maatschappijwetenschappen havo 2022-I
Opgave 3 Actie op het erf
Bij deze opgave horen de teksten 3, 4 en 5.
Inleiding
In november 2019 werden ruim zestig activisten van de actiegroep Meat the
Victims door de rechtbank van Den Bosch veroordeeld voor het urenlang
bezet houden van een varkenshouderij in Boxtel. De actiegroep deelde
tijdens de bezetting beelden vanuit de stal via sociale media.
De actie kon rekenen op weinig steun van de gevestigde actiegroepen voor
dierenwelzijn.
Boeren die zich door de activisten bedreigd voelden, besloten zich te
verenigen in een eigen actiegroep met de naam Farmers Defence Force.
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Gebruik tekst 3.
Leg uit dat er onder de activisten van Meat the Victims sprake is van
groepsvorming. Gebruik in je uitleg:
 de omschrijving van het kernconcept groepsvorming;
 informatie uit tekst 3 waaruit groepsvorming blijkt.
Gebruik tekst 3.
Er is een onderscheid te maken tussen formele en informele groepen.
Leg uit op basis van tekst 3 dat Meat the Victims kenmerken heeft van een
formele groep én van een informele groep. Gebruik in je uitleg:
 een kenmerk van formele groepen;
 informatie uit tekst 3 waaruit dit kenmerk blijkt;
 een kenmerk van informele groepen;
 informatie uit tekst 3 waaruit dit kenmerk blijkt.
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Volgens tekst 3 zien activisten van Meat the Victims het bezetten van
andermans eigendommen als gerechtvaardigd omdat wetgeving die (in hun
ogen) onjuist is, niet moet worden gehoorzaamd.
Beargumenteer dat uit deze opvatting blijkt dat de overheid geen gezag
heeft onder de activisten van Meat the Victims. Gebruik in je argumentatie de
omschrijving van het kernconcept gezag.
Gebruik tekst 4.
Bij het omgaan met conflicten kunnen twee modellen worden onderscheiden.
Leg uit welk model te herkennen is in de strategie van Meat the Victims.
Gebruik in je uitleg:
 een kenmerk van het genoemde model;
 een voorbeeld van dat kenmerk uit tekst 4.
Leg uit welk model bij het omgaan met conflicten te herkennen is in de
strategie die de gevestigde actiegroepen hanteren volgens actievoerder
Savage. Gebruik in je uitleg:
 een kenmerk van het genoemde model;
 een voorbeeld van dat kenmerk uit regel 65 tot en met 73 van tekst 4.
Gebruik regel 45 tot en met 64 van tekst 4.
Uit tekst 4 blijkt dat Meat the Victims mensen bewust wil maken van het leed
dat volgens hen achter de staldeuren verborgen is. In tekst 4 zegt Hans Baaij
van Varkens in Nood dat illegale acties contraproductief werken.
Er zijn verschillende theorieën en hypothesen over de mate waarin media
mensen beïnvloeden. Een daarvan is de mediaframing-hypothese.
a Geef een omschrijving van de mediaframing-hypothese.
Volgens Hans Baaij zal de actie van Meat the Victims niet het effect hebben
dat Meat the Victims wenst.
b Beredeneer dat de mediaframing-hypothese deze bewering van Hans
Baaij kan onderbouwen. Gebruik in je redenering:
 een omschrijving van de mediaframing-hypothese;
 informatie uit regel 45 tot en met 64 van tekst 4.
Een andere mediahypothese over de mate waarin de massamedia invloed
hebben op mensen is de selectiviteitshypothese. Volgens de
selectiviteitshypothese spelen drie selectiemechanismen een rol bij de
beïnvloeding van mensen door de massamedia. Een daarvan is selectief
onthouden.
Stel dat de actie van Meat the Victims niet het door Meat the Victims
gewenste effect heeft op mensen die veel vlees eten.
Geef hiervoor een verklaring met behulp van een ander selectiemechanisme
dat een rol speelt in de selectiviteitshypothese. Noem ook de naam van het
gekozen selectiemechanisme.
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Gebruik tekst 5.
Leg uit dat in tekst 5 binding tussen de leden van Farmers Defence Force te
herkennen is. Gebruik in je uitleg:
 de naam en omschrijving van een kernconcept bij het hoofdconcept
binding;
 informatie uit tekst 5 waarin het gekozen kernconcept te herkennen is.
Let op: je mag de kernconcepten groepsvorming en cultuur niet gebruiken.
Boeren in Nederland voelden zich bedreigd door de illegale bezetting door
Meat the Victims. Er kunnen drie verschillende categorieën van bedreigingen
worden onderscheiden. Eén categorie is bedreigingen van natuurlijke aard.
 Geef een voorbeeld van een bedreiging van natuurlijke aard waar
varkensboeren mee te maken kunnen krijgen.
 In welke categorie bedreigingen valt het risico op een bezetting van een
veehouderij?
De rechtbank van Den Bosch veroordeelde de activisten van Meat the
Victims voor huisvredebreuk. Ze werden bestraft met een geldboete en een
voorwaardelijke gevangenisstraf.
 Leg uit dat het straffen van de activisten door de rechtbank eigenrichting
kan voorkomen. Gebruik in je uitleg een omschrijving van het begrip
eigenrichting.
 Leg uit dat het straffen van de activisten door de rechtbank kan zorgen
voor generale preventie. Gebruik in je uitleg een omschrijving van het
begrip generale preventie.
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tekst 3
Meat the Victims (…)
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Wie zijn die activisten?
Meat the Victims is geen
georganiseerd geheel. De groep
heeft geen gezamenlijke uitvalsbasis
of kantoor, er is geen hiërarchie en
de samenstelling wisselt nogal eens.
Het komt erop neer dat iedereen de
naam mag voeren. (…) Leden van
Meat the Victims, voor zover je
überhaupt van leden kan spreken,
handelen extremer dan veel andere
groepen. Dierenrechten-organisaties
spraken na ‘Boxtel’ bijvoorbeeld ook
schande van de werkwijze van Meat
the Victims. Hun grootste bezwaren:
illegaal handelen én te weinig oog
hebben voor dierenwelzijn tijdens de
acties.
Meat the Victims, dat in Nederland
zo’n honderd actieve volgelingen telt,
schroomt bij protesten inderdaad niet
om de wet te overtreden.
Bijvoorbeeld met inbraken en, zoals
in Boxtel, het bezetten van
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andermans eigendommen. Sterker:
de volgelingen moedigen elkaar (en
anderen) zelfs aan. De activisten
dragen tijdens acties vrijwel allemaal
dezelfde T-shirts met daarop de tekst
– vrij naar een beroemde uitspraak
van Martin Luther King: “One has a
moral responsibility to disobey unjust
laws”. Wat zoveel wil zeggen als:
“Het is ieders morele
verantwoordelijkheid om onjuiste
wetgeving niet te gehoorzamen”. (…)
Zo schimmig als de groep opereert,
zo glashelder is hun boodschap. Ze
presenteren zichzelf als de
spreekbuis van de naar eigen zeggen
alsmaar groter wordende groep van
burgers die samen bereid zijn om
uitbuiting van dieren tegen te gaan.
Oók als daar, in hun ogen ‘onjuiste’,
wetten voor moeten worden
overtreden. Hun ideaal? Een wereld
zonder vleesconsumptie.

bron: www.bndestem.nl, 2019
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tekst 4
Dierenactivisten van Meat the Victims zetten zich met bezetting in één klap
op de kaart in Nederland
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(…) De internationale
dierenactivisten van Meat the Victims
hebben zich met hun bezetting van
een varkensbedrijf in Boxtel in één
klap op de kaart gezet in Nederland.
En dat is ook precies wat ze willen:
media-aandacht om “de maatschappij
te confronteren met het leed dat
schuilgaat achter de staldeuren”,
zoals een Finse actievoerder dat
maandagavond verwoordt. (…)
Eén van hun eisen was ook om de
media toegang te geven tot de
stallen “om te laten zien wat er
binnen gebeurt”. De varkensboer had
de actievoerders nooit
binnengelaten, zegt hun
woordvoerder Jonathan Loogman uit
Groningen. “En daarom voelen we
ons gedwongen binnen te dringen –
de gevolgen nemen we dan maar
voor lief.”
De Australische dierenactivist Leah
Doellinger claimt de aanstichter van
Meat the Victims-acties te zijn (…).
De strategie is vaak hetzelfde: een
groep actievoerders dringt een
veehouderij binnen en maakt videoopnamen van het ‘dierenmisbruik’,
terwijl een andere groep buiten
‘vreedzaam’ actie voert en de media
of andere belangstellenden te woord
staat. Ontmoet de slachtoffers van de
bio-industrie, is het motto, want ‘uit
het oog is uit het hart’. (…)
“Het is een hashtag-beweging:
#MeatTheVictims”, zegt Billie
Savage. “We delen en verspreiden
de beelden via Instagram of andere
sociale media.”
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Savage, een Amerikaanse vrouw die
als yogadocent in Amsterdam werkt,
zegt pas afgelopen weekend van de
actie in Boxtel te hebben gehoord.
(…)
De gevestigde actiegroepen tegen de
intensieve varkenshouderij zeggen
tot de bezetting in Boxtel nog nooit
van Meat the Victims te hebben
gehoord. Wakker Dier en Varkens in
Nood vinden beide dat de activisten
veel te ver zijn gegaan door een
varkensbedrijf te bezetten. “Illegale
acties werken contraproductief”, vindt
Hans Baaij van Varkens in Nood,
opgericht in 1997 tijdens de
varkenspest. “Dit is een naïeve actie
die als een boemerang op de
dierenactivisten terugslaat. Allerlei
partijen distantiëren zich, er was
massaal politieoptreden nodig, dit
komt de varkenssector eigenlijk best
goed uit: het gaat nu niet over de
misstanden in de stal, maar over de
illegale actie.” (…)
Savage zegt dat de ‘more
established1)’ actiegroepen veel te
weinig bereiken met hun
handtekeningen ophalen en
lobbywerk in politiek Den Haag. “We
kunnen handtekeningen verzamelen
tot het eind van de wereld, maar dat
verandert niets aan de bio-industrie”,
aldus de Amerikaanse. “Dit is een
noodsituatie. #MeatTheVictims heeft
meer effect dan alle andere acties
die al in het systeem zitten.”

bron: www.volkskrant.nl, 2019
noot 1 more established = meer gevestigde
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tekst 5
‘Bezetting in Boxtel was de druppel’: Facebookgroep Farmers Defence
Force voor boeren opgericht
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Na de bezetting van de varkensstal
in Boxtel (…) was voor
varkenshouder en fruitteler Mark van
den Oever uit Sint Hubert de maat
vol. “De volgende keer staan ze bij
mij op de stoep, daar is iedere boer
bang voor”, zegt Mark. Daarom
maakte hij de Facebookpagina
‘Farmers Defence Force’ aan om
boeren te verenigen en zich te
verzetten tegen dierenactivisten.
Ruim drieduizend mensen hebben
zich al bij de pagina gevoegd.
Volgens Van den Oever was de
bezetting in Boxtel de ‘druppel die de
emmer deed overlopen’. Ruim
honderd dierenactivisten drongen
daar maandag een stal van een
varkensboer binnen. Na tien uur werd
de bezetting door de politie
beëindigd.
“Wij boeren zijn het ondertussen
gewend dat we door de politiek en de
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media in de steek worden gelaten.
Als we dan nu ook nog eens door de
politie in de steek worden gelaten…”,
vertelt Van den Oever. Volgens hem
had de politie veel sneller in moeten
grijpen in het belang van de dieren.
“Het is een onderbuikgevoel dat nooit
uitgesproken wordt. Het is het gevoel
alsof wij niet meetellen.”
Farmers Defence Force
(…) “Als er dan weer zoiets gebeurt
zoals in Boxtel, dan heeft iedereen
via de Facebookpagina of WhatsApp
snel alle informatie over wat er
gebeurt en waar het is. Dat gaat dan
als een lopend vuurtje. Dan kunnen
we zo veel mogelijk mensen bij
elkaar krijgen en naar de plek gaan
om de boer te laten zien dat hij niet
alleen staat”, vertelt Van den Oever.
(…)

bron: www.omroepbrabant.nl, 2019
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