
gezondheidsrisico’s, maar over de 
schade die wordt toegebracht aan het 
milieu (dumpen van afval) en over de 
criminaliteit. Cijfers over drugsgebruik 
vind je hier: https://www.trimbos.nl/
kennis/cijfers/cijfers-drugs. Een inge-
zonden brief over de schadelijke kant 
van drugs (milieu en criminaliteit) vind 
je hier: https://www.trouw.nl/opinie/
jongeren-moesten-eens-weten-hoe-
schadelijk-drugs-zijn-voor-het-milieu~b-
4fe8e37/. Een rapport hierover van het 
Trimbos instituut vind je hier: https://
www.trimbos.nl/docs/c8e94ba3-e2ea-
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Gebruiken mag,  
bezitten niet

Opiumwet
Het oogluikend toestaat wat eigenlijk 
verboden is noemen we gedogen.
Dat doen we in Nederland met bepaal-
de soorten drugs. We hebben in 1976, 
door middel van de Opiumwet, een 
gedoogbeleid ingevoerd. (Zie bron 1.) 
Daarin werd een onderscheid gemaakt 
tussen soft- en harddrugs, op verzoek 
van de overheid en hulpverleners. Het 
gebruik van harddrugs was namelijk 
een groot probleem voor de volksge-
zondheid. Deze laatste drugs werden 
daarom uitdrukkelijk verboden. 
Softdrugs, daarentegen, werden sinds-
dien gedoogd. Niet omdat ze helemaal 
onschadelijk zijn, maar ze zijn wel een 
stuk minder gevaarlijk dan harddrugs. 
Hoewel softdrugs tegenwoordig een 
stuk sterker zijn dan in de jaren 70 en 
80 van de vorige eeuw, noemt versla-
vingskliniek Jellinekkliniek softdrugs nog 
steeds producten met een laag risico.

Bezit en gebruik
Er is wel iets geks aan de hand met de 
Opiumwet. Het bezitten, telen, ver-
handelen (dealen) en exporteren van 
softdrugs werd verboden. Er werd niets 
gezegd over het gebrúik van drugs. 
Maar om iets te kunnen gebruiken, zal 
je het toch echt eerst in bezit moeten 
hebben! Hier komt het gedogen om de 
hoek kijken. Hoewel het in bezit hebben 
van softdrugs in Nederland officieel 

verboden is, zal iemand niet vervolgd 
worden voor het op zak hebben van 
weinig softdrugs. Wel zitten er grenzen 
aan dat gedogen. Ga je over de vijf gram 
heen, dan ben je wel strafbaar. 

Bij het uitdelen van straffen spelen veel 
factoren een rol. Heb je simpelweg 
iets te veel op zak, of run je een hele 
plantage? Deal je op de hoek van de 
straat of importeer je honderden kilo’s 
via de Rotterdamse haven? Ook wordt 
rekening gehouden met de plek waar je 
drugs gebruikt. Op straat kun je ervoor 
worden aangehouden, maar in een 
coffeeshop mag blowen weer wel. Op 
whymagazine.nl vind je een link naar het 
puntensysteem dat het OM hanteert bij 
het bepalen van de strafmaat. 

Drugstoerisme
Het Nederlandse gedoogbeleid is 
niet zonder problemen. Helaas werd 
met name Amsterdam al snel als het 
walhalla van de cannabis gezien en 
trokken grote groepen buitenlanders 
naar Nederland. Tegelijk nam ook het 
drugstoerisme in de grensgemeen-
tes schrikbarend toe met alle overlast 
die daarbij hoort. Berucht werden de 
Franse drugsrunners die in autootjes 
van Frankrijk naar Nederland heen en 
weer toerden om zo het thuisland van 
softdrugs te voorzien. 

Thuis en op school moet je je aan regels houden. Toch zien je docen-
ten en je ouders soms dingen door de vingers. Dat wordt gedogen 
genoemd. In Nederland doen we dat met het gebruik van softdrugs. 
Je wordt niet vervolgd met een paar gram marihuana op zak of als je 
een joint rookt. Maar het telen ervan is weer verboden. Hoe zit dat?

Tekst: Theo Breen

Gedoogbeleid

Middenweg
Het gedoogbeleid is een voorbeeld van 
Nederlands liberaal denken, waarbij 
de overheid een toeziende - en alleen 
wanneer het nodig is, een actief corrige-
rende rol - heeft. Er wordt bewust voor 
gekozen om niet te handhaven met boe-
tes of straffen. Toch moet gedogen niet 
verward worden met toelaten, waarvoor 
beleid en wetgeving nodig zouden zijn. 
Eigenlijk zit gedogen tussen een offici-
eel verbod en wettelijke legaliteit in.

In de winkel 
Nederland was lange tijd een voorloper 
op het gebied van gedogen. Maar is 
het nog afdoende? Het softdrugsbeleid 
was en is nog steeds een onderwerp 

1. Schrijf een betoog over een van de volgende stellingen:
 ‘Softdrugs moeten verboden worden, net als harddrugs.' 
 Of: 'Het keuren van de kwaliteit van pillen op grote muziekfestivals is in wezen een legalisering van drugs.'  
2.  Lees 'Start'. Moet lachgas verboden worden?  

a. Je docent deelt de klas in in een groep die voor dit verbod is, en een groep die ertegen is.  Ga zelf op zoek naar argumenten voor je standpunt.  
b. Organiseer een debat. Je docent bepaalt welke groep gewonnen heeft. 

3.   Moet het telen van wiet volgens jou legaal worden?  
a. Lees via whymagazine.nl het artikel van de Volkskrant over het voorstel uit 2017 om te experimenteren met wietteelt door de overheid. Wat stond er in dat voorstel en hoe staat het er nu mee? 
b. Kijk dan via whymagazine.nl naar de RTL Nieuws reportage (2'16) over de staat Oregon, waar de teelt van marihuana gelegaliseerd is.  
c. Geef argumenten voor en tegen het legaliseren van wietteelt. Geef ten slotte antwoord op de vraag of het       telen van wiet volgens jou legaal moet worden.

  

•

BRON 1 OPIUMWET
In de Opiumwet wordt gewerkt met twee 
lijsten drugs. Op lijst 1 staan drugs met 
een onaanvaardbaar risico (zoals cocaïne, 
amfetamine, XTC, heroïne en LSD). Op lijst 2 
staat de hennepplant, waar hasj en wiet van 
gemaakt worden. De wet maakt vervolgens 
een onderscheid in verschillende handelin-
gen die strafbaar zijn. Strafbaar zijn: bezit, 
bereiding/productie, verkoop en export. 
De straffen die in de wet voor drugs op 
lijst 1 genoemd worden zijn veel hoger en 
zwaarder dan de straffen voor producten op 
lijst 2. Opvallend is dat gebruik op zich niet 
strafbaar is. Strafbare handelingen moeten 
opgespoord en bestraft worden. In de wet 
staat de strafmaat genoemd. De hoogste offi-
cieren van justitie (de procureurs-generaal) 
vaardigen ook nog zogenaamde richtlijnen 
uit. In deze richtlijnen staat beschreven aan 
welke strafbare feiten de politie de meeste 
aandacht moet geven en welke straf gege-
ven kan worden.  
Bron: Jellinek.nl 
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voor veel debat. Want het gedoog-
beleid werkt criminaliteit in de hand. 
Het telen en verhandelen van drugs is 
immers nog steeds illegaal. Om eraan 
te komen, zal er dus ergens een illegale 
praktijk plaats moeten vinden. Er wordt 
daarom geëxperimenteerd met ge-
meentelijke coffeeshops. Hierbij is de 
gemeente eigenaar van de drugs, en 
draagt die zorg voor de teelt en verkoop. 
Dit maakt het legaal en veiliger, want er 
kan op worden toegezien. Echter is er 
ook kritiek op dit systeem: Moet je als 
overheid wel drugs verkopen?! De vraag 
is of wiet in de toekomst gewoon in de 
winkel te koop is, net zoals alcohol. En 
of we dat moeten willen. 
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat houdt het gedogen van 

drugs in? Waarom voeren we in 
Nederland zo'n gedoogbeleid?

2. Wat zijn de voor- en nadelen 
van het gedoogbeleid?

3. Ben jij een voor- of tegenstan-
der van het gedoogbeleid?

Het gebruik van lachgas 
thuis, op feestjes en op festivals 
is enorm toegenomen. Het bezit-
ten en gebruiken van dit lachgas 
is legaal, het verkopen op feestjes 
niet.  
De roes van zo'n lachgasballonne-
tje duurt maar kort. Bij gering ge-
bruik zijn er weinig risico's, maar 
toch is het gebruik van lachgas 
zeker niet ongevaarlijk. Op korte 
termijn kunnen gebruikers last 
krijgen van hoofdpijn, duizelig-
heid, verwardheid, misselijkheid 
en tintelingen. Op lange termijn 
kun je last krijgen van concen-
tratieproblemen, vermoeidheid 
en duizelingen. En bij extreem 
gebruik kun je zelfs een dwarslae-
sie krijgen. 
Ook in het verkeer neemt het 
aantal ongelukken door het ge-
bruik van lachgas explosief toe. 
In 2019 waren er 960 incidenten 
als gevolg van lachgasgebruik, 
in 2016 nog 60. Daarom zijn er 
steeds meer mensen die 
      vinden dat lachgas verboden 
 moet worden. 
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4a9c-801d-6d4a7be608e4.pdf.
- Opdracht 1 kan individueel gemaakt 
worden. Leerlingen schrijven een 
reactie op een stelling over het verbie-
den van softdrugs. Eventueel kun je 
dit beoordelen voor een cijfer. Je kunt 
leerlingen ook vragen om de maat-
schappelijke gevolgen van het gedoog-
beleid, zoals hierboven genoemd, erin 
te betrekken.
- Opdracht 2 is een debat over het al 
dan niet verbieden van lachgas.
- Opdracht 3 over het legaliseren van 
het telen van wiet kunnen leerlingen 
individueel maken.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 14 & 15: Alcohol. Onze lievelings-
verslaving
Sluit aan bij §2, Ontsnappen, van Per-
spectief.
Alhoewel het drinken alcohol algemeen 
geaccepteerd is, is het niet zonder 
gevaren. 

- Lees ‘Start’. Komen deze cijfers over-
een met de ervaring van de leerlingen? 
Is het makkelijker om over alcoholge-
bruik te praten dan over drugsgebruik 
(het vorige artikel)? Hoe komt dat?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1. 
- De 3 opdrachten zijn individueel te 
maken. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
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Tot de 18e eeuw was het drinken van 
alcohol een soort basisbehoefte, omdat 
het overgrote deel van het water door 
vervuiling (van met name menselijke 
uitwerpselen) ondrinkbaar was. Alcohol 
was een stuk veiliger en kreeg daardoor 
de naam ‘levenswater’. Tegenwoordig 
is het drinken van alcohol in Neder-
land nog steeds een populaire sociale 
activiteit. 
Alcohol wordt ook wel een diploma-
tiek smeermiddel genoemd. Hiermee 
wordt bedoeld dat het gezamenlijk 
drinken ervan kan zorgen voor een meer 
ontspannen, open en gemoedelijke 
sfeer waardoor mensen nader bij elkaar 
kunnen komen. De effecten van alcohol 
kunnen echter ook negatief zijn, op 
korte en langere termijn.

Effecten
Alcohol heeft een verdovend effect, 
maar kan ook stimulerend werken. Bij 
het drinken van alcohol vervagen de 
grenzen en verliezen mensen de con-
trole, waardoor ze meer durven. Hoe 
dit precies uitwerkt, is voor iedereen 
anders. 
De lever doet er 1 tot 1,5 uur over om 
één glas alcohol af te breken. Daardoor 
kan het effect van alcohol variëren van 
een gevoel van ontspannenheid, ont-
remming en vrolijkheid (na 1-3 glazen) 
tot dronkenschap (na 7-15 glazen). Drink 
je meer dan 15 glazen, dan kun je afwe-
zig of in de war raken. Na 20-25 glazen 
ga je knock-out, waarbij de kans bestaat 
dat je in coma raakt of overlijdt. (Zie 
schema op whymagazine.nl.) 

Overmatig gebruikVerdie 
In de inleiding las je al dat veel Neder-
landers alcohol drinken. Alcohol is een 
geaccepteerde drug, en alcoholmis-
bruik wordt niet altijd snel herkend. 1 
op de 12 Nederlanders drinkt overma-
tig. Dat wil zeggen dat zij meer dan 
14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen 
alcohol per week drinken. 
We spreken van een verslaving wan-
neer iemands alcoholgebruik leidt 
tot sociaal, maatschappelijk en 
psychisch lijden. Verslaving gaat vaak 
gepaard met twee vaste elementen: 
enorme hunkering (craving) en ernstig 
controleverlies (toegeven aan die 
hunkering). 

Schade 
Onderzoek toont aan dat alcohol veel 
schade kan aanrichten. ‘Zou alcohol 
vandaag worden uitgevonden, dan 
mocht het nooit op de markt worden 
gebracht,’ stellen verschillende voe-
dingshoogleraren. Ze verwijzen naar 
de risico’s van alcoholinname op de 
korte en lange termijn. Bij veel (hui-
selijk) geweld en verkeersongelukken 
(30 procent) is alcohol in het spel. 
Ook is alcohol schadelijk voor je 
gezondheid. Op de lange termijn ont-
staat aan bijna alle organen schade. 
Daarnaast vergroot alcohol de kans 
op allerlei vormen van kanker. KWF 
Kankerbestrijding schrijft dat onge-
veer 3 procent van alle kankersterfte 
te wijten is aan alcoholgebruik. Zelfs 
één drankje verhoogt de kans op 

8 op de 10 volwassen Nederlanders drinkt weleens alcohol. Daarmee is 
alcohol populair. Sterker: het is een maatschappelijk geaccepteerde drug, 
die vaak geassocieerd wordt met gezelligheid. Toch kleven er ook risicio's 
aan het (overmatig) drinken van alcohol. 

Tekst: Renee Pees

Alcohol

•

BRON 1 ALCOHOLLOBBY
Waarom kunnen we alcohol kopen op een 
tankstation? Waarom sponsort Heineken voet-
bal? Waarom mag je alcohol drinken op tv? 
Volgens deskundigen ligt dit aan de alcohol-
lobby die erg machtig is in de Haagse politiek. 
Lobbyen is het systematisch beïnvloeden 
van de besluitvorming door belanghebben-
den bij politici. De kern van de strategie in 
alcohollobbyland luidt: Een beroep doen op 
de eigen verantwoordelijkheid, niet tegen-
spreken dat excessief gebruik slecht is, twijfel 
zaaien over de negatieve gevolgen van matig 
gebruik en vooral woorden als ‘met mate’ en 
‘verantwoord gebruik’ aanmoedigen. Het is 
een succesvolle framing van de alcoholin-
dustrie. Deze overtuigingstechniek uit de 
communicatie gaat over het zorgvuldig 
kiezen van woorden en beelden, waarbij je 
de manier waarop anderen naar de werke-
lijkheid kijken probeert te beïnvloeden.Het 
frame wordt een bril waardoor je bepaalde 
informatie wel en andere niet ziet. 

kanker al. Toch doen er ook verhalen de 
ronde over de positieve effecten van het 
drinken van alcohol. Uit deze verhalen 
komt vaak een vertekend en eenzijdig 
beeld naar voren. Ook houden invloed-
rijke mensen uit de alcoholindustrie het 
imago van alcohol als ‘gezelligheidspro-
duct' in stand. (Zie bron 1.) 

Strafrecht
Het gebruik van alcohol in het verkeer 
wordt streng bestraft. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen misdrijven 
en overtredingen. Overtredingen zijn 
de minder ernstige strafbare feiten, 

1.  Verschillende instanties houden zich bezig met het alcoholgebruik van de Nederlandse  bevolking.
 a. Ga naar whymagazine.nl en bekijk de website van het Voedingscentrum. Wat zegt het Voedingscentrum  over het drinken van een glas alcohol per dag?
 b. Ga naar whymagazine.nl en bekijk het filmpje Alcohol & Puberbrein. Op welke manieren verstoort alcohol de  groei in delen van het brein en wat voor gevolgen kan dit hebben?
 c. Ga naar whymagazine.nl en maak de gebruikerstest alcohol van Drugskompas. Wat vind je van de uitslag?

2.  Het gebruik van alcohol in het verkeer wordt zwaar bestraft.  
a. Ga op internet op zoek naar de regels voor het gebruik van alcohol in het verkeer en beantwoord de volgende vragen:  
- Hoeveel promille mag je als bestuurder gedronken hebben? Hoeveel glazen zijn dat? 
- Ben je strafbaar als je dronken op de fiets zit? 
- Welke straffen kun je krijgen als je dronken achter het stuur zit? 
b. Bekijk via whymagazine.nl de site van de BOB-campagne van de overheid. Denk je dat zo’n campagne zin heeft? Leg je antwoord uit.

 
3. ‘Geniet, maar drink met mate’ is een slogan van de alcoholindustrie uit 1990. Hij wordt nog gebruikt. a. Lees bron 1. Leg uit hoe de alcoholindustrie haar product geframed heeft.
 b. Zoek op internet een oude slogan van de rookindustrie of tabakslobby op en leg uit hoe ze hun product   geframed hebben.

zoals door rood licht en te hard rijden 
of het veroorzaken van overlast. Mis-
drijven zijn de meer ernstige strafbare 
feiten, zoals diefstal met geweld, 
smaad en belediging, mishandeling 
en moord. Ook rijden onder invloed 
valt onder misdrijf, vanwege het gevaar 
voor de verkeersveiligheid. Na enkele 
glazen bier vermindert je reactiesnelheid 
namelijk met een halve seconde. Als je 
onder invloed 80 km/u rijdt en je moet 
opeens remmen, kom je elf meter later 
tot stilstand. Dat verschil kan dodelijk 
zijn voor een overstekend kind. 

Onze lievelingsverslaving
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat voor effecten kan alcohol 

hebben?
2. Welke straffen kun je krijgen 

voor het gebruik van alcohol in 
het verkeer?

3. Wat is lobbying en framing en 
hoe heeft de alcoholindustrie 
dat gedaan met drank?

Sinds 2014 mag alcohol alleen
verkocht worden aan volwasse-
nen, dus mensen van 18 jaar of 
ouder. Toch wil dat niet zeggen 
dat jongeren niet drinken. Uit on-
derzoek van het Trimbos Instituut 
over de periode 2015 tot 2017 
blijkt dat 45% van alle scholieren 
tussen de 12 en 16 jaar weleens 
alcohol heeft gedronken. Meer 
dan de helft van alle minderjari-
gen krijgt alcohol van vrienden of 
ouders. Jongeren zijn gemiddeld 
13,2 jaar oud als ze hun eerste 
alcoholische drankje drinken. 
In 2003, dus ruim voor de verho-
ging van de leeftijdsgrens, zag 
het er nog heel anders uit. Toen 
had bijna 85% van alle jongeren 
tussen de 12 en 16 weleens ge-
dronken. Ook probeerden ze hun 
       eerste drankje gemiddeld 
 eerder: op hun 12e. 
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Blz. 16 & 17: Romantiek. Meer dan 
liefde 
Sluit aan bij §4, Kunstuitingen, van 
Perspectief.
De stijlperiode Romantiek werd het ge-
voel van ‘er is meer’ op een heel eigen 
manier gecultiveerd.

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1.
- De TED-talk van Elisabeth Gilbert kun 
je klassikaal bekijken. Wat zijn de gevol-
gen van de romantische kijk op kunst 
en kunstenaars? Is dat nog steeds zo? 
Is de kijk van Gilbert op kunst en inspi-
ratie romantisch of niet?
- Je kunt extra aandacht besteden aan 
deze kunststijl en periode. Met het 
laten zien van (een gedeelte van) deze 
film (28’04) geef je een impressie van 
muziek en schilderkunst uit de Roman-
tiek: https://www.avrotros.nl/klassiek/
item/kunst-en-muziek-uit-de-roman-
tiek/. Vraag eventueel een collega van 
geschiedenis of ckv om extra duiding 
en uitleg. Een van de talencollega’s kan 
extra uitleg geven over literatuur in de 
Romantiek.
- Alle opdrachten zijn individueel te 
maken. Opdracht 1 gaat in op filosoof 
Kennepohl die onze tijd bij uitstek ro-
mantisch vindt. Opdracht 2 laat leerlin-
gen zelf onderzoek doen naar de kunst 
in Engeland, Frankrijk of Duitsland. Op-
dracht 3 laat leerlingen een landschap 
in de eigen omgeving beschrijven. 
Opdracht 4 laat leerlingen de toespraak 
van Baudet analyseren.
- Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 18 & 19: Terbeschikkingstelling. Wat 
is tbs en voor wie is het? 
Sluit aan bij §3, Meer dan je kunt zien, 
van Perspectief. 
Als je niet of verminderd toerekenings-
vatbaar bent en je pleegt een misdrijf, 
dan kan de rechter je een maatregel 
opleggen: de terbeschikkingstelling.

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1.
- De laatste tijd zijn er vaak berichten 
over ‘verwarde personen’ en de last 
die zij hun omgeving kunnen bezorgen. 
‘Verwarde persoon’ is geen synoniem 
voor iemand met een psychiatrische 
stoornis, zie https://www.parnassi-
agroep.nl/hoe-wij-helpen/verwarde-per-
sonen of https://www.trimbos.nl/kennis/
verward-gedrag. Je kunt dit gebruiken 
als opstapje om met de klas te be-
spreken hoe we in onze samenleving 
omgaan met ‘afwijkend’ gedrag. Wil je 
meer aandacht besteden aan geeste-
lijke gezondheid? Dan kun je hier een 
lespakket downloaden: https://www.
expoo.be/sites/default/files/atoms/files/
TAKE_OFF_basispakket_jongeren%2B-
15jaar.pdf.
- In Perspectief wordt uitgebreider inge-
gaan op psychiatrische aandoeningen. 
Gebruik je deze methode niet, haal dan 
bijvoorbeeld deze ervaring aan: https://
www.psychosenet.nl/verwondering-bin-
nen-een-psychose/ en zet dit naast het 
verhaal van Thijs H. in ‘Start’.
- Opdracht 1 laat leerlingen meer infor-
matie zoeken over tbs.
- Opdracht 2 geeft een drietal stellin-
gen. Laat leerlingen argumenten ‘voor’ 
en ‘tegen’ verzamen en houdt vervol-
gens een klassengesprek.
- Opdracht 3 laat leerlingen uitzoeken 
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Wanneer er er een ernstig misdrijf 
wordt gepleegd als een moord, een 
zware mishandeling of een verkrachting,  
kan de rechter het advies krijgen om de 
verdachte psychisch te laten onderzoe-
ken. Dat onderzoek moet aantonen of 
iemand toerekeningsvatbaar is. Iemand 
kan namelijk hebben gehandeld in een 
vlaag van verstandsverbijstering en is 
dan hooguit tijdelijk verminderd toere-
keningsvatbaar. Iemand kan in koelen 
bloede een misdrijf begaan, dus bij vol 
bewustzijn. Of iemand kan een aantoon-
bare psychische aandoening hebben, 
die zijn gedrag bepaalt. 

(Niet) toerekeningsvatbaar
Toerekeningsvatbaar zijn gaat dus over 
de vraag of het de pleger van het 
misdrijf aangerekend kan worden dat 
hij het misdrijf gepleegd heeft. Het 
psychiatrisch onderzoek hiernaar kan 
vijf uitkomsten geven van verschillende 
gradaties: volledig toerekeningsvatbaar, 
enigszins verminderd toerekeningsvat-
baar, verminderd toerekeningsvatbaar, 
sterk verminderd toerekeningsvatbaar, 
volledig ontoerekeningsvatbaar. Deze 
gradaties geven de rechter de moge-
lijkheid om een passende strafmaat 
te bepalen. Passend bij de dader, zijn 
persoonlijke omstandigheden en de 
zwaarte van het misdrijf dat gepleegd 
is. De gedachte hierachter is dat straffen 
geen zin heeft als iemands handelen 
mede door een ziekte bepaald wordt. 

Wanneer de verdachte geen controle 
heeft over zijn gedrag, zal (gevange-
nis)straf zijn gedrag niet verbeteren. 
Toch is het niet goed om helemaal 
niets te doen. Er is een strafbaar feit 
gepleegd en de maatschappij moet 
beschermd worden. Dat is immers 
ook een van de doelen van straf. (Zie 
bron 1.) 

Tbs
De wet geeft de rechter de moge-
lijkheid om iemand tbs op te leggen: 
terbeschikkingstelling. Bij de be-
kendste vorm krijgt de verdachte een 
verplicht aanbod tot psychiatrische 
behandeling. Dit kan in plaats van de 
straf worden opgelegd of er bovenop: 
dan moet iemand ná zijn gevangenis-
straf nog opgenomen worden. Dat 
laatste gebeurt wanneer iemand ver-
minderd toerekeningsvatbaar is. Dan 
kan hem deels wel verweten worden 
dat hij het misdrijf heeft gepleegd. 
Wordt er met de tbs een bevel tot 
verpleging opgelegd dan moet de 
verdachte verplicht worden opgeno-
men in een tbs-instelling. Dit is een 
gesloten instelling: je bent dus niet 
vrij om de instelling te verlaten. Hier-
door is de samenleving beschermd 
tegen daden van deze persoon en kan 
er middels psychiatrische behandelin-
gen gewerkt worden aan een terug-
keer in de samenleving. 

Hoe moet een rechter omgaan met verdachten die psychisch niet in 
orde zijn? Kun je een verdachte bestraffen voor een ernstig misdrijf 
als hij handelde vanuit een vlaag van verstandsverbijstering? Is hij 
dan wel verantwoordelijk voor zijn daden? In dit artikel wordt uitge-
legd hoe de Nederlandse rechtspraak hiermee omgaat. 

Tekst: Peter de Jong

Terbeschikkingstelling
Wat is tbs en voor wie is het?

Geen straf, maar behandeling
Het doel van tbs is dat de persoon 
verder geholpen wordt zodat hij weer 
op een goede manier kan functioneren 
in de maatschappij. De persoon krijgt 
een behandeling aangeboden en wordt 
gestimuleerd deze ook te volgen. In Ne-
derland is niemand verplicht een behan-
deling te volgen, maar in de tbs-kliniek 
worden mensen wel gestimuleerd om 
mee te werken. Na twee jaar beslist de 
rechter (op advies van deskundigen) of 

de behandeling het gewenste resultaat 
heeft gehad of dat de opname verlengd 
moet worden. Als er sprake is van 
verlenging, wordt dit gedaan voor twee 
jaar. Sommige personen zullen nooit in 
staat zijn om goed te functioneren in 
de maatschappij. Zij verblijven hun hele 
leven in een tbs-instelling. Deze perso-
nen leven in de zogenaamde longstay. 
Ook hier krijgen ze een behandeling 
aangeboden, om uitzicht te hebben op 
een verbeterde situatie. 

1. Zoek de volgende zaken over tbs uit: 
 a. Hoeveel mensen zitten er op dit moment in een tbs-instelling?
 b. Hoeveel mensen komen er uiteindelijk weer terug in de maatschappij en hoeveel niet?
 c. Waar bevinden deze instellingen zich in Nederland?
 d. Wat is het Pieter Baan Centrum en wat heeft dit met tbs te maken?

2. Geef bij de onderstaande stellingen twee argumenten voor en twee argumenten tegen.
 'Tbs is helemaal niet eerlijk. Je moet niet kijken naar de persoon, maar naar zijn daden. Daarop moet je iemand  beoordelen.'
 'Alleen tbs opleggen is niet goed. Je komt dan niet tegemoet aan het vergeldende doel van straf.'
 'Mensen die door een ziekte anderen iets aandoen, moeten voor altijd opgesloten worden. De kans op herhaling  blijft te groot.' 

3. Zoek bij de volgende ‘beruchte’ personen uit welke criminele daad ze hebben gepleegd en welke  rol toerekeningsvatbaarheid heeft gespeeld in het oordeel van de rechter.
 a. Anders Behring Breivik.
 b. Dzjochar Tsarnajev.
  c. James Eagan Holmes.
       d. Dylann Roof.

•

BRON 1 DOELEN VAN STRAF
Preventieve werking: De straf moet 
andere mensen dan de gestrafte ervan 
weerhouden een vergelijkbare misdaad of 
overtreding te begaan. 
Bescherming van de maatschappij: 
Gedurende eventuele detentie is de maat-
schappij gevrijwaard van herhaling van het 
vergrijp door de dader. 
Heropvoeding: Het ondergaan van de straf 
moet ertoe leiden dat de veroordeelde zijn 
leven betert. 
Vergelding: Om tegemoet te komen aan 
de wens tot vergelding van slachtoffers en 
maatschappij, wordt de strafmaat mede 
hierdoor bepaald.
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Waarom krijgt niet iedereen 

dezelfde straf? Is dat eerlijk?
2. Waarom is tbs een behandeling 

en geen straf? 
3. Is tbs volgens jou een goede 

manier om de samenleving 
veiliger te maken?

In mei 2019 werd in Schevenin-
gen het lichaam van een vrouw 
gevonden. Ze was met messte-
ken om het leven gebracht. Drie 
dagen later werden op de Bruns-
summerheide twee lichamen 
gevonden. Deze man en vrouw 
waren ook doodgestoken. De 
volgende dag werd de 27-jarige 
Thijs H. aangehouden. Hij werd 
ervan verdacht deze drie men-
sen vermoord te hebben. In een 
verklaring aan de politie vertelde 
Thijs dat hij ‘opdrachten of be-
richten’ door kreeg, die hem ertoe 
aangezet hebben om de moorden 
te plegen. De verdachte zei dat 
hij in een psychose terecht was 
gekomen. Volgens het Openbaar 
Ministerie was er sprake van 
‘veelvuldig drugsgebruik’ door 
Thijs. Hij slikte dextro-amfeta- 
     mine voor zijn ADHD. Dit 
 medicijn zou vergelijkbaar 
      zijn met speed. 
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De Romantiek was een reactie op de 
periode van de Verlichting die hieraan 
voorafging. De Verlichting hechtte 
groot belang aan feiten en de rede, 
met een groot geloof en vertrouwen 
in de wetenschap. Alles was onder-
worpen aan universele wetten, die de 
wetenschap vroeg of laat zou ontslui-
eren. Zij gingen ervan uit dat elk mens 
een redelijk wezen was – begiftigd met 
de rede. Verlichtingsdenkers beweerden 
dat de rede voor iedereen altijd en over-
al hetzelfde werk. Zoals√ 16=4, zo gold 
dat ook voor de moraal. Ieder redelijk 
wezen heeft recht op vrijheid, gelijkheid 
en broederschap.  

Melancholie
Hoe redelijk ons dit ook in de oren 
klinkt, toch kwam er een reactie op dit 
Verlichtingsdenken: de Romantiek. 
Aanhangers van deze stroming mis-
ten de aandacht voor het gevoel en 
het verlangen. De term is afkomstig 
van romances: verhalen over feilbare 
mensen die volmaaktheid najagen. Die 
volmaaktheid werd gezocht in de natuur, 
in vriendschap en liefde en in de strijd 
tegen het onrecht. Ook ontstond er een 
soort heimwee, een melancholie, naar 
het verleden – naar de tijd dat alles nog 
goed en mooi was.

Vlucht
Vertegenwoordigers van de Romantiek 
waren mensen die aan het gewone, 
dagelijkse leven wilden ontsnappen. 

Bedenk ook dat dit de tijd was van de In-
dustriële Revolutie, waarin veel mensen 
het dorpsleven verruilden voor de stad. 
Daar werkten anonieme arbeiders aan 
onmenselijke machines, zonder daglicht 
te zien. Dat ‘echte’ leven was nooit zo 
volmaakt als waar zij van droomden en 
naar verlangden. Het dagelijks leven 
schoot in allerlei opzichten tekort. Er was 
te veel onrecht. Mensen waren niet echt 
vrij, maar werden beperkt door regels 
en instituten. Er was geen ruimte voor 
grootse, diepe gevoelens. Dit werd met 
de term ‘Weltschmerz’ omschreven: 
lijden, pijn voelen, omdat de wereld 
is zoals hij is. Romantici vluchtten in 
de verheerlijking van de vrije natuur, 
vriendschap en liefde. Het eigen gevoel, 
de eigen stijl en verbeelding stonden 
centraal in de Romantiek. Waar de 
Verlichting opriep tot het universele, had 
de Romantiek juist oog voor het eigene, 
authentieke en particuliere.

Kunst
In deze tijd veranderde ook de positie 
van de kunstenaar. Voorheen werd hij 
voornamelijk gezien als een ambachts-
man. Tijdens de Romantiek ontstond het 
beeld van de kunstenaar als een genie, 
die leefde van inspiratie. Het maken van 
een kunstwerk was ook een vorm van 
lijden: een getormenteerde ziel die van-
uit zijn diepste gevoel schrijft, schildert 
of een muziekstuk componeert. (Op 
whymagazine.nl vind je een TED-talk van 
schrijfster Elisabeth Gilbert, die uitlegt 

Het 'romantische' uit Baudets speech heeft niks te maken met glazen 
rode wijn en knapperende haardvuren. Het is een verwijzing naar een 
stijlperiode die eind achttiende eeuw in Duitsland is ontstaan. Wat 
kenmerkt deze periode?

Tekst: Klaas Blanksma & Hilde van Halm

BRON 1 ROMANTISCH
In 2014 schreef Hans Kennepohl het boek 
We zijn nog nooit zo romantisch geweest. 
Hierin laat hij zien dat onze huidige tijd veel 
romantische kenmerken heeft. Kennepohl 
benoemt vier romantische kernopvattingen: 
de mens is van nature goed; ieder mens 
is een uniek wezen; het gevoel, de natuur 
is bepalend voor het oordeel van de mens 
over goed en kwaad; de verbeelding wordt 
als waardevol gezien. Voorbeelden ziet hij 
bijvoorbeeld in ons onderwijsstelsel, waarin 
differentiatie steeds belangrijker wordt. 
Maar nog los van Kennepohl; hoe vaak 
worden we niet opgeroepen om authen-
tiek te zijn, ons eigen pad te vinden? Bij 
de supermarkt vind je brood vol passie en 
liefde. Het verzet tegen een multiculturele 
samenleving en globalisering zou je ook 
als een nasleep van de Romantiek kunnen 
zien. Mensen die het multiculturele als een 
gevaar beschouwen, hechten groot belang 
aan ‘onze tradities’ die zouden verdwijnen 
en ‘onze historische normen en waarden’ 
die onder druk zouden staan.

1.  Lees bron 1 en bekijk het interview met Kennepohl via whymagazine.nl. 
a. Welke voorbeelden van moderne romantiek geeft Kennepohl? 
b. Schrijf een reactie van ongeveer 300 woorden waarin je aangeeft in hoeverre je het met Kennepohl eens bent.

2.   De Romantiek is met name bekend als stijlperiode in de kunst.  
a. Onderzoek welke schrijvers, schilders, componisten en dichters belangrijke representanten zijn van deze stro-ming. Beperk je tot één land: Frankrijk, Duitsland of Engeland. 
b. Maak een visueel verslag waarin je duidelijk maakt welke personen belangrijk zijn voor deze stijlperiode en wat hun werk romantisch maakt.

3.  In de Romantiek stonden mensen in een nieuwe relatie tot de natuur.  
a. Beschrijf een landschap uit jouw eigen omgeving dat je als ‘romantisch’ zou kunnen classificeren. 
b. Geef aan waarom dit landschap volgens jou ‘romantisch’ is en welke gevoelens het bij je oproept.

4.  Lees ‘Start’.  
a. Bekijk via whymagazine.nl de volledige toespraak van Thierry Baudet  
b. Welke elementen haal jij hieruit die je als ‘romantisch’ zou kunnen classificeren?  
  c. Is Baudet volgens jou te plaatsen in de traditie van de Romantiek? Schrijf hierover een betoog van ongeveer        250 woorden. 

•

wat de gevolgen zijn van dit romantische 
beeld op het kunstenaarschap.)

Zwart
De Romantiek had enerzijds te maken 
met wat wij nu nog onder ‘romantisch’ 
verstaan: het ging ook over liefde, over 
verlangen, over wegdromen en zwij-
melen. Maar het ging over meer. De 
opkomst van het nationalisme, diepe 
gevoelens koesteren voor het eigen 
land en het eigen volk, is ook nauw 
verbonden met deze periode. Het gaf 

Romantiek 

Meer dan liefde 

een nieuwe impuls aan het individua-
lisme: het individu werd boven het 
gemeenschappelijke gesteld. Er zat 
ook een duistere, zwarte kant aan de 
Romantiek, waarin de nacht, de maan 
en de dood verheerlijkt werden. Er 
ontstond een grote belangstelling voor 
de destructieve krachten die in mensen 
konden huizen. De verhalen van Edgar 
Allan Poe, vol horror en donkere fanta-
sie, illustreren dit, net als de gothic-no-
vel Frankenstein die in deze tijd door 
Mary Shelley werd geschreven. 

© Klavapuk | Dream
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat kenmerkt de Romantiek?
2. Welke voorbeelden van kunste-

naars uit de Romantiek ken je?

In maart 2019 was heel 
Nederland in rep en roer. De 
Provinciale Statenverkiezingen 
waren gewonnen door het Forum 
voor Democratie en partijleider 
Thierry Baudet hield een lange 
‘overwinningstoespraak’ die 
aanleiding gaf tot talloze be-
schouwingen en analyses. Ineens 
had iedereen het over ‘de uil van 
Minerva’ en ‘de boreale wereld’. In 
deze speech schetst Baudet een 
groots, romantisch beeld van ons 
verleden. Een ideaalbeeld van een 
werkelijkheid die nooit bestaan 
heeft. Historicus en publicist Chris 
van der Heijden heeft Baudets 
werk geanalyseerd en kwam tot 
de conclusie dat Baudet ‘roman-
tisch conservatief’ is. Conserva-
tieven zijn behoudend en baseren 
  zich op tradities. Maar wat 
       betekent het ‘romantisch’ 
 in dit verband?
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Wordt er iets over de Romantiek geschreven, 
dan zie je negen van de tien keer dit schilde-
rij erbij afgebeeld staan: Der Wanderer über 
den Nebelmeer, in 1817 geschilderd door 
Caspar David Friedrich (1774–1840).  
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welke rol toerekeningsvatbaarheid 
heeft gespeeld in het oordeel van de 
rechter. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 20 & 21:Angst en haat voor het 
vreemde. Wat is normaal?
Sluit aan bij §3, Meer dan je kunt zien, 
van Perspectief.
De meeste mensen zijn ‘normaal’. 
Degenen die buiten die norm vallen 
(omdat ze niet anders kunnen, of omdat 
ze dat niet willen) krijgen te maken 
vooroordelen of erger.

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1.
- Opdracht 1 is een klassikale opdracht 
en laat leerlingen uitzoeken wie de 
meest normale leerling van de klas is.
- Opdracht 2 vraagt om een interview 
met iemand die afwijkt van de norm.
- Opdracht 3 gaat dieper in op bron 1 en 
laat leerlingen hun standpunt verwoor-
den.
- Opdracht 4 laat leerlingen reflecteren 
op de vraag in hoeverre homofobie met 
angst te maken heeft. 
- Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 22 & 23: Verzuiling. Ieder in zijn 
eigen wereld 
Sluit aan bij §3, Meer dan je kunt zien,  
van Perspectief.
In een verzuilde samenleving heeft 
iedere zuil een eigen kijk op de werke-
lijkheid.

- Lees ‘Start’. Bespreek in hoeverre leer-
lingen zich bewust zijn van hun eigen 
‘bubbel’. Je kunt eventueel de proef op 

de som nemen en verschillende leerlin-
gen eenzelfde woord laten googelen, 
bijvoorbeeld ‘crisis’ of ‘klimaatverande-
ring’ of ‘nepnieuws’. Wat zijn de eerste 
resultaten bij verschillende leerlingen? 
Wat betekent dat? 
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1. 
- Er zijn ook mensen die vinden 
dat het hele idee van een verzuil-
de samenleving zwaar overdreven 
is. Zoals historicus Peter van Dam, 
zie https://www.trouw.nl/religie-fi-
losofie/nederland-een-calvinis-
tisch-land-dat-is-nou-een-nationale-my-
the~b20e59fa/. Vraag eventueel aan een 
collega geschiedenis om zijn/haar licht 
hierover te laten schijnen. Nodig hem/
haar in de klas uit.
- Opdracht 1 laat leerlingen iemand 
interviewen die de tijd van verzuiling 
heeft meegemaakt.
- Opdracht 2 laat leerlingen in een 
groepje nadenken over de bezwaren 
van een ‘meervoudig verleden’. Be-
spreek de uitkomsten klassikaal.
- Opdracht 3 gaat dieper in op de 
hedendaagse ‘bubbels’ en de vroegere 
verzuiling. Wat zijn de overeenkomsten 
en verschillen? 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

23

22

Hoe kom je tot vrede? 

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

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

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

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

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

Tekst: Hilde van Halm

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

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

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

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

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

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

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

•

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

Kunstwerk ter nagedachtenis aan Nelson Mandela

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

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

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

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

In Rwanda vond in 1994 'de 
snelste volkerenmoord uit de 
geschiedenis’ plaats. In hon-
derd dagen tijd werden 800.000 
mensen vermoord, op een be-
volking van 7 miljoen mensen. 
Hutu-milities roeiden leden van 
de Tutsi-minderheid en gematigde 
Hutu’s uit. Hoe ga je ooit weer 
verder als een zevende deel van 
je bevolking is vermoord door 
buren, dorpsgenoten, bekenden? 
Hoe help je de overlevenden van 
hun trauma’s af, na alles wat ze 
hebben gezien en meegemaakt? 
Wat doe je met de daders, als zo 
veel mensen dader zijn – en hoe 
verantwoordelijk zijn mensen 
voor hun daden in zo’n vreselijke 
tijd? Kies je voor wraak, dan zou 
het land alleen maar in een diepe-
re chaos terecht komen. Verleen 
je een algehele amnestie, dan 
zou het rechtsgevoel nog verder 
aangetast worden. President 
Kagame, die sinds deze genocide 
het land leidt, heeft sterk ingezet 
op verzoening. Er mag geen on-
derscheid meer gemaakt worden 
tussen Hutu’s en Tutsi’s. Wie dat 
      wel doet, kan zwaar worden  
 bestraft. 
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begin 2019 slecht in het nieuws, omdat 
rechters een hoger salaris eisten dan 
de belastingvrije €180.000 die ze nu 
verdienen. Dat terwijl het hof met een 
constant geldtekort kampt. 
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Natuurlijk is dat een open deur. Want 
dat is precies waar onze ideeën over 
‘normaal’ op gebaseerd zijn. Normaal 
is dat wat je het meeste ziet en hoort 
om je heen. Normaal is wat het meeste 
voorkomt, wat het minste opvalt. Het is 
wel een dynamisch begrip. Wat ‘normaal’ 
is, verschilt van tijd en plaats. Tijdens het 
jaarlijkse familieweekend heerst er een 
ander normaal dan tijdens de werkweek. 
Die verschillen blijven wel binnen bepaal-
de marges. Want ook al is het moeilijk te 
omschrijven wat ‘normaal’ is, vaak voelen 
we toch haarfijn aan wat té afwijkend en 
dus ‘abnormaal’ is. 

Brein
Er wordt wel gezegd dat we niet met 
onze ogen kijken, maar met onze 
hersenen. Daarmee wordt bedoeld dat 
onze waarneming altijd samengaat met 
interpretatie, je waarneming is subjectief. 
In je waarneming, zeker als je ‘buiten’ in 
de openbare ruimte bent, is er altijd iets 
van alertheid aanwezig. Dat is handig, 
want zo kun je snel reageren op mogelijk 
gevaar en jezelf in veiligheid brengen. 
Dat wat afwijkt, dat wat anders is dan 
‘normaal’, registreert snel als potentieel 
gevaar. In eerste instantie kun je schrik-
ken, of afwijzend reageren op dat wat 
afwijkt. We hebben nu eenmaal een 

grote voorkeur voor ‘soortgenoten’. 
In group favouritism noemen psy-
chologen dit. Wie je als ‘soortgenoten’ 
ziet, is voor een belangrijk deel aan-
geleerd. Net zoals je geleerd hebt wat 
‘normaal’ is. Van huis uit, op school, via 
de media – alle beelden en verhalen 
die je meekrijgt werken daaraan mee. 
Die leren je wat binnen de norm van 
het normale valt. Wat daarbuiten valt, 
is al snel onderhevig aan vooroordelen 
en stereotyperingen. 

Afwijkend
De standaard van ‘meest normaal’ is in 
onze samenleving nog altijd een witte, 
heteroseksuele man. De maatschappij 
wordt grotendeels door witte mannen 
geleid, ze hebben de samenleving 
ingericht en vormgegeven. Zij zijn de 
norm. Dat betekent ook dat iedereen 
die niet-wit, niet-hetero en niet-man 
is, per definitie wat op achterstand 
staat. ‘Hoe goedwillend we ook zijn, 
iedere nieuwe homo, carrièrevrouw 
of Afro-Amerikaanse president die we 
tegenkomen, haalt in een fractie van 
een seconde vooroordelen bij ons naar 
boven,’ schrijft Psychologie Magazine in 
het artikel ‘Zijn we allemaal racistisch?’  
In zo’n samenleving staat een zwarte 
trans vrouw al snel onderaan de ladder. 

Aangezien de mens een sociaal wezen is dat anderen nodig heeft om 
te overleven, is het belangrijk om aansluiting te houden bij de groep. 
Je wilt geaccepteerd worden, erbij horen. Je past je aan aan de mores 
van de groep. Je probeert er ongeveer zo uit te zien als ‘iedereen’. De 
meesten hoeven daar niet zo veel moeite voor te doen. Ze zijn zoals 
‘iedereen’, inclusief wat kleine eigenaardigheden die hen juist net 
uniek, leuk en interessant maken. De meeste mensen zijn ‘normaal.’

Tekst: Hilde van Halm

Angst en haat voor het vreemde
Wat is normaal?

Zij wijkt eigenlijk op alle punten af van de 
heersende norm in veel westerse samen-
levingen. 

Geweld
Blijft nog de vraag waarom er agressief 
of gewelddadig gereageerd wordt op 
mensen die ‘anders’ zijn. Deels is dat 
te verklaren omdat we mensen die niet 
‘bij ons’ horen al snel als een potentiële 
bedreiging zien. Angst kan zich verta-
len in agressie. De frase: ‘Ik heb niets 
tegen homo’s (hier kun je ook invullen: 

BRON 1 ISLAMOFOBIE
Integratie-expert Walter Palm waarschuwt 
in een essay: Nederland is in de greep van 
islamofobie. Het verbod op gezicht bedek-
kende kleding en de ophef over islamitische 
scholen ziet hij als illustraties daarvan. ‘De 
politiek moet juist uitspreken dat ze hier 
thuishoren en bovenal opkomen voor de 
Grondwet. Dus geen wetten aannemen die 
daar strijdig mee zijn,’ schrijft Palm. Het 
gaat allemaal heel geleidelijk, zegt hij. Maar 
dat ‘zorgt ervoor dat abnormale zaken als 
antisemitisme en islamofobie op termijn als 
normaal worden beschouwd.’ Op allerlei ma-
nieren krijgt de islamitische gemeenschap 
de boodschap: wij zijn tegen jou. Dat helpt 
niet als je radicalisering wilt bestrijden. We 
hebben de moslimgemeenschap juist nodig 
bij terreurbestrijding. ‘Als we willen dat ze 
de Grondwet naleven, moeten we het goede 
voorbeeld geven.’ 
Bron: Parool

1.  Wat is normaal? Maak een portret van de meest normale leerling uit je klas. 
a. Bedenk wie jij de meest normale leerling vindt en schrijf dat voor jezelf op. 
b. Bereken zoveel mogelijk ‘gemiddelden’ (leeftijd, lengte, hobby’s, favoriete vakken, kleding, schoenmaat, ge-zinssamenstelling, muzieksmaak – en wat je nog meer kunt bedenken) van deze klas. 
c. Onderzoek wie het meest gemiddeld scoort. Maakt hem of haar dat ook tot meest normale leerling? Waarom wel of niet? En komt het overeen met wat er in eerste instantie is opgeschreven?

2.  Schrijf een artikel over iemand die zich niet kan of wil aanpassen en daardoor opvalt. Is dat lastig of leuk? Zoek in je eigen omgeving iemand die jij opvallend anders vindt en vraag of je hem of haar mag interviewen.

3.  Lees bron 1.  
a. Lees het hele artikel via whymagazine.nl. Lees daar ook een verslag van een onderzoek van EenVandaag over de multiculturele samenleving. 
b. Volgens Palm dreigen ‘abnormale zaken’ als islamofobie en antisemitisme als normaal beschouwd te worden. Anderzijds zijn er mensen die bang zijn dat ‘abnormale zaken’ van een multiculturele samenleving als normaal beschouwd gaan worden. Schrijf een betoog van 300 woorden waarin je jouw standpunt verwoordt. 

4. Lees via whymagazine.nl het artikel van de NOS, over het lastigvallen van lhbti'ers. 
 a. Schrijf in eigen woorden een definitie van 'homofobie'.
 b. Schrijf voor jezelf op wat homofobie volgens jou wel en niet met angst te maken heeft. 

•

moslims, vluchtelingen, of een andere 
minderheidsgroep), maar ze moeten 
wel normaal doen,’ heb je vast wel eens 
gehoord. Kennelijk weten we wel dat 
‘anders-zijn’ acceptabel is, maar op het 
moment dat mensen dat ook daadwer-
kelijk uitdragen, laten zien, wordt het een 
ander verhaal. Homofobie, islamofobie, 
xenofobie – letterlijk betekent het: angst 
voor homo’s, moslims of vreemdelingen. 
Maar in het nieuws kom je regelmatig 
tegen dat die angst zich uit in haat en 
geweld. 

© M
m

kotyukov | Dream
stim

e.com

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Hoe kom je tot een definitie van 

wat ‘normaal’ is?
2. Wat is in group favoritism en 

wat kunnen de gevolgen daar-
van zijn?

In 2018 werden 368 trans 
mensen vermoord. De meer-
derheid van deze slachtoffers 
waren trans vrouwen van kleur. 
Doodsoorzaak nummer één is het 
idee dat trans vrouwen ‘eigenlijk’ 
mannen zijn die zich ‘voordoen’ 
als vrouw. Systematisch racisme 
vergroot het risico om slachtoffer 
te worden van transfoob geweld. 
In de Verenigde Staten is dat dui-
delijk te zien: tweederde van de 
trans mensen die dit jaar in de VS 
vermoord werden, is zwart. Waar-
om is juist deze groep zo vaak 
slachtoffer van geweld? Daar zul-
len verschillende antwoorden op 
te geven zijn. Maar veel daarvan 
cirkelen rondom opvattingen over 
‘normaal’, wat daarvan afwijkt 
 en hoe je daarop reageert. 
        Bron: Oneworld.nl

Start

check



8
Blz.24 & 25: Kunst door een evoluti-
onaire bril. Waarom maken mensen 
kunst?
Sluit aan bij §4, Kunstuitingen, van 
Perspectief.
Niet alles hoeft een doel en functie te 
hebben, zeggen sommigen. En mis-
schien bestaat er daarom kunst. Of zit er 
toch meer achter?

- Lees ‘Start’ en laat het fragment met 
Van Hooff zien. Maakt Juuno kunst of 
doet hij een kunstje? Zie opdracht 1.
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1. 
- In Perspectief wordt uitgebreid stilge-
staan bij de andere kijk op de werkelijk-
heid die schilders je kunnen geven en 
de vervoering die muziek teweeg kan 
brengen. Gebruik je deze methode niet, 
vraag dan of ckv-collega’s hier aandacht 
aan kunnen besteden.
- In WHY Magazine Je lijf, je leven staat 
een artikel over esthetica. Als je dit al 
eerder besproken hebt, dan kun je hier-
naar terugverwijzen.
- Opdracht 2 en 3 kunnen leerlingen 
individueel maken. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 26 & 27: Kunst en context. Hoe kijk 
jij naar kunst?
Sluit aan bij §4, Kunstuitingen, van 
Perspectief.
De bordjes bij kunstwerken helpen je bij 
het duiden ervan. Maar ze sturen ook je 
waarneming.

- Lees ‘Start’. Laat het filmpje over het 
Memento Park zien.
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.

27

26

Grote kans dat je nog eens extra lang 
naar de kunstwerken kijkt en je eigen 
interpretatie vormt. Je gaat goed kijken 
of je het mooi of lelijk vindt, en of je er 
zelf betekenis in kunt vinden. Maar er 
bestaat ook een grote kans dat je het 
gevoel hebt dat je het niet helemaal 
begrijpt. Wie is deze kunstenaar? Wat 
bedoelt hij met dit schilderij? 

Zestig woorden
Het is fijn om bij kunst wat duiding te 
hebben. Met uitleg over wie de kunste-
naar was, wanneer hij of zij leefde, en 
informatie over hoe het werk precies 
gemaakt is, kun je het kunstwerk in 
een context plaatsen. Daarom plaatsen 
musea bordjes bij de tentoongestelde 
kunstwerken. Soms, bijvoorbeeld bij 
het Rijksmuseum, zijn ze heel summier. 
In slechts zestig woorden wordt daar 
kort verteld wat er op het kunstwerk te 
zien is. In andere musea, zoals in het 
Boymans van Beuningen, proberen de 
bordjes je ook te prikkelen. Zo nodigden 
zij een keer een kunsthistoricus uit op 
zijn eigen manier commentaar bij de 
werken te leveren. Dat deed hij. Bij het 
werk Egoïsme van Picabia schreef hij: 
‘lelijk knoeiwerk, waarvan het belangrijk-
ste beeldelement onherroepelijk doet 
denken aan een stijve penis.’ 

Sturen
Zo zie je dat de bordjes bij kunstwerken 

niet altijd neutraal zijn. Ze kunnen je 
sturen. In het geval van het bordje bij 
Egoïsme gebeurt dat wel heel extreem. 
Maar ook de beknopte bordjes in het 
Rijksmuseum doen dat. Taal is namelijk 
nooit neutraal. Daarom ging het Rijks 
een paar jaar geleden kritisch naar hun 
eigen collectie kijken. Bij sommige 
beschrijvingen van kunstwerken groeide 
het gevoel van ongemak. Deze namen 
en beschrijvingen komen uit de kolo-
niale tijd of zijn vanuit een witte ach-
tergrond bedacht. Dat vonden ze niet 
meer van deze tijd. Ze willen bovendien 
niemand van de bezoekers kwetsen. 
Daarom werd ‘zwart negerinnetje’ om-
gedoopt tot ‘Surinaams meisje’, ‘neger-
bediende’ tot ‘jonge zwarte bediende’. 
En woorden als ‘wijf’, in de Middeleeu-
wen heel gewoon en ‘hottentot’, de 
benaming die een groep in Zuid-Afrika 
kreeg vanwege hun keelklanken, wer-
den aangepast. 

Geschiedenis wissen
Je zou je kunnen afvragen of het Rijks-
museum de geschiedenis niet uitwist 
door de namen van kunstwerken aan te 
passen. Het museum wil dat niet doen. 
In de archieven blijven de ‘echte’ titels 
bewaard. Maar het publiek ziet dus de 
opgepoetste namen. Als je bedenkt dat 
mensen gemiddeld maar 9 seconden 
naar een schilderij (en misschien even 
snel naar het bordje erbij) kijken, begrijp 

Stel je voor. Je stapt een museum binnen en gaat naar een expositie 
van een voor jou nog onbekende kunstenaar. In welke zaal je begint, 
maakt niet uit, wordt aan de kassa tegen je gezegd. Terwijl je naar de 
tamelijk abstracte werken kijkt, krijg je vragen. Je zoekt de ruimte 
af op zoek naar bordjes, brochures of teksten op de muur… Maar je 
vindt nergens uitleg. 

Tekst: Maxine Herinx

BRON 1 HET SUIKERPALEIS
Het imposante Mauritshuis werd in de ze-
ventiende eeuw gebouwd als woonhuis voor 
graaf Johan Maurits van Nassau. Tijdens de 
bouw was Johan Maurits zelf afwezig. Hij 
was namelijk gouverneur in Brazilië en werk-
te daar voor de West-Indische Compagnie 
(WIC). Wat hij daar deed, wist de bevolking 
in Den Haag wel. Zij noemden het Maurits-
huis niet voor niets spottend ‘het Suikerpa-
leis’. Johan Maurits bekostigde de bouw van 
het Mauritshuis – en zijn latere kunstcollec-
tie – namelijk met de handel in rietsuiker. En 
de productie daarvan was mogelijk door de 
inzet van slaven uit Afrika. Het Mauritshuis is 
dus niet alleen gebouwd dankzij rietsuiker, 
maar ook dankzij slavernij. 

1.  Wat is de rol van een museum, volgens jou? Schrijf een betoog. Verwerk daarin je antwoord  
op de volgende vragen.  
a. In hoeverre moeten musea uitleg geven over hun collectie?  
b. Moeten musea rekening houden met de hedendaagse context waarin ze hun werken tentoonstellen of met de context waarin kunstwerken gemaakt zijn? 
c. Kan de rol van een museum door de jaren heen veranderen?

2.   Lees via whymagazine.nl het artikel over de Nigerianen die hun kunst terug willen.  
a. Vind jij dat de westerse musea deze kunst moeten teruggeven aan Nigeria? Waarom wel of niet? 
b. Ga zelf op zoek naar meer informatie over hoe het er nu voor staat in de discussie omtrent de bronzen 
beelden. Maak een overzicht. 

3.  Lees ‘Start’. In Nederland is er ook regelmatig discussie over beelden van VOC-‘helden’.  
a. Ga eerst zelf op zoek naar argumenten voor en tegen het weghalen van dit soort beelden.  
b. Bespreek in groepjes van vier wat er volgens jullie moet gebeuren met deze beelden. 

•

je misschien waarom. Als je de infor-
matie bij een werk te lang maakt, is de 
kans klein dat het gelezen wordt. 

De rol van musea
Musea kijken dus kritisch naar hun 
eigen rol in de samenleving. Hoe pre-
senteer je je kunst uit het verleden in 
de huidige context op een manier die 
rechtdoet aan de geschiedenis, maar 
ook bezoekers van nu niet voor het 
hoofd stoot? Het Mauritshuis koos er 
bijvoorbeeld voor om een historisch on-
derzoek te starten naar Johan Maurits 
van Nassau, de stichter van het huis. In 
het verleden werd vooral gekeken naar 
de kunstcollectie die Maurits achterliet. 
Maar zijn levensverhaal kun je niet los 
zien van de manier waarop hij aan het 

geld voor die kunstcollectie en de bouw 
van het museum kwam. (Zie bron 1.) 
Voor volkenkundige musea als het 
Tropenmuseum is deze discussie nog 
fundamenteler. Deze musea ontston-
den als koloniaal instituut: er werden 
jarenlang objecten getoond over hoe 
volkeren in Afrika of de tropen leven. 
Dat voelt niet meer passend. Maar hoe 
hou je als museum dan bestaansrecht? 
En hoe kun je alsnog je archief laten 
zien op een niet-kwetsende, maar infor-
matieve manier? Dat zijn de vragen die 
spelen, terwijl volkenkundige musea de 
overgang proberen te maken naar mu-
sea voor internationale cultuur. Musea 
waarin de gelijkwaardigheid van verschil-
lende culturen wordt getoond, en niet 
de verschillen ertussen. 

Hoe kijk je naar kunst?
Kunst en context

©  Jaroslav M
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is de rol van een museum?
2. Kan die rol veranderen?
3. Hoe moeten muea hun collec-

ties volgens jou presenteren? 

In landen die vroeger ‘achter 
het ijzeren gordijn’ stonden, 
staan een hoop beelden van 
communistische helden als 
Lenin, Marx en Engels. Toen het 
ijzeren gordijn eind 1989 werd 
geopend, werd het communisme 
afgedaan. De beelden van deze 
oude communistische ‘helden’ 
verdwenen naar de schroothoop. 
Dat is begrijpelijk, maar er ver-
dwijnt dan ook een heel stuk 
van de geschiedenis. De beelden 
vertellen namelijk een verhaal. 
In Boedapest, Hongarije, hebben 
ze daarom een andere oplossing 
bedacht. Zo’n vijftig beelden uit 
het Sovjet-tijdperk zijn samenge-
bracht op één plek: het Memento 
Park. Zo wordt de geschiedenis 
niet gewist, maar blijven de oude 
beelden ook niet kritiekloos 
staan. In deze nieuwe context 
kun je nadenken over de beteke-
nis van dictatuur en democratie. 
Oprichter Ákos Eleöd zegt daar-
over: ‘Dit park gaat over dictatuur. 
Maar ook over democratie. Want 
alleen in een democratie kun je 
vrijuit nadenken en spreken over 
dictatuur.’ Bekijk een sfeerimpres-  
       sie van het park via 
    whymagazine.nl. 

Start

check

- Opdracht 1 laat leerlingen nadenken 
over de vraag wat de rol van een mu-
seum is.
- Opdracht 2 laat leerlingen onderzoek 
doen naar ‘roofkunst’.
- Opdracht 3 is een groepsopdracht, 
maar kan ook klassikaal besproken 
worden. Het sluit aan bij ‘Start’ en gaat 
in op de discussie rondom beelden van 
VOC-‘helden’. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen  
het artikel begrepen hebben.

Blz. 28 & 29: Geheime genootschappen. 
Rituelen, complotten, mysteries 
Sluit aan bij §5, Mysteries en mystiek , 
van Perspectief.
Het verborgen bestaan van geheime 
genootschappen heeft altijd tot de 
verbeelding gesproken. Hoe onzinnig 
sommige ideeën ook lijken.

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1.
- Welke complottheorieën kennen leer-
lingen nog meer? Denk aan de theorie 
dat de aanslagen van 9/11 in scène zijn 
gezet door de CIA of door een joodse 
samenzwering, of recenter: het ‘pizza-
gate’-verhaal over Hillary Clinton. Heeft 
de NASA bewijzen over ufo’s? Is Paul 
McCartney dood en leeft Elvis Presley 
nog? Of pijnlijker: het ontkennen dat er 
‘school shootings’ hebben plaatsgevon-
den, dat dit in scène gezette moordpar-
tijen zouden zijn om het wapenbezit 
ter discussie te stellen. Bespreek één 
van deze ‘complotten’ met de klas. Hoe 
komen dergelijke complotten in de 
wereld? En hoe weet je wanneer je met 
zo’n complottheorie van doen hebt? Je 
kunt eventueel extra aandacht besteden 
aan nieuws en wat je daarvan kunt/

25
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Waarom maken  
mensen kunst?

Laten we eerst kijken naar het dieren-
rijk. Waar de beer Juuso misschien nog 
een kunstje vertoonde, is het werk van 
de kogelvis echt kunst te noemen. Hij 
maakt een week lang figuren in het 
zand, met een graancirkelachtig patroon 
als resultaat. Of luister eens naar het 
schitterende gezang van de vink. Menig 
muzikant zou zo'n stem willen hebben! 
Het doel van deze kunstuitingen van 
dieren is duidelijk: de mannetjes willen 
er vrouwtjes mee imponeren. Om zich 
uiteindelijk voort te kunnen planten. 

Dieren hebben dus een duidelijk doel 
met hun mooie creaties. Het helpt bij 
het voortbestaan van hun soort. Heeft 
de kunst van mensen ook zo'n evoluti-
onair doel? De evolutieleer heeft ons 
namelijk geleerd dat soorten gedrag ver-
tonen om hun eigen bestaan te garan-
deren. De soort die zich het beste kan 
aanpassen aan de omstandigheden, 
heeft de grootste kans om te overle-
ven. Dus zijn ze bezig met het verster-
ken van hun positie in de groep, het 
verzamelen van voedsel en het zorgen 
voor nageslacht. Hoe kan het maken 
van kunst de soort helpen? Waarom 
hebben mensen wereldwijd en door de 
eeuwen heen mooie dingen gemaakt?  

Communicatievorm 
Volgens archeologe Mendoza Straf-

fon, die promoveerde op de evolutie 
van kunst, moet je beeldende kunst 
zien als communicatievorm. Volgens 
haar ontstond kunst toen mensen 
zich gingen organiseren in groepen. 
Zo konden bepaalde lichaamsschilde-
ringen of sieraden laten zien bij welke 
groep iemand hoorde. Volgens Straffon 
droeg kunst er zo aan bij dat er minder 
conflicten ontstonden tussen groepen: 
Je wist immers gelijk of iemand vriend 
of vijand was. Mensen konden in één 
oogopslag elkaars gedrag beter voor-
spellen. Zo konden vijandelijke groepen 
elkaar eenvoudig vermijden, terwijl 
andere groepen elkaar konden opzoe-
ken om samen te werken. Zo verklaart 
Straffon ook gelijk de ontwikkeling van 
kunst: die veranderde zodra de groep 
en de samenleving een andere functie 
verlangde. 

Hersenen 
Niet iedereen is het eens met de 
biologische kijk op kunst. Want waar-
om moet alles een biologische functie 
hebben? En hoe verklaar je dan dat er 
zoveel verschillende kunstvormen zijn? 
Volgens bioloog en kunstenaar Frans 
Ellenbroek maken mensen kunst om 
twee redenen. Volgens hem heeft dat 
te maken met twee hersengebieden 
en het gedrag dat daaruit voortkomt: de 
cortex (de plaats van instincten) en de 

Neem een willekeurige beschaving in gedachten. Of een willekeuri-
ge periode uit de geschiedenis. Uit iedere periode kun je mooie 
gebouwen, versierde voorwerpen en sieraden vinden. Het lijkt alsof 
mensen altijd bezig waren om mooie dingen te maken, en niet alleen 
maar praktische dingen.  Maar met welk doel precies?

Tekst: Maxine Herinx

Kunst door een evolutionaire bril  

neocortex (die we onder andere ge-
bruiken voor zintuiglijke waarneming, 
maar ook redeneren en abstract ge-
drag). Beide hersengebieden brengen 
kunstvormen voort. Vanuit de cortex 
vertonen we consoliderend gedrag, 
gericht op sociale en culturele conti-
nuïteit en dus op de maatschappij en 
de groep. Dit zijn kunstvormen als dans 
en muziek, die een vergelijkbare functie 
vervullen als baltsgedrag en gezang van 
dieren: het belang van de soort wordt 
hiermee gediend. Anderzijds vertonen 
we innovatief gedrag, gericht op per-
soonlijke ontplooiing en vernieuwing. 

BRON 1 WAT IS KUNST? 
Volgens Ellen Dissanayake is de kijk op 
kunst veranderd door de jaren heen. Wan-
neer kunstcritici het hebben over kunst van 
vóór de achttiende eeuw, bedoelen ze vaak 
handwerk: mooie objecten die gemaakt zijn 
met een doel. Bijvoorbeeld een portret of 
buste om iemands rang te tonen, illustra-
ties om een boek te verrijken en dans en 
zang als onderdeel van een ceremonie. Bij 
kunst van na de achttiende eeuw veran-
derde dat. Kunst werd niet langer iets 
functioneels, maar kunst op zich. (Zie ook p. 
16-17.)
Er werd door mensen in de kunstwereld, 
maar ook door filosofen, lang gezocht naar 
de betekenis van ‘Kunst’. Men bestudeerde 
objecten en probeerde tot een definitie 
te komen van wat deze kunst nou ‘kunst’ 
maakte. Inmiddels zijn veel filosofen het 
erover eens dat ze die essentie niet gaan 
vinden. Kunst heeft geen kern die ontdekt 
en gevonden moet worden, maar krijgt be-
tekenis door haar context van kunstenaars, 
kunstcritici, museumdirecteuren en de rest 
van de kunstwereld, en het publiek. 
Naar: Ellen Dissanayake, The Core of Art: 
Making Special (2003)

1. Lees de tekst bij 'Start' en bekijk de filmpjes op whymagazine.nl.
 a. Vind jij de schilderijen van Juuso kunst? Waarom wel of niet? 
 b. Waarom noemt Van Hooff dit ‘geen kunst, maar een kunstje’? Leg uit. 

2. Bekijk de filmpjes van de kogelvis en de vink via whymagazine.nl. 
 a. Hebben dans en zang van mensen dezelfde functie als de zang van de vink en het creëren van een figuur  van de kogelvis? Leg eerst uit hoe Frans Ellenbroek deze vraag zou beantwoorden. 
 b. Geef vervolgens je eigen mening. 

3. Lees de tekst en de bron goed door. Formuleer je eigen mening op onderstaande vragen en   bespreek ze met de leerling naast je. 
 a. Wat vind jij van Mendoza Straffons idee dat kunst ontstond als communicatievorm?
 b. Waarom zou er kritiek zijn op de evolutionaire kijk op kunst? 
 c. Waarom maken mensen kunst? 
 d. Wie bepaalt wat kunst is?  
  e. Als kunst een puur biologische aangelegenheid is, waarom kan dan niet ieder mens kunst maken? Zie         ook het filmpje van Bas Haring op whymagazine.nl. 

•

Dit komt voort vanuit de neocortex. Dit 
is schilderkunst die een geheel individu-
ele, eigen stijl volgt. Volgens Ellenbroek 
zijn deze twee gedragingen in constante 
strijd met elkaar. Maar ook zo’n individu-
ele kunstuiting kan natuurlijk weer een 
sociale functie gaan vervullen, als het 
publiek ernaar gaat kijken en ervan gaat 
houden. Denk maar aan de muziek van 
The Beatles, die ooit werd gezien als 
‘herrie’ en nu wordt gezien als cultureel 
erfgoed. Of de ‘klodders’ van Karel Ap-
pel ‘die een kind nog kon maken’, en die 
nu als reproducties in vakantiehuisjes 
hangen. 

© Richard M
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Hoe kun je kunst bekijken door 

een evolutionaire bril?
2. Waarom is er kritiek op deze 

biologische kijk op kunst?
3. Wat zijn de theorieën van Straf-

fon en Ellenbroek in je eigen 
woorden?

4. Wat is volgens jou de functie 
van kunst?

In 2017 was er een bijzonde-
re schilderijenexpositie te zien 
in Finland. De kunstenaar was 
Juuso, een beer van 423 kilo die 
met zijn lijf en poten schilderde. 
Volgens de verzorgers maakt 
Juuso de schilderijen helemaal 
zelf, zonder aanwijzingen. Is hier 
sprake van kunst? De schilderijen 
van Juuso zijn in een museum 
geëxposeerd en er zijn er veel 
verkocht, soms voor duizenden 
euro’s. 
Maar volgens gedragsbioloog Jan 
van Hooff is er hier geen sprake 
van kunst. Bij RTL Late Night be-
schreef hij Juuso’s kunst als een 
‘kunstje’. Bekijk Juuso in actie en 
    de reactie van Van Hooff op 
 whymagazine.nl.

Start

check



9
het artikel begrepen hebben.

Blz. 32 & 33: Cartoonist en kunstenaar 
Willem Bentvelzen. We hebben kunste-
naars nodig, niet nog meer bankiers 
Bentvelzen vertelt hoe het is om als 
kunstenaar te leven en rond te komen. 
Wat lijkt de leerlingen wel en niet leuk 
aan dit beroep? Lijkt het ze makkelijk? 
Zijn er leerlingen die een leven als 
kunstenaar zien zitten? Weten ze hoe je 
daar kunt komen?

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

moet geloven met dit lespakket: https://
www.diversion.nl/site/assets/files/1777/
newsroom_digitaal_lespakket-1.pdf. 
Meer informatie over nepnieuws en 
hoe je dit in de klas kunt bespreken 
vind je hier: https://www.mediawijs-
heid.nl/nepnieuws/.
- Alle 3 de opdrachten zijn individueel 
te maken. Opdracht 1 laat leerlingen 
onderzoek doen naar de Vrijmetselaars.
- Opdracht 2 laat leerlingen onderzoek 
doen naar alchemie en alchemisten.
- Opdracht 3 gaat verder in op de Illu-
minatie.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 30 & 31: Mystiek. Voorbij het van-
zelfsprekende
Sluit aan bij §5, Mysteries en mystiek , 
van Perspectief. 
Als je nét iets anders naar de wereld 
om je heen kijkt, of jezelf nét iets 
andere vragen stelt, dan kun je bijna 
niet anders dan je verbaasd afvragen: 
waarom is dit allemaal?

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en de beide bronnen.
- Het artikel is tamelijk abstract en zal 
niet voor alle leerlingen even toeganke-
lijk zijn. Leg zo nodig extra uit.
- Opdracht 1 vraag leerlingen naar erva-
ringen die belangrijk zijn voor hun kijk 
op de wereld.
- Opdracht 2 laat leerlingen onderzoek 
doen naar religieuze mystiek. 
- Opdracht 3 laat leerlingen in een 
groepje de TED-talk van Richard Da-
wkins bespreken.
- Opdracht 4 vraagt leerlingen om een 
beschouwing bij de afgebeelde foto.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
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Boeken als Het Bernini Mysterie en Het 
Verloren Symbool van Dan Brown heb-
ben bijgedragen aan de wilde theorieën 
omtrent geheime genootschappen als 
de Illuminati en de vrijmetselaars. Hoe-
wel de schrijver veel details uit zijn duim 
zoog, kwam de inspiratie uit bestaande 
groepen, die in het geheim bij elkaar 
kwamen – of nog steeds komen. Die 
geheime ontmoetingen gaan al eeuwen 
terug. Zo ontstond er in de 15e eeuw 
een broederschap rondom Christian 
Rosenkreuz: de rozenkruisers. Ze 
wisselden kennis uit over alchemie en 
kabbala, een vorm van joodse mystiek, 
maar spraken zich ook kritisch uit tegen 
de pauselijke orde en de monarchie. 
Het was beter om die opvattingen niet 
in het openbaar uit te spreken. Daarom 
ontmoetten ze elkaar in het geheim, en 
was er niet bekend wie er allemaal bij 
de broederschap hoorden. 

Naar een betere wereld
In de eeuwen daarna ontstonden er 
meer geheime genootschappen. Wat al 
deze broederschappen gemeen hadden, 
was het overdragen van geheime ken-
nis, bijvoorbeeld over alchemie en de 
eeuwige jeugd. Deze kennis was alleen 
voorbehouden aan ‘ingewijden’, men-
sen die de rituelen doorstonden en zich 
bewezen hadden. Daarnaast deelden 
deze genootschappen een geloof in een 
betere samenleving. Verlichte idealen 
zoals de reformatie van de kerk en de 
emancipatie van de burgerij stonden 
voorop. Vrouwen zouden ook onderwe-

zen moeten worden en werden gezien 
als intellectuele gelijken. De Illuminati, 
ontstaan in de 18e eeuw, is zo’n groep 
die zich bezighield met hoe de ideale 
wereld eruitzag. Het vrije denken 
stond daarbij centraal, wat volgens 
oprichter Adam Weishaupt werd 
beperkt door de kerk. Hoewel hij niet 
tegen religie was, stond hij wel kritisch 
tegenover de manier waarop het geloof 
werd uitgedragen en opgelegd. 

Einde van de Illuminati? 
De kerk voelde zich -logischerwijs- sterk 
bedreigd door dit soort groepen. De 
Illuminati werd uiteindelijk ontbonden, 
nadat ze ervan beschuldigd werd een 
soortgelijke revolutie als de Franse te 
plannen in het Duitse Beieren, waar 
het genootschap ontstond. Oud-leden 
verspreidden intussen geheimen én 
roddels over het genootschap: leden 
zouden geloven dat religie absurd was, 
zelfmoord legitiem vinden en hun vijan-
den vergiftigen. Op lidmaatschap van de 
Illuminati kwam de doodstraf te staan. 
Toch was dat niet het einde van het ge-
nootschap. Sterker: Zou het Illuminati-
genootschap stiekem nog bestaan? Ge-
noeg mensen die erin geloven, net zoals 
in het idee dat geheime genootschap-
pen achter de schermen de touwtjes 
in handen hebben en een grote invloed 
hebben op de heersende macht. 

Rituelen 
Ook de vrijmetselaars (zie bron 1.), 
ontstaan in 1717, werden meermaals 

Ze zaten achter de Franse Revolutie, de moord op J.F. Kennedy en de 
aanslagen van 11 september 2001. Ze drinken bloedrode wijn uit 
schedels. En ze hadden toegang tot de Steen der Wijzen, die hen on-
sterfelijk maakte. Over geheime genootschappen wordt veel gezegd 
en geschreven. Maar wat is ervan waar? 

Tekst: Maxine Herinx

Geheime genootschappen 

verboden vanwege hun kritische 
houding ten opzichte van het politiek 
en kerkelijk gezag. Over de vrijmetse-
laars deden jarenlang spraakmakende 
geruchten de ronde, zowel over hun 
ideeën als hun rituelen. Daarom zette 
de Nederlandse tak van de orde in 2017 
ter ere van haar 300-jarig jubileum de 
deuren open, om mensen te laten zien 
dat hun orde lang niet zo geheimzinnig 
is als er werd beweerd. De vrijmetse-
laars geloven dat het verbeteren van 
de wereld begint bij jezelf. Dat doen ze 
door met elkaar in gesprek te gaan, zon-
der oordeel, maar juist met veel vragen 
die tot nieuwe inzichten moeten leiden. 
De ritualen, zoals de vrijmetselaars hun 
rituelen noemen, zijn bedoeld om de 
onderlinge verbondenheid te stimule-

BRON 1 VRIJMETSELAARS
Wie waren de vrijmetselaars, en waarom 
heten zij zo? De voorloper van de vrijmet-
selarij ontstond rond 1600 in Schotland. 
Intellectuelen van verschillende religieuze 
achtergronden kwamen samen in een 
sfeer van tolerantie. Zij grepen terug op de 
symboliek van rondreizende kathedralen-
bouwers uit de Middeleeuwen, die door 
middel van symbolen elkaars proeve van 
bekwaamheid herkenden. Niet gebonden 
aan gilden waren zij ‘vrije metselaars’. 
Migranten namen dit idee vervolgens mee 
naar Londen, waar de vrijmetselarij zoals 
we die nu kennen in 1717 ontstond. 
Bron: NRC (bewerkt).

1. Lees bron 1. 
 a. Leg in je eigen woorden uit waarom de vrijmetselaars zichzelf zo noemen. 
 b. Ga op internet op zoek naar enkele symbolen van de vrijmetselaars en naar voorbeelden van gebouwen  waar je deze kunt tegenkomen. Maak er een presentatie van. 

2. Oude genootschappen zoals die uit de tekst brachten geheime kennis over op hun leden. 
 a. Ga op internet na wat ‘alchemie’ betekent en wat de alchemisten wilden bereiken. 
 b. Zoek ook uit waarom alchemie verdween en schrijf het in je eigen woorden op. 

3. Wanneer je tegenwoordig theorieën over de Illuminati hoort, heeft dat bijna nooit iets met het  oorspronkelijke genootschap uit Beieren te maken. Ga naar whymagazine.nl en lees het 
 (Engelstalige) artikel van de BBC en bekijk het filmpje. 
 a. Vat het BBC-artikel in je eigen woorden samen. Hoe ontstond de Illuminati-complottheorie? 
 b. Waarom wordt er geloofd dat sterren als Beyoncé en Jay Z lid zijn van de Illuminati? 
 c. Ga op zoek naar een of meerdere complottheorie(ën) over de Illuminati op internet. Geloof jij dat deze
   waar zijn? Waarom wel of niet?  

•

29

ren. Ze vinden plaats in een tempel, die 
er wereldwijd hetzelfde uitziet. Hoewel 
de vrijmetselaars de ritualen zelf niet 
openbaar maken, zijn ze wel op internet 
te vinden. 

Het is de vraag of deze openheid alle 
complottheorieën kan ontkrachten en 
voorkomen. De verhalen omtrent de 
Illuminati kregen in de jaren 60 immers 
ook een opleving, met een hele rits aan 
nieuwe theorieën tot gevolg. Wist je 
bijvoorbeeld dat Beyoncé en Jay Z lid 
zijn? Of dat de lizard people stiekem 
achter de Illuminati en Vrijmetselaars 
zitten? (Zie Start.) Kijk maar eens naar 
alle geruchten op het internet, en je bent 
er gerust een middagje zoet mee… 

Rituelen, complotten, mysteries
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Waarom komen of kwamen ge-

nootschappen als de Illuminati 
in het geheim bij elkaar?

2. Waar streven of streefden ge-
nootschappen als de Illuminati 
of Vrijmetselaars volgens jou? 

3. Waarom bestaan er zoveel 
complottheorieën omtrent ge-
heime genootschappen?

Anderhalf procent van de Ne- 
derlanders gelooft dat dat de 
ware machthebbers op deze pla-
neet de lizard people zijn. Deze 
hagedisachtige wezens infiltreren 
al jaren de hoogste rangen, van het 
Witte Huis tot het Britse konings-
huis. Ze doen zich voor als mensen, 
maar voor de geoefende kijker zijn 
ze te herkennen. Zo sloeg Oba-
ma een keer snel een vlieg dood 
tijdens een interview. Of zag je Ri-
hanna haar tong uitsteken, en Elvis 
met zijn ogen rollen. Het zijn mo-
menten van zwakte waarop de rep-
tielheid van deze celebrities door 
de menselijke vermomming te zien 
is. Je kunt ze ook herkennen aan 
hun groene ogen, rode haar, lage 
bloeddruk en hoogontwikkelde 
zicht en gehoor. Maar het is vooral 
een gevoel. Krijg je bij iemand het 
gevoel dat hij niet tot het menselijk 
ras behoort? Dan is hij moge-
       lijk een van de lizard people,  
    uit op werelddominatie! 
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Heidegger vindt dat religies deze vragen 
naar het zijn voorbarig beantwoorden. 
Zij voeren een ‘goddelijke macht’ 
op die alles heeft geschapen en die 
alles een doel en een betekenis heeft 
meegegeven. Dat stelt ons weliswaar 
gerust, maar eigenlijk is het een vlucht 
uit de confrontatie die deze vragen ons 
bieden.

Oneigenlijk
Ook andere filosofen hebben zich 
volgens Heidegger onttrokken aan hun 
verantwoordelijkheid om ‘de vraag der 
vragen’ onder ogen te zien. Sterker nog, 
de hele westerse cultuur met zijn eenzij-
dige wetenschappelijk-technologische 
kijk op de werkelijkheid is doordrenkt 
van wat Heidegger zijnsvergetelheid 
noemt. Het zijn zelf wordt uit het oog 
verloren. Heidegger vindt dit een onei-
genlijke manier van denken. We worden 
omringd door het mysterie van het zijn 
– hoe kun je het daar niet over hebben? 
Zelf produceerde Heidegger overigens 
enorme hoeveelheden tekst die zijn 
ideeën over het Zijn er niet helderder op 
maken.

Nihilisme
Volgens Heidegger zijn het Zijn en het 
Niets onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Als onze cultuur dat niet beseft, 
dan zal dat ‘niets’ zich manifesteren als 
een letterlijk vernietigende kracht: het 

nihilisme. Friedrich Nietzsche (1844 
– 1900) omschreef het nihilisme ooit 
als ‘de ontwaarding van de hoogste 
waarden’. (Zie het artikel over Nietzsche 
in het WHY Magazine, Agressie.) De 
geschiedenis van de twintigste eeuw, 
met zijn wereldoorlogen en technologi-
sche vernietiging van de natuur, is een 
noodlottige uitwerking van die nihilisme, 
volgens Heidegger.

Het mystieke
De vroege filosofie van Ludwig Wit-
tgenstein (1889 – 1951) lijkt recht 
tegenover Heidegger te staan. In 
Tractatus Logico-Philosophicus (1918) 
stelt Wittgenstein dat de wereld bestaat 
uit feiten. Taal, gezuiverd tot proposi-
ties (beweerzinnen) waarvan je kunt 
vaststellen of ze waar of niet waar zijn, 
kan deze feiten eenduidig beschrijven. 
Wetenschappers en filosofen die tot de 
Wiener Kreis behoorden, waren opge-
togen over de Tractatus. Zij streefden 
naar een wereldbeeld dat gebaseerd 
was op wetenschappelijke principes 
in plaats van religie en metafysica (de 
wetenschap die op zoek gaat naar 
het wezen van de werkelijkheid en 
wat daar achter zit. Ze onderzoekt 
de werkelijkheid niet zoals we die 
zintuigelijk of instrumenteel kunnen 
waarnemen.) De Wiener Kreis pro-
beerde Wittgenstein in te lijven in hun 
programma. Maar ze zagen daarbij over 

Als je dit besef tot je door laat dringen, dan ontstaat er een duizeling-
wekkend perspectief. Het is een bevreemdende, zelfs beangstigende 
ervaring. Het is de overtreffende trap van de angst die de filosoof Blai-
se Pascal (1623 – 1662) overviel toen duidelijk werd dat onze planeet 
maar een onbeduidend stofje is in de oneindige leegte van het heelal.

Voorbij het vanzelfsprekende

Tekst: Bert de Vries

het hoofd dat Wittgenstein het metafy-
sische domein niet verwierp. 
‘Niet hoe de wereld is is het mystieke, 
maar dat zij is,’ aldus Tractatus 6.44. Het 
mystieke is volgens Wittgenstein niet 
alleen alles wat voorbij de feiten gaat, 
zoals morele en esthetische waarden, 
maar ook de vraag naar het Zijn. Het 

BRON 1 HET WONDER VAN HET BESTAAN
Ondanks zijn kruistocht tegen alle vormen van 
godsdienst en metafysica wijst de Britse bio-
loog Richard Dawkins regelmatig op het diepe 
wonder van het bestaan, dat door de waan 
van de dag en wat hij noemt ‘de verdoving 
van het vertrouwde’ aan ons bewustzijn wordt 
onttrokken. In tegenstelling tot Heidegger en 
Wittgenstein ziet Dawkins in wetenschap wel 
degelijk een mogelijkheid om deze verwon-
dering levend te houden. Hij houdt daarbij de 
mogelijkheid open dat de wereld wellicht te 
vreemd is om ten diepste te kunnen doorgron-
den! Zie hiervoor zijn 
mooie TED-talk (Nederlands ondertiteld), via 
whymagazine.nl. 

BRON 2 OVERPEINZING BIJ DE FOTO  
 ‘Als ik de korte duur van mijn leven beschouw, 
verzinkend in de oneindige onmetelijkheid van 
de ruimten waaraan ik voorbijzie en die aan mij 
voorbijzien, dan ben ik bang en ik verwonder 
mij erover dat ik mij hier zie en niet daar, want 
er is geen enkele reden waarom hier eerder dan 
daar, waarom nu en niet toen? (...) De eeuwige 
stilte van deze oneindige ruimten maakt me 
bang.’
Bron: Pascal, Pensées nr. 205/206

1. Herken je de ervaring die zich in de filosofie van Heidegger en Wittgenstein uitdrukt in
 de vraag naar het zijn? Of heb je andere ervaringen die heel belangrijk zijn voor de manier  waarop je naar de wereld kijkt? 
 a. Schrijf een reactie hierop. 
 b. Laat deze ervaring zich uitdrukken in taal? Waarom wel, waarom niet?

2.  Wat is 'mystiek'?
 a. Zoek op wat ‘mystiek’ oorspronkelijk betekent. 
 b. Zoek op wat voor rol mystiek speelt in bijvoorbeeld christendom of islam. 
 c. In hoeverre verschilt religieuze mystiek van de manier waarop Wittgenstein erover spreekt?

3.  Lees Bron 1 en bekijk de TED-talk van Richard Dawkins via whymagazine.nl. Bespreek in een  groepje van vier wat het verschil is tussen Dawkins ‘verwondering’ en ‘mystiek’. Houd hierover    een presentatie. 

4. Lees bron 2. Schrijf een eigen overpeinzing bij de foto.

•

‘dat de wereld er is’. Maar dan volgt een 
waarschuwing. Want taal is alleen zinvol 
als ze de feiten beschrijft (het ‘hoe’ van 
de wereld), dus je mag over dat mys-
tieke domein niks zeggen. ‘Waarom 
men niet spreken kan, daarover moet 
men zwijgen,’ luidt de beroemde laatste 
stelling van de Tractatus.

Mystiek
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Waarom verwijst de zijnsvraag 

eerder naar een ervaring dan 
naar feiten?

2. Wat bedoelde Wittgenstein met 
'het mystieke'?

3. Wat bedoelde Heidegger met 
'zijnsvergetelheid'?

4. Wat zijn de verbanden tussen 
de zijnsvraag en religieuze 
ervaringen?

Herken je dit? Je gaat je gang, 
zoals altijd: het dagelijks leven is 
wat het is. Soms kom je iets inte-
ressants tegen, meestal niet. Soms 
is het leuk, soms minder, meestal 
is het gewoon. En dan opeens, vol-
ledig uit het niets, verdwijnt al die 
vanzelfsprekendheid en vraag je 
je af: Waarom? Waarom is dit alles 
er? Had er niet even goed ‘niets’ 
kunnen zijn? Waarom ben ik hier? 
Ik had ook ergens anders geboren 
kunnen worden. Sterker nog: ik 
had ook helemaal niet geboren 
kunnen worden. Waarom ben ik 
hier? En geldt dat niet voor de hele 
werkelijkheid die je om je ziet en 
ervaart? De Duitse filosoof Martin 
Heidegger (1889 – 1976) noemde 
dit de vraag naar ‘het zijn’: Waarom 
     is er überhaupt iets dat is, waar-
 om is er niet niets?’
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Het is natuurlijk fantastisch als je de inhoud 
van dit magazine interessant vindt, maar 
we vinden het niet goed als je zonder onze 
schriftelijke toestemming iets uit deze 
uitgave kopieert, opslaat in een gegevensbe-
stand of publiceert, in welke vorm dan ook. 
Het maakt niet uit of het daarbij gaat om 
kopieën, foto’s of welke andere manieren van 
vermenigvuldiging of openbaarmaking.

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

 

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

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

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

Conformeren 
Het aanpassen van je gedrag aan je 
omgeving.  

Cortisol 
Het hormoon dat vrijkomt in stressvol-

le situaties.  
 
Dictator 
Alleenheerser.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zuil
Een groep mensen in de samenle-
ving met dezelfde levensbeschou-
wing. 
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Cartoonist en kunstenaar Willem Bentvelzen 

'We hebben kunstenaars nodig,  
niet nog meer bankiers'

Willem Bentvelzen (36) is vooral 
bekend als de cartoonist Argibald. 
Daarnaast maakt hij ook abstract 
tekenwerk. Is het volgens hem 
verstandig om voor een kunststudie 
of creatieve opleiding te kiezen? 
Kun je daar je boterham wel mee 
verdienen? 

T
oen Willem op het vwo 
zijn vakkenpakket moest 
kiezen, koos hij voor Cul-
tuur en Maatschappij. Ook 

toen werd dat al een ‘pretpakket’ 
genoemd. Dat interesseerde hem 
niets. Zijn omgeving gelukkig ook 
niet: ‘Ze vonden dat het bij me paste.’ 
Toch wist hij op dat moment nog niet 
dat hij kunstenaar wilde worden, al 
lag het kunstenaarschap wel voor 
de hand, vertelt Willem. ‘Tijdens de 
lessen tekende ik heel veel, ook al 
mocht dat natuurlijk niet altijd. Maar 
mijn docent Nederlands vond het 
juist prima. Als je een beetje blind 
voor je uittekent, kun je de stof beter 
opnemen, vond hij.’ Na het behalen 
van zijn diploma nam Willem een 
tussenjaar. ‘Ik heb toen gewerkt, 
zodat ik geld kon sparen voor mijn 
opleiding. Bovendien had ik veel tijd 
om open dagen en opleidingen te 
bezoeken.’ Zo kwam hij erachter dat 
hij de artistieke kant op wilde.

Animatie was het niet
'Tekenen deed ik het allerliefst en 
ik wist nu zeker dat ik daar verder 
mee wilde. Ik werd toegelaten tot de 
Gerrit Rietveld Academie in Am-
sterdam en de Hogeschool voor de 
Kunsten in Utrecht. Uiteindelijk koos 
ik voor die laatste, omdat die oplei-
ding praktischer was en minder vaag. 
Het Rietveld was meer abracadabra.’ 

Aan de Utrechtse Hogeschool voor 
de Kunsten (HKU) studeerde Willem 
vervolgens Image and Media Tech-
nology, waar hij kortgezegd leerde 
om animatiefilmpjes te maken. Toch 
bleek dat niet te zijn wat hij uiteinde-
lijk wilde gaan doen. ‘Er gaat te veel 
tijd zitten in het maken van een film-
pje. Ik ben meer gemaakt om losse 
dingen te produceren. Maar dit wist 
ik niet toen ik eraan begon.’ 

Toch doorgaan
'Ik maakte de vierjarige opleiding wel 
af, omdat ik er leerde animeren, wer-
ken met Photoshop en monteren,' 
vervolgt Willem. ‘Allemaal handige as-
pecten voor een kunstenaar. Ik bleef 
naast die studie ook veel bezig met 
tekenen, zoals ik altijd al deed.’ Toch 
werd Willem geen animator, maar 
cartoonist, omdat het hem fascineert 
dat je mensen met een klein teke-
ningetje aan het lachen kunt krijgen 
of over iets kunt laten nadenken. ‘Ik 
maak veel gebruik van humor en ab-
surdisme in mijn werk.’ Zo tekent hij 
alledaagse momenten of voorwerpen 
op een ongebruikelijke manier om 
zijn publiek te laten zien dat het ook 
anders kan.

Veel gebracht
Ondanks dat de opleiding niet hele- 
maal was wat Willem ervan ver-
wachtte, is hij toch blij dat hij ervoor 
koos om de studie af te maken. ‘Het 
heeft me heel erg gevormd en het 
heeft me praktisch veel gebracht: 
ik ben nu cartoonist, tekenaar en 
illustrator. Natuurlijk was de opleiding 
heus niet altijd makkelijk, maar ik 
wilde gewoon de creatieve wereld 
in. Kunst maken is echt een verleng-
stuk van mezelf. Het gevoel klopte. 32

Tekst: Daphne van Breemen
Foto: Robert Oosterbroek

Ik raad dan ook iedereen aan om te 
doen wat zijn hart hem ingeeft. En 
daarnaast is zo’n creatieve studie 
natuurlijk ook heel gezellig. Ik had 
twee keer samen met vrienden een 
eigen atelier.’

Brood op de plank
‘Wat kun je eigenlijk met een  
kunstopleiding?’ ‘Daar verdien je 
toch niks mee?’ Het zijn bekende 
vragen die veel kunststudenten 
(in spe) van hun ouders en familie 
krijgen. Willem liet zich er niet door 

Een kunstopleiding volgen of 
een andere creatieve studie?
De toelatingseisen voor kunstoplei-
dingen of creatieve studies verschil-
len per hogeschool of universiteit. 
Voor de ene studie heb je bijvoor-
beeld wiskunde nodig om toege-
laten te worden, voor de andere 
niet. Vaak moet je ook een portfolio 
aanleveren of op een andere ma-
nier laten zien dat je over voldoen-
de artistieke aanleg beschikt. Op de 
websites van de hbo-instellingen en 
de universiteiten vind je de precieze 
toelatingseisen.
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uit het veld slaan. ‘Ik ben nooit kun-
stenaar geworden met het idee om 
rijk te worden.’ Toch kan hij prima 
rondkomen van zijn tekenwerk. ‘Ik 
krijg veel opdrachten van opdracht-
gevers, op die manier heb ik een 
inkomen. Deze klussen bestaan 
voornamelijk uit het illustreren van 
kinderboeken, het maken van kalen-
ders en tekenwerk verzorgen voor 
bedrijven en organisaties.’

Het belang van Facebook
Toch is Willem het grootste deel van 
de tijd niet bezig met het tekenen 
voor opdrachtgevers, maar juist met 
het aanbieden van zijn vrije werk 
op Facebook. Daarnaast staat hij 
op markten en festivals waar hij in 
het weekend vaak te vinden is. Ook 
gaat er nog tijd zitten in het expo-
seren van zijn werk. ‘Ik merk ook 
dat steeds meer mensen mijn werk 
kennen en het dan op verschillende 
plekken tegenkomen.’ De rol van 
Facebook voor het verkopen van zijn 
kunst is groot, legt Willem uit. ‘Op 
die manier heb je een makkelijke 
ingang naar je werk en laat je zien 
dat je er bent. Ik probeer dagelijks 
een tekeningetje of cartoon te pos-

ten op mijn Facebookpagina Argibald 
of iets anders te laten zien van wat 
ik maak of doe. Verder heb ik een 
webshop aan mijn pagina vastzitten, 
waar mensen meteen terecht kun-
nen.’ En die eigen Facebookmarke-
ting werkt. Bijna dagelijks verkoopt 
Willem wel één of meerdere teke-
ningen en kunstwerkjes. Vaak brengt 
hij ze ook nog zelf per fiets rond in 
zijn woonplaats Utrecht. ‘Zo houd ik 
het contact met mijn klanten.’

Kunst is nodig
Willem: ‘Kunst is van het allergroot-
ste belang, vind ik. Het is een uiting 
van wie je zelf bent en hoe je in de 
wereld staat. Kunst kan heel dichtbij 
komen, omdat het je gevoel raakt. 
Het maakt niet uit of het een schil-
derij of een lied is. Kunst is iets wat 
de wereld veel meer nodig heeft dan 
nóg meer bankiers. Ik denk dan ook 
dat er veel meer behoefte is aan kun-

stenaars, omdat hun werk over emo-
ties gaat en daarmee dus mensen 
raakt. Daarnaast is het motief van 
een bankier, denk ik, meer om geld 
te verdienen dan plezier te hebben 
in het werk dat hij doet. Maar op je 
vijftigste ben je daar misschien klaar 
mee en denk je: Wat heb ik eigenlijk 
gedaan?’

Benieuwd naar Willems cartoons? 
facebook.com/argibald
argibald.com


