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Les 7 Drie Hollandse denkers 
 

1. De Erasmusbrug 

 
locatie 

 
de knik 

 
bij hoge schepen 

 
 
U gaat een presentatie houden van 5 minuten over de Erasmusbrug voor mensen die de brug niet kennen. 
 
Behandel deze vragen 

 Hoe ziet de brug eruit? Welke constructie is gebruikt? 

 Wat is er bijzonder aan deze brug? 

 Functioneert hij goed? 

 Waar ligt de brug? 

 Wat vindt u van de brug? 
 

 
Informatie 
 Naast de Willemsbrug is dit de tweede brug over de Nieuwe Maas in het centrum van Rotterdam, in 

de Haven van Rotterdam.  
 Verbindt de nieuwe wijk de Kop van Zuid met het centrum aan de noordzijde van de rivier 
 Ontworpen door Ben van Berkel (UNStudio), klaar in 1996 
 802 meter lang, tuibrug (= brug met kabels), 139 meter hoge geknikte asymmetrische stalen “toren”, 

bijnaam "De Zwaan" 
 Door de knik extra steun nodig 
 In het begin slingerde de brug bij windkracht 6 (en regendruppels op de kabels) 
 Sommige schepen kunnen niet onder de tuibrug door varen; er is een extra brug gemaakt voor 

hogere schepen 
 Evenementen rondom de brug: Red Bull Aira Race, Wereldhavendagen, Marathon Rotterdam, Tour 

de France (2010), The Passion (Naspelen van de gebeurtenissen kort voor de dood van Jezus Christus) 
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2. Het Erasmusprogramma 

 
promotie voor het Erasmusprogramma 

 
collegebanken 

 
 
U gaat aan uw medecursisten in een presentatie van 5 minuten vertellen over het Erasmusprogramma. 
Houdt u er rekening mee dat misschien niet iedereen weet wat dit is. 
 
Behandel deze vragen 

 Het doel van het programma 

 Welke landen doen mee? 

 Wie kan meedoen? 

 Wat zijn de voorwaarden voor deelname (=meedoen) aan het programma? 
 
Informatie 
 In 1987 opgezet door de Europese Commissie om uitwisseling tussen Europese studenten (voor 

studie of stage) en docenten te bevorderen 
 Onderdeel van Socrates-programma 
 Landen die meedoen: EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Turkije 
 Meer dan 3100 hogescholen en universiteiten uit 31 landen 
 Voor studenten: 

 Moeten wonen in deelnemend land 
 Na eerste studiejaar 
 3 maanden – 1 jaar 
 Collegegeld in eigen land, niet in uitwisselingsland 
 Gratis volgen intensieve taalcursus voor alle “kleine talen” mogelijk voor vertrek 
 Studenten kunnen soms ruilen van kamer 
 Voordelen: talenkennis, kennis van andere cultuur, zelfstandigheid en Europese mentaliteit 
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3. Hugo de Groot 

 
portret 

 
de ontsnapping in de kist 

 
Slot Loevestein 

 
 
De ontsnapping van Hugo de Groot uit Slot Loevestein is een spannend verhaal dat internationaal bekend 
is en ook op Nederlandse scholen nog wordt verteld. U gaat in 5 minuten dit verhaal vertellen aan uw 
medecursisten. 
 
Behandel deze vragen 

 Waarom zat Hugo de Groot gevangen? 

 Onder welke omstandigheden zat hij gevangen? 

 Hoe is Hugo de Groot ontsnapt (=weggekomen) uit de gevangenis? 

 Is het gelukt? 
 
Informatie 
 Veroordeeld op basis van zijn ideeën (Zie de tekst van les 7) tot levenslange gevangenschap in het 

kasteel Slot Loevestein (bij Gorinchem)  
 Zat gevangen van juni 1619 tot 22 maart 1621 
 Tijdens de gevangenschap mocht hij studeren en schrijven. Boeken daarvoor werden in een kist uit 

Gorinchem gebracht.  
 In het begin strenge controle, later minder 
 Plan om te ontsnappen (=wegkomen) gemaakt met zijn vrouw, die (vrijwillig!) samen met hem 

gevangen zat en hun dienstmeisje (Elsje van Houweningen)  
 Eerst trainen: 2 uur doodstil in een kist liggen (= tijd van de overtocht per boot naar Gorinchem) 
 22 maart 1621: met de hulp van Elsje kroop hij ‘s morgens vroeg in de kist; de kist werd naar de 

overkant van de rivier gebracht. Vanwege een groot feest in Gorinchem (een jaarmarkt) werd de kist 
niet gecontroleerd.  

 Ruiters (mannen op paarden) werden uitgestuurd om hem te vangen, maar ze konden niet ver 
komen, veel gebieden in het zuiden waren nog Spaans. 

 Kist te zien in Delft (Prinsenhof) en in Amsterdam (Rijksmuseum) 
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4. René Descartes 

 
portret 

 
handtekening 

 
 
U gaat voor uw medecursisten een presentatie houden van 5 minuten over René Descartes. 
 
Behandel deze vragen 

 Wie was Descartes? 

 Wat was zijn belangrijkste bijdrage aan de filosofie? 

 Wat zijn de overeenkomsten tussen zijn ideeën en die van Spinoza? 

 Waarom is zijn werk nog steeds van belang? 
 
Informatie 
 Leefde van 1596- 1650 
 Franse natuurfilosoof en wiskundige 
 Wordt beschouwd als de vader van de moderne filosofie 
 Rationalisme: kennis kan alleen gebaseerd zijn op denken 
 Bekend om zijn uitspraak "Ik denk dus ik besta".  
 Descartes woonde en werkte 20 jaar in de Nederlandse Republiek waar hij zijn belangrijkste 

publicaties schreef. 
 Hij toonde het bestaan van God aan en dualisme = onderscheid tussen ziel (niet-lichamelijke deel van 

de mens) en lichaam 
 Tegenstanders waren bang dat dualisme zou leiden tot atheïsme 
 Probeerde de waarheid te vinden door aan alles te twijfelen 
 Menselijke waarneming (zien, horen e.d.) is niet te vertrouwen volgens Descartes 
 Isaac Newton gebruikte het idee van Descartes over de wereld (dat er natuurwetten zijn) 
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5. Vrijheid van meningsuiting 

 
demonstratie 

 
kritiek 

 
rechtspraak 

 
 
Je houdt een presentatie van vijf minuten over de vrijheid van meningsuiting.  
 
Behandel deze vragen 

 Wat houdt vrijheid van meningsuiting in? 

 Waar is de vrijheid van meningsuiting vastgelegd in Nederland? 

 Zijn er beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting? Welke? 

 Welke afwegingen worden gemaakt bij het beoordelen van de vrijheid van meningsuiting? 
 
Informatie 
 vastgelegd in de Nederlandse grondwet 
 een van de bekendste mensenrechten 
 voorwaarde voor een democratische samenleving 
 Door gebruik te maken van dit recht kan onrecht aan het licht komen. 
 geeft vrijheid zich kritisch te mengen in politieke discussies 
 een onafhankelijke, diverse en vrije pers is een onmisbare voorwaarde. 
 Onder de vrijheid van meningsuiting valt onder meer  

 recht om te demonstreren 
 het recht van artistieke expressie 
 de persvrijheid  

 biedt ook bescherming aan meningen die mogelijk als kwetsend, schokkend en/of verontrustend 
worden ervaren.  

 niet absoluut, het mag door de overheid ingeperkt worden  
 als dit nodig is om de rechten of goede naam van anderen te beschermen, bij belediging of 

discriminatie. 
 in het belang van de nationale veiligheid of ter bescherming van de openbare orde, bijvoorbeeld 

bij openbaar aanzetten tot geweld of haat 
 in het belang van de volksgezondheid of de goede zeden. 

 Soms moeten verschillende rechten tegen elkaar worden afgewogen, bijvoorbeeld vrijheid van 
meningsuiting en vrijheid van godsdienst, of vrijheid van meningsuiting en non-discriminatie.  

 geen vaste hiërarchie van mensenrechten > afweging wordt per geval gemaakt > taak van de rechter. 
 Internationaal vastgelegd in artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten (IVBPR), in artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden . 

 
Naar: https://www.mensenrechten.nl/mensenrechten-voor-u/vrijheid-van-meningsuiting 

https://www.mensenrechten.nl/mensenrechten-voor-u/vrijheid-van-meningsuiting

