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Vraag Antwoord Scores

 8 maximumscore 4 
Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een uitleg in welk opzicht Dewey´s opvattingen passen binnen de 

theorie van het maatschappelijk verdrag: de samenleving is door 
mensen maakbaar  2 

• een verwerking van de opvattingen van Dewey over de menselijke 
natuur zoals blijkt uit de inleiding bij vraag 7 2 

 
voorbeeld van een goed antwoord:  
• Bij beiden is sprake van een vrij tot stand gekomen overeenstemming 

tussen mensen die enig gezag hebben en er is geen sprake van 
gehoorzaamheid aan een niet-menselijke autoriteit, dat wil zeggen aan 
een goddelijke instantie 2 

• Dewey gaat ervan uit dat mensen gelijk zijn en onderling de problemen 
kunnen oplossen die ze onderweg tegenkomen. Dat wijst zowel op 
gelijkheid van mensen als op een sociale menselijke natuur waarbij 
samenwerking centraal staat 2 

 

 
 

Opgave 2  ‘Amerika’ als utopisch ideaal 
 

 7 maximumscore 2  
Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• Deweys kritiek op de christelijke toekomstverwachting 1 
• Deweys kritiek op de toekomstverwachting van Karl Marx 1 
 
voorbeeld van een goed antwoord: 
• Dewey gelooft niet in een christelijk ideaal dat pas in het hiernamaals 

zou worden gerealiseerd, maar in het realiseren van een klasseloos en 
democratisch Amerika in het heden 1 

• In tegenstelling tot Marx gelooft Dewey niet in een vastliggend proces 
van vooruitgang. De mensen moeten zelf de problemen oplossen die 
ze onderweg tegenkomen 1 
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 4 
Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• twee kenmerken van de Verenigde Staten die zowel utopisch als 

dystopisch gewaardeerd kunnen worden  2 
• een uitleg waarin – gezien deze kenmerken -  een afweging plaatsvindt 

in hoeverre de Verenigde Staten kan worden beschouwd als voorbeeld 
van een utopie of als voorbeeld van een dystopie 2 

 
voorbeeld van een goed antwoord: 
• twee kenmerken, bijvoorbeeld (twee van de volgende):  2 

− Aan de ene kant kun je ‘Amerika’ beschouwen als een utopisch 
land vanwege de vrijheid om jezelf te ontplooien en hogerop te 
komen. Aan de andere kant heeft deze vrijheid een keerzijde. Niet 
iedereen slaagt er immers in om hogerop te komen. Grote groepen 
leven in armoede of zijn zelfs dakloos. Dit zou je dystopisch 
kunnen noemen; 

− Aan de ene kant is het utopisch te noemen dat de vrijheid van 
meningsuiting in ‘Amerika’ een verworven recht is; aan de andere 
kant is het dystopisch te noemen dat alleen kapitaalkrachtige 
groepen toegang hebben tot de communicatiekanalen (zoals de 
commerciële TV stations) en zo hun mening kunnen ventileren;  

− Het is utopisch te noemen dat de overheid in ‘Amerika’ een 
beperktere rol heeft dan in West-Europese democratieën. Er is 
bijvoorbeeld meer ruimte voor het individu om zichzelf te 
beschermen met behulp van wapens. Maar deze wapenwet heeft 
ook tot gevolg dat er veel criminaliteit is waarbij wapens worden 
gebruikt. Dit laatste kun je dystopisch noemen. 

• een uitleg, bijvoorbeeld: 2 
Het beeld dat ik van ‘Amerika’ heb is dat het een land is van uitersten. 
Ik heb grote waardering voor de vrijheid van meningsuiting die 
geboden wordt / de geboden vrijheid om als individu hogerop te komen 
/ de vrijheid om jezelf te beschermen. Dit zijn typische idealen die in 
utopieën worden genoemd en nu in ‘Amerika’ zijn gerealiseerd. Maar 
de keerzijde van deze idealen is er helaas ook: niet alle sociale 
groepen hebben toegang tot de kanalen om hun mening te uiten / de 
sociale verschillen in deze samenleving zijn te groot / de mogelijkheid 
die de wapenwet biedt om jezelf te beschermen heeft als consequentie 
dat deze wapens ook worden gebruikt voor criminele daden. 
Vanwege dit veelzijdige beeld is de Amerikaanse samenleving voor mij 
daarom niet eenzijdig utopisch of dystopisch te noemen. 
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 4 
Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• Een antwoord op de vraag of het van een land een morele plicht is om 

idealen van vrijheid en democratie op te leggen aan een ander land 0 
• een argument vóór en een argument tégen het standpunt dat het een 

morele plicht van een land is om idealen van vrijheid en democratie op 
te leggen aan een ander land 2 

• een herleiding van deze twee argumenten tot de filosofisch-ethische 
theorieën, zoals het utilitarisme of gevolgenethiek, plichtethiek of 
deugdethiek 2 

 
voorbeeld van een goed antwoord: 
• ik ben van mening dat het een morele plicht is van een land om idealen 

van vrijheid en democratie te verspreiden 0 
• een argument vóór: het is een morele plicht om universele waarden als 

vrijheid en democratie te verspreiden in alle landen van de wereld. 
Vanuit deze waarden is het onacceptabel om wantoestanden op dit 
gebied te accepteren 1 

• een argument tégen: Het is zeker niet de plicht van een land om 
idealen over vrijheid en democratie dwingend op te leggen aan een 
ander land. Het is immers de vraag of je een land zo’n systeem kunt 
opleggen: past dit wel in het cultuurpatroon en de politieke traditie van 
het land? Is dan het middel niet erger dan de kwaal? De risico’s van 
politieke chaos en sociale ontreddering zijn te groot  1 

• Het argument vóór wordt ondersteund door de plichtethiek die uitgaat 
van regels die voor iedereen gelden in een zelfde situatie. Vrijheid en 
democratie kunnen daarbij beschouwd worden als universele waarden 
die absoluut zouden moeten gelden voor alle landen ter wereld. Het is 
dus consequent en moreel juist dat je deze principes ook nastreeft in 
andere landen 1 

• Het argument tégen wordt ondersteund door het utilitarisme: in deze 
theorie wordt een afweging gemaakt van welk handelen het grootste 
nut oplevert. In het geval van het opleggen van vrijheid en democratie 
aan een ander land moet er een calculus worden gemaakt van de 
gevolgen van het handelen. Is het zeker dat de nadelen van de oorlog 
(waar onder de kans op verlies van de oorlog) opwegen tegen de 
voordelen? 
Bovendien: Is het reëel om te verwachten dat het middel (oorlog 
voeren) het doel rechtvaardigt (vrijheid en democratie vestigen) 1 

 
Opmerking 
Als een kandidaat een argumentatie hanteert die is gebaseerd op de 
deugdethiek, dan dient het antwoord, mits consistent uitgewerkt, goed 
gerekend te worden. 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 4 
Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een voorbeeld uit ‘De Staat’ van Plato van een utopische gedachte 1 
• een uitleg in welk opzicht daarbij sprake is van een utopische gedachte 1 
• een voorbeeld uit de Bijbel van een utopische gedachte 1 
• een uitleg in welk opzicht daarbij sprake is van een utopische gedachte 1 
 
voorbeeld van een goed antwoord: 
• Een utopisch element in ‘De Staat’ van Plato is het ontwerp van een 

ideale samenleving die wordt geleid door filosoof-koningen. Zij hebben 
de wijsheid in pacht omdat ze kennis hebben van de eeuwige ideeën 1 

• In utopieën draait het om de ideale samenleving waarin de natuur van 
de mens tot z’n recht komt en het geluk wordt bereikt. Plato geeft in dit 
boek een blauwdruk over hoe zo’n ideale samenleving eruit ziet.  
In dit opzicht kun je zijn ontwerp van de ideale samenleving – geleid 
door filosofen – als utopisch zien 1 

• In de Bijbel is het visioen van Johannes in het boek Openbaring 
utopisch. Het gaat hier om de komst van het Nieuwe Jeruzalem, een 
duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid 1 

• Ook in dit bijbelboek draait het om een situatie waarvan in utopieën 
vaak sprake is: een ideale samenleving waarin alles in evenwicht is en 
vrede en gerechtigheid heersen. In dit opzicht zou je dit visioen van 
Johannes utopisch kunnen noemen 1 

 
Opmerking  
Een antwoord gebaseerd op een duidelijke en consistente uitleg van de 
elementen van hoop in beide geschriften kan ook worden goed gerekend. 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 3 
Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een argumentatie dat het criterium van ‘maakbaarheid’ in ‘De Staat’ 

van Plato en in de Bijbel ontbreekt 1 
• een beargumenteerd standpunt over de vraag of er in beide gevallen 

nog gesproken kan worden van een utopie 2 
 
voorbeeld van een goed antwoord: 
• Het criterium van de maakbaarheid ontbreekt in beide geschriften. 

Immers ‘maakbaarheid’ houdt in dat het idee door menselijke 
inspanningen kan worden gerealiseerd. In het geval van het visioen 
van Johannes gaat het om een nieuw Jeruzalem dat door God aan de 
mensen wordt gegeven, zij creëren dit niet zelf. Voor Plato’s staat geldt 
hetzelfde: het is bedoeld als theoretisch ideaalbeeld. Plato schrijft 
immers aan het eind van zijn boek “want ik kan me niet voorstellen dat 
hij (deze staat) ergens op aarde bestaat” 1 

• Toch vind ik dat in beide gevallen gesproken mag worden van een 
utopie. Utopieën vat ik op als idealen die niet naar de letter hoeven te 
worden gerealiseerd, dus per se ‘maakbaar’ moeten zijn. Het gaat 
erom dat ze worden gebruikt voor mensen als spiegel om kritiek te 
leveren op het bestaande (‘De Staat’) of om hun situatie daadwerkelijk 
te verbeteren. Ook mag een utopie gezien worden als een hoop op 
betere tijden, bijvoorbeeld in een hiernamaals (de Bijbel). 
Maakbaarheid als letterlijk te nemen criterium vind ik dus niet nodig om 
toch te spreken van een utopie  2 

 
Opmerking 
Een tegengesteld antwoord kan – mits consistent beargumenteerd – ook 
goed worden gerekend. 
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Vraag Antwoord Scores

 13 maximumscore 3 
Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een overeenkomst in de rol die de taal speelt in ‘Ik Bubanik’ van 

Mulisch en in ‘1984’ van Orwell 1 
• twee verschillen in de rol die de taal speelt in ‘Ik Bubanik’ van Mulisch 

en in ‘1984’ van Orwell 2 
 
voorbeeld van een goed antwoord: 
• Een overeenkomst in de rol van de taal in ‘Ik Bubanik’ van Mulisch en 

in ‘1984’ van Orwell is dat in ‘Ik Bubanik’ alle woorden die naar 
negatieve gedragingen verwijzen worden afgeschaft. Dit betekent ook 
dat de hele geschiedenis van de mensheid moet worden vergeten. 
Hetzelfde geldt voor de rol van de taal in ‘1984’. In dit boek wordt de 
‘Oudspraak’ uit het verleden vervangen door de ‘Nieuwspraak’. 
Gevaarlijke gedachten worden zo uitgebannen en worden 
denkgewoonten verbreid die voor het bestwil van de mensen 
noodzakelijk worden geacht 1 

• twee verschillen:  2 
− in ‘Ik Bubanik’ gaat het om een reservaat van jonge mensen die 

zonder gebruik van fysiek geweld een nieuwe taal wordt geleerd. In 
‘1984’ gaat het om een staat waarin jonge én oudere mensen 
onder dwang volgens de ‘Nieuwspraak’ moeten communiceren;  

− In ‘Ik Bubanik’ wordt de geschiedenis vergeten en afgeschaft. Die 
staat immers bol van negatieve woorden zoals honger, oorlog, 
misdaad of moord. In ‘1984’ wordt de geschiedenis niet afgeschaft, 
maar herschreven. Alleen de woorden en denkgewoonten die 
passen binnen de ‘Nieuwspraak’ van de eigen ideologie blijven 
bestaan;  

− In het reservaat van ‘Ik Bubanik’ is sprake van een proefstation met 
jonge kinderen die volgens de nieuwe taal worden opgevoed. Dit 
reservaat moet in de loop der tijd steeds verder worden uitgebreid 
naar de gehele (nieuwe) mensheid). In ‘1984’ wordt niet de weg 
van geleidelijkheid gevolgd, maar wordt van boven af de 
‘Nieuwspraak’ opgelegd aan alle burgers (jong en oude) die de 
oude taal met manipulatie moet worden afgeleerd. Kranten en 
geschiedenisboeken worden daartoe voortdurend aangepast.  

 
Opmerking 
Per juist verschil 1 punt toekennen (met een maximum van twee punten). 
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Vraag Antwoord Scores

 14 maximumscore 3  
Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een beargumenteerd standpunt over de vraag of utopieën wel passen 

bij de menselijke natuur 1 
• een bepaling van de eigen opvatting hierover ten opzichte van het 

standpunt van Dewey en het standpunt van Freud over de menselijke 
natuur 2 

 
voorbeeld van een goed antwoord: 
• Ja, ik vind dat utopieën passen bij de menselijke natuur. Het is immers 

een antropologisch gegeven vanaf de vroegste geschiedenis van de 
mensheid, zoals Bloch heeft laten zien: mensen zijn altijd bezig met 
hun leven en het in stand houden daarvan. Daarbij laten ze zich leiden 
door hoop op betere tijden 1 

• Het gaat erom dat mensen komen tot afspraken om zo goed mogelijk 
samen te kunnen leven. Ik ben het eens met Dewey dat mensen door 
samenwerking en acceptatie van elkaar ver kunnen komen  1 

• Volgens Freud is de menselijke natuur driftmatig en de driften laten 
zich niet onderdrukken. Daarmee ben ik het maar zeer ten dele eens: 
als je deel wilt uitmaken van een samenleving moet je compromissen 
sluiten, zelfs met je menselijke driftmatige natuur. Daarbij helpt het 
verstand: anders zouden we als dieren zijn 1 

 

 
Bronvermeldingen 
 
foto bij tekst 1 img.dailymail.co.uk 
tekst 1 Ronald Hunneman, NRC-Handelsblad, 2008 
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tekst 3 Plato, De Staat (pag. 96 en pag. 97) 
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