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Werk de opdracht uit gegeven onder A, of één van de opdrachten onder B.
Bedenk zelf een titel als er bij de opgave geen genoemd is.

■■■■ Opgave A

Drugs
Het drugsbeleid in Nederland is gebaseerd op twee – volgens sommigen tegenstrijdige –
principes. Enerzijds wordt het in bezit hebben en verhandelen van kleine hoeveelheden
softdrugs gedoogd en worden gebruikers van harddrugs met rust gelaten, anderzijds is
handel in drugs verboden en is de politie voortdurend op jacht naar drugshandelaren.
Het gedoogbeleid van de Nederlandse regering staat onder grote internationale druk.
Nederland is vrijwel het enige land dat in de strijd tegen drugs een onderscheid maakt
tussen soft- en harddrugs.
Velen zijn van mening dat de strijd tegen drugs beter helemaal gestaakt kan worden.
Legalisering van drugs zou in hun ogen veel problemen oplossen of beheersbaar maken.

1 ■ Schrijf een betoog waarin je stelling neemt voor of tegen legalisering van drugs, of waarin
je een pleidooi houdt voor of tegen aanscherping van de strijd tegen drugs. Betrek daarin
een aantal aspecten die in onderstaande citaten aan de orde worden gesteld. Het is beslist
niet de bedoeling dat je (gedeelten van) citaten letterlijk overneemt.

citaat 1 Gedogen blijft het sleutelbegrip van het Nederlandse drugsbeleid. En daar begint het
misverstand: niets is zo fnuikend als gedogen. Je laat iets toe wat niet mag worden
toegelaten. Dat is de meest slechte situatie die je kan bedenken. Al die gedoogsituaties
kunnen op termijn nooit goed aflopen. De bevolking is tegen gedogen en zal dat altijd
zijn. Voor normale mensen geldt: je regelt iets, of je regelt iets niet. Met dat halfwasgedoe
van tegenwoordig bereik je alleen dat het rechtsgevoel van de mensen in de knoop raakt.
uit: Elsevier, een interview met de heer Barbé, burgemeester van Terneuzen

citaat 2 Behalve dat het individu door drugsverslaving beroofd wordt van zijn zelfstandigheid en
zijn belangrijkste menselijke eigenschappen (zijn vrije wil en zijn kritische geest), is
drugsverslaving een verschijnsel dat een samenleving aantast die juist is gebaseerd op de
organisatie van zelfstandige mensen met een vrije wil en een kritische geest. Van een
paars kabinet zou men mogen verwachten dat het drugs dus onderkent als strijdig met de
menselijke waardigheid en met de idealen van de Verlichting waarop de moderne
westerse samenleving is gefundeerd.
uit: NRC Handelsblad, een column van Bastiaan Bommeljé

citaat 3 Politie en justitie houden zichzelf voor de gek als ze menen dat ze in staat zijn de ruim
honderd misdaadorganisaties (lees: drugsbenden) te ontmantelen. Telkens als ze een
aantal ’kopstukken’ weten te pakken, worden hun plaatsen in de top van deze netwerken
onmiddellijk door nieuwe criminele handelaren ingenomen.
uit: Elsevier, ’De recherche bestaat niet meer’, door Bert Bommels, voorzitter van de Raad
van Hoofdcommissarissen

citaat 4 Op zichzelf verloopt deze oorlog, die in de VS al zo’n zeventig jaar duurt, even rampzalig
als iedere oorlog tegen een ’genotsmiddel’ waarnaar nu eenmaal vraag is. Een
’vraagmarkt’ is een zelfstandig economisch gegeven, die je niet verslaat met een
strafrechtelijke ’oorlog’. Het belangrijkste gevolg van zo’n oorlog is schaarste, waardoor
prijzen en winstmarges stijgen. Dat trekt weer nieuwe misdaadondernemers aan.
uit: de Volkskrant, ’Verslaafd aan de misdaadbestrijding’, door P.C. van Duyne, onderzoeker
bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie

citaat 5 Een geliberaliseerd beleid zou niet alleen ruimte voor andere zaken scheppen bij politie
en justitie, ook het overbelaste gevangeniswezen zou lucht krijgen. Cellen worden
langdurig bezet door langgestrafte drugshandelaren, waardoor andere criminelen heen
worden gezonden.
uit: Elsevier, ’De recherche bestaat niet meer’, door Bert Bommels, voorzitter van de Raad
van Hoofdcommissarissen
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citaat 6 Het is de burger toegestaan alles te doen wat hij wenst, zolang hij zijn medeburger geen
schade toebrengt. Deze wijsheid van Mill wordt door Europese politici volstrekt vergeten
als het gaat om die vermaledijde drugs. Er wordt zelfs niet de schijn opgehouden dat een
burger het recht zou hebben die middelen te gebruiken die hij wenst. Dat hier
elementaire rechten worden geschonden, vrijheden die op andere gebieden
vanzelfsprekend geacht worden, lijkt voor hen eenvoudig niet meer ter zake te doen.
uit: Vrij Nederland, E. van Ree, historicus

citaat 7 Vaak wordt beweerd dat de ’bonafide’ coffeeshops hebben ’bewezen’ de hasjgebruikers te
beschermen tegen de harddrugsscene. Voor die stelligheid is geen grond. Het kabinet
geeft zelf al aan dat de criminele wereld niet zo’n idealistisch onderscheid maakt tussen
soft- en harddrugs. Ofwel, veel coffeeshops worden bevoorraad door de criminele
subcultuur rond harddrugs.
uit: Elsevier, Simon Rozendaal, ’Tijd voor een echte studie’

■■■■ Opgave B

De Spelen naar Nederland!
Dankzij de vele medailles, behaald op de Olympische Spelen in Sydney, is de Nederlandse
sport behoorlijk in aanzien gestegen. Dat kan een factor van betekenis zijn als er beslist
moet worden welke landen in de toekomst, na Athene in 2004, de Spelen mogen
organiseren.
Moet Nederland een gooi doen naar die eer? Welke argumenten kan Nederland in de
strijd werpen? Wat zou Nederland vóór kunnen hebben op de andere concurrenten? Of
moet juist voorkomen worden dat de Spelen naar ons land komen, bijvoorbeeld omdat
een klein land als Nederland over onvoldoende middelen beschikt een dergelijk groot
evenement te organiseren?

2 ■ Schrijf een betoog waarin je Nederland naar voren schuift als kandidaat voor het
organiseren van de Olympische Spelen of waarin je juist bepleit de Spelen niet naar
Nederland te halen.

Ieder zijn popfestival
Jarenlang was Pinkpop in Nederland het enige meerdaagse popfestival. Het bood voor
ieder wat wils: een beetje hard naast een beetje zacht, grote namen naast onbekende
namen.
Intussen zijn er meer festivals gekomen, waaronder Dynamo en Lowlands. Deze festivals
hebben een heel andere sfeer en trekken een geheel eigen publiek.
Wat trekt jou wel en wat trekt je niet aan in één of meer van deze popfestivals? Waarom
zou je wel het ene en niet het andere festival bezoeken? Welke rol speelt de soort muziek
daarbij en hoe belangrijk zijn andere factoren, zoals het type bezoeker, de voorzieningen,
de locatie enzovoorts? Welk festival heeft jou het meeste te bieden?

3 ■ Schrijf over dit onderwerp een artikel voor de poprubriek in je (school)krant, waarbij je
ingaat op bovengestelde vragen.

Aan tafel
De tafel is van oudsher een plek waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar praten.
Samen eten bevordert het gevoel van saamhorigheid en stimuleert de band tussen
gezinsleden. Tegenwoordig zijn gezinsleden vaak actief buitenshuis. Dat maakt het lastig
om samen te eten.
Is de maaltijd nog wel, zoals dat vroeger het geval was, dé gelegenheid voor het gezin om
elkaar te ontmoeten en bij te praten? Als de maaltijd die functie niet meer heeft, zijn er
dan andere (vaste) momenten om aandacht voor elkaar te hebben voor in de plaats
gekomen? Is het wel nodig om in het gezin vaste ontmoetingsmomenten te hebben?

4 ■ Schrijf een beschouwing over dit onderwerp en betrek er je eigen ervaringen in.
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Wie het afval op en rond schoolpleinen ziet, kan de indruk krijgen dat wij Nederlanders een
behoorlijk vies volkje zijn. Uit autoraampjes wordt er jaarlijks maar liefst 100.000 ton afval
gegooid. Het opruimen kost de overheid miljoenen guldens, feitelijk weggesmeten geld dus.
Waar komt dat achteloze wegwerpgedrag toch vandaan? Wordt het niet tijd de strijd
tegen de openbare troep drastisch op te voeren of valt het allemaal wel mee met die
vervuiling? Welke concrete maatregelen zijn eventueel gewenst om het afval langs wegen,
in bossen, op schoolpleinen, op spoorwegperrons, langs sportvelden enzovoorts te
verminderen? Hoe kunnen we de mentaliteit van de wegwerpers veranderen? Of is dat
niet nodig, omdat vervuiling bij de natuurlijk aanleg van de mens hoort?

5 ■ Schrijf een betoog of beschouwing over dit onderwerp en betrek er je eigen ervaringen in.

Mij een zorg 
Het kost de zorgsector (verpleeghuizen, bejaardentehuizen e.d.) de grootste moeite om
verplegend of verzorgend personeel te krijgen. Werknemers in deze sector klagen steen
en been over te lage salarissen en te hoge werkdruk. Veel zorginstellingen gaan er
noodgedwongen toe over om personeel in het buitenland te ronselen.
Wat trekt sommige mensen aan om ondanks minder aantrekkelijke arbeidsomstandigheden
toch voor een bepaald beroep te kiezen? Hoe idealistisch, zorgzaam of dienstbaar moeten
zij wel niet zijn? Welke andere factoren dan een financiële beloning of passende werktijden
verschaffen de nodige arbeidsvreugde? Welke van deze factoren spelen voor jou persoonlijk
een rol bij je toekomstige beroepskeuze?

6 ■ Schrijf een beschouwing waarin je ingaat op bovengestelde vragen.

De Relatieman
In een nieuw tv-programma, De Relatieman, doet presentator Menno Büch pogingen de
2,6 miljoen Nederlandse vrijgezellen (m/v) aan een relatie te helpen. In dit programma
wordt een aantal vrijgezellen voorgesteld op wie belangstellenden via telefoon of internet
kunnen reageren. Eens in de twee weken verschijnt er bovendien een krant in een oplage
van honderdduizend exemplaren, „afgestampt vol met vrijgezellen die een partner
zoeken”, aldus Büch.
Hoe oordeel jij over deze aanpak om vrijgezellen aan een partner te helpen? Zou jij zelf
aan een dergelijk programma meewerken? Kan een dergelijke manier van kennismaken
wel tot een duurzame relatie leiden? Is het wel fatsoenlijk naar contact verlangende
mensen tot onderwerp van een dergelijk programma te maken?

7 ■ Schrijf over dit onderwerp een beschouwing en ga in op één of meer van bovengestelde
vragen.

Oranje boven?
In het jaar 2000 heeft een pittige discussie gewoed over de rol van de koning of koningin
in het Nederlandse staatsbestel. Politieke partij D’66 heeft voorgesteld de politieke rol van
de vorst te beperken (op dit moment is het koninklijke staatshoofd lid van de regering en
speelt een grote rol bij kabinetsformaties; het wijst de kabinetsformateur aan).
Hoe zie jij de rol van de koning of koningin in een staatsbestel als het Nederlandse? Vind
je de huidige situatie goed of moet de rol van het koningshuis beperkt worden? Welke
taak of rol is naar jouw idee zinvol voor het koningshuis?

8 ■ Schrijf over dit onderwerp een beschouwing.

Een verzorgd uiterlijk is in onze samenleving weer helemaal ’in’. Wie goed naar de
reclamebeelden op tv kijkt en de billboards langs de openbare weg bestudeert, ziet echter
dat het om meer gaat. Veelal schaars geklede dames in uitdagende poses maken het
duidelijk: het gaat om de kunst van het verleiden.
Men kan zich afvragen of we met dit soort reclame, waarin de vrouw lijkt teruggebracht
tot lustobject, weer terug zijn in het tijdperk van vóór de vrouwenemancipatie. Of moeten
we niet zo zwaar tillen aan deze commerciële visie op de vrouw? Bewijzen dergelijke
afbeeldingen misschien hoe vrij onze samenleving is? Of worden er fatsoensgrenzen
overschreden?

9 ■ Schrijf een beschouwing over het beeld en de afbeelding van de vrouw in de hedendaagse
reclame en ga daarbij in op de hierboven gestelde vragen.
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Zijn ogen gleden vluchtig langs de regels van het kleine krantenbericht.
Jubileum ... 40-jarige loopbaan voor de klas ...
Vage beelden uit het verleden doemden op.
„Wat zit je te lezen?” vroeg Marjan. „Je kijkt zo gekweld.”
„Herinner jij je die Van der Hout nog?” begon hij aarzelend.

10 ■ Schrijf een verhaal dat met bovenstaande aanzet begint.

Verlegen met jezelf
Verlegenheid verhindert mensen soms normaal in hun omgeving te functioneren.
In Nederland bestaat al geruime tijd een Vereniging voor Verlegen Mensen. Deze
vereniging organiseert zogenaamde zelfhulpcursussen, waarin getracht wordt verlegen
mensen zover te brengen dat ze in de winkel wél durven zeggen dat ze aan de beurt zijn
of zelfs zóver dat ze wél hun mond opendoen tijdens een bijeenkomst van de wijkraad.
Worden mensen verlegen geboren of verlegen gemaakt? Welke beperkingen hebben
verlegen mensen? Wat valt er aan verlegenheid te doen?

11 ■ Schrijf een beschouwing over verlegenheid waarin je, zo mogelijk, eigen ervaringen betrekt.
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