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

RELATIES
NAAM:

4-5
havo

EDITIE 2020

BURGERSCHAP | RELIGIE | FILOSOFIE | PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Start

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

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

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

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

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

Tot slot is er een interview met een 
consultant circulaire economie – ie-
mand die in haar werk veel te maken 
heeft met de relatie tussen de mens en 
de aarde. 

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

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

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

     §1 Mens met mensen 
In deze paragraaf wordt uitgelegd dat de mens een sociaal wezen is - je 
hebt anderen nodig om te groeien en te ontwikkelen.  
 
§2 Bloedband 
Deze paragraaf bespreekt de (biologische) band die je hebt met fami-
lieleden, maar ook de samengestelde en zelfgekozen familie komt aan 
bod. Godsdiensten hechten een groot belang aan families. 
 
§3 Seksualiteit 
Hierin gaat het over intimiteit en kwetsbaarheid, seksuele moraal en 
verschillende religieuze visies op seksualiteit. 
 
§4 Vaste relatie 
Deze paragraaf behandelt langdurige relaties en de betekenis van het 
huwelijk in christendom en islam. 
 
§5 Ik en mezelf 
In deze paragraaf gaat het over zelfkennis en hoe je die kunt vergroten. 
 
§6 Samenleving 
Hierin worden de (oppervlakkige) relaties besproken die je hebt met 
alle mensen die je eigenlijk niet kent, maar tot wie je je wel moet zien te 
verhouden. Ook komen vier wereldwijde geloofsgemeenschappen aan 
bod.  
 
§7 Relatie met God 
Hier wordt gevraagd of je, en zo ja hoe, je God kunt kennen. Er worden 
verschillende visies op de relatie met God gegeven.  

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: Jongen-meisje vriendschap
Vier leerlingen vertellen over hun 
vriendschap. 
- Lees het interview.
- Bespreek het na in een klassenge-
sprek. Vraag leerlingen naar hun eigen 
ervaringen met vriendschappen tussen 
jongens en meisjes.

Blz. 6 & 7: Eenzame jongeren. Een-
zaam, met een paar honderd vrien-
den?! 
Sluit aan bij §1, Mens met mensen,  
van Perspectief.
Vier op de tien jongeren voelt zich 
regelmatig eenzaam. Hoe komt dat? En 
wat kun je eraan doen?

NB: Het onderwerp kan voor leerlingen 
pijnlijk zijn. Houd daar rekening mee 
met het bespreken. Geef (afhankelijk 
van de mate van veiligheid in de klas) 
eventueel algemene informatie waar 
leerlingen hulp kunnen zoeken, of met 
wie ze verder kunnen praten.

33

Een goed huwelijk is 
ten minste 80% geluk in 
het vinden van de juiste 
persoon op het juiste 
tijdstip. De rest is 
vertrouwen.
Nanette Newman

Ieder huwelijk dat ouder 
is dan een week kent 
gronden tot echtschei-
ding. De kunst is het 
vinden en blijven vinden 
van gronden om bijeen te 
blijven.
Sir Robert Anderson

In de dromen en in 
de liefde is niets 
onmogelijk.
János Arany

Sluit niet snel 
vriendschap, maar blijf 
een eenmaal 
gesloten vriendschap 
altijd trouw.
Socrates

Zoals een bloem 
de zon nodig 
heeft om bloem 
te worden, zo 
heeft een mens 
liefde nodig om 
mens te worden.
Phil Bosmans

Familie duurt een 
mensenleven lang.
Gerrit Achterberg

De band die je ware 
familie verbindt is niet 
een van bloed, maar 
van respect en vreugde 
in elkaars leven.
Richard Bach

Vriendschap is 
liefde zonder
vleugels. 
Lord Byron

Bij het  thema

Relaties

Een mens is een sociaal wezen. Niemand kan zonder relaties. 
In een mensenleven zijn er heel wat: familie, vrienden, partners, 
collega's, fans, vijanden - noem maar op…

In dit nummer van WHY magazine komen veel verschillende 
soorten relaites aan bod. Op dit moment zijn je vrienden misschien 
het belangrijkst. Maar wat is een echte vriend? Doe je vooral leuke 
dingen met ze of bespreek je ook je problemen? En hoe moet dat 
als je geen vrienden hebt? Hoe eenzaam ben je dan? 
 
       Het begint allemaal met je ouders.  
             Zonder hen was je er helemaal niet. Dus heb je een relatie  
                    met ze. Hoe die relatie eruit ziet, hangt er vanaf.   
             Maar je hebt meer familie. Het lastige van famlie is dat  
       je die niet kunt kiezen. Collega's ook niet trouwens. 
                  Vrienden kun je zelf kiezen. Dat scheelt. 
 
    Trouwen en samenwonen, seks en  
        emancipatie - het heeft allemaal met  
          relaties van doen. 
         
                      Maar er zijn ook  andere relaties.  
            Met het verleden, bijvoorbeeld.  
            Met iedereen van nu. Kun je tegen  
                iedereen zeggen wat je wilt? 
        Het maakt immers wel degelijk 
     uit wat je zegt! Als je althans je 
          relatie met anderen een beetje leuk  
     wilt houden…

Relaties

- Lees ‘Start’. 
- Bespreek dit met de klas. Wat vinden 
ze van de actie van Nadï? Zouden ze 
zelf gebruiken maken van #eenzame-
jongeren of #maatjegezocht? 
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- Opdracht 1 voeren leerlingen in een 
groepje van vier uit.
- Opdracht 2 t/m 5 kunnen leerlingen 
zelfstandig doen. Opdracht 5 kun je als 
huiswerk opgeven en de reactie beoor-
delen voor een cijfer.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 8 & 9: Vrienden, familie, collega’s. 
Verschillende relaties 
Sluit aan bij §1, Mens met mensen en 
§2, Bloedband,  van Perspectief 
Dylan heeft vrienden, familie en col-
lega’s. Elke relatie brengt iets eigens 
mee.

- Lees ‘Start’ en de informatie over de 
vier vormen van vriendschap. 
- Vraag leerlingen naar eigen voorbeel-
den bij elk van de vier vormen.
- Lees de informatie over Dylan. 
- Houd een filosofisch gesprek naar 
aanleiding van de vraag in welke relatie 
je het meest jezelf kunt zijn: Wanneer 
ben je het meest jezelf? Kun je ooit niet 
jezelf zijn? Wat betekent dat?  De hand-
leiding voor zo’n gesprek vind je hier: 
www.whymagazine.nl/docenten.
- Opdracht 1 maken de leerlingen in 
een groepje van vier.
- Opdracht 2 en 3 maken leerlingen 
zelfstandig. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
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S
ara Schaart en Julian Len-
derink zitten in de vijfde klas 
van het vwo op het Roelof 
van Echten College. Nayomi 

Latulola en Denzel Saimi zitten in 
de zesde klas van het vwo op dezelf-
de school. De klasgenoten zijn sinds 
dik twee jaar goede vrienden van 
elkaar en vertellen over hoe het is om 
bevriend te zijn met iemand van het 
andere geslacht.  

De vriendschappen zijn eigenlijk puur 
toevallig ontstaan. Sara en Julian wer-
den naast elkaar ingedeeld tijdens 
een biologieles. Nayomi en Denzel 
werden tot elkaar ‘veroordeeld’ toen 
ze in de vierde klas niet overgingen 
en in een klas terechtkwamen waar 
ze niemand kenden. Denzel: ‘We 
hadden niemand meer toen we ble-
ven zitten, dus toen gingen we met 
elkaar optrekken.’ Nayomi: ‘Je wordt 

samen voor de leeuwen gegooid, 
dus je moet er samen ook wat van 
maken. En toen zijn we heel erg op 
ons tweetjes geworden.’ Het eerste 
contact begon niet altijd even posi-
tief. Nayomi en Denzel hadden eerst 
een hekel aan elkaar. Nayomi: 'Ik 
vond Denzel gewoon een klein irritant 
kind, zeg maar. Het was echt hel. Zo 
aandachttrekkerig.' Denzel: 'Ik vond 
haar tuttig en verwaand, een beetje 
arrogant.' Sara en Julian waren in het 
begin elkaar vooral aan het plagen. 
Maar hoe meer de vrienden elkaar 
leerden kennen, hoe hechter het 
contact werd. 

Alles delen
Beide duo’s omschrijven vriendschap 
als iets dat is ontstaan doordat ze 
met elkaar kunnen lachen en bij 
elkaar terecht kunnen. Julian: ‘Gezel-
ligheid en lol hebben is hartstikke be-
langrijk. Maar ik kan als er problemen 
zijn ook altijd bij Sara terecht. En als 
Sara denkt dat er iets is, dan vraagt 
ze ook: ‘Gaat het wel?’ Denzel over 
Nayomi: ‘Ze luistert altijd naar mij. 
Ik weet dat zij voor mij klaar staat. 
Dat vind ik altijd fijn, dat ik zo iemand 
ken.’ Vertrouwen is daarbij ook erg 
belangrijk. Nayomi: ‘Het maakt niet 
uit wat je elkaar vertelt, het is nooit 
te gek. Je hebt nu een leeftijd waar 
heel veel dingen voor het eerst 
gebeuren en ik vertel dat wel aan 
Denzel, en Denzel aan mij. Dan voel 

je toch wel echt dat je vrienden bent. 
Want sommige dingen houd je verder 
voor jezelf, maar deel je met hem 
wel. Dat kunnen heel gekke, stom-
me, verdrietige of heel leuke dingen 
zijn. Niks is te gek, Denzel heeft echt 
geen grens.’ 

Overeenkomsten
Omdat ze in dezelfde levensfase 
zitten en veel dezelfde dingen door-
maken, hebben ze veel steun aan 
elkaar. Leeftijd maakt dan ook wel uit 
voor de vriendschap. Sara: ‘Je kan 
wel vrienden worden met jongere of 
oudere mensen, maar ik denk dat het 
toch anders is, omdat je al verder of 
minder ver bent in je ontwikkeling. 
Het is leuker om echt van je eigen 
leeftijd mensen te hebben die een 
beetje hetzelfde meemaken als jij.’ 
Julian: ’Je zal nooit aan een 6-jari-
ge je problemen vertellen.’ Karak-
ter, hobby’s en interesses hoeven 
volgens de koppels niet per se met 
elkaar overeen te komen om goede 
vrienden te zijn. Ze vullen elkaar op 
sommige vlakken juist aan en komen 
elkaar in het midden tegen. De 
meiden omschrijven zichzelf als 'ook 
wat jongensachtig'. Nayomi: ‘Denzel 
is wat meer vrouwtje en ik ben wat 
meer jongetje.’  De vrienden hebben 
dezelfde ideeën over waarden binnen 
een vriendschap en de normen die 
daarbij horen.

Do’s in een vriendschap
Sara: ‘Dat je aardig bent voor mensen 
en dat je vertrouwen hebt.’ Julian: 
‘Naastenliefde.’ Denzel: ‘Vrienden zie 
ik echt als familie. En dan echt voor 
wie ik zou sterven, dus écht belang-
rijk. In een vriendschap help je elkaar 

door dik en dun. Sara: ‘Als mensen 
het moeilijk hebben, dan kan ik wel 
helpen of troosten. Dan sta ik echt 
klaar voor de ander.’ Daarnaast is het 
belangrijk dat je jezelf kan zijn en dat 
je elkaar in je waarde laat. 

Don’ts in een vriendschap
Een goede vriend dwingt je niet om 
dingen te doen tegen je zin. Nayo-
mi: ‘Zoals dingen uitproberen, of 
naar feestjes gaan waar verkeerde 
mensen zijn.’ Als vrienden roddel je 
niet over elkaar. Loyaliteit onderling 
is belangrijk. Denzel: ‘Als iemand je 
in de rug steekt, zeg maar, ben ik er 
snel klaar mee.’ Een gedeeld geheim 
doorvertellen aan andere mensen 
noemen de scholieren een doodsteek 
voor de vriendschap. Jaloezie hoort 
ook niet in een vriendschap thuis. 
Julian: ‘Als je goede vrienden bent, 
is dat helemaal niet nodig. Sowieso 
hoor je niet jaloers te zijn, want dat 
maakt je helemaal ongelukkig en ik 
denk dat je juist moet kijken naar wat 
je wel hebt.’ Sara: ‘Als je van elkaar 
weet dat je goede vrienden bent, 
is het niet nodig om jaloers te zijn. 

Ik denk dat ik eerder iets leuk voor 
iemand vind dan dat ik daar jaloers op 
word.’

Jongen-meisje vriendschap
Beide duo’s geven aan dat er niet 
heel veel grote verschillen zitten in 
vriendschap tussen jongens en mei-
den onderling en een gemixte vriend-
schap. Wel worden er een paar kleine 
verschillen genoemd. Ten eerste, het 
soort grappen. Sara: ‘Jongens maken 
onderling meer vieze grappen.’ Er 
worden meer foute en hardere grap-
pen gemaakt, bijvoorbeeld over seks. 
Ten tweede, het soort onderwerpen 
waarover gepraat wordt. Typische 
vrouwenzaken zoals menstruatie, 
make-up of een leuke jongen worden 
niet uitgebreid besproken met de 
jongens. Jongens gaan lichamelijk 
gezien ruwer met elkaar om, is een 
derde punt dat genoemd wordt. En 
als laatste wordt gezegd dat uiterlijk 
bij een echte vriendschap geen rol 
speelt, maar dat dit wel anders is in 

een groep. Nayomi en Denzel vertel-
len dat ze meer op hun uiterlijk letten 
als ze met een groep vriendinnen of 
vrienden wat gaan doen dan als ze 
samen wat ondernemen. Nayomi: 
‘In een groep is het anders, want je 
hoort toch een beetje een bepaalde 
status te houden. Ik zou eerder naar 
Denzel gaan in mijn kloffie dan naar 
mijn vriendinnengroep.’ Denzel: ‘Ik 
zou mij sneller schamen bij een groep 
jongens dan bij Nayomi.’

Elke dag samen is bijzonder!
De vrienden geven aan dat er eigen-
lijk niet één specifieke gebeurtenis 
te noemen is die afgelopen jaar het 
meest bijzonder was. Elke (school-)
dag gebeurt er wel iets leuks als ze 
samen zijn. Julian: ‘Er is geen speci-
fieke leukste gebeurtenis. Alles wat 
je samen doet is leuk met een van je 
beste vrienden.’ Nayomi: ‘We hebben 
elke dag wat leuks. Dat maakt het 
een beetje bijzonder. We hebben 
niet één ding, we maken gewoon 
elke dag wat mee. Het is echt zo’n 
Denzel-en-Nayomi-dingetje.’•

Pag. 4: Sara en Julian
Pag. 5: Nayomi en Denzel

5Tekst: Renee PeesJongen-meisje vriendschap:

’Echte vrienden hebben het gezellig, 
maar bespreken ook problemen’
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Eenzame jongeren

Eenzaam, met een paar
honderd vrienden?!

Eenzaamheid heeft niet enkel te maken 
met ‘mensen om je heen’. Ook als je 
niet alleen bent – in een volle klas of op 
een drukbezocht feest – kun je je heel 
eenzaam voelen. Iedereen kletst met 
elkaar, maar jij hebt geen idee waar je 
het over moet hebben. Of wie je aan 
zou kunnen spreken. Eenzaam zijn is 
iets anders dan alleen zijn. Als je op je 
kamer naar muziek luistert, of buiten 
hardloopt, dan ben je misschien wel 
alleen, maar zeker niet eenzaam: je hebt 
het prima naar je zin. 

Eenzaamheid kent een aantal verschil-
lende factoren. Het is een vervelend  
gevoel. Het is persoonlijk: alleen jij 
kunt aangeven of je eenzaam bent of 
niet. Het gaat om de kwaliteit van 
de relaties, niet om het aantal. Zijn 
je relaties oppervlakkig, dan kun je je 
eenzaam voelen, ook al heb je honderd 
‘vrienden’. Je verwachtingen spelen ook 
een rol. Wat verwacht je van je vrien-
den, van het leven, van jezelf?

40.000 berichten
Het stukje over Nadï dat bij Start staat, 
komt uit een interview dat de krant met 
haar had in augustus 2019. Een paar 
maanden later werd ze weer geïnter-

viewd en toen was ze minder positief. 
Eigenlijk had ze nog steeds geen sociaal 
leven, zei ze toen. Ze kreeg wel 40.000 
privéberichten, ook van mensen die zich 
in haar verhaal herkenden. Maar die 
40.000 berichten hebben niet geleid tot 
een grote vriendenkring. ‘Ik heb via mijn 
tweet een meisje leren kennen waar ik 
nu heel fijn contact mee heb. Maar zij 
is nu een aantal weken weg en verder 
ken ik nog steeds vrij weinig mensen 
en daar baal ik wel van.’ Daarom is Nadï 
nog steeds op zoek naar contact met 
andere jongeren. 

Online
Er wordt wel gezegd dat sociale media 
aan de eenzaamheid onder jongeren bij-
dragen. Veel jongeren hebben minder fa-
ce-to-face-vriendschappen dan vroeger. 
Ze spreken elkaar online, maar steeds 
minder rechtstreeks. Dat maakt het con-
tact wat onpersoonlijker. Afspreken om 
bij te kletsen is minder nodig, omdat je 
toch wel op de hoogte bent. Daar komt 
nog bij: als je alle leuke, gezellige en 
fantastische berichten van je ‘vrienden’ 
ziet, dan lijkt jouw sociale leven mis-
schien extra armoedig. Dat maakt het 
nog weer wat lastiger om met iemand 
af te spreken. Aan de andere kant: het 

In september 2018 kwam EenVandaag met het nieuws dat vier op de 
tien jongeren (tussen de 16 en 34 jaar) zich minstens één keer per 
week eenzaam voelt. Dat was nieuws, omdat meer jonge mensen zich 
eenzaam voelen dan ouderen. Van de mensen van 55 jaar en ouder 
zegt 16% zich ten minste één keer per week eenzaam te voelen. De 
meeste mensen dachten dat ouderen eenzamer zouden zijn dan 
jongeren.

heeft Nadï een vriendin opgeleverd en 
algemener is er meer aandacht voor 
eenzaamheid onder jongeren gekomen 
dankzij haar tweet. Anderen geven hun 
sociale contacten een boost door te 
gamen. Er ontstaan wereldwijde vriend-
schappen tussen gamers. En Pokémon 
Go zorgt er zelfs voor dat je uit je luie 

stoel opstaat en naar buiten gaat! Koen 
Schouten, bijvoorbeeld, organiseert spe-
ciale Train Raids door Rotterdam, waar 
een paar honderd mensen aan mee-
doen. Tijdens een wandeltocht door de 
stad vangen ze Pokémon én kletsen ze 
met elkaar. Koen heeft zo veel mensen 
leren kennen. 

BRON 1  ONDERZOEK
Gerine Lodder van de Universiteit Tilburg 
is een van de weinigen die wetenschap-
pelijk onderzoek naar eenzaamheid onder 
jongeren doet in Nederland. Zij meldt dat 
3 tot 10% van de Nederlandse jongeren 
chronisch eenzaam is. Dit baseert ze op 
internationaal en Vlaams onderzoek. Exacte 
cijfers voor Nederland zijn er nog niet. Tot 
nu toe was er vooral aandacht voor een-
zaamheid onder ouderen. Gerine Lodder 
noemt drie oorzaken voor eenzaamheid bij 
jongeren:
1.   Ze hebben geen toegang tot sociaal 

contact, bijvoorbeeld omdat ze een li-
chamelijke beperking hebben. Ook een 
verhuizing kan een oorzaak zijn.

2.    Ze vinden het moeilijk om contact te ma-
ken en vriendschappen te onderhouden.

3.     Ze bekijken de wereld en zichzelf door 
een zwarte bril. 

Langdurige eenzaamheid heeft grote gevol-
gen. Het vergroot je kans op depressies en 
stress. Eenzamen hebben meer slaapproble-
men en hun immuunsysteem werkt minder 
goed. Eenzaamheid is dus iets om serieus te 
nemen! 
Bron: RTL Nieuws 

1.  Er zijn vier factoren die met eenzaamheid te maken hebben, staat in de tekst. Bespreek  
onderstaande vragen in een groepje van vier.  
a. Beschrijf hoe je deze factoren terugziet bij Nadï. 
b. Wat verwachtte Nadï, denk je? Hoe kan het dat 40.000 reacties eigenlijk nog niet genoeg zijn? 
c. Wordt de hashtag #eenzamejongeren nog gebruikt? Wat kom je tegen als je daarop zoekt?

2.  Ga naar whymagazine.nl en lees daar de songtekst van het lied Eenzaamheid van Stef Bos.  
a. Schrijf een reactie van 150 woorden op deze tekst. 
b. Maak een illustratie of videoclip bij het lied.

3.  Er wordt verschil gemaakt tussen sociale en emotionele eenzaamheid. 
Onderzoek wat het verschil is en schrijf dat in je eigen woorden op.

4.  Ga naar whymagazine.nl en bekijk daar de vragenlijst voor de ‘eenzaamheidsschaal’. 
a. Bekijk welke vragen er gesteld worden. 
b. Bij hoeveel ‘ja’-antwoorden zou jij iemand eenzaam noemen? Waarom? 

5.  In Japan is de eenzaamheid onder mensen aanmerkelijk groter en extremer dan hier.  
a. Ga naar whymagazine.nl en bekijk de reportage vanaf 17’50 – 24’30.  
b.  Schrijf een reactie van 250 woorden op dit fragment. 

Tekst: Hilde van Halm

•
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is het verschil tussen een-

zaam zijn en alleen zijn?
2. Welke vier factoren spelen een 

rol bij eenzaamheid?

Nadï van de Watering is 
eenzaam. ‘Ik zit elke dag alleen,’ 
tweette ze in de zomer van 2019. 
Ze had een rotdag gehad, kwam 
alleen thuis en had niemand om 
mee af te spreken. Maar sinds die 
tweet is alles anders. Ze kreeg 
interviewverzoeken en vertelde 
haar verhaal op de radio. Nadï 
bedacht de hashtag #eenzame-
jongeren en #maatjegezocht, 
zodat eenzame jongeren elkaar 
makkelijker zouden kunnen vin-
den. ‘Vanwege die hashtags zijn 
hele Facebookgroepen ontstaan,’ 
vertelt Nadï. Sinds kort heeft ze 
er twee goede vriendinnen bij en 
een vriendin van vroeger meld-
de zich. ‘Ik ben zo blij dat ik die 
tweet verstuurd heb,’ zegt ze. 
‘Het is bizar hoeveel verschil het 
maakt als je mensen hebt met 
wie je nagels kunt lakken en over 
knappe kerels en goede tv-series 
kunt praten. Uiteindelijk maken 
  zulke momenten echt je dag.’
      Bron: Trouw, 24 augustus 2019
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Verschillende relaties
Familie kies je niet zelf uit; je kunt nu eenmaal niet bepalen waar je 
wordt geboren. Je collega’s en je klasgenoten krijgt je ook gewoon 
cadeau. Alleen vrienden zijn anders. Niemand is bevriend met iemand 
aan wie hij een hekel heeft. Toch is de ene vriend de andere niet. De 
Griekse filosoof Aristoteles (384-322 v. Chr.) maakte een onderscheid 
tussen vier niveaus van vriendschap. 

1.   Bespreek in een groepje van vier: 
a. Dylan beschrijft de verschillende relaties die hij heeft. In welke relatie is hij het meest zichzelf?  
Hoe komt dat, denk je? 
b. Waar kan jij het meest jezelf zijn? Waar ligt dat aan?

2.  Maak van jezelf en jouw contacten een portret zoals Dylan gedaan heeft. Beschrijf jezelf met vrien-den, met je familie , op je (vrijwilligers)werk of bij het sporten.

3.   Lees de informatie over de vier soorten vriendschap van Aristoteles. 
a. Herken je de vier gradaties van vriendschap? Welke contacten zou je onder die verschillende gradaties  
rangschikken? 
b. Vind jij dat je je moet inspannen om een vriendschap te onderhouden? Noem een voorbeeld van zo’n  
inspanning. Vind je het een bezwaar om zo’n inspanning te leveren?  
        c. Ben jij weleens jaloers op iemand met wie je bevriend bent? Durf je dat ook te vertellen? 
   d. Wat is voor jou het nut van een 'vriendschap nergens om'?

Tekst: Hilde van Halm

•

Vrienden, familie, collega’s

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Welke vier soorten vriendschap 

kun je onderscheiden?
2. In welke relatie kun jij het 

meest jezelf zijn?

check

'Hier zie je mij met Pip. Eigenlijk ook 
een vriend, een hele goeie zelfs. Met 
Pip kan ik rennen en spelen en op de 
bank hangen. Pip doet nooit moeilijk: 
het is altijd goed. Ik wil later het liefst 
geleidehondeninstructeur worden. 
Dan leer je honden om geleidehond 
te worden en je begeleidt de mensen 
die zo’n hond nodig hebben. Ik houd 
van honden én het lijkt me heel mooi 
om op die manier mensen echt te 
helpen. Ik help elke zondagochtend 
als vrijwilliger in het dierenasiel als 
hondenverzorger. Alle andere vrij-
willigers zijn veel ouder dan ik, maar 
toch hebben we het gezellig. Eén 
oudere vrouw vind ik wel een beetje 
een zeur. Daar probeer ik me maar 
niet zoveel van aan te trekken; we 
moeten gewoon zien samen te wer-
ken. Ik had deze mensen nooit zelf 
uitgezocht, maar samen hondenpoep 
opruimen schept toch een band.'

'Mijn beste vriend is Raoul, die ik al 
ken sinds de basisschool. We zitten 
nu niet meer bij elkaar op school, 
maar ik zie hem nog steeds veel. 
Vroeger speelden we met Playmobil 
of bouwden we hutten. Nu gaan we 
voetballen of gewoon wat hangen. 
We praten nu meer dan we vroeger 
deden. Over school, maar ook over 
wat we later willen worden, en zo. 
Met Davoud heb ik een game-vriend-
schap. We zijn allebei fanatieke 
Fifa-spelers. Eigenlijk praten we nooit 
ergens anders over! Ik heb ook wel 
vrienden op school, maar dat is weer 
anders. We kletsen wat in de pauzes, 
of we moeten met elkaar iets doen 
voor school, maar ze kennen mij niet 
zoals Raoul mij kent. Die weet alles 
van me. Op school zien ze toch maar 
een deel van mij. Alleen met Renske 
is het anders. Zij is wel een echte 
vriendin. Ik zit bijna met alle lessen 
naast haar en ik kan met niemand zo 
lachen als met haar.'

'Dit ben ik met mijn oma. We komen 
vaak met onze hele familie bij haar. 
Dat is altijd heel gezellig. We heb-
ben een erg luidruchtige familie: we 
praten en lachen veel. Bij mijn familie 
voel ik me anders dan bij mijn vrien-
den. Op een bepaalde manier gaat 
het allemaal wat makkelijker, alsof ik 
minder hoef te letten op wat ik doe 
en wat ik zeg. Bij mijn familie ben ik 
gewoon Dylan en dat is altijd oké. Op 
school kun je al door een ongelukki-
ge opmerking of een verkeerde trui 
meteen in een hokje terechtkomen. 
Mijn familie accepteert me gewoon. 
Ik hoor erbij en zij horen bij mij. Mijn 
oma is sowieso hartstikke trots op 
me. Die vindt het allemaal geweldig 
wat ik doe. Dat is natuurlijk ook niet 
altijd terecht, maar het is wel fijn. 
Familie is er gewoon. Die raak je 
niet kwijt. Dat kan met vrienden wel 
gebeuren.'

De laatste vorm is de ‘vriendschap 
nergens om’. Dat is een vriendschap 
zonder verder doel. Je bent bevriend 
met elkaar, omdat je met elkaar be-
vriend bent. Dit heb je waarschijnlijk 
maar met een paar mensen. Dit zijn de 
diepe, intense vriendschappen met je 
‘beste vrienden’. Het zijn de mensen bij 
wie je helemaal jezelf kunt zijn, bij wie 
je niet op je woorden hoeft te letten en 
door wie je geaccepteerd wordt zoals 
je bent.

De ene vorm van vriendschap is niet 
meer waard dan de andere; je komt het 
allemaal tegen en elke vorm heeft zijn 
eigen waarde. 

Dylan:

Het eerste niveau van vriendschap 
noemde Aristoteles: ‘vriendelijke wel-
willendheid’. Zo ga je om met degene 
die naast je zit in de bus of een onbe-
kende die de weg vraagt. 

Vervolgens heb je de 'nuttige vriend-
schap’. Dat zijn mensen die je om 
wat voor reden dan ook te vriend wilt 
houden. Je kunt ze in praktische zin nog 
weleens nodig hebben. Je zou mensen 
uit je netwerk zo kunnen omschrijven.

Dan is er de ‘vriendschap om het 
plezier’. Dat zijn de vrienden met wie je 
iets gezamenlijks onderneemt. Je gaat 
met elkaar sporten of muziek maken. 
Je maakt samen huiswerk of je gaat 
shoppen.

Op bladzijde 9 lees je het 
verhaal van Dylan. Hij is 17 jaar 
en zit in 5 havo. Hij vertelt iets 
over zijn leven met vrienden, 
familie, hond en zijn collega’s bij 
zijn vrijwilligerswerk: met ieder 
       van hen heeft hij een andere 
 relatie.
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Blz. 10 & 11: Pleegkinderen. ‘Een bloed-
band is gewoon een zweetband.’
Sluit aan bij §2, Bloedband, van Per-
spectief.
Theo vertelt over zijn pleegkinderen 
en over de grote loyaliteit die kinderen 
naar hun biologische ouders hebben.

NB: Dit onderwerp kan leerlingen per-
soonlijk aangaan. Houd hier rekening 
mee als je het artikel bespreekt. Res-
pecteer het als leerlingen hier niet in de 
klas over willen spreken; alleen als ze 
het zelf naar voren brengen kun je hier 
eventueel voorzichtig op doorvragen.

- Lees ‘Start’ en bespreek deze casus. 
Hebben leerlingen in hun eigen omge-
ving te maken gehad met pleegzorg? 
Kennen zij mensen die pleegkinderen 
hebben (gehad) of kinderen hebben 
geadopteerd?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1. 
- Maak je geen gebruik van Perspec-
tief? Geef dan extra informatie over 
het hechtingsproces van kinderen. Kijk 
bijvoorbeeld naar het experiment van 
Harry Harlow bij resusaapjes (https://
youtu.be/_O60TYAIgC4). Een uitleg van 
John Bowlby’s hechtingstheorie vind je 
hier: (https://youtu.be/3LM0nE81mIE) 
(Via ‘instellingen’ kun je Nederlandse 
ondertiteling aanzetten). Bij opdracht 
3 worden leerlingen gevraagd hier zelf 
informatie over te zoeken, maar je kunt 
het dus ook klassikaal behandelen en 
bespreken.
- De opdrachten zijn zelfstandig te 
maken. Over opdracht 5 kun je ook een 
filosofisch gesprek houden. De hand-
leiding voor zo’n gesprek vind je hier: 
www.whymagazine.nl/docenten.

- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 12 & 13: Trouw aan jezelf en je 
kinderen. Tien levenslessen van filosoof 
René Gude. 
Sluit aan bij §1, Mens met mensen, en 
§2, Bloedband,van Perspectief.
De filosoof René Gude vond dat filo-
sofie vooral praktisch moest zijn. Zijn 
levenslessen zijn dat dus ook.

- Lees ‘Start’. Bespreek dit met de klas. 
Waarom zou ‘verbondenheid’ door 
iedereen zo belangrijk gevonden wor-
den? Wat wil dat zeggen? 
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1. Bij ‘Les 3: Maak ruzie’ kun je die-
per ingaan op deze ‘onverschilligheid’. 

Januari 2020 hield de Poolse Marian 
Turski een indrukwekkende toespraak 
ter gelegenheid van de herdenking van 
de bevrijding van Auschwitz, toen 75 
jaar geleden. Hij gaf aan dat er een elf-
de gebod zou moeten komen: ‘Gij zult 
niet onverschillig zijn.’ ‘Ik zal geen ander 
herdenkingsjubileum meer meemaken, 
vandaar dat ik me vooral richt tot mijn 
dochter en kleindochter en -zoon en 
hun kinderen straks, de nieuwe genera-
tie. Jongeren zullen een onderwerp als 
genocide 75, 80 jaar later wellicht saai 
vinden, maar aan hen wil ik doorgeven 
dat Auschwitz niet plotseling uit de 
hemel viel. Dat het een georganiseerde 
massamoord was die begon met het 
overtreden van de grondwet en van de 
burgerlijke en politieke rechten. Alleen 
wanneer je die respecteert en verdedigt 
kan kwaad zoals dit worden overwon-
nen.’ Bespreek met de klas waarom 
onverschilligheid ‘het ergste’ is.
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Tien levenslessen van 
filosoof René Gude

Voor René Gude (1957-2015) moest 
filosofie vooral iets praktisch zijn. Filoso-
feren is niet met een wazige blik allerlei 
vage praat verkondigen. Nee, het is een 
geschikt instrument om jezelf, je leven 
en de wereld te verbeteren. Daarom 
werd hij in 2013 ook benoemd tot Den-
ker des Vaderlands. Een soort eretitel, 
omdat hij de filosofie voor een breed 
publiek toegankelijk maakte. Zo was 
hij een van de oprichters van Filosofie 
Magazine. Gude leed aan botkanker. Zijn 
rechterbeen moest daarom afgezet wor-
den. Uiteindelijk is hij in 2015 aan kanker 
overleden. ‘Sterven is doodeenvoudig,’ 
zei Gude. ‘Iedereen kan het.’ Zijn laatste 
interview bij De Wereld Draait Door 
heeft veel mensen ontroerd en geïnspi-
reerd. (Zie whymagazine.nl.)  

Praktische levenslessen
Gude is onder andere bekend geworden 
met het begrip ‘humeurmanagement': 
een oefening in vrolijkheid. (Zie ook bron 
1.)  Zijn levenslessen zijn ook vooral 
praktisch. Ze raken aan wat journalist 
Fokke Obbema (zie ‘Start’) ook ontdek-
te: een zinvol leven leiden heeft alles te 
maken met het aangaan en onderhou-
den van relaties. Hoe je dat doet? 
Hiernaast staan vijf tips van René Gude.

Les 1: Blijf in de buurt
Dit slaat met name op je kinderen. Die 
komen nooit gelegen, ook al lijkt het 
er soms op. Ouders hebben geen idee 
waar ze aan begonnen zijn. Maar wat je 
ook doet: blijf in de buurt van je kinde-
ren. Je mag natuurlijk scheiden van je 
partner. Maar niet van je kinderen.

Les 2: Streef naar ruimdenkend-
heid
Dat zo veel religies een variant van 
‘eert uw vader en uw moeder’ hebben 
overgenomen, laat al zien dat dat niet 
iets vanzelfsprekends of natuurlijks is. 
Anders hoefde dat gebod er niet te 
zijn. Als je die liefde voor je ouders niet 
voelt, dan moet je aan de slag. Zet je 
over eventuele ergernissen heen. Wees 
ruimdenkend en grootmoedig, dat 
maakt elke samenscholing van mensen 
zo veel makkelijker.

Les 3: Maak ruzie
Je kunt op drie manieren tegenover 
anderen staan: je houdt van ze, je maakt 
ruzie met ze of ze laten je onverschillig. 
Die eerste twee zijn positieve betrek-
kingen. Als je ruzie maakt, dan ben je 
geïnteresseerd. Als het om je naasten 
gaat, dan is onverschilligheid het ergste. 

Filosoof René Gude kreeg in de zomer van 2014 te horen dat hij niet 
lang meer zou leven. Met de dood voor ogen wilde hij graag nog zo-
veel mogelijk doorgeven van alle kennis die hij in de loop van zijn 
leven vergaard had. Het liefste door middel van interviews, omdat hij 
al pratend vaak tot de beste ideeën kwam. In december 2014 schreef 
journalist Wilma de Rek naar aanleiding van zulke gesprekken een ar-
tikel over de levenslessen van René Gude voor de Volkskrant.

Ruzie is overigens geen doel, maar een 
middel. Soms is er frictie en die kun je 
met ruzie uit de weg ruimen.

Les 4: Wees trouw
Trouw is in liefdesrelaties heel belang-
rijk. In de zin dat je elkaar begrijpt en 
weet dat levens soms ook wat uit elkaar 
kunnen lopen. Maar laat dat niet verzan-
den in onverschilligheid. Ook trouw is 
iets wat je aanleert, waar je voor kunt 

1.  Lees de interviews met René Gude en Fokke Obbema via whymagazine.nl.  
a. Welke levensles(sen) vind jij waardevol? Waarom? 
b. Is het moeilijk om die les(sen) na te leven? Waarom wel of niet? 
c. Wat is volgens jou de belangrijkste overeenkomst tussen de inzichten van Gude en Obbema? 

2.  Lees bron 1, Humeurmanagement. 
a. Zoek meer informatie hierover op en bekijk hoe je humeurmanagement kunt oefenen. 
b. Maak van deze informatie een flyer met uitleg, tips, oefeningen en illustraties.

3.  Gude bewonderde de filosofen Kant en Descartes. Op de website vind je een dossier over Gude, waarin hij onder andere uitlegt wat hij zo mooi vindt aan de ideeën van Kant. 
a.  Lees de informatie op whymagazine.nl. 
b. Maak een samenvatting van ongeveer 400 woorden en geef vervolgens in 200 woorden een reflectie op je eigen samenvatting. 

Tekst: Hilde van Halm

BRON 1 HUMEURMANAGEMENT
Humeurmanagement houdt in dat je nare 
emoties die bij ieder mens oppoppen (woe-
de, verdriet of angst) niet onnodig verlengt 
met nare gedachten of beelden. Een verbe-
tering van jezelf of de samenleving is altijd 
mogelijk, vond Gude. Het verstand en vooral 
de filosofie geven de mens de mogelijkheid 
om negatief denken te overwinnen. Zo 
kunnen mensen streven naar het bereiken 
van een optimum: het best haalbare op dit 
moment. ‘Je hoeft niet altijd tegen te den-
ken,’ zo zei hij. ‘Je kunt ook meedenken!’ Niet 
kritiekloos met alle hypes meewaaien, maar 
alles onderzoeken en het goede behouden. 
Hij oefende zichzelf in vrolijkheid en besloot 
nooit meer lelijk te spreken over anderen. 
Op zijn bureau stond een belletje, waarmee 
hij rinkelde als hij zichzelf op ‘lelijksprekerij’ 
betrapte. 

kiezen. En als je voor iemand kiest, 
dan beloof je dat je de momenten van 
onverschilligheid probeert te beperken 
en dat je je best voor elkaar doet. 

Les 5: Trouw aan jezelf
Blijf niet uit pure trouw bij iemand die 
niet bij je past. Dan ben je misschien 
wel trouw aan die ander, maar niet aan 
jezelf. Dus het begint eigenlijk met de 
keuze van de juiste partner.

13Trouw aan jezelf en je kinderen
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Welke levensles van Gude vind 

jij het meest waardevol en 
waarom is dat zo?

2. Welke overeenkomsten vind je 
tussen de inzichten van René 
Gude en Fokke Obbema?

In 2016 stond het hart van 
journalist Fokke Obbema even stil. 
Even was hij dood. Gelukkig rea-
geerde zijn vrouw alert en belde 112. 
Veertig uur later kwam hij bij uit 
zijn coma en had geen idee wat er 
gebeurd was. ‘Mijn vrouw en kinde-
ren hebben iets ergs meegemaakt, ik 
niet,’ dacht hij eerst. Dat idee veran-
derde geleidelijk. Vooral toen hij door- 
kreeg dat maar 10% van de mensen 
zoiets overleeft. Het bleek het begin 
te zijn van een lange tocht naar her-
stel. In die tijd vroeg hij zich vaak af 
wat de betekenis was van wat hem 
was overkomen. Waarom had hij dit 
overleefd? Daarna interviewde hij 
veertig mensen over de vraag: 'Wat 
betekent dit leven?', 'Wat is de zin 
ervan?' De antwoorden waren heel 
verschillend, toch vond hij een aantal 
overeenkomsten. Over één ding was 
bijna iedereen het eens: het belang 
van verbinding. Zonder verbonden-
heid (met anderen, maar ook met de 
natuur, dieren, of muziek) heeft het  
    leven weinig zin. 
          Bron: de Volkskrant, 27 septem-
 ber 2019
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'Een bloedband is
gewoon een zweetband'

Theo heeft vijf kinderen, van wie er 
drie uit huis zijn. De jongste twee zijn 
pleegkinderen en zijn 14 en 17 jaar. De 
rode draad in Theo’s leven is 'houden 
van mensen'. Voordat hij docent werd, 
heeft hij gewerkt met mensen met een 
verstandelijke beperking en daarna op 
een internaat voor moeilijk opvoedbare 
kinderen: ‘Daar zaten jongeren met 
het idee dat ze uitgekotst werden door 
iedereen,’ vertelt hij. ‘Er werd ze verteld: 
“Papa en mama willen jou niet," of "Je 
bent een ongewenst kind." Als je beseft 
wat dat inhoudt, begrijp je ook wat voor 
een hel het leven kan zijn.’ Daarom wil-
den hij en zijn vrouw graag pleeggezin 
worden. Ze wilden geen ‘weekend-ge-
zin’ zijn, maar kinderen een veilige basis 
bieden voor langere tijd. ‘Dit zijn mijn 
kinderen, en niet kinderen die even 
langskomen.’

Pleegouder zijn
Hoe is de band met je biologische 
kinderen en je pleegkinderen? Is er 
een verschil? ‘Mijn pleegkinderen 
zullen nooit mijn kinderen zijn in die zin 
dat ze mijn achternaam krijgen,' zegt 
Theo. 'Maar ik maak verder totaal geen 
onderscheid. Natuurlijk voed ik mijn ene 
kind anders op dan het andere, maar 
dat komt omdat ieder kind anders is 
en opvoeding dus nooit standaard is. 
Het verschil is dat ze een ander ver-
leden hebben dat ik gedeeltelijk niet 
ken. Maar de manier waarop je met je 

In Nederland worden kinderen die door omstandigheden niet thuis 
kunnen wonen opgevangen in een pleeggezin. Hoe is het om pleeg-
ouder te zijn, en verschilt dat van het gewone ouderschap? We be-
spraken het met Theo Breen, die twee pleegkinderen heeft. 'Dit zijn 
mijn kinderen, en niet kinderen die even langskomen.'

de meeste kinderen – normaal vinden.’

Bloedband
Vaak hebben adoptie- en pleegkinde-
ren de behoefte om contact te hebben 
met hun biologische ouders. Theo heeft 
in zijn werk genoeg kinderen gezien 
die geestelijk, seksueel en lichamelijk 
mishandeld zijn door hun biologische 
ouders, maar toch loyaal naar hen blij-
ven. (Zie bron 1.) ‘Ik denk dat vooral de 
biologische band met de moeder heel 
erg sterk is, sterker nog dan met de va-
der. Omdat het kind echt uit het lichaam 
van de moeder komt en moeder en kind 
alles hebben gedeeld: bloed, voeding… 

1. Geef een eigen omschrijving van de begrippen loyaliteit en bloedband. 

2.   Zoek informatie op internet over pleegzorg en adoptiezorg.  
Noem drie verschillen en drie overeenkomsten tussen beide soorten zorg.

3.  Zoek informatie op internet over hechtingsgedrag bij baby’s.  
a. Wat wordt met deze term bedoeld? 
b. Hoe ontstaat positief (veilig) hechtingsgedrag en wat zijn de mogelijke gevolgen daarvan? 
c. Hoe ontstaat negatief (onveilig) hechtingsgedrag en wat zijn de mogelijke gevolgen daarvan? 
d. 'Geen-bodem-syndroom' is een ander woord voor hechtingsproblematiek. Leg dit uit.

4.  Lees bron 1 en bekijk het fragment van Griet Op de Beeck via whymagazine.n. Zij is er-
van overtuigd dat er alleen onvoorwaardelijke liefde bestaat van het kind naar de ouders 
toe, en niet andersom.  
Wat vind jij van deze overtuiging? Ben je het hier wel of niet mee eens? Geef minstens twee argu-
menten om je mening te onderbouwen.

5.  Wat is familie? Kun je familie ook uitkiezen? Hou een gesprek hierover met een klasge-
noot. Schrijf daarna voor jezelf je conclusies op. 

Tekst: Renee Pees

kind omgaat is altijd die van liefde en 
acceptatie.’

Doorgeven
Hoe zit het met de ouders van die 
jongeren? Theo: ‘Als mensen, volwasse-
nen, niet voor zichzelf kunnen zorgen, 
hoe kunnen ze dan wel voor kinderen 
zorgen? Die geborgenheid en die veilig-
heid krijg je normaal gesproken via de 
bloedband en via je biologische ouders 
mee. Wanneer dat niet gebeurt, ben je 
ook niet in staat om het mee te geven 
aan je eigen kinderen. Vaak zijn niet de 
kinderen moeilijk opvoedbaar, maar de 
ouders. Dat zet zich voort.'

Eerste levensjaren
In de ontwikkelingspsychologie spreken 
ze over de cruciale eerste levensjaren. 
Theo heeft bij zijn kinderen gemerkt hoe 
bepalend het eerste levensjaar is voor 
de ontwikkeling van een mens. Heel 
veel adoptie- en pleegkinderen hebben 
problemen met hechting. ‘Als je door 
allerlei verschillende mensen bent opge-
voed, en als die wederzijdse interactie 
tussen opvoeder en kind niet regelmatig 
heeft plaatsgevonden, dan heb je je 
nooit aan iemand kunnen hechten. Je 
bent gewoon niet in staat om van ande-
re mensen te houden of om veiligheid 
te vinden bij anderen. Ze hebben nooit 
geborgenheid ervaren of troost kunnen 
zoeken en vinden bij hun ouders. Terwijl 
dit natuurlijk dingen zijn die jij en ik – en 

Een moeder geeft borstvoeding. Het 
kind is zo afhankelijk van haar. Dat is 
een biologisch fenomeen dat je als 
pleegouder niet kunt wegpoetsen met 
veel aandacht, veiligheid, geborgenheid 
en liefde. Een bloedband is onvoorstel-
baar ingewikkeld. Bij iemand op schoot 
kunnen kruipen en je daar helemaal in 
verliezen. En ruiken: "Hè, ja dit is mijn 
moeder, die stinkt, die is van mij." Dát 
is het. Je herkent je moeder ook niet 
aan haar stem, je herkent haar aan haar 
geur. Dat is iets wat je terugbrengt bij 
je oorsprong. Die bloedband is eigenlijk 
gewoon een zweetband.’

11

•

Pleegkinderen
BRON 1 ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE
�Schrijfster�Griet�Op�de�Beeck�sprak�in�het�
tv-programma�Zomergasten�(2016)�over�
de�band�tussen�kinderen�en�ouders.�Ze�
zei�daarover�het�volgende:�‘Er�wordt�vaak�
gezegd�dat�er�een�soort�onvoorwaardelijke�
liefde�bestaat�van�ouders�voor�kinderen.�
Dat�is�niet�waar.�Er�bestaat�maar�één�soort�
onvoorwaardelijke�liefde�en�dat�is�die�van�
kinderen�voor�ouders.�Niet�alle�ouders�
kunnen�oprecht�liefde�voelen�voor�kinde-
ren,�daar�ben�ik�zeker�van.�Maar�kinderen�
kunnen�nooit�om�die�loyaliteit�naar�hun�
ouders�heen�en�blijven�verlangen�naar�
liefde�en�aandacht�–�dat�zit�ingebakken�in�
een�kind.’
Bekijk�het�fragment�via�whymagazine.nl.

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

tiezorg en pleegzorg?
2. Wat betekenen de begrippen 

‘hechtingsproblematiek’ en 
‘geen-bodem-syndroom’?

3. Wat voor invloed kunnen de 
eerste levensjaren van een kind 
kunnen hebben op de verdere 
ontwikkeling? 

Sinds 2000 groeit het aantal 
Nederlandse kinderen en jongeren 
in de pleegzorg. In 2018 verbleven er 
22.741 kinderen in een pleeggezin, 
terwijl het in 2000 nog maar om 
8.000 kinderen ging. 45 procent van 
deze pleegkinderen wordt geplaatst 
bij bekenden, zoals oma’s en opa’s, 
tantes en ooms, onderwijzers of 
buren. Soms wonen ze daar tijdelijk, 
of alleen in het weekend en in de 
vakanties, maar pleegzorg kan ook 
voor langere tijd zijn. Er zijn verschil-
lende redenen waarom iemand in 
een pleeggezin moet gaan wonen. 
Bij 60 procent van alle pleegkinderen 
gaat het om een jeugdbeschermings-
maatregel. De kinderrechter heeft 
dan bepaald dat zij uit bescherming 
  (tijdelijk) ergens anders moeten 
     gaan wonen. 
        Bron: Nederlands Jeugdinstituut
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5
- De drie opdrachten kunnen zelfstan-
dig door leerlingen gemaakt worden. 
Opdracht 1 kan klassikaal worden afge-
rond, door waardevolle levenslessen 
met elkaar te delen.
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 14 & 15: Slavernijverleden. Vertel 
het hele verhaal
Sluit aan bij §6, Samenleving, van 
Perspectief.
Het slavernijverleden werkt door in 
onze huidige samenleving.

- Lees ‘Start’. 
- Weet je niet precies waarom ‘black-
face’ als een probleem gezien wordt? 
Lees dan hier https://nos.nl/arti-
kel/2302430-waarom-blackface-een-pro-
bleem-is-van-jim-crow-tot-zwarte-piet.
html wat achtergrondinformatie. Leg 
het eventueel uit aan de klas.
- Bekijk de met elkaar korte documen-
taire (15’34). Engelstalig, maar goed te 
volgen. https://edition.cnn.com/videos/
tv/2015/11/25/digital-shorts-black-
face-dutch-holiday-roger-ross-wil-
liams-orig.cnn/video/playlists/digital-
short-films-t1-for-specials-page/ 
Geef de volgende kijkvragen mee: 1. 
Welk punt wil Roger Ross Wiliams 
maken? 2. Welke argumenten draagt hij 
aan? 3. Welke argumenten worden te-
gen zijn standpunt ingebracht? 4. Welke 
argumentatie vind jij het meest valide?
- Lees de rest van het artikel en bron 1. 
Bespreek met de klas of zij eerder iets 
geleerd hebben over het slavernijver-
leden. Waarom is het belangrijk om 
hier kennis van te hebben? Controleer 
of de leerlingen begrijpen wat er met 
het ‘witte’ en het ‘zwarte perspectief’ 
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Vertel het hele verhaal

‘Geschiedenis wordt altijd door de 
overwinnaars geschreven,’ wordt er 
wel gezegd. Dat betekent automatisch 
dat de stem van al die anderen niet of 
nauwelijks gehoord wordt. Dat geldt 
ook voor het slavernijverleden. Lange 
tijd was het ‘witte perspectief’ bepalend 
voor de beschrijving ervan. Dus werd 
er gesproken over de ‘VOC-mentaliteit’ 
en de 'gouden eeuw’: een periode om 
trots op te zijn. ‘Onze’ voorouders wa-
ren avontuurlijke ondernemers die grote 
welvaart gebracht hebben. Dat is nog 
volop te zien in schilderijen en grootse 
grachtenpanden. Een groot deel van 
de welvaart die we nu nog hebben in 
ons land, is te danken aan ons koloniale 
verleden. Maar het uitbuiten van men-
sen en de slavenhandel waren daaraan 
onlosmakelijk verbonden.

Erfenis
Het verleden laat ook een niet-materiële 
erfenis na. Dat zijn bijvoorbeeld bepaal-
de opvattingen, ideeën en gevoelens 
over superioriteit en inferioriteit. Hoe 
denken witten over zwarten, en omge-
keerd? En hoe denken beide groepen 
over zichzelf? Voor zwarte mensen kan 
het confronterend zijn om erachter te 
komen dat een voorouder als slaaf op 
een plantage gewerkt heeft. Witte men-
sen willen liever niet denken aan de rol 
die hun voorouders gespeeld hebben en 
wat daar tot op de dag van vandaag de 
gevolgen van zijn. 

Gemis
Daarnaast bestaat er wat ‘de erfenis 
van het gemis’ wordt genoemd: het 
ontbreken van een groots verleden 
en het gevoel nergens bij te horen. 
Met deze erfenis krijgen de afstam-
melingen van tot slaaf gemaakten te 
maken. Het is een onbestemd gevoel 
dat juist ontstaat omdat er geen groots 
verleden is. Het confronteert je met het 
gevoel nergens bij te horen. De wortels 
hiervan liggen in de tijd van de slavernij. 
Mensen werden geroofd, verhandeld 
en verkocht. Ze werden uit hun eigen 
omgeving, taal en cultuur gehaald. 
Aangekomen aan de andere kant van 
de wereld – als ze de reis overleefd 
hadden – werden ze onderdrukt en 
gecriminaliseerd. Er was nauwelijks een 
mogelijkheid om een eigen cultuur te 
ontwikkelen. Hun nakomelingen voelen 
de gevolgen daar nog van. Omdat hun 
kant van het slavernijverhaal lange 
tijd maar weinig aandacht kreeg in de 
geschiedschrijving, werd hun gevoel van 
‘er niet bij te horen’ versterkt. 

Vandaag
De discussie over ons slavernijverle-
den kan nogal eens verzanden in een 
discussie over cijfers: het Nederlandse 
aandeel zou in vergelijking met dat van 
andere landen helemaal niet zo groot 
zijn. Bovendien waren er hier toch geen 
plantages waar grote groepen slaven 
aan het werk gezet werden? Dat laatste 
geldt misschien wel voor ons land 
hier, maar in Suriname (dat tot 1975 bij 
Nederland hoorde) waren die planta-
ges er wel. Bovendien ga je er dan aan 
voorbij dat er mede door de slavernij 

Meer dan 150 jaar geleden werd de slavernij afgeschaft. Toch heeft die 
slavernijgeschiedenis nog altijd invloed op ons dagelijks leven. Wat 
maakt het uit als je betovergrootvader geld verdiende aan de slavernij? 
Of dat je overgrootmoeder een slavin was? een ‘verhaal’ is gemaakt waarin wit als 

superieur werd gezien en niet-wit als 
minderwaardig. En die ongelijkheid is 
nog lang niet voorbij. Dat merken Fati-
ma’s en Mohammeds nog elke dag als 
ze solliciteren. Dat horen zwarte voet-
ballers als er racistische spreekkoren in 
het voetbalstadion klinken. Dat voelen 
migrantenkinderen in de schooladvie-
zen die ze krijgen, waarmee ze vaak 
lager worden ingeschat dan hun witte 
klasgenoten. 

Hoe nu verder?
De laatste jaren komt er meer aandacht 
voor de gevolgen van de slavernij, die 
ook nu nog doorwerken. Er wordt een 

begin gemaakt met het vertellen van 
het héle verhaal, waarin het zwarte per-
spectief ruimte en aandacht krijgt. ‘Als 
we niet vertellen hoe het werkelijk was, 
dan kan het ook nooit worden zoals het 
zou moeten zijn,’ zeggen Afro-Amerika-
nen. Daarmee wordt bedoeld: pas als 
er een eerlijk en volledig beeld van het 
verleden wordt neergezet, kunnen de 
verschillende groepen gezamenlijk aan 
een nieuwe toekomst bouwen. Een 
eerste stap in het herstel na een trauma 
is het erkennen ervan.

Bron: Patricia D. Gomes Geschiedenis van de 
Nederlandse slavernij, Stichting herdenking 
Slavernijverleden, 2013.

1.  Na de afschaffing van de slavernij werden de handelaren gecompenseerd voor het verlies  
dat zij geleden hadden. Er was dus geen compensatie voor de slaven, wie zo veel onrecht  
aangedaan was. 
   a. Bekijk via whymagazine.nl de kaart waarop verschillende grachtenpanden in Amsterdam staan aangegeven.    b.  Klik een van die huizen aan en vind meer informatie over de bewoners en de compensatie die zij ontvingen.     Maak hiervan een kort verslag.

2.  De Nederlandse regering heeft inmiddels spijt betuigd voor het slavernijverleden, maar geen excuses aangeboden. 
a. Ga na wat het formele verschil is tussen ‘spijt betuigen’ en ‘excuses aanbieden’. 
b. Schrijf een betoog waarin je ingaat op de stelling: ‘Nederland moet erkennen dat er met de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid heeft plaatsgevonden en moet daarvoor excuses aanbieden.’

3. Ook al werd de slavernij in de 19e eeuw afgeschaft, toch is het nog niet voorbij.
 a. Ga naar www.slavernijenjij.nl en zoek informatie over slavernij van nu.
 b. Maak hierover een presentatie voor je klas. 

4.  De Utrechtse wijk Lombok kent veel omstreden straatnamen. Moeten die gewijzigd worden? 
a. Lees een artikel hierover via whymagazine.nl. 
b. Welke oplossing hebben bewoners van de wijk gevonden? 
c. Bespreek in een groepje van vier wat je van deze oplossing vindt.  
d. Onderzoek met dit groepje of er in jouw woonplaats, of in de stad waar je school staat, ook zo’n wijk te        vinden is. Maak een plan met een alternatief voor deze problematische straatnamen en leg dit voor      aan de gemeenteraad.  

Tekst: Hilde van Halm

Slavernijverleden

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

‘witte’ en het ‘zwarte perspec-
tief’?

2. Welke gevolgen van de slavernij 
zijn nu nog zichtbaar?

De Amerikaanse filmmaker Roger 
Ross Williams woonde al een paar 
jaar in Nederland – het land waar hij 
altijd al wilde wonen vanwege de 
tolerantie en ruimdenkendheid. Over 
één ding verbaasde hij zich: Zwarte 
Piet. In Amerika was blackface – witte 
mensen met zwartgeschminkte 
gezichten – echt not done. Black-
face waren figuren uit het theater, 
racistische karikaturen, waarmee 
zwarte mensen belachelijk werden 
gemaakt. En hier, in het vrije, toleran-
te Nederland, kon je daar wel mee 
wegkomen? Voor de nieuwszender 
CNN maakte Roger in 2015 een korte 
documentaire over Zwarte Piet. Hij 
laat hierin zien dat Zwarte Piet een 
rechtstreekse voortzetting is van het 
slavernijverleden. Dat iedereen Piet 
heel leuk, lief en grappig vindt, is niet 
ter zake, vindt Roger. Zwarte Piet 
verwijst naar een ellendig verleden 
en is beledigend voor zwarte men-
sen. Waarom zou je geen rekening 
houden met hun gevoelens? Inmid-
dels zijn er steeds meer mensen die 
begrip hebben voor dit standpunt en 
heeft de officiële Sinterklaas enkel 
nog roetveegpieten. Tegelijk is de 
weerstand óók enorm toegenomen. 
In november 2019 werd een vergade-
ring van Kick Out Zwarte Piet hevig 
verstoord. Er werd met zwaar vuur-
werk gegooid, autoruiten werden
    vernield en het gebouw waarin 
        vergaderd werd, werd bestormd.

Start

check

BRON 1 NINSEE 
 Het 'Nationaal instituut Nederlands sla-
vernijverleden en erfenis' (NiNsee) is een 
kenniscentrum dat zich – de naam zegt het 
al – bezighoudt met ons slavernijverleden. 
Het is betrokken bij Keti Koti, de jaarlijkse 
herdenking van de afschaffing van de slaver-
nij. Ook geeft het bekendheid aan de black 
achievement month (BAM), waarin talenten 
uit de zwarte gemeenschap in Nederland 
extra over het voetlicht worden gebracht. Via 
de website www.slavernijenjij.nl informeren 
ze scholieren over de slavernij.

bedoeld wordt. Leg zo nodig extra uit. 
- Is meer kennis nodig? Overleg met 
je collega’s van geschiedenis om het 
slavernijverleden in die lessen onder de 
aandacht te brengen. 
- Opdrachten 1 t/m 3 kunnen zelfstan-
dig gedaan worden. Je kunt (enkele) 
leerlingen vragen om een presentatie 
te houden over slavernij nu (opdracht 
3) en dat met een cijfer beoordelen. 
Opdracht 4 kan in een groepje gedaan 
worden.
-  ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 16 & 17: Seks. Wat is normaal en 
waarom? 
Sluit aan bij §3, Seksualiteit, van Per-
spectief.
Praten over seksualiteit is vaak nauw 
verbonden met moraliteit. 

- Lees ‘Start’. Welke reacties roept dit 
hypothetische verhaal op?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- Mocht je geen gebruik maken van 
Perspectief, dan kun je nog wat uitleg 
geven over het onderwerp ‘seksuele 
moraal’, die zowel godsdienstig als 
cultureel bepaald is. De nadruk op 
monogamie, kuisheid en de onlosma-
kelijke band tussen seks en voortplan-
ting zijn daar voorbeelden van. Deze 
moraal heeft vooral invloed gehad op 
het gedrag van vrouwen; zij moeten 
zich ‘zedig’ gedragen, of beschermd 
worden. 
- Alle opdrachten kunnen individueel 
gemaakt worden. Je kunt aansluitend 
klassengesprekken voeren, bijvoor-
beeld over het kindhuwelijk, of over 
prostitutie. 

17
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Seks  

Wat is normaal en waarom?

Een moreel basisprincipe van liberale 
samenlevingen is het schadebeginsel. 
De filosoof John Stuart Mill (1806-
1873) omschreef dat beginsel als volgt: 
vrijheid van handelen mag alleen 
worden beperkt als anderen door die 
handelingen worden benadeeld. In 
het scenario van Henk en Jannie wordt 
niemand schade toegebracht. Ga maar 
na: ze stemmen allebei in, hebben 
beiden geen spijt en gebruiken een 
voorbehoedsmiddel. Toch zal het gedrag 
van Henk en Jannie bij de meeste 
mensen afkeer oproepen. Dat gevoel 
wordt in het Engels de yuk-factor ge-
noemd: 'Yuk!', als uitroep van afschuw. 
De yuk-factor wordt gezien als de basis 
van onze morele waardeoordelen. Het 
is een morele intuïtie: het gevoel van 
afkeer ontstaat schijnbaar spontaan, 
zonder rationele overwegingen. 
Alleen: is een afkeer die jij persoonlijk 
voelt wel een goede basis voor mora-
liteit, voor iets dat van toepassing zou 
moeten zijn op alles en iedereen?

Tegennatuurlijk
Wie doorvraagt naar een uitleg of 
onderbouwing van morele oordelen 
op basis van het yuk-gevoel krijgt vaak 
als antwoord dat dit soort gedrag 
tegennatuurlijk is. Er zijn mensen die 
homoseksualiteit, bijvoorbeeld, op deze 
grond verwerpelijk vinden. Het yuk-ge-
voel wordt soms ook religieus onder-
bouwd. Sommige christelijke theologen 
zien in masturbatie, het gebruik van 

kunstmatige voorbehoedsmiddelen 
en homoseksualiteit een aantasting 
van de scheppingsorde. Zij verwijzen 
bij homoseksualiteit naar de Bijbel: in 
Genesis staat dat God de mens naar zijn 
eigen beeld als man en vrouw gescha-
pen heeft. Hierom zou seksueel gedrag 
alleen mogen bestaan in de vorm van 
geslachtsgemeenschap tussen man en 
vrouw. Alle andere vormen van seksueel 
contact zijn vanuit deze optiek ‘pervers’. 

Verklaren en rechtvaardigen
In het verhaal van Henk en Jannie is er 
sprake van incest. De biologie leert dat 
inteelt een negatieve invloed kan hebben 
op de gezondheid van nageslacht dat uit 
een dergelijke relatie ontstaat. Daarom 
zou je kunnen zeggen: het taboe op 
incest komt daarvandaan. Toch verdwijnt 
ons yuk-gevoel niet zomaar als Henk en 
Jannie voorbehoedsmiddelen gebruiken. 
De biologische verklaring vormt dus geen 
basis voor een morele rechtvaardiging. 

Cultureel bepaald
Daar komt nog bij dat wat wij als natuur-
lijk of onnatuurlijk zien, mede bepaald 
wordt door opvoeding. Als kind moet 
je nog worden aangeleerd wat 'bah' is. 
Ook verschilt wat 'normaal' is per cultuur. 
In het oude Griekenland van Socrates 
en Plato was bi- en homoseksualiteit 
een volstrekt normaal verschijnsel, en 
waren relaties tussen volwassen man-
nen en pubers - wat wij pedofilie zouden 
noemen - onderdeel van de cultuur. In 

Bij het verhaal van Henk en Jannie denk je waarschijnlijk gelijk: dit is 
niet oké. Berichten over incest, pedofilie of seks met dieren (bestialiteit) 
roepen bij de meeste mensen negatieve emotionele reacties op. Maar 
zijn  dat soort gevoelens een goede basis om te dienen als moreel kom-
pas?  Waar komen ideeën over wat normaal is eigenlijk vandaan? 

christelijk West-Europa keek eeuwenlang 
niemand op van een huwelijk tussen 
een volwassen man en een minderjarig 
meisje. Vandaag de dag beschouwen we 
kindhuwelijken als een aantasting van 
fundamentele mensenrechten.

Bescherming
Omdat onze morele verontwaardiging en 
goedkeuring dus per tijd en cultuur kan 
verschillen, is het belangrijk dat we niet 
alleen argumentaties hebben op basis 
van deze intuïties. Mensen zijn kwets-
baar, en hebben behoefte aan gelijkwaar-
digheid en respect. Daarom zijn argumen-

BRON 1 JACKPOT!
Actrice Emma Thompson schreef voor haar 
dochter Gaia een eigen seks- en emo-
tiehandboek. Ze vindt dat jongeren een 
verkeerd beeld van seksualiteit krijgen. 
Zeker als je je voorlichting ontleend aan por-
nografie. ‘Seks’ vindt ze trouwens een naar 
woord, ze heeft het liever over ‘shavoom!’ 
Thompson legt aan haar dochter uit dat 
‘shavoom’ gaat over de verbinding tussen 
je hoofd, je hart, je maag en je kruis en dat 
gevoelens daarbij heel belangrijk zijn. Als 
je op enig moment een gevoel van ‘gatver’ 
krijgt in een van die lichaamsdelen, of het 
nou komt doordat iemand wat doet, zegt, 
laat zien, of voorstelt, dan zeg je: ‘Nee, dank 
je.’ Of gewoon ‘nee’, dat kan ook. En dan 
ga je weg. Je kunt dat ‘gatver’-gevoel altijd 
vertrouwen. Het is een heel nuttige emotie. 
En het wordt ‘shavoom’ als je je hoofd, je 
hart, je maag en je kruis verbonden voelt. 
Dan weet je je veilig, dan weet je wat je 
moet doen. Denk maar aan een gokauto-
maat: op het moment dat je vier kersen in 
het venstertje ziet staan, weet je dat je de 
jackpot hebt.

Bron: Emma Thompson te gast in de pod-
cast My dad wrote a porno, 15 november 
2018. 

1.  Lees nogmaals de casus van Henk en Jannie bij 'Start'.  
a. Geef ten minste drie argumenten waarom hun incestueuze handelingen volgens het schadeprincipe niet afkeurenswaardig zijn.  
b. Vind jij daarmee ook dat hun gedrag in moreel opzicht niet afkeurenswaardig is? Geef een duidelijke 
argumentatie waarom wel of waarom niet. 
 
Extra: Het verhaal van Henk en Jannie komt uit de serie gedachtenexperimenten Would you eat your cat?. 
Bekijk ze via whymagazine.nl en beantwoord de vragen. Lees daarna de analyse van je antwoorden.

2.  Lees de informatie over kindhuwelijken via whymagazine.nl.  
Leg uit waarom vanuit sommige religieuze perspectieven het kindhuwelijk geen probleem is, maar vanuit 
het perspectief van het schadeprincipe wel.

3.  Is prostitutie (seks tegen betaling) volgens het schadebeginsel toelaatbaar? 
Gebruik in je antwoord de begrippen wederzijdse instemming, autonomie en gelijkwaardigheid.

4. Lees bron 1.  
Waarom is het volgens Emma Thompson belangrijk om te leren luisteren naar je morele intuïtie? 

Tekst: Bert de Vries

taties op basis van het schadeprincipe 
nodig als belangrijke aanvulling, en soms 
correctie, van onze morele intuïties. 
Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat, hoe-
wel het seksuele zelfbeschikkingsrecht 
in Nederland op 16 jaar is gesteld, een 
seksuele relatie tussen een volwassene 
in een rol van autoriteit (bijvoorbeeld een 
docent of trainer) en een 16- of 17-jarige 
strafbaar is, ook als het met instemming 
van beide partijen gebeurt. De ongelijk-
heid is te groot en leidt gemakkelijk tot 
beïnvloeding.•
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is het schadebeginsel?
2. Wat betekent morele intuïtie?
3. Wat is het verschil tussen 

morele intuïtie en een moreel 
waardeoordeel?

4. Kun je deze begrippen toepas-
sen op thema's die over seksu-
aliteit gaan?

Een hypothetisch verhaal: 
Henk en Jannie zijn broer en zus, 
beiden meerderjarig. Als ze een 
keer samen op vakantie zijn, be-
sluiten ze op een avond om seks 
met elkaar te hebben. Jannie is 
aan de pil en Henk gebruikt ook 
nog een condoom, zodat de kans 
op zwangerschap nihil is. Het 
blijkt voor beiden een positieve 
en bijzondere ervaring, waarvan 
ze ook achteraf geen spijt heb-
ben. Ze spreken wel af dat het bij 
  die ene keer blijft en dat ze het 
      aan niemand anders vertellen.

Start

check

Detail van de Lakshmana tempel in Khajuraho, India. 
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- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben. 

Blz. 18 & 19: Emancipatie. Streven naar 
gelijke rechten 
Sluit aan bij §6, Samenleving, van 
Perspectief. 
Zowel vrouwen als homoseksuelen 
hebben een emancipatieproces doorge-
maakt.

- Lees ‘Start’. Ga na hoe het nu is met 
deze actie. Hoeveel handtekeningen 
zijn er verzameld? (https://standbeeld-
voorcorrytendeloo.petities.nl/) Komt 
dat standbeeld er? Vinden leerlingen 
het belangrijk dat zo’n standbeeld er 
komt? Waarom wel of niet?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- Als je dieper wilt ingaan op de loon-
kloof, dan kun je bijvoorbeeld hier: 
https://www.womeninc.nl/thema/loon-
kloof/wat-is-de-loonkloof/4-mythes-
over-de-loonkloof/ meer informatie 
vinden. 
- Opdracht 1 is individueel te maken, 
opdrachten 2 en 3 zijn groepswerk. 
Naar aanleiding van opdracht 3, kun 
je ook nog een klassengesprek voeren 
over de vraag waaróm leerlingen uit 
de kast zouden moeten komen. Zie 
bijvoorbeeld https://www.npo3fm.nl/
nieuws/tussenuur/386213-waarom-
moeten-we-eigenlijk-nog-uit-de-kast-
komen 
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

 
 
 
 

Blz. 20 & 21: Huwelijk en samenleven. 
Huisje, boompje, beestje? 
Sluit aan bij §4, Vaste relatie, van Per-
spectief.
Langdurige relaties kunnen op verschil-
lende manieren bevestigd worden. 

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1. 
- Voer een klassengesprek over langdu-
rige relaties. Kijken leerlingen uit naar 
een huwelijk? Wat is het verschil met 
samenwonen? En hoe denken ze over 
polyamorie? En hoe staan ze tegenover 
het idee om als single door het leven te 
gaan?
- Bekijk het filmpje van ‘#Knowshit’ dat 
dieper ingaat op polyamorie: https://
youtu.be/g3LehA_QoW4. Je kunt dit 
klassikaal bekijken (9’33) en bespre-
ken. Een andere interessante spreker 
over langdurige relaties is Alain de 
Botton. Deze (Engelstalige) toespraak 
(19’37) gaat dieper in op ons idee van 
de romantische liefde: https://youtu.be/
jJ6K_f7oSdg. 
- De opdrachten zijn individueel te 
maken. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 22 & 23: Narcisme & selfies. Spie-
geltje, spiegeltje aan de wand… 
Sluit aan bij §5, Ik en mezelf, van Per-
spectief.
Kunnen alle selfies die gemaakt worden 
tot meer zelfkennis leiden?

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel.
- Bespreek de klas wat zij over zichzelf 
leren als zij hun selfies bekijken. 
- Lees bron 1. Bekijk met elkaar het 
fragment over het spiegelritueel met 
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Huwelijk en samenleven 

Huisje, boompje, beestje?

Lange tijd was het huwelijk een 
vanzelfsprekende stap in een relatie. 
Bovendien was het huwelijk iets voor 
het leven: slechts 15 procent van de 
huwelijken in de jaren 70 eindigde in 
een echtscheiding. Hoe anders zijn de 
opvattingen over het huwelijk tegen-
woordig. Nog steeds is het huwelijk 
populair, maar het is lang niet meer de 
enige optie. Steeds meer twintigers en 
dertigers kiezen voor ongehuwd samen-
wonen of het geregistreerd partner-
schap. Bovendien staan mensen veel 
meer stil bij hun individuele geluk. Halen 
ze geen voldoening meer uit een relatie, 
dan durven ze er eerder voor te kiezen 
om het huwelijk te beëindigen. Bijna 40 
procent van alle huwelijken eindigde de 
afgelopen jaren in een echtscheiding. 
Met die cijfers begrijp je dat de leeftijd 
waarop mensen trouwen, stijgt: men-
sen willen eerst goed nadenken voordat 
ze in het huwelijksbootje stappen. Ook 
stijgt het aantal eenpersoonshuishou-
dens in Nederland. Onder hen zijn jon-
geren die vanuit huis eerst (een tijdje) 
op zichzelf gaan wonen en mensen 
die uit een beëindigde relatie komen. 
Verwacht wordt dat in de toekomst een 
op de twee huishoudens in de randstad 
uit één persoon zullen bestaan. 

Polyamorie
Het huwelijk is dus niet langer het 
instituut dat het ooit was. Filosoof Simo-

ne van Saarloos (1990) gaat in haar 
boek Het monogame drama een stap 
verder. Volgens haar is het traditionele 
huwelijk mislukt. Zij doet een poging 
om een alternatief te ontwerpen dat 
in haar ogen beter bij deze tijd past: 
polyamorie. Hierbij heeft iedereen 
meerdere romantische partners 
tegelijk en naast elkaar. Al die rela-
ties voldoen aan andere behoeftes en 
betekenen andere soorten contact, in 
plaats van dat je al je verwachtingen 
bij één persoon legt. Volgens Van 
Saarloos zorgt polyamorie voor meer 
uitdaging en positieve spanning in 
het leven van volwassenen dan het 
traditionele een-op-een-huwelijk. (Zie 
bron 1.)
 
Lang leve de monogame relatie
De Amerikaanse psycholoog en 
relatiewetenschapper Sue Johnson 
denkt hier radicaal anders over. In het 
boek Laat me niet los bepleit zij dat 
de mens van nature monogaam is. Ze 
veegt de vloer aan met onderzoeken 
die aantonen dat monogamie een il-
lusie is. Dat de helft van de mensheid 
zijn partner zou bedriegen, noemt ze 
overdreven en gebaseerd op flinter-
dun onderzoek. Liefde is een funda-
mentele overlevingsstrategie. Dat zie 
je ook bij dieren. Vaak verwijzen men-
sen die niet in monogamie geloven 
naar de dierenwereld, waar slechts 7 

Als jij nadenkt over je eigen toekomst, hoe ziet die er dan uit? Veel jon-
geren zien een ‘huisje, boompje, beestje’-toekomst voor zich, waarin 
ze oud worden met één partner en samen kinderen krijgen. Toch hoeft 
een langdurige relatie niet per se de vorm van een huwelijk aan te 
nemen, zoals lange tijd gangbaar was. Er zijn tal van samenlevingsvor-
men – en relatievormen – mogelijk. 

procent van de zoogdieren trouw is aan 
één partner. Maar Johnson wijst erop 
dat er wel degelijk monogamie voor-
komt in de natuur. Zo zie je dat juist de 
zoogdieren die tijd en moeite investeren 
om het overleven van nakomelingen te 
garanderen, zoals de bever en de grijze 
wolf, monogaam zijn.  

In voor- en tegenspoed
Maar hoe zorg je ervoor dat je liefde 
standhoudt en dat je huwelijk na jaren 
niet in een crisis belandt? Relatiethe-
rapeute Esther Perel sprak met stellen 
over de hele wereld en schreef diverse 
boeken over dit onderwerp. Volgens 

BRON 1 MULTI-INTIMITEIT
Simone van Saarloos is van mening dat mo-
nogamie te zeer wordt gezien als de enige 
manier van samenzijn in onze samenleving. 
Ze schrijft: ‘Verdedigers van de monoga-
mie beroepen zich vaak op bezitsdrang 
en jaloezie: “Wanneer je verliefd bent, wil 
je gewoon niet anders”; “Het is gewoon 
onhandig”; “Mensen hebben gewoon 
behoefte aan veiligheid” De monogame re-
latie is haar speelsheid kwijtgeraakt doordat 
bepaalde omgangsvormen als natuurlijk of 
vanzelfsprekend worden gezien.
Ik wil best geloven dat dergelijke uitspraken 
sterk als waar worden ervaren, maar het 
blijft belangrijk om te benadrukken dat 
iedere sociale interactie voortvloeit uit een 
mix van geschiedenis, culturele normen en 
wetgeving. En daar kun je mee spelen. Door 
de monogame een-op-eenrelatiestructuur 
open te breken, kan er ruimte ontstaan 
voor meerdere, gevarieerde verbindingen: 
multi-intimiteit.’ 
Bron: Simone van Saarloos, 'Het monogame 
drama: een pleidooi voor multi-intimiteit', 
De Correspondent.

1.  Zoek een recensie van de boeken Het Monogame Drama en Laat me niet los.  
a. Zoek in beide recensies een kritische opmerking over het boek.  
b. Praat er met een medeleerling over en noteer voor jezelf welk boek je aanspreekt en welke juist helemaal niet.

2.  Vergelijking.  
a. Noem een belangrijke overeenkomst en een verschil tussen de benaderingswijzen van Simone van Saarloos en Esther Perel. 
b. Voor welke visie voel jij het meeste, die van Van Saarloos of Perel? 

3.  Lees Start.  
a. Waarom zou het CBS dit soort gegevens verzamelen?  
b. Hoe zou het kunnen dat dit soort factoren invloed hebben op de duur van een relatie? 

4.  Zoek op de website van het CBS naar meer cijfers en recente ontwikkelingen op het gebied van huwelijk en echtscheiding. Schrijf de belangrijkste ontwikkelingen op en voorzie ze van jouw com-mentaar. Wat vind je opvallend?

Tekst: Klaas Blanksma & Maxine Herinx
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haar hebben we veel te hoge verwach-
tingen van een relatie, waar één partner 
onmogelijk aan kan voldoen. Eén per-
soon kan nooit een anker, beste vriend 
en vurige geliefde tegelijk zijn. Ze wijst 
mensen erop dat het niet alleen te hóge 
verwachtingen zijn, maar ook tegenstrij-
dige, die alleen maar tot teleurstelling 
kunnen leiden. In tijden waarin er niet 
langer regels zijn voor hoe relaties eruit 
moeten zien, is het belangrijk dat part-
ners gesprekken voeren. Daarin moeten 
ze het hebben over de verwachtingen 
die ze beide van hun relatie hebben, en 
zelf de regels vastleggen.
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Waarom spreekt Simone van 

Saarloos over een 'monogaam 
drama' en pleit zij voor polya-
morie?

2. Wat is het standpunt van Sue 
Johnson over monogamie en 
relaties?

Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek verzamelt al jaren 
cijfers over relaties. Het con-
cludeert daaruit welke factoren 
van invloed zijn op de duur van 
relaties. Zo lopen stellen met een 
groot leeftijdsverschil, van meer 
dan tien jaar, meer kans om uit 
elkaar te gaan. Ook is de kans 
op een breuk groter als stellen al 
jong gaan samenwonen. Doen 
ze dat tussen hun 18de en 20ste, 
dan is de kans 49 procent dat ze 
na twaalf jaar uit elkaar zijn. Ook 
een laag inkomen, kinderen uit 
eerdere relaties en verschillende 
migratieachtergronden vergroten 
     de kans op een breuk. 
 Bron: NOS, 13 juni 2019. 
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Streven naar 
gelijke rechten

De feministen uit die jaren 70 zijn 
inmiddels gevangen in clichébeelden: ze 
hadden okselhaar, droegen paarse tuin-
broeken en rookten sigaren. Door die 
karikatuur zou je bijna vergeten dat ze 
veel bereikt hebben. Tot het afschaffen 
van de ‘wet handelingsonbekwaamheid’ 
in 1956 was het normaal dat een vrouw 
economisch volkomen afhankelijk was 
van haar man. (Zie Start.) Maar het was 
wachten op de Tweede Feministische 
golf van de jaren 70 en 80 voor echte 
mentaliteitsveranderingen.

Baas in eigen buik
De Dolle Mina’s (een activistische 
feministische groep) wilden gelijke 
ontplooiingskansen voor iedereen, on-
afhankelijk van sekse. Ze organiseerden 
allerlei ludieke acties. Ze bestormden 
bijvoorbeeld Nijenrode, een busi-
ness-universiteit die in 1970 alleen voor 
mannen toegankelijk was. Ze plakten 
urinoirs af in Amsterdam: want waarom 
waren er geen openbare plasgelegen-
heden voor vrouwen? Het bekendst 
zijn ze geworden met hun actie: ‘Baas 
in eigen buik’. Hiermee streden ze voor 
het legaliseren van abortus. Ze vonden 
het vreemd dat vooral mannen hierover 
beslisten. Vrijwel alle gynaecologen en 
politici waren in de jaren 70 man, terwijl 
een (ongewenste) zwangerschap vooral 

voor vrouwen grote consequenties 
heeft. Sinds 1981 is abortus legaal in 
Nederland. Er is veel bereikt. Maar 
als je denkt aan de loonkloof (vrou-
wen verdienen zo’n 7% minder dan 
mannen), of aan hoe weinig vrouwen 
er een hoge functie hebben, dan valt 
er nog veel te doen.

Van zonde naar ziekte
Eeuwenlang waren homoseksuele 
handelingen strafbaar. Dat wil niet 
zeggen dat het niet voorkwam – juist 
wel, want anders hoefde er ook geen 
vervolging of straf te zijn. Frankrijk 
schafte als eerste land deze strafbaar-
heid af, al tijdens de Franse Revolu-
tie (1789). Andere landen volgden. 
Homoseksualiteit werd niet langer 
als zonde, maar als een (lichamelijke 
of psychische) ziekte gezien. Al klinkt 
het vreemd, toch was dit een eerste 
stap in de emancipatie. Een zonde is 
strafbaar, een ziekte is te behandelen. 
Pas in 1990(!) schrapte de Wereld-
gezondheidsorganisatie homoseksu-
aliteit officieel van de internationaal 
geldende lijst van ziekten. 

Strijd
Een grote stap in het emancipatiepro-
ces van homo’s werd in gang gezet 
met de Stonewall-rellen in 1969. De 

De afgelopen vijftig jaar is er veel veranderd op het gebied van vrij-
heden en rechten van allerlei groepen. Dat is mede te danken aan 
emancipatiebewegingen. In de jaren 70 van de vorige eeuw waren 
de feministische ‘Dolle Mina’s’ vaak in het nieuws. Zij kwamen op 
voor vrouwenrechten. Parallel aan het feminisme liep de emancipa-
tiestrijd van homoseksuelen.

Stonewall Inn is een homobar in New 
York. Na jaren van geweld en treiterij-
en, bood de homogemeenschap voor 
het eerst heftige weerstand. De rellen 
leidden tot een georganiseerde strijd 
voor rechten van homo’s, lesbiennes, 
en trans mensen. Een jaar na de rellen 
werd de eerste Gay Pride Parade geor-
ganiseerd. Nu, vijftig jaar later, heeft de 
homo-emancipatie in Nederland grote 
stappen gezet. Homo’s komen vaker, in 
positieve zin, in de media. Een homohu-
welijk kan voltrokken worden, zelfs in 
GTST. Ministers varen mee op de boten 
van de Gay Pride. Maar tegelijkertijd 
is ‘homo’ een dagelijks scheldwoord, 
durven homo’s op straat niet hand in 
hand te lopen of te zoenen, en worden 
homoseksuele koppels uit buurten weg-
gepest of in elkaar geslagen. Het is nog 
een lange weg te gaan naar volledige 
emancipatie en acceptatie.  

BRON 1  EMANCIPATIE
Emancipatie is het streven naar gelijke 
rechten en gelijke behandeling van een 
groep mensen die achtergesteld of ge-
discrimineerd wordt in de samenleving. 
Het gaat om groepen die in een achter-
standspositie verkeren en gedoemd lijken 
daarin te blijven. Voordat deze achterge-
stelde groepen een volwaardige plaats in 
de samenleving krijgen, moet er vaak de 
nodige strijd geleverd worden. Het is een 
langdurig proces waarin veel weerstand 
overwonnen moet worden. In de geschie-
denis zijn er verschillende emancipatiebe-
wegingen geweest. Joden, katholieken en 
arbeiders, bijvoorbeeld, hebben allemaal 
moeten strijden voor gelijke rechten. Het 
kan lang duren voordat de emancipatie 
‘voltooid’ is, want de heersende menta-
liteit verandert vaak maar erg langzaam. 
Eigenlijk is dat pas het geval als niemand 
de verschillen meer storend vindt en er 
geen aparte organisaties meer nodig zijn 
om de belangen te behartigen. 

1.  Is de vrouwenemancipatie voltooid? 
a. Zoek recente artikelen die hierover gaan. Google bijvoorbeeld op ‘loonkloof’ of op ‘verdeling werk en  
zorg’. Je kunt je onderzoek ook richten op abortus. 
b. Maak een samenvatting van wat je vindt, verbindt daar je eigen conclusies aan en presenteer dat aan de klas. c. Organiseer vervolgens een debat over de stelling: ‘De Nederlanders (mannen én vrouwen) kunnen nog wel een emancipatiegolf gebruiken.’

2.  In december 2019 stemde de Tweede Kamer in met een vrouwenquotum in het bedrijfsleven. Beurs-genoteerde bedrijven moeten minimaal 30 procent van hun Raad van Commissarissen uit vrouwen laten bestaan.  
a. Zoek meer informatie en bedenk in kleine groepjes zoveel mogelijk argumenten voor en tegen dit quotum.  b. Organiseer daarna een debat. Je docent wijst aan wie er vóór en wie tegen deze stelling zijn, en bepaalt welk kamp het debat gewonnen heeft. 

3.  Als een op de tien mensen homoseksueel is, betekent dat dat er op een school van 1200 leerlingen meer dan honderd homoseksuelen rondlopen. De meesten zullen nog niet voor hun geaardheid uit durven of willen komen. Het starten van een Gender & Sexuality Alliance (GSA) zou hen kunnen helpen.  
a. Ga naar de site van GSA (www.gsanetwerk.nl). 
b. Zoek uit wat die doet en wat je zelf op school zou kunnen doen. 
c. Maak een actieplan voor het instellen van een GSA op jouw school. 
d. Maak ook duidelijk wat je daarmee zou willen bereiken.

Tekst: Hilde van Halm
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is emancipatie?
2. Wie waren de Dolle Mina's en 

wat deden zij?
3. Wat betekent 'handelingsonbe-

kwaam'?
4. In hoeverre is de vrouwen- en 

homo-emancipatie volgens jou 
voltooid?

Heb je weleens gehoord van 
Corry Tendeloo? Tot nu toe wisten 
maar weinig mensen wie zij was. 
Corry Tendeloo zat in de jaren 50 
van de vorige eeuw in de Tweede 
Kamer. Zij heeft een belangrijke 
wet ingediend. Deze ‘motie Ten-
deloo’ zorgde ervoor dat vrouwen 
die voor de overheid werkten ook 
ná hun trouwen mochten blijven 
werken. Het klinkt misschien 
vreemd, maar tot 1955 werden 
deze vrouwen ‘eervol ontslagen’ 
op de dag na hun huwelijksfeest. 
Corry deed nog meer. In die 
jaren waren getrouwde vrouwen 
‘handelingsonbekwaam.’ Mannen 
hadden al het wettelijk gezag 
over vrouwen. Vrouwen konden 
niet zelf geld van de bank halen 
of een verzekering afsluiten. Cor-
ry heeft ervoor gevochten om die 
‘handelingsonbekwaamheid’ te 
laten verdwijnen. Vreemd eigen-
lijk dat maar weinig mensen haar 
naam kennen. Dat dacht Made-
leijn van den Nieuwenhuizen ook. 
Madeleijn beheert het account 
Zeikschrift op Instagram. Daar is 
ze een handtekeningenactie ge-
start, omdat Corry volgens haar 
een standbeeld verdient voor 
      haar bijdrage aan de opbouw 
 van Nederland. 
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Narcisme & selfies

Spiegeltje, spiegeltje,
aan de wand...

Iemand die een obsessie heeft met 
zijn eigen uiterlijk, persoonlijkheid en 
ambitie wordt een narcist genoemd. 
Het is een verwijzing naar de mythe van 
Narcissus (zie Start.), die zo vol was van 
zichzelf, dat hij aan niets anders meer 
kon denken. Iedereen heeft iets van een 
narcist in zich; eigenlijk is het verbonden 
aan een kinderlijke fase. Kleine kinde-
ren kunnen ook denken dat de wereld 
om hen draait. Hun eigen belang staat 
voorop. Pas als ze zich verder ontwikke-
len, leren ze om ook rekening te houden 
met anderen en zich in de gevoelens 
van anderen te verplaatsen. ‘Gezond 
narcisme’ heb je nodig. Het helpt om 
jezelf te waarderen, om een gevoel van 
eigenwaarde te ontwikkelen. 

Alles met mate
Zoals bij zo veel dingen geldt hier ook 
dat het belangrijk is om een middenweg 
te bewandelen. Ben je te veel met jezelf 
en je eigen belangen bezig, dan kan dat 
grote gevolgen hebben. De bankencri-
sis van 2008 werd voor een groot deel 
geweten aan bankiers die hun eigen 
salaris en grote bonussen belangrijker 
vonden dan het algemeen belang. Poli-
tieke leiders die zich niets van anderen 
aantrekken en zichzelf vooral geweldig 
vinden, kunnen de wereld veel ellende 
bezorgen. Als het gezonde narcisme 
doorslaat, dan kan er sprake zijn van een 
narcistische persoonlijkheidsstoornis. 

Een sterk minderwaardigheidsge-
voel (al dan niet onbewust) wordt 
gecompenseerd door zichzelf ‘op te 
blazen.’ Iemand met een narcisti-
sche persoonlijkheidsstoornis kan 
slecht omgaan met kritiek en zich 
nauwelijks inleven in anderen. 

De beruchte selfie-cultuur
Als je Instagram opent, dan ontkom 
je bijna niet aan de gedachte dat we 
inderdaad in een narcistisch tijdperk 
leven. Want we doen bijna niet anders 
dan onszelf laten zien aan de buiten-
wereld, met de boodschap: Kijk eens 
naar mij! Kijk eens hoe goed ik het 
doe, hoe interessant mijn leven is, 
hoe mooi ik het voor elkaar heb! Als 
het zo uitkomt zet je de werkelijkheid 
wat naar je hand met een goedgeko-
zen filter en de juiste camerahoek. 
Waarom doen we dat eigenlijk? 
Waarom willen we zo graag gezien 
worden? Is het om anderen te laten 
zien hoe geweldig we zijn? Dat zal 
vast ook een rol spelen.

Zelfkennis
Er ging nog iets vooraf aan het ver-
haal van Narcissus. Toen hij net gebo-
ren was, voorspelde de ziener Tiresias 
dat Narcissus zou blijven leven zolang 
hij zichzelf maar niet kende. De mythe 
wil dus ook vertellen dat je jezelf pas 
leert kennen als je jezelf kunt zien. 

Klik! Even een selfie plaatsen op Instagram of rondsturen via Snap-
chat – we doen het de hele dag door. Zijn we – net als Narcissus in de 
mythe – zo vol van onszelf dat we ons steeds maar willen laten zien 
aan de buitenwereld? Leven we in een narcistisch tijdperk?

En daar zit een kern van waarheid in, al 
gaat het verder dan het gedachteloos 
posten van selfies. ‘Kijk me eens aan,’ 
kan je vader tegen je zeggen, als hij 
erachter wil komen hoe het echt met je 
gaat. ‘Ik durf haar niet onder ogen te ko-
men,’ zeg je als je iets hebt uitgehaald. 
‘Je moet het wel onder ogen zien,’ zegt 
je mentor, als je schoolprestaties achter- 
blijven. Zelfkennis begint met jezelf on-

1.  Maak tien verschillende selfies. 
a. Laat je foto’s aan een klasgenoot zien. Laat hem of haar één foto kiezen en de foto online plaatsen op  
een van jouw accounts. 
b. Zou je zelf deze selfie online geplaatst hebben? 
c. In hoeverre is een selfie een realistisch portret? Bespreek dat samen.

2.   Zelfkennis 
a. Ga naar whymagazine.nl en open daar de vragenlijst waar 26 vragen staan om jezelf beter te leren ken-
nen. 
b. Beantwoord de komende twee weken deze vragen voor jezelf – je hoeft ze dus niet allemaal achter elkaar af te werken. 
c. Schrijf dan weer twee weken later een reflectie waarin je ingaat op de vraag in hoeverre deze lijst je gehol-pen heeft om jezelf beter te leren kennen.

Tekst: Hilde van Halm
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BRON 1 SPIEGELRITUEEL
In het programma Tims ^ tent: maar dan 
in een bungalow met sterren ontving Tim 
den Besten de partijleider van BIJ1, Sylva-
na Simons. In het interview vertelde Sylva-
na over haar dagelijkse spiegelritueel. Elke 
dag gaat ze voor de spiegel staan en kijkt 
ze zichzelf aan. Niet om te oordelen hoe ze 
eruitziet, maar om echt contact met zich-
zelf te maken. Ze kijkt om te zien hoe het 
echt met haar gaat. Ze denkt na over waar 
ze trots op mag zijn en wat er beter had 
gekund. Via whymagazine.nl kun je het 
fragment bekijken waarin Tim en Sylvana 
samen voor de spiegel staan. 
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Waar komt de term narcisme 

vandaan?
2. Wat is gezond narcisme?
3. Wat heeft narcisme met zelf-

kennis te maken?

Narcissus was een mooie 
jongen. Iedereen die hem zag, 
werd verliefd op hem, maar 
Narcissus was in niemand geïn-
teresseerd. Of het nu een mens 
was, of een nimf of een god die 
hem de liefde verklaarde, Narcis-
sus gaf geen sjoege. Steeds vaker 
werd er naar de goden gebeden 
of de zaken niet eens omgedraaid 
konden worden; kon Narcissus 
zelf niet eens een keertje voelen 
hoe het is om een onbeantwoor-
de liefde te hebben?
Op een dag kwam Narcissus bij 
een kristalheldere bergvijver. Hij 
boog voorover om wat van het 
water te drinken en daar zag hij 
ineens het mooiste gezicht dat 
hij ooit had gezien. Welke mooie 
geest zat er verborgen in deze 
vijver? Vol bewondering bleef hij 
zitten, helemaal verliefd op het 
prachtige beeld dat hij zag. Hij 
wilde het kussen, strelen, omhel-
zen. Maar als hij dat deed, ver-
vaagde het beeld. Pas als het wa-
ter kalm werd, zag hij het weer 
verschijnen. Uiteindelijk kwijnde 
hij weg, daar bij die vijver. Zelfs 
zijn lichaam werd niet meer 
      gevonden. Er stond alleen nog 
 een gele bloem.
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der ogen komen. Daarvoor moet je tijd 
doorbrengen met jezelf, ongehinderd 
door anderen. Zouden al onze selfies 
ons daarmee kunnen helpen?

Deels ontleend aan: 'Ken uw selfie. De glorieu-
ze terugkeer van het "ik"', De Groene Amster-
dammer, 2 juli 2014. 

 

Narcissus door de Italiaanse schilder Caravaggio
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Tim en Sylvana. Wat vinden de leerlin-
gen van dit ritueel? Vraag leerlingen 
om dit de komende week een (aantal) 
keer te doen en daar een reflectie over 
te schrijven.
- Opdracht 1 wordt in tweetallen ge-
maakt, opdracht 2 wordt individueel 
gemaakt.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 24 & 25: Kiezen. Een keuze voor het 
leven? 
Sluit aan bij §5, Ik en mezelf, van Per-
spectief.
Keuzevrijheid kan keuzestress met zich 
meebrengen. Hoe weet je wat je moet 
kiezen?

- Lees ‘Start’. Hoeveel leerlingen zijn 
van plan om na hun middelbareschool-
tijd voor een tussenjaar te kiezen? Wat 
zijn hun overwegingen hierbij? En wat 
willen ze gaan doen? Wat hopen ze hier-
mee te bereiken?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- Voer een filosofisch gesprek over de 
vraag of je ooit verkeerd kunt kie-
zen. Wat is een verkeerde keuze? De 
handleiding voor het voeren van een 
filosofisch gesprek vind je hier: www.
whymagazine.nl/docenten.
- De opdrachten kunnen individueel 
gemaakt worden. Je kunt opdracht 4 
meegeven als huiswerk en met een 
cijfer beoordelen.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

 
 

Blz. 26 & 27: Vrijheid van meningsui-
ting. ‘Ik mag zeggen wat ik wil!’
Sluit aan bij §6, Samenleving, van 
Perspectief.
Je mag zeggen wat je wilt, maar toch 
ook weer niet helemaal. Of toch wel? 

- Lees ‘Start’, bespreek de vragen en 
bekijk het filmpje, zoals daar staat aan-
gegeven.
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- Bespreek met de klas hoe de ‘maat-
schappelijke regels van fatsoen’ te 
omschrijven zijn. Probeer dit zorgvuldig 
mogelijk te doen. Is het mogelijk om 
daar met elkaar overeenstemming over 
te vinden? 
- Bespreek in de klas wat ‘politiek 
correct’ nu precies is. In dit item van 
PowNed gaat het over dit onderwerp: 
https://youtu.be/ePYoAVV8noc (5’17). 
Bekijk het item en bespreek dit na. 
Heeft Bram Douwes een punt? Wat is 
er tegen zijn tirade in te brengen? Wat 
heeft dit met ‘pal staan voor Nederland-
se tradities en cultuur’ te maken?
- In het proces-Wilders draait het om 
de vraag of Wilders’ uitspraak (‘minder 
Marokkanen’) aanleiding kan zijn om 
hem te vervolgen voor groepsbeledi-
ging en aanzetten tot discriminatie. De 
uitspraak van het hoger beroep zal in 
de loop van 2020 volgen. Als extra op-
dracht kun je leerlingen laten uitzoeken 
hoe het proces verloopt en hoe zich dit 
verhoudt ten opzichte van de ‘vrijheid 
van meningsuiting’. Wat is daarover 
naar voren gebracht bij dit proces?
- Een andere extra opdracht vind je 
hier: https://prodemos.nl/wp-content/
uploads/2016/01/Instructie-Rollen-
spel-Belediging.pdf. Het gaat om het 
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'Ik mag zeggen wat ik wil!'

Wat is vrijheid van meningsuiting 
eigenlijk? Het is een recht dat veran-
kerd is in artikel 7 van onze Grondwet 
(kijk voor de precieze tekst op whyma-
gazine.nl) en in het Europees verdrag 
voor de Rechten van de Mens. Voor 
een democratie is het noodzakelijk dat 
iedereen zijn mening kan en mag geven. 
Zo weten burgers en politici wat er 
leeft en kan het land geregeerd worden 
zoals de burgers dat willen. Ook de pers 
(journalisten van kranten, radio en tv) 
heeft de vrijheid om alles wat er speelt 
in de politiek te onderzoeken en van 
commentaar te voorzien. De overheid 
kan en mag niet bepalen wat de pers 
vertelt. Zo krijg je een open en transpa-
rante samenleving, waarin niemand zijn 
mening hoeft te verzwijgen.

Grenzen
Maar mag je dan echt alles zeggen wat 
er in je opkomt? Mag je elke mening 

hardop uitspreken? Nee. In de wet staat 
een aantal beperkingen. Je mag niet 
spreken of schrijven over zaken die de 
veiligheid van anderen in gevaar kunnen 
brengen. Je mag ook niet aanzetten tot 
geweld. Als je dat wel doet, dan kun 
je met de rechter in aanraking komen. 
Het is de rechter die uiteindelijk bepaalt 
wat wel en niet gezegd kan worden, 
natuurlijk op basis van de wet. Zo is het 
in Nederland verboden de holocaust 
te ontkennen of goed te praten. Daar 
hebben we (in tegenstelling tot Duits-
land) geen specifieke wet voor, maar 
volgens de Hoge Raad valt dit onder 
‘groepsbelediging’ en is het strafbaar 
onder het discriminatieverbod. Toch is 
het niet altijd eenvoudig om dit soort uit-
spraken daadwerkelijk te bestraffen. Zo 
werd een onderzoek tegen supporters 
van FC Utrecht in 2015, naar aanleiding 
van spreekkoren over joden, afgesloten 
omdat ze geen individuele supporters 

‘Ik mag dit zeggen, ik heb recht op vrijheid van meningsuiting!’ is 
een veel gehoorde kreet als iemand wordt aangesproken op wat zij of 
hij gezegd heeft. Hoe kwetsend het ook is, de vrijheid van menings-
uiting lijkt hét excuus om alles te kunnen zeggen wat je wilt. Maar is 
dit ook echt zo? Of zijn er grenzen aan deze vrijheid?

BRON 1 POLITIEK CORRECT
Het idee dat je ‘tegenwoordig niks meer 
mag zeggen’ heeft misschien wel veel te 
maken met wat ‘politieke correctheid’ wordt 
genoemd. Iemand die ‘politiek correct’ ge-
noemd wordt, probeert niets te zeggen dat 
door anderen als beledigend, discrimine-
rend of buitensluitend kan worden opgevat. 
In het filmpje dat je bij Start zag, hoorde je 
mensen verwijzen naar onderwerpen als 
Zwarte Piet en immigratie. De geïnterview-
den hadden blijkbaar het gevoel dat je daar 
niet ‘zomaar’ meer alles over kunt zeggen. 
En daar hebben ze op een bepaalde manier 
gelijk in. Bepaalde woorden die eerder heel 
gewoon waren, vinden we nu beledigend. 
Daarom spreken we bijvoorbeeld niet over 
een 'mongool', maar zeggen we 'mensen 
met het Downsyndroom'. Mag je zeggen dat 
immigratie een probleem is of dat de islam 
een gewelddadige ideologie is en dat Zwarte 
Piet gewoon traditie is? Ja, dat mag. En veel 
mensen doen dat ook. Maar als je dat zegt, 
dan kun je er ook op rekenen dat er weer 
andere mensen zijn die je erop wijzen dat 
wat je zegt kwetsend of beledigend is. En 
misschien wel niet zo fatsoenlijk.

1.   Bespreek de volgende vragen: 
a. Waarom is vrijheid van meningsuiting belangrijk in de maatschappij? 
b. Waarom zou vrijheid van meningsuiting belangrijk zijn voor jezelf? 
c. Waar zie je in je directe omgeving dat de grenzen van fatsoen worden overschreden? 
d. Wat kun jij hieraan doen?

2.   Zoek op internet antwoorden op de volgende vragen: 
a. Welke landen kennen weinig tot geen vrijheid van meningsuiting? Zoek het op. 
b. Wat zijn de gevolgen van het ontbreken van deze vrijheid in deze landen? 
c. Welke organisaties vragen aandacht voor dit probleem?

3.   Bespreek de volgende stellingen met elkaar: 
a. 'Als iemand geen argumenten heeft om zijn mening te onderbouwen, moet hij zijn mond houden.' 
b. 'Cabaretiers en cartoonisten zijn de enigen die echt alles in het openbaar mogen uitdragen.' 
c. 'Mensen die beledigd zijn om dingen die helemaal niet kwetsend bedoeld waren, zijn overgevoelig.'

Vrijheid van meningsuiting

•

Tekst: Peter de Jong

hadden kunnen identificeren. Wel 
hebben naar aanleiding hiervan 30 FC 
Utrechtsupporters een bezoek gebracht 
aan Westerbork en hun excuses aange-
boden.

Fatsoen 
Naast de wetten en rechterlijke uitspra-
ken gelden er ook bepaalde maatschap-
pelijke regels van fatsoen. Op het over-
treden van die regels staat geen boete 
of taakstraf, maar het heeft wel andere 
gevolgen. (Zie ook bron 1.) Een rechter 
kan geen uitspraak doen over wat wel of 
niet fatsoenlijk is. In dat soort afwegin-

gen moet je je eigen rechter zijn. Als 
mensen met elkaar samenleven, is het 
belangrijk dat er sprake is van weder-
zijds respect en fatsoen. Een respect-
volle omgang met elkaar, zorgt ervoor 
dat iedereen zich veilig kan voelen. 
Dan kan er over van alles gediscussi-
eerd worden en dan kunnen meerdere 
meningen naast elkaar bestaan. In de 
praktijk zal een rechter niet snel een 
straf opleggen voor een kwetsende 
mening – mogen zeggen wat je wilt 
is in ons land een belangrijk grond-
recht. 

  

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat houdt vrijheid van me-

ningsuiting in?
2. Welke grenzen zitten er aan de 

vrijheid van meningsuiting?
3. Waarom is vrijheid van me-

ningsuiting belangrijk in een 
democratie?

4. Wat wordt bedoeld met ‘po-
litiek correct’? En wat vind jij 
daarvan?

Veel mensen hebben het 
gevoel dat ze lang niet alles 
kunnen zeggen wat ze willen. 
Ze vinden dat hun vrijheid van 
meningsuiting begrensd wordt 
en dat allerlei onderwerpen taboe 
geworden zijn. Een slechte zaak! 
En dus ging Roel Maalderink van 
Voxpop de straat op om mensen 
te vragen: ‘Kun je tegenwoordig 
nog alles zeggen in Nederland?’ 
• Bespreek deze vraag met de 

klas.
• Wat kun je tegenwoordig wel 

en niet zeggen?
• Waarom zou dat zijn? 
• Bekijk via whymagazine.nl 

het filmpje van Voxpop.
• Schrijf voor jezelf op wat jouw 

antwoord is op de vraag: ‘Kun      
je tegenwoordig nog alles  
      zeggen in Nederland?
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Johan (63 jaar) wist als kleine jongen al 
wat hij zou worden. Hij zou, net zoals 
zijn vader en zijn opa, boer worden en 
de familieboerderij overnemen. Er was 
geen andere keuze: van jongs af aan 
werd Johan met dit idee opgevoed. 
Keuzevrijheid kende hij dus niet, maar 
Johan heeft dat niet ervaren als een 
gemis. 

Hoe anders gaat dat tegenwoordig. De 
denkkaders om keuzes te maken krijg 
je niet meer automatisch mee vanuit 
een bepaalde traditie of leefwereld. Er 
is ontzettend veel keuze, en jij bent zelf 
verantwoordelijk voor je eigen beslis-
singen. Dat maakt het niet altijd een-
voudiger: je kunt een druk voelen om 
de goede keuze te maken. Een knoop 
doorhakken zorgt in ieder geval voor 
een hoop rust. Maar kun je eigenlijk wel 
verkeerd kiezen?

Verantwoordelijkheid
De vrijheid die we nu hebben, brengt 
verantwoordelijkheid met zich mee. 
De beroemde filosoof Jean-Paul Sartre 
(1905-1980) vond het maken van keuzes 
een lastig proces. Hij gaf aan dat je al-
leen je eigen ‘ik’ verantwoordelijk moet 
houden voor het maken van keuzes. 
Zodra een ander invloed uitoefent op 

jouw keuzes, is daarmee je vrijheid 
aangetast. Door die invloed ben je niet 
langer de auteur van je eigen handelen. 
Volgens Sartre kan een ander jouw vrij-
heid hiermee zelfs radicaal inperken. 

Keuzestress
Naast vrijheid brengt de meerkeuze-
maatschappij waar we in leven ook 
‘keuzestress’ met zich mee. Psycholoog 
Barry Schwarz legt uit dat een paar 
keuzemogelijkheden fijn zijn, maar dat 
het niet per se beter is om veel opties 
te hebben. Te veel keuzemogelijkheden 
kunnen ons zelfs ongelukkig maken. 
Volgens Schwarz is het belangrijk om bij 
keuzes allereerst na te denken over je 
doel of doelen. Daarna kun je volgens 
hem het beste je mogelijkheden op een 
rijtje zetten. Ga dan na in hoeverre de 
verschillende mogelijkheden aansluiten 
bij je doelen. Kies ten slotte de beste 
optie. 

Studiekeuze
In het examenjaar van de middelbare 
school komt de vervolgstap steeds 
dichterbij. Je gaat meer je eigen koers 
varen. Het interessante daaraan is dat 
je zelf aan het stuur zit. Natuurlijk wordt 
er vanuit verschillende hoeken hulp 
aangeboden, maar uiteindelijk ben jij 

Kun jij ’s morgens na het opstaan al twijfelen over de kleding die 
je aantrekt? Weet jij nooit wat je moet bestellen in een restaurant?  
Sommige mensen vinden kiezen maar wat moeilijk. Zeker als het om 
belangrijke zaken gaat – zoals hun vervolgstudie. Het is daarbij be-
langrijk om te weten wat je opties zijn, maar ook vooral wie jij bent en 
wat er bij je past. 

het die kiezen moet. Het maken van 
die keuze kan heel ingewikkeld zijn. Het 
kan lijken alsof je studiekeuze allesbepa-
lend is voor het verdere verloop van je 
leven. Toch is dit maar een deel van de 
waarheid. Er zijn genoeg voorbeelden 
van mensen die uiteindelijk op een heel 

BRON 1 VERKEERDE KEUZE?
'Ik wist na de havo niet goed wat ik wilde 
doen,’ vertelt Sanne (30). ‘Ik begon aan 
de hbo-studie Toegepaste psychologie. 
Twee maanden later stopte ik alweer. Best 
snel, maar ik voelde gelijk dat het niet bij 
me paste. Toen ging ik een paar maanden 
werken in een weeshuis in Ghana, wat een 
erg bijzondere en leerzame ervaring was. 
Maar toen ik thuiskwam, had ik nog steeds 
geen idee wat ik wilde doen. Ik begon aan 
de studie International business, een brede 
studie waar ik nog alle kanten mee op kon. 
Het voelde nooit helemaal als de beste keu-
ze voor me en ik moest er hard voor werken, 
maar ik heb wél mijn diploma gehaald! 
Naast mijn studie werkte ik altijd in de hore-
ca. Zo kwam ik erachter dat ik met mensen 
werken veel leuker vind dan werken op een 
kantoor. Daarom ben ik na mijn studie in 
een restaurant blijven werken. Inmiddels 
weet ik wat ik wil in de toekomst. Ik wil 
graag met mensen werken, en het liefst in 
de verpleging. Momenteel oriënteer ik me 
op mogelijkheden om daarvoor naast mijn 
werk te gaan studeren.’ 

1.  Vraag aan vier werkende mensen in je omgeving wat voor werk ze doen en of dit past bij de  studie/opleiding die ze hebben gedaan. Schrijf dit op en neem dit mee naar de klas.

2.   Lees 'Start'. Doe vervolgens de test via whymagazine.nl om te kijken of een tussenjaar bij jou past.  
a. Bespreek de uitkomst van de test met een klasgenoot.  
b. Bespreek samen de voors en tegens van een tussenjaar. Denk je dat een tussenjaar kan helpen om te 
ontdekken wat je wil in de toekomst? Waarom wel of niet?

3.  Bekijk op whymagazine.nl de documentaire over keuzestress. Roos neemt in haar zoektocht 
naar de juiste studie een psycholoog en een professor in de arm en ontdekt dat ze helemaal 
niet verkeerd kan kiezen. 
a. Welk inzicht geeft dit jou over keuzes maken? 
b. Welke gedachtegang van Roos herken je en welke niet?

 4. Sartre geeft aan dat een ander jouw vrijheid radicaal kan inperken als het gaat om het  
     nemen van beslissingen. In hoeverre ben je het hiermee eens? Schrijf het op en leg je 
        antwoord uit.    

Tekst: Nienke Moolhuizen

andere plek werken dan ze ooit dachten. 
Een studie moet bij je passen en dat 
betekent dat je een studie moet kiezen 
die je aanspreekt. En een ‘verkeerde’ 
keuze hoeft niet per se bepalend te zijn. 
(Zie bron 1.) •

Kiezen 

Een keuze voor het leven?
  

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is het verband tussen vrij-

heid en verantwoordelijkheid?
2. Wat is keuzestress? In hoeverre 

herken jij dat gevoel? 
3. Kun je volgens jou ooit verkeerd 

kiezen?

In 1991 kozen nog maar 
weinig mensen voor een tussen-
jaar. Maar Daniëlle Vogels had na 
haar vwo echt nog geen zin om 
te gaan studeren. Dus koos ze 
ervoor om een jaar te reizen en te 
werken. Later realiseerde ze zich 
dat dat jaartje ‘nietsdoen’ ervoor 
had gezorgd dat ze niet was 
vastgelopen tijdens haar studie 
– iets wat veel leeftijdsgenoten 
om haar heen overkwam. ‘Op reis 
had ik geleerd om zelfstandig 
te zijn, en door te werken in een 
supermarkt had ik doorzettings-
vermogen gekweekt. Ook kreeg 
ik dáár de motivatie om te gaan 
studeren.’ 
Volgens Vogels, die inmiddels 
werkt als jongerencoach en die 
het TussenjaarKenniscentrum 
oprichtte, is zo’n tussenjaar niet 
voor iedereen de oplossing.  
‘Verveling en eenzaamheid zijn 
risico’s van een tussenjaar. En de 
kans bestaat dat je na zo’n jaar 
nog steeds niet weet wat je wilt. 
Denk vóór een tussenjaar altijd 
na over de invulling ervan. Hoe 
wil je je ontwikkelen? En vergeet 
niet om te blijven nadenken over 
je vervolgstudie! Zo voorkom je 
   dat je gap year weggegooide 
      tijd blijkt.’ 
 Bron: De Gelderlander, 
     23 mei 2019
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naspelen van een rechtszaak over 
belediging.
- De vragen bij opdracht 1 en de stel-
lingen van opdracht 3 kunnen in een 
klassengesprek besproken worden.
- Opdracht 2 kunnen leerlingen zelfstan-
dig maken.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 28 & 29: Parlementaire democratie. 
Stemmen en meebeslissen 
Sluit aan bij §6, Samenleving, van 
Perspectief.
De parlementaire democratie werkt 
eigenlijk alleen als zo veel mogelijk 
stemgerechtigden hun stem daadwer-
kelijk uitbrengen. 

- Lees ‘Start’. Laat leerlingen in groepjes 
van vier het de Volkskrant-artikel lezen, 
waarbij zij de nieuwe ideeën die daarin 
genoemd worden onderling verdelen. 
Zo hoeft ieder er maar 3 of 4 te lezen, in 
plaats van 18.
- Bespreek klassikaal wat leerlingen 
gevonden hebben. Welke ideeën lijken 
aantrekkelijk? Welke zijn reëel en haal-
baar? Op welke manier onderscheiden 
ze zich van ons huidige systeem?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- Het artikel staat vol met allerlei begrip-
pen. Controleer of de leerlingen deze 
begrijpen.
- Opdracht 1 gaat over het bij ‘Start’ 
genoemde de Volkskrant-artikel. Je kunt 
dit dus ook door een groepje laten doen 
en niet klassikaal bespreken.
- Opdracht 2 en 3 kunnen individueel 
gemaakt worden. Opdracht 3 kun je 
meegeven als huiswerk en met een cij-
fer beoordelen. Je kunt deze vraag ook 

28

mogen ze deze zelfs naar huis sturen. 

Als we het over de regering hebben, 
hebben we het meestal over het 
kabinet: alle ministers en staatsse-
cretarissen. Bij de regering horen de 
staatssecetarissen niet. Wel maakt 
naast de ministerst ook de koning hier 
deel van uit. 

Parlementaire democratie  
Stemmen en  meebeslissen

We leven in een democratie. Dat 
betekent dat jij als individu en als lid 
van het volk zelf bepaalt wie er mede 
namens jou bestuurt en dus de poli-
tieke beslissingen neemt. Dit in tegen-
stelling tot een dictatuur, waarin een 
alleenheerser het voor het zeggen 
heeft. Als je volwassen bent, mag je 
meedoen aan de verkiezingen: je mag 
je stem uitbrengen en gebruik maken 
van je actief kiesrecht. Met die stem 
bepaal je mede wie er op gemeentelijk, 
provinciaal, landelijk en Europees niveau 
de samenleving gaat ‘regeren’. Ook heb 
je vanaf je 18e het recht om gekozen 
te worden: het passief kiesrecht. 

Bij het uitbrengen van je stem laat je 
je leiden door zaken die jij belangrijk 
vindt. Moeten er meer fietspaden 
komen in jouw woonplaats, en minder 
snelwegen? Moet naar school gaan en 
studeren gratis worden? Moeten alle 
Europese landen opgaan in een soort 
Verenigde Staten van Europa? Je kiest 
een partij waarvan je het gevoel hebt 
dat die jouw standpunten het beste 
vertegenwoordigt. (Zie bron 1.) 

Van stemhokje naar Tweede Kamer 
In Nederland hebben we ongeveer tien 
politieke partijen die zo veel stemmen 
krijgen dat ze de kiesdeler halen: het 
totaal aantal uitgebrachte stemmen 
bij een verkiezing gedeeld door het 
aantal te verdelen zetels. Daarmee 

hebben ze officieel recht op een zetel in 
de Tweede Kamer. Er is nog nooit een 
partij geweest die in z’n eentje de meer-
derheid van de stemmen heeft behaald. 
Er moeten dus altijd meerdere partijen 
in een coalitie samenwerken, zodat 
ze bij een stemming een meerderheid 
van minstens 76 (de helft van 150+1) 
stemmen krijgen. 

De regering vormen 
Zodra de stemmen zijn geteld en we 
weten welke partij de meeste stemmen 
heeft behaald, wijst de Tweede Kamer 
een informateur aan. Meestal is dit ie-
mand van de grootste partij, die gaat 
informeren wie er met deze partij 
willen samenwerken. Het doel is om 
gezamenlijk tot een meerderheid te ko-
men en de gezamenlijke plannen voor 
de komende vier jaar te bedenken, 
ofwel het regeerakkoord. Daarna wordt 
er een formateur gevraagd om te on-
derzoeken welke personen dat akkoord 
gaan uitvoeren. De formateur formeert: 
hij of zij stelt de groep samen die het 
akkoord gaat uitvoeren en bepaalt 
wie de ministers en staatssecretaris-
sen worden. Als alles goed gaat, wordt 
dit hele proces na vier jaar herhaald. 

Regeren
Als alle verkiezingen achter de rug zijn, is 
het tijd om te gaan regeren. De 150 le-
den van de Tweede Kamer die gekozen 
zijn bij de verkiezingen, gaan meehel-

In Nederland mag je vanaf je 18e stemmen. Je kunt op die manier 
meebeslissen over wie er in Nederland de politieke macht krijgt. 
Stemmen is een recht, en geen plicht. Maar wat als iedere Nederlan-
der zou zeggen dat hij niet ging stemmen? Dan hebben we echt een 
probleem. Namens wie regeert de regering dan?

pen om Nederland te besturen. Zij 
kunnen dat op drie manieren doen. Aller-
eerst hebben ze het recht van initiatief, 
ofwel: ze mogen zelf nieuwe wets-
voorstellen maken. Daarnaast hebben 
ze het recht van amendement, wat 
betekent dat ze wetsvoorstellen kun-
nen wijzigen. Ten slotte controleren ze 
de ministers en staatssecretarissen, en 

1.  Lees ‘Start’.  
a. Wat zijn volgens jou de zwakke punten van een democratie?  
b. Lees het artikel uit de Volkskrant met 18 ideeën om de democratie nieuw leven in te blazen via  
whymagazine.nl.  
c. Welk idee vind je het beste? En welk idee vind je het minste? Waarom?  
d. Bespreek in groepjes van vier of democratie de beste regeringsvorm is. Discussieer over de volgende 
vraag: Is het misschien eenvoudiger om niet te gaan stemmen maar om ons te laten regeren door mensen met veel levenservaring en verstand van zaken? Formuleer je standpunt als groep.

2.  Lees bron 1 over kiesstelsels. 
a. Zoek de begrippen ‘evenredige vertegenwoordiging’, ‘kiesdeler’, ‘kiesdrempel’ en ‘restzetel’ op en leg in je eigen woorden uit wat deze betekenen. 
b. Leg uit waarom in Nederland iedere stem telt. Vergelijk dit ook met andere landen.  
c. Geef een analyse van het probleem als na de verkiezingen geen enkele partij met de winnaar wil samen-
werken. Ga in op normen en waarden en belangen, maar ook op de regels en mogelijke oplossingen. 

3.  Schrijf een kort betoog (half A4’tje) over de volgende vraag: Kun je in een democratische rechts-staat een politieke partij verbieden omdat je het gedachtegoed afkeurt, of moet je in een goed functionerende democratie dat soort denkbeelden op democratische wijze aanvaarden als de wil van het volk?

Tekst: Maxine Herinx & Theo Breen

•

BRON 1 KIESSTELSELS
In Nederland hebben we het systeem van 
evenredige vertegenwoordiging. Alle 
stemmen worden verdeeld over het aantal 
zetels in de Tweede Kamer. Met 10% van de 
stemmen heb je recht op 10% van de zetels.  
In landen als België, Zweden, Polen, Turkije, 
Duitsland en Oostenrijk bestaat de kies-
drempel. Die moet je minimaal halen voor 
een zetel. Turkije kent bijvoorbeeld een 
kiesdrempel van 10%. Met slechts 9% van 
de stemmen krijgt een partij daar dus geen 
enkele zetel. Haal je de drempel wel, dan 
wordt via de kieswijzer berekend hoeveel 
zetels je krijgt. 
In Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenig-
de Staten bestaat het districtenstelsel. 
Deze landen zijn opgedeeld in provincies 
of districten. Een partij moet per district de 
meerderheid van de stemmen behalen. 
Alleen dan gaat de kandidaat van jouw 
partij naar het parlement. Hoe groter het 
district, hoe meer afgevaardigden. Bij de 
presidentsverkiezingen in de VS gaat het er 
dus om dat je in zo veel mogelijk districten 
wint. Zeker de grote steden zijn belangrijk: 
deze hebben meer kiesmannen. Zo is het 
dus mogelijk dat de president van de VS 
gekozen wordt door de minderheid van de 
bevolking. 
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Waarom noemen we Nederland 

een democratie?
2. Hoe komt een nieuwe regering 

tot stand? 
3. Welke kiesstelsels zijn er en 

waarin verschillen die?
4. Vind jij democratie een goede 

staatsvorm? Op welke manier 
zou die volgens jou verbeterd 
kunnen worden?

‘It has been said that 
democracy is the worst form of 
government, except for all those 
other forms that have been tried 
from time to time,’ zei de Britse 
premier Winston Churchill in 1947. 
Wat hij wilde zeggen is: democra-
tie is misschien niet de beste ma-
nier om een land te regeren, maar 
een betere vorm hebben we nog 
niet gevonden. Hoe kan de de-
mocratie verbeterd worden? De 
Volkskrant stelde die vraag aan   
verschillende wetenschappers. 
      Lees het artikel via 
 whymagazine.nl.  

Start

check

in een klassengesprek bespreken. Sinds 
februari 2020, na de rechts-extremisti-
sche aanslag in Hanau, Duitsland, wint 
deze vraag nog eens extra aan urgentie. 
Na de aanslag riepen ook Nederlandse 
politici op om polariserende en haat-
dragende taal in de Tweede Kamer te 
weren. (zie bijvoorbeeld, https://www.
trouw.nl/binnenland/kabinet-waar-
schuwt-pas-op-met-extreem-taalge-
bruik~be8124db/). 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben. 

Blz. 30 & 31: Scheiding kerk en staat. 
Mag je geloven in de politiek?
Sluit aan bij §6, Samenleving, van 
Perspectief. 
De overheid is neutraal, zij heeft geen 
geloofsovertuiging. Toch zijn er wel po-
litieke partijen die zich laten inspireren 
door bijvoorbeeld het christelijk geloof. 
Mag dat?

- Lees ‘Start’ en het vervolg van het 
artikel.
- Controleer of de leerlingen de stof 
begrijpen. Geef zo nodig extra uitleg. 
- Opdrachten 1 en 3 kunnen individu-
eel gemaakt worden. Opdrachten 2 en 
4 zijn groepswerk. Opdracht 2 kun je 
klassikaal nabespreken. Frankrijk en de 
laïcité komen regelmatig in het nieuws, 
zie bijvoorbeeld: https://www.groene.
nl/artikel/het-hoofddoekdebat-be-
heerst-frankrijk en https://nl.ambafran-
ce.org/Debat-over-de-laicite-veel.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
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mag niet regeren, de overheid mag niet 
zeggen welk geloof je aan moet hangen. 
Toch is er regelmatig ‘gedoe’; mag de 
Tilburgse wethouder een hoofddoek 
dragen, of is de overheid dan niet meer 
neutraal? (Zie Start.) De politie wil 
graag meer diversiteit onder agenten, 
maar een hoofddoek hoort niet bij een 
uniform. Is dat terecht? De discussies 
die de laatste jaren gevoerd worden, 
gaan eigenlijk vooral over het al dan niet 
mogen uitdragen van het islamitisch 
geloof. Over de kerkgang van Mark 

Scheiding kerk en staat 
Mag je geloven in 
de politiek? 

Met de scheiding tussen kerk en staat 
wordt bedoeld dat de overheid en de 
kerken (synagogen, tempels, mos-
keeën) geen invloed op elkaar mogen 
hebben. De minister kan niet bepalen 
wat een dominee in de kerk zegt. Het 
omgekeerde geldt trouwens ook: een 
rabbijn heeft niets te zeggen over wie 
er minister moet worden. De overheid 
is neutraal, wat wil zeggen dat zij geen 
geloofsovertuiging heeft en ook geen 
enkele geloofsgemeenschap boven 
een andere stelt. Om die neutraliteit uit 
te stralen, mag een rechter bijvoorbeeld 
geen hoofddoek, kruisje of keppeltje 
dragen. Agenten in uniform die met het 
publiek in aanraking komen, mogen dat 
ook niet. En in het gemeentehuis zal 
je geen altaar of een beeldje van Jezus 
tegenkomen. 

Geloven
Toch wil dit niet zeggen dat geloven en 
de overheid niks met elkaar te maken 
hebben. ‘De overheid’ bestaat uit allerlei 
mensen, die ieder voor zich een eigen 
religie mogen hebben. Premier Mark 
Rutte gaat regelmatig op zondag naar 
de kerk bijvoorbeeld. Hij zit daar dan 
alleen niet als ‘premier’ maar als ‘Mark 
Rutte’. Er zijn ook een aantal christelijke 

partijen in Nederland: het CDA, de CU 
en de SGP. Hun politieke ideeën zijn 
geïnspireerd door het christelijk geloof. 
Dat mag en kan allemaal, omdat we hier 
de vrijheid van godsdienst en de vrijheid 
van meningsuiting kennen. 

Neutraliteit
Sommige mensen denken dat een ‘neu-
trale overheid’ betekent dat de overheid 
helemaal zonder godsdienst zou moe-
ten zijn. ‘Een neutrale overheid is een 
seculiere overheid,’ zeggen zij. Mensen 
mogen geloven wat ze willen, zolang 
een ander daar niets van merkt. Alles 
wat met geloof te maken heeft, moet 
privé gehouden worden. In de openbare 
ruimte moet je daar zo min mogelijk van 
merken. Maar ‘neutraal’ wil niet zeggen: 
‘zonder godsdienst.’ Het betekent hier: 
alle levensbeschouwingen hebben de-
zelfde rechten. Als christenen een eigen 
school mogen beginnen, dan mogen 
joden, hindoes en moslims dat ook. 
Dat is het gelijkheidsbeginsel: iedere 
burger heeft gelijke rechten en wordt 
in gelijke gevallen op dezelfde manier 
behandeld.

Gedoe
Het principe is dus heel simpel: de kerk 

In ons land staan allerlei kerken, synagogen, tempels en moskeeën. 
Dat is logisch, want ons land kent ‘vrijheid van godsdienst’, wat bete-
kent dat je vrij bent om te geloven wat je wilt, zolang het praktiseren 
van je geloof maar niet in strijd is met andere wetten. De overheid 
mag zich daar verder niet mee bemoeien, want wij kennen een schei-
ding tussen kerk en staat.

BRON 1 VERSCHILLENDE PRINCIPES
De scheiding tussen kerk en staat werd in 
1848 in de grondwet opgenomen. Voor 
die tijd werd de protestantse kerk bevoor-
deeld, katholieken hadden veel minder 
rechten en vrijheden in Nederland. Nu zegt 
artikel 6 van de Grondwet dat iedereen het 
recht heeft om een eigen godsdienst of 
levensovertuiging vrij te belijden, zolang 
je daarbij maar binnen de andere wetten 
blijft. In Frankrijk gaat de scheiding tussen 
kerk en staat nog een stap verder. Daar 
is religie nog veel strikter een privézaak: 
religieuze symbolen zijn verboden in over-
heidsgebouwen en scholen. Dus niet alleen 
van mensen die daar werken, maar ook 
die daar op bezoek komen. Politici mogen 
wel gelovig zijn, maar in het debat mogen 
ze daar geen uitspraken over doen. Hun 
argumenten mogen niet religieus zijn. 

1.  Niet elk land kent een scheiding tussen kerk en staat. Sommige landen kennen een  
‘staatsgodsdienst’, andere landen kennen een ‘theocratie’. 
a. Zoek uit wat deze begrippen betekenen en in welke landen deze staatsvormen voorkomen. 
b. Schrijf voor jezelf op wat de voor- en nadelen van deze staatsvormen zijn. 

2.   Lees bron 1. De scheiding tussen kerk en staat in Frankrijk wordt 'laïcité' genoemd. 
a. Onderzoek wat dat begrip inhoudt. 
b. Bespreek in een groepje van vier wat de opvallendste verschillen zijn met de Nederlandse situatie.

3.  Lees Start. Het hele artikel vind je op whymagazine.nl. 
Schrijf een open brief aan de krant waarin je reageert op de zorgen van James Salam. Geef argumenten om te onderbouwen in hoeverre je het wel of niet met hem eens bent.

4.  In de tekst wordt gesuggereerd dat mensen vooral problemen hebben met islamitische geloofsui-tingen. Is dat terecht?  
a. Bespreek dit met een groepje van vier.  
b. Verzamel met elkaar argumenten die dit bevestigen en die dit ontkrachten. 
c. Op welk standpunt komen jullie uit? Deel dit met de rest van de klas. 

Tekst: Hilde van Halm

Rutte worden geen vragen gesteld; 
mensen gaan er automatisch van uit dat 
de invloed van zijn geloofsovertuiging op 
zijn werk acceptabel is. Kennelijk werkt 
dat voor moslims anders. James Salam 
is bezorgd, want wethouder Lahlah 
is met haar hoofddoek een vertegen-
woordigster van een godsdienst ‘die 
intolerant is tegenover homoseksuelen, 
ongelovigen en andersdenkenden.’ Ook 
al profileert Lahlah zich nadrukkelijk als 
iemand die verbinding zoekt en een 
‘inclusieve samenleving’ wil.•

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

scheiding tussen kerk en staat? 
2. Wat houdt het in als de over-

heid neutraal is ten aanzien van 
godsdienst? 

3. Wat is het gelijkheidsbeginsel?

De Tilburgse wethouder 
Esmah Lahlah draagt een hoofd-
doek. Tilburger James Salam 
vindt dit geen goed idee. Volgens 
Salam past een hoofddoek niet 
bij de scheiding van kerk en staat. 
‘Door het dragen van die hoofd-
doek laat Lahlah zien dat ze bij 
een godsdienst hoort die intole-
rant is tegenover homoseksuelen, 
ongelovigen en andersdenken-
den.’ Daarom stapt hij naar het 
College voor de Rechten van de 
Mens. Salam zegt dat hij dat ook 
zou doen wanneer een wethou-
der een kruisje of een keppeltje 
zou dragen. Het gaat hem om het 
principe. Burgemeester Weterings 
van Tilburg denkt er anders over: 
‘Tilburg is een diverse stad met 
ruimte voor verschillende opvat-
tingen,’ zegt de burgemeester. 
‘Een bestuurder moet worden 
beoordeeld op de ambities die hij 
of zij voor de stad heeft. En niet 
op basis van zijn of haar uiterlijk 
of een beeld dat een ander heeft 
van het geloof dat daarbij hoort.’ 
       Bron: Brabants Dagblad, 
  3 oktober 2018 
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9
Blz. 32 & 33: Consultant Nicolein 
Blanksma 
Nicolein Blanksma vertelt over haar 
band met de aarde en de natuur. Zij 
adviseert overheden en bedrijven m.b.t 
de circulaire economie. 

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

33
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Consultant Nicolein Blanksma

‘Ik wist op school niet eens 
dat dit werk bestond!’ 
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Wanneer je eenmaal in de vierde 
klas bent beland, komt het moment 
in zicht dat je moet kiezen voor een 
beroep of opleiding. Een bepalende 
keuze voor de rest van je leven. En 
ook een keuze die nauw samen-
hangt met jouw kijk op het leven en 
de waarden die jij belangrijk vindt. 

We laten hier mensen aan het 
woord die die keus inmiddels al 
hebben gemaakt en vragen naar 
hun motivatie. In het kader van 
Relaties staat dit keer de relatie met 
onze aarde centraal.  
Adviseur Nicolein Blanksma was 
altijd gefascineerd door de natuur, 
en door alles wat leeft. Ze maakte 
van deze passie haar beroep. 

I
k ben altijd gefascineerd ge-
weest door alles wat leeft. Op de 
middelbare school vond ik biologie 
een boeiend vak. Ik dacht graag na 

over het lege universum en hoe de 
Aarde daar als druk planeetje vol met 
leven doorheen zweeft. Dus ik ging 
biologie studeren aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. In die tijd 
werd klimaatverandering een actueel 
onderwerp. Ik wilde daar meer over 
weten en hoe we daar met mense-
lijk handelen iets aan kunnen doen. 

Ik ging steeds meer milieuvakken 
volgen en besloot uiteindelijk om 
mijn masterstudie volledig in die 
richting te doen. Dus ik stapte over 
naar de Wageningen Universiteit voor 
de Engelstalige studie Environmental 
Sciences. Met veel internationale 
studenten volgde ik vakken en deed 
projecten over onderwerpen als 
bevolkingsgroei, klimaatverandering, 
ontbossing en de plastic ‘soep’ in 
onze oceanen. Hier zat ik op mijn 
plek. Maar het was ook een kunst 
om niet cynisch te worden van al die 
problemen in de wereld… 

Daarom ben ik in mijn eerste baan 
(als Rijkstrainee bij het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu) op zoek 
gegaan naar positieve projecten 
die oplossingen geven. Binnen het 
ministerie werkte ik binnen projecten 
die technologische oplossingen voor 
milieuproblemen stimuleerden. Ook 
werkte ik een half jaar in Brussel 
bij de EU. Hier lobbyde ik namens 
Nederland voor Europese afspraken 
om steeds minder gebruik te maken 
van fossiele grondstoffen (zoals olie 
als brandstof) en meer van bioma-
terialen. Een filmpje dat mij destijds 
inspireerde was The Story of Stuff 
(zie whymagazine.nl). Het beschrijft 
– weliswaar een tikkeltje ongenuan-
ceerd – hoe krom onze consumptie-
maatschappij in elkaar zit, waardoor 
we de aarde uitputten en vervuilen. 
Het eindigt gelukkig positief: name-

lijk dat er ook een maatschappij 
mogelijk is waarin grondstoffen 
eindeloos in de kringloop kunnen 
blijven. Deze kringloopeconomie 
wordt ook wel de circulaire econo-
mie genoemd. Wil je daar meer over 
weten? Bekijk op de website het 
filmpje Re-thinking Progress: The Cir-
cular Economy, of de Tegenlicht-uit-
zending Het einde van bezit. Dit was, 
en is, voor mij een enorm inspirerend 
onderwerp. 

Binnen het ministerie werkte ik aan 
beleid en regelgeving over circulaire 
economie, en organiseerde ik een 
groot congres. Ik ontdekte dat er veel 
bedrijven en organisaties met dit on-
derwerp bezig zijn en wilde met die 
partijen samenwerken. Daarom be-
sloot ik om mijn baan bij de overheid 
op te zeggen en voor een adviesbu-
reau te gaan werken. Nu adviseer 
ik overheden en bedrijven hoe ze 
stappen kunnen zetten richting een 
circulaire economie. Hier zit ik hele-
maal op mijn plek. Op de middelbare 
school had ik nooit gedacht dat ik nu 
dit werk zou doen. Ik wist niet eens 
dat het bestond! 

'Wat wil jij later worden?' Dé vraag 
die je vaak wordt gesteld wanneer je 
in de bovenbouw van de middelbare 
school zit. Deze vraag kon ik toen niet 
goed beantwoorden. Nog steeds vind 
ik het een lastige vraag. Want ben 
ik al iets geworden? Of ben ik nog 
bezig iets te worden? Ik weet het 
niet. Ik ben erachter gekomen dat het 
voor mij wel werkt om mijn keuzes 
te baseren op mijn ‘interne kompas’ 
en me te richten op de eerstvolgende 
stap, zonder het eindstation (wat je 
later wilt worden) te kennen. Wat 
voelt goed? Waar word ik enthousiast 
van? Dan is dát mijn volgende stap.
Weet jij ook niet wat je wilt worden? 
Werk dan aan je interne kompas! 
Ontdek wat jij echt interessant vindt, 
waar jij goed in bent en waar jij ener-
gie van krijgt. Laat dit de basis zijn 
van jouw volgende keuze.   

Meer weten?
Kijk op de website: whymagazine.nl.   
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35  B e g r i p p e n l i j s t
Actief kiesrecht
Iedere volwassen inwoner mag zijn of 
haar stem uitbrengen.

Circulaire economie
Economie waarin grondstoffen einde-
loos in de kringloop hergebruikt kunnen 
worden. 

Coalitie
Een samenwerking van meerdere 
politieke partijen, zodat ze samen een 
meerderheid van de stemmen hebben 
in de Tweede Kamer. 

Democratie
Het volk bepaalt wie er mede namens 
hen bestuurt en dus de politieke beslis-
singen mag nemen. 

Dictatuur
Staatsvorm waarin een alleenheerser 
het voor het zeggen heeft. 

Districtenstelsel
Kiesstelsel waarbij het land is opge-
deeld in provincies of districten. Een 
partij moet per district de meerderheid 
van de stemmen behalen om een kan-
didaat te mogen afvaardigen naar het 
parlement. 

Dolle Mina's
Activistische feministische groep die in 
de jaren 70 van de vorige eeuw ludieke 
acties voerde voor gelijkheid voor ieder-
een, ongeacht sekse. 

Emancipatie
Het streven naar gelijke rechten en gelij-
ke behandeling van een groep mensen 
die achtergesteld of gediscrimineerd 
wordt in de samenleving. 

Erfenis van het gemis
Het ontbreken van een groots verleden 
waarmee de afstammelingen van tot 
slaaf gemaakten te maken krijgen. Zij 
krijgen hierdoor het gevoel nergens bij 
te horen. 

Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (EVRM)
Europees verdrag waarin mensen- en 
burgerrechten voor alle inwoners van de 
Europese staten zijn geregeld. 

Evenredige vertegenwoordiging
Kiesstelsel waarbij alle stemmen wor-
den verdeeld over het aantal zetels in de 
Kamer. 

Formateur
Degene die de regering formeert: hij of 
zij stelt samen wie het regeerakkoord 
gaan uitvoeren en bepaalt wie de minis-
ters en staatssecretarissen worden. 

Gelijkheidsbeginsel
Iedere burger heeft gelijke rechten en 
wordt in gelijke gevallen op dezelfde 
manier behandeld. 

Geregistreerd partnerschap
Een vorm van samenleven die juridisch 
bijna gelijk is aan het huwelijk, maar 
zonder verplicht ja-woord. Een eventuele 
scheiding kun je zonder rechter regelen, 
mits er geen minderjarige kinderen zijn.

Huwelijk
Een vorm van samenleven die wettelijk 
en/of religieus vastgelegd wordt. Met 
het huwelijk regelen partners de rechten 
en plichten die ze tegenover elkaar heb-
ben. Ze zijn voor de wet een stel, zijn 
samen ouders van de kinderen die ze 
samen krijgen en maken afspraken over 
hun bezittingen.

Informateur
Doorgaans iemand van de grootste 
partij, die na de verkiezingen gaat 
informeren wie er met deze partij willen 
samenwerken. 

Kabinet
Alle ministers en staatssecretarissen. 

Kiesdeler
Het totaal aantal uitgebrachte stemmen 
bij een verkiezing gedeeld door het 
aantal te verdelen zetels. 

Kiesdrempel
De drempel die je minimaal moet beha-
len voor een zetel. Haal je de drempel 
niet, dan krijg je geen enkele zetel. 

Loonkloof
Een systematisch verschil in loon tussen 
mensen (hier: mannen en vrouwen) met 
dezelfde opleiding en ervaring. 

Morele intuïtie
Een schijnbaar spontaan gevoel over 
of iets wel of niet goed is, dat je krijgt 
zonder rationele overwegingen. 

Narcistische persoonlijkheidsstoornis
Een sterk (onbewust) minderwaardig-
heidsgevoel dat gecompenseerd wordt 
door zichzelf 'op te blazen’. Iemand met 
een narcistische persoonlijkheidsstoor-
nis kan slecht omgaan met kritiek en 
zich nauwelijks inleven in anderen.

Neutrale overheid
Hier: De overheid heeft geen geloofs-
overtuiging en stelt geen enkele ge-
loofsgemeenschap boven een andere. 

Passief kiesrecht
Iedere volwassene (van 18 jaar of ouder) 
mag bij verkiezingen gekozen worden. 

Polyamorie
Het hebben van meerdere romantische 
partners tegelijk. 

Recht van amendement
Recht van de Tweede Kamer om wets-
voorstellen te kunnen wijzigen.

Recht van initiatief
Recht van de Tweede Kamer om zelf 
nieuwe wetsvoorstellen te maken. 

Regeerakkoord
De plannen van de regering voor de ko-
mende regeringsperiode van in principe 
vier jaar. 

Regering
Alle ministers (dus niet de staatssecre-
tarissen) en de koning. 

Schadebeginsel
Moreel basisprincipe in liberale samen-
levingen van filosoof John Stuart Mill. 
Jouw vrijheid van handelen mag alleen 
worden beperkt als anderen door die 
handelingen worden benadeeld. 

Scheiding tussen kerk en staat
Systeem waarbij de overheid en de kerk/
synagoge/tempel/moskee geen invloed 
op elkaar mogen hebben.

Tweede Kamer
De 150 leden die meehelpen om Ne-
derland te besturen en die zijn gekozen 
door het volk door middel van verkiezin-
gen. Zij doen dat op drie manieren: door 
middel van het recht van initiatief, het 
recht van amendement en door minis-
ters en staatssecretarissen te controle-
ren of zelfs naar huis te sturen. 

Vrijheid van meningsuiting
Recht dat verankerd is in artikel 7 van 
onze Grondwet. 
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van Echten College, Hoogeveen.
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Het is natuurlijk fantastisch als je de inhoud 
van dit magazine interessant vindt, maar 
we vinden het niet goed als je zonder onze 
schriftelijke toestemming iets uit deze 
uitgave kopieert, opslaat in een gegevensbe-
stand of publiceert, in welke vorm dan ook. 
Het maakt niet uit of het daarbij gaat om 
kopieën, foto’s of welke andere manieren van 
vermenigvuldiging of openbaarmaking.

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


