
Four Freedoms 
in de klas

“We cannot always build 
a future for our youth, 

but we can always build 
our youth for the future.”

Brede 
inspiratie

 
VOOR 

BURGERSCHAPS- 

ONDERWIJS

FRANKLIN D. ROOSEVELT



De eerste
VRIJHEID VAN MENINGSUITING - OVERAL TER WERELD.

De tweede 
DE VRIJHEID VAN IEDEREEN OM HET EIGEN GELOOF TE BELIJDEN EN GOD  
TE AANBIDDEN OP DE EIGEN MANIER - OVERAL TER WERELD.

De derde 
VRIJWARING VAN GEBREK – DIE, VERTAALD NAAR DE WERELD VAN NU -  GAAT OM 
ECONOMISCHE VERHOUDINGEN DIE ERVOOR ZORGEN DAT ELK LAND DE INWONERS  
EEN VREEDZAAM LEVEN KAN VERZORGEN – OVERAL TER WERELD

De vierde
VRIJWARING VAN VREES - DIE, VERTAALD NAAR DE WERELD VAN NU –  
BETEKENT DAT WIJ HET WAPENBEZIT WERELDWIJD ZODANIG TERUGBRENGEN DAT GEEN  
LAND MEER EEN BUURLAND AAN KAN VALLEN  – WAAR OOK TER WERELD.

IN DE TOEKOMSTIGE DAGEN, DIE WE 
PROBEREN VEILIG TE STELLEN, KIJKEN 
WE UIT NAAR EEN WERELD DIE IS 
GEBASEERD OP VIER ESSENTIËLE  
MENSELIJKE VRIJHEDEN.

FDR Four Freedoms speech voor het Amerikaans congres. 6 januari 1941. 

Courtesy of the FDR Library

Vrijheid betekent dat mensenrechten overal overwinnen. 
Onze steun gaat uit naar zij die vechten om deze rechten te krijgen of te 
houden. Onze kracht ligt in onze gezamenlijke doelstelling.

Dit verheven doel kan tot niets anders leiden dan de overwinning. 

President Franklin Delano Roosevelt, 6 januari 1941
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Han Polman
Han Polman is sinds 2013 commissaris van  
de Koning in de provincie Zeeland en in 
die hoedanigheid tevens voorzitter van de 
Roosevelt Foundation. Voor Han Polman naar 
Zeeland verhuisde was hij burgemeester 
van achtereenvolgens Noordwijkerhout en 
Bergen op Zoom. Daarvoor was hij werkzaam 
als directeur Welzijn bij de gemeente  
Vlaardingen en had diverse functies bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Zijn 
doctoraal Bestuurskunde haalde hij aan  
de Universiteit Twente. Naast zijn werk  
als commissaris van de Koning is Han  
Polman onder andere voorzitter van de  
Raad voor het Openbaar Bestuur, voorzitter 
van Prins Bernard Cultuurfonds Zeeland en 
voorzitter van de Waarderingskamer.

President Roosevelt presenteerde de Vier Vrijheden niet alleen als grootse 
grondbeginselen van een nieuwe wereldorde. Zij gaan over ieders behoefte 
aan voldoende eten om te leven en een veilige plek om te wonen. Zij gaan 
over iedere journalist die objectief verslag wil doen van gebeurtenissen zonder 
dat hij bang hoeft te zijn daarvoor gearresteerd te worden. Zij gaan over ieder-
een die zijn of haar geloof wil belijden in een kerk, een moskee of een synago-
ge zonder dat zij bang hoeven te zijn daardoor te worden gediscrimineerd.   

Vandaag zijn we snel geneigd de strijd voor de Vier Vrijheden te verbinden aan 
de Tweede Wereldoorlog of aan de mensenrechtensituatie in verre landen, 
maar het is naïef als wij die strijd als een ‘ver-van-ons-bed-show’ beschouwen. 

Ook in Nederland vangen wij mensen op die vluchten voor oorlog en geweld 
of voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte of overstromingen. 
Ook in Nederland worden mensen bedreigd in lessen en discussies over 
de Vrijheid van Meningsuiting. Ook in Nederland worden de vrijheden van 
mannen, vrouwen en kinderen beperkt als gevolg van racisme, intolerantie, 
geweld, uitbuiting, armoede, pesten, sociaal isolement of laaggeletterdheid. 
Dat beperkt mensen in de ontplooiing van hun talenten en vaardigheden en 
dat beperkt ons allemaal, onze samenleving en onze toekomst.

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, zegt men wel eens. Onze jongeren leven 
echter niet alleen in of voor de toekomst, maar zetten zich ook nu in voor de 
rechtvaardige samenleving waarover President Roosevelt het al in 1941 had. 
Daarvan bestaan veel inspirerende voorbeelden. Zoals Malala Yousafzai die 
zich met gevaar voor eigen leven sterk maakt voor gelijke rechten en onderwijs 
voor meisjes en vrouwen. Of Greta Thunberg die wereldwijd aandacht vraagt 
voor de ingrijpende gevolgen van klimaatverandering.

Dat vergt moed en zij laten ons daarmee zien dat één mens het verschil kan 
maken. Dat begint in je eigen omgeving, zoals thuis en op school, in je straat 
en op je werk. Bijvoorbeeld door op te komen voor iemand die wordt gepest 
of gediscrimineerd, door een klasgenoot te helpen die moeite heeft met lezen 
en schrijven, door Fair Trade producten te kopen en simpelweg door andere 
meningen te respecteren, daarvoor open te staan en door elkaar te helpen en 
naar elkaar om te zien.

Dit boek kan jongeren bewust maken van het belang van de Vier Vrijheden, 
hen inspireren zich daarvoor in te zetten en helpen de vaardigheden te 
ontwikkelen die daarvoor nodig zijn.

“Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close 
to home – so close and so small that they cannot be seen on any maps of the 
world. Yet they are the world of the individual person; the neighbourhood he 
lives in; the school or college he attends; the factory, farm or office where 
he works. Such are the places where every man, woman and child seeks equal 
justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these 
rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without con-
cerned citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for 
progress in the larger world.” Eleanor Roosevelt

VIER VRIJHEDEN ALS VOORWAARDEN 
VOOR MENSELIJK GELUK EN EEN 
RECHTVAARDIGE EN DEMOCRATISCHE 
SAMENLEVING: DE VRIJHEID VAN 
MENINGSUITING, DE VRIJHEID VAN 
GODSDIENST, DE VRIJWARING VAN 
GEBREK EN DE VRIJWARING VAN 
VREES. DAT WAS DE BELANGRIJKSTE 
BOODSCHAP VAN DE AMERIKAANSE 
PRESIDENT FRANKLIN DELANO 
ROOSEVELT IN ZIJN STATE OF THE UNION 
VAN 6 JANUARI 1941. DE VERENIGDE 
STATEN NAMEN TOEN NOG GEEN DEEL 
AAN DE TWEEDE WERELDOORLOG, 
MAAR DE STRIJD VÓÓR DEZE VRIJHEDEN 
EN TÉGEN DE ONDERDRUKKING 
WOEDDE OP DAT MOMENT AL IN 
VOLLE HEVIGHEID OP VERSCHILLENDE 
CONTINENTEN, OOK IN ONS LAND.

Voorwoord

Eén mens kan 
het verschil maken
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Dit boek zit boordevol inspiratie om het gedachtegoed van de Roosevelts – FDR, zijn 
vrouw en activiste Eleanor, de eerdere president Theodore – een vaste plek te geven in 
het burgerschapsonderwijs van vandaag. Van groep 6 tot en met de 6e, van het VMBO 
tot het VWO, bij geschiedenis of maatschappijleer, Nederlands of Engels. Waarom nu, 
zoveel jaren later, nou net dit gedachtegoed centraal te stellen in onze klassen? Hier 
volgen vijf redenen voor onderwijs over de Vier Vrijheden.

HOE ÉÉN MENS HET VERSCHIL KAN MAKEN
Het verhaal van de Four Freedoms gaat eigenlijk over individuele moed. De 16-jarige 
Malala, ondanks haar hakken nog bijna te klein voor het spreekgestoelte, kreeg in 
2014 de Four Freedoms Award voor de Vrijwaring van Vrees. Zij vertelde over de meis-
jes die in Pakistan niet meer naar school mochten, de moorden in moskeeën, kerken 
en tempels, de aanvallen op de meest kwetsbaren. Zij zei:  ‘In de tijd van terrorisme,  
en het verbod op onderwijs, besefte ik dat ik twee keuzes had. Twee maar. Zwijgen,  
en wachten op de dood. Of mijn stem verheffen, om dan gedood te worden’.  
De littekens op haar gezicht maakten duidelijk hoe zij voor dat laatste koos, om zo  
na haar ontsnapping van de Taliban miljoenen te inspireren om op te staan voor  
vrouwenrechten.

De verhalen van Franklin en Eleanor Roosevelt laten dit ook zien. Franklin, die eigenlijk 
niet zonder hulp kon lopen maar dit nooit in het openbaar liet merken. De man van 
vele citaten, zoals ‘Het enige wat wij te vrezen hebben, is de angst zelf’. Hij koos ervoor 
om, terwijl de Amerikanen zich liever buiten de oorlog hielden, toch op te komen 
voor de rest van de wereld. Eleanor’s ongelukkige jeugd, met een moeder die haar 
steeds vertelde dat zij te lelijk was om iets te bereiken, maakte dat zij zich van jongs af 
aan inzette voor de kwetsbaren. Zij overwon haar spreekangst, en verlegenheid, om 
uiteindelijk als ‘first lady of the world’ op te komen voor minderheden wereldwijd.
De meeste leerlingen, en leraren, staan gelukkig niet voor zulke grote dilemma’s.  

MARTIN LUTHER KING’S ‘I HAVE A 
DREAM’. WINSTON CHURCHILL’S ‘BLOED, 
ZWEET EN TRANEN’. GRETA THUNBERG’S 
‘ONS HUIS STAAT IN BRAND’. WOORDEN 

KUNNEN DE WERELD VERANDEREN. DAT 
GELDT ZEKER VOOR DE FOUR FREEDOMS 

SPEECH. HIERMEE HAALDE PRESIDENT 
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, OP 6 

JANUARI 1941, ZIJN LANDGENOTEN 
OVER OM EUROPA TE GAAN HELPEN. 
OOK NEDERLAND, WAAR DE STEDEN 
IN PUIN LAGEN, DE SOLDATEN DOOR 

DE STRATEN MARCHEERDEN EN 
JOODSE INWONERS ZICH MOESTEN 

LATEN REGISTREREN. DEZE WOORDEN, 
EN DEZE SPEECH, INSPIREERDE 
DE NAOORLOGSE WERELDORDE 

GEBOUWD OP INTERNATIONALE 
SAMENWERKING EN MENSENRECHTEN. 

VOOR EEN WERELD WAARIN 
LANDEN SAMENWERKEN OM DE 

VERSCHRIKKINGEN VAN OORLOG VOOR 
ALTIJD UIT TE BANNEN, EN DE RECHTEN 
VAN IEDER MENS TE VERWEZENLIJKEN.

De Four Freedoms 
in de klas: waarom? 

Courtesy of the FDR Library

Auteur: Barbara Oomen

Courtesy of the FDR Library
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Toch zijn zij het die, een voor een, gesprek voor gesprek, les 
na les, de democratie opbouwen. Laat je, als drukbezette 
leerkracht, een racistische opmerking achterin de klas maar 
gaan of grijp je deze aan voor een discussie over de Vrijheid van 
Meningsuiting en discriminatie? Kom je op voor een gepeste 
klasgenoot of laat je het maar lopen? In de verdediging van 
de rechtsstaat maakt ieder mens het verschil. ‘Onderwijs’, zei 
Eleanor, ‘is de hoeksteen van de vrijheid’. Franklin, ook zo’n 
woordkunstenaar, voegde daaraan toe: 

‘wij kunnen geen toekomst voor 
onze jeugd bouwen, maar wel 
onze jeugd voor de toekomst’.

EEN HANDZAAM KADER
Vrijheid is net zo belangrijk als de lucht die wij inademen,  
maar wel een heel groot begrip. Hoe dit in de klas handen en 
voeten te geven? Hierbij komt de uitsplitsing in Vier Vrijheden 
goed van pas. Zij bieden een overzichtelijke indeling, die  
tegelijkertijd vrijwel alle mensenrechten beslaat. 

De Vrijheid van Meningsuiting noemen leerlingen vaak, naast 
gelijkheid, als eerste. Deze is, ook vandaag, aan de orde van de 
dag. Hoe belangrijk is het niet om te kunnen zeggen wat je denkt, 
maar ook de gedachten van anderen te respecteren en te begrij-
pen? Ook de Vrijheid van Godsdienst is onverminderd actueel en 
vraagt dat leerlingen zich actief inleven in andere religies. De Vrij-
waring van Vrees biedt aanleiding om in gesprek te gaan over wat 
het is om bang te zijn. Voor je leven, vanwege bombardementen, 
zozeer dat je bereid bent om op een gammel bootje de zee op te 
gaan. Maar ook voor afwijzing, bijvoorbeeld vanwege je geaard-
heid, zoals nog op teveel plekken in Nederland. De Vrijwaring 
van Gebrek vormt nog steeds het meest revolutionaire onderdeel 
van Roosevelt’s vierdeling, met een rechte lijn naar de duurzaam-
heidsdoelen van de VN anno 2020. Zonder voedsel, onderdak, 
scholing, zorg zijn ook de andere rechten ver buiten bereik.

De populariteit van Roosevelt’s vierdeling van vrijheden 
was grotendeels te danken aan de schilderijen van Norman 
Rockwell. Deze inspireerden de organisatie Forfreedoms tot het 
maken van gemoderniseerde foto’s van het viertal. Het in beeld 
brengen van iedere vrijheid is, ook in Nederlandse klassen, een 
waardevolle oefening. Zo, via de Vier Vrijheden, vindt dat grote 
en abstracte begrip vrijheid vertaling naar de leefwereld van 
jongeren vandaag.

Inleiding

Nelson Mandela, Four Freedoms Laureaat – International Four Freedoms Award (2002)Nelson Mandela, Four Freedoms Laureaat – International Four Freedoms Award (2002)Nelson Mandela, Four Freedoms Laureaat – International Four Freedoms Award (2002)



8

DE NADRUK OP VAARDIGHEDEN
Een focus op de Vier Vrijheden vormt een focus op vaardighe-
den. Vaardigheden om al jong te oefenen, om er nooit mee op 
te houden. Het verdedigen van de Vier Vrijheden vraagt meer 
dan alleen het debatteren dat bij Nederlands zo vaak centraal 
staat in het burgerschapsonderwijs. Retorica, onderhandelen, 
kritisch denken en heel goed luisteren – zij zijn minstens zo 
belangrijk, en ook hier bieden de Roosevelts inspiratie. 
Waar het gaat om het spreken in het openbaar waren de  
Roosevelts allen geschoold in de klassieke retorica – de kunst 
van de overtuigingskracht. Zo is Theodore Roosevelt’s ‘People 
don’t care how much you know, until they know how much you 
care’ een chiasme, de klassieke stijlfiguur van de kruisconstruc-
tie, zien kenners in FDRs uitspraak ‘The only thing we have to 
fear, is fear itself’ een polyptoton, en in Eleanor’s ‘It’s better to 
light a candle than to curse the darkness’ een antithesis. 
De Four Freedoms speech vormt daarmee een mooie aanlei-
ding om na te denken over wat een speech (of een bijdrage aan 
een gesprek) overtuigend maakt. Hoe verzamel je materiaal 
voor een overtuigend verhaal? Hoe bouw je dit op? Welke 
stijlfiguren, welk taalgebruik, welke beeldspraken? Hoe breng 
je dit vervolgens overtuigend? In het Nederlandse onderwijs 
krijgt retorica vaak relatief weinig aandacht, terwijl het vermo-
gen om gedachten niet alleen te vatten in woorden maar ook 
overtuigend te brengen zo belangrijk is voor deelname aan de 
democratie.

Een tweede vaardigheid waarover de Roosevelts beschikten 
en die het oefenen meer dan waard is, is onderhandelen. Waar 
debatteren gaat om het vinden en uitvergroten van verschillen 
gaat onderhandelen in essentie om het zoeken van overeen-
komsten. ‘Competitie’, zei FDR, ‘is nuttig tot op een zeker punt. 
Maar samenwerking, waar wij vandaag naar moeten streven, 
begint waar competitie tekort schiet’. De oprichting van de 
Verenigde Naties, het opnemen van de Vier Vrijheden als doel 
van internationale samenwerking, de uitwerking in de Univer-
sele Verklaring van de Rechten van de Mens – het vergde grote 
diplomatieke vaardigheden. Het naspelen van de onderhande-
lingen rondom of binnen de Verenigde Naties laten leerlingen 
zien wat het is om belangen te verenigen, minderheden te 
respecteren, en daarmee oefenen. 

Een derde vaardigheid die aan dit alles ten grondslag ligt is 
luisteren, en je inleven in de ander. Hoe ziet de wereld eruit door 
de bril van iemand die heel anders leeft, denkt, doet dan jij? 
Eleanor Roosevelt wist haar commissie, met mensen van over de 
hele wereld, zover te krijgen dat zij samen de universele rechten 
van ieder mens op papier kregen door zich in te leven in alle 
commissieleden. Nu nog steeds vraagt het opkomen voor die 
mensenrechten van leerlingen dat zij zich inleven in iemand die 
buitengesloten wordt vanwege haar geloof, een leeftijdgenoot 
die uitzichtloos werkt in een kledingfabriek aan de andere kant 
van de wereld, of een klasgenoot die non-binair is.

Natuurlijk spelen ook andere vaardigheden een rol bij 
burgerschapsonderwijs op basis van de Vier Vrijheden. Kritisch 
denken, bijvoorbeeld, ook in het bespreken van de bijdrage van 
de Roosevelts. Theodore Roosevelt ontving de Nobelprijs voor 
de Vrede, maar verheerlijkte ook vaak het idee van oorlog.  
Franklin Roosevelt formuleerde de Four Freedoms, maar inter-
neerde Japanse Amerikanen in kampen, en liet rassendiscrimi-
natie in zijn land voortbestaan. Eleanor Roosevelt stelde de  
Universele Verklaring op met een VN bestaande uit 58 landen, 
waar de koloniën nauwelijks iets voor het zeggen hadden. 
Aandacht voor mensenrechten in de klas is het meest waarde-
vol als er ruimte is voor kritische discussie.

ESSENTIËLE KENNIS
Toen de Verenigde Naties in 1945 werden opgericht stelden 
zij zich ten doel om vrede, veiligheid en vriendschappelijke 
betrekkingen te borgen, maar ook eerbied voor de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden. De preambule van de 
Universele Verklaring, uit 1948, stelt daarbij dat ‘het opzijschuiven 
van, en minachting voor, de rechten van de mens heeft geleid 
tot barbaarse handelingen die het geweten van de mens geweld 
aandeden, en dat de komst van een wereld met Vrijheid van 
Meningsuiting en geloof, en Vrijwaring van Vrees en gebrek 
geformuleerd is als het hoogste ideaal van ieder mens’.  
De Universele Verklaring werkt deze Vier Vrijheden uit in  
30 artikelen, met politieke, burgerlijke, sociale, economische  
en culturele rechten. 

Deze rechten werden, in VN-verband, uitgewerkt in verdragen, 
als contracten waarin lidstaten beloofden specifieke rechten te 
respecteren, beschermen en realiseren. Het Vrouwenverdrag, 
het Kinderrechtenverdrag, het Verdrag inzake Mensen met een 
Beperking. Zij plaveiden de weg voor gelijke beloning van vrou-
wen in Nederland, van een grotere rol voor jongeren in hun eigen 
toekomst en voor toegankelijker wegen, bibliotheken en school-
gebouwen. Ook heel belangrijk is het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens, waarin de landen van de Raad van Europa, 
in 1951, met elkaar afspraken dat mensen hen, bij schending van 
het verdrag verantwoordelijk konden houden in Straatsburg.  
Het recht op een eerlijk proces, het recht op leven, het recht op 
gezinsleven en zelfs het recht op onderwijs – het staat allemaal 
niet in de Nederlandse Grondwet maar wel in dit EVRM.

Daarmee zijn deze verdragen, die de Vier Vrijheden vertalen 
naar garanties voor onze vrijheden vandaag de dag, juist in het 
Koninkrijk der Nederlanden (dus Nederland, Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten) heel erg belangrijk. Toch halen mensen vaak de 
Raad van Europa en de Europese Unie door elkaar, en komen 
zij – gevraagd naar waar mensenrechten staan – vaak niet 
verder dan de Universele Verklaring uit 1948. Dit is jammer, 
omdat zij daarmee ook niet zien dat die vrijheden inmiddels 
rechten zijn, vastgelegd in wetten en verdragen. Met niet alleen 
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wijzelf, maar ook de overheid, het parlement en de rechter als 
wachters. Kennis van de democratische rechtsstaat, vraagt juist 
ook in Nederland om kennis van de mensenrechten en andere 
internationale en Europese instituties.

DE BAND MET NEDERLAND, IN HET BIJZONDER ZEELAND
De speech van Roosevelt en het vervolg vonden over de hele 
wereld weerklank. Bij een jonge Zuid-Afrikaanse rechtenstu-
dent, bijvoorbeeld. Nelson Mandela las met grote belangstel-
ling over de Vier Vrijheden en noemde het ANC Handvest naar 
het Atlantisch Handvest waarin Churchill en Roosevelt de Vier 
Vrijheden verder vorm gaven. Inmiddels hebben de Verenigde 
Naties 193 lidstaten, en vormen de mensenrechten inspiratie 
voor vrijheidsstrijders over de hele wereld.

Toch is de band van Nederland met het gedachtegoed van de 
Roosevelts een bijzondere. Dit deels vanwege de warme band 
tussen de familie Roosevelt en ons Koninklijk Huis – prinses  
Juliana en haar dochters Beatrix, Margriet en Irene kwamen 
tijdens de oorlog vaak op bezoek op het landgoed van de 
Roosevelts.  Deels speelt ook, historisch, dat de familie Roose-
velt uit Zeeland afkomstig is, waarschijnlijk uit oud-Vossemeer. 
Zeeland houdt dan ook, op veel manieren, het gedachtegoed 
van de Roosevelts hoog. Op het Roosevelt Institute for Ameri-
can Studies bestuderen onderzoekers de betrekkingen tussen 
de Verenigde Staten en Nederland. Binnen het University 
College Roosevelt, het Liberal Arts & Science College van 
de Universiteit Utrecht, sieren de borstbeelden van Franklin 
en Eleanor het buitenklaslokaal en is er veel aandacht voor 
mensenrechten en maatschappelijke betrokkenheid. In het 
Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer en de Roosevelt Experience 
in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp valt meer te leren 
over de Roosevelts en hun gedachtegoed. Wie in Zeeland met 

vakantie gaat kan logeren in het Roosevelt hotel, en iets drin-
ken bij Brasserie Eleanor. 

Het allerbelangrijkste evenement in het hooghouden van het 
gedachtegoed van Roosevelts is echter de uitreiking van de 
Four Freedoms Awards, om het jaar in Middelburg. Mandela, 
Malala, Merkel vormen maar een paar van de mensenrechten-
verdedigers die in de Nieuwe Kerk in Middelburg, in aanwezig-
heid van de familie Roosevelt en het Koninklijk Huis, zo’n  
onderscheiding kregen. Ook staan vaak vertegenwoordigers 
van instituties op het prachtig aangeklede podium:  
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, het Klimaat- 
akkoord van Parijs en Human Rights Watch spelen bijvoorbeeld 
ook een grote rol in het verwezenlijken van de Vier Vrijheden. 
De evenementen rondom de Four Freedoms Awards bieden 
leerkrachten ook gelegenheid om aandacht te besteden aan 
het onderwerp. Van een columncompetitie tot een meet-up 
met laureaten, van de Vrijheidscolleges tot de lokale Vier Vrijhe-
den – zij helpen allemaal het gedachtegoed van de Roosevelts 
vertalen naar het hier en nu.

TOT SLOT
De Four Freedoms laten zien hoe één mens het verschil kan 
maken. Dat geldt ook voor één leraar die leerlingen wijst op het 
belang van de Vier Vrijheden, één leerling die daar echt mee 
aan de slag gaat, één les waarin dat gebeurt. De Roosevelts, 
hun gedachtegoed en de laureaten van de Four Freedoms 
Awards bieden niet alleen inspiratie voor de vertaling van de 
Vier Vrijheden naar het hier en nu. Zij gaan ook over de vaardig-
heden die daarvoor nodig zijn. Over de vraag waar in het curri-
culum de Vier Vrijheden een plek te geven, en hoe dat te doen, 
gaat de rest van dit boek. Met daarbij steeds weer een uitspraak 
van Roosevelt in gedachten: ‘Wij kunnen geen toekomst voor 
onze jeugd bouwen, maar wel onze jeugd voor de toekomst’.
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Een plaats in 
het curriculum 
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Een plaats in het curriculum

Burger ben je niet namelijk alleen van een land, maar ook van Europa, en van de 
wereld. FDR benadrukte dat de Vier Vrijheden voor iedereen moesten gelden, overal 
ter wereld. De Verenigde Naties, en alle internationale organisaties die eruit voort-
kwamen, zijn er mede op gericht op samen die Vier Vrijheden te verwezenlijken. De 
mensenrechten, als uitwerking van de Vier Vrijheden, zijn de spelregels waaraan alle 
landen ter wereld hebben beloofd zich te houden.

In dit hoofdstuk gaan wij in op de vraag bij welke vakken de Four Freedoms goed 
een plek kunnen krijgen, hoe dat past bij de wettelijke opdracht, en om welke kennis, 
houding en vaardigheden het dan eigenlijk gaat. Daarbij zijn er natuurlijk grote 
verschillen tussen 8- en 16-jarigen, en verschillende schoolniveaus. Wel is het hele 
curriculum, voor alle leeftijden en onderwijsniveaus, ingedeeld in leergebieden die 
momenteel allemaal herzien worden als onderdeel van Curriculum.Nu. Daarbij vindt 
aandacht voor de Vier Vrijheden, met de benodigde kennis, houding en vaardigheden, 
een logische plek in leergebieden als Burgerschap en Mens en Maatschappij, maar 
ook bij de talen als Nederlands en Engels en bij kunstzinnige vorming. 

LEERGEBIED BURGERSCHAP
Burgerschap is in het vormend onderwijs meestal geen apart vak. Wel geldt het, in het 
nieuwe curriculum, als leergebied. Daarbij moeten het primair onderwijs, het voort-
gezet onderwijs en het speciaal onderwijs op ‘doelgerichte en systematische wijze’ 
burgerschap bevorderen. 

AANDACHT VOOR DE VIER VRIJHEDEN 
IS AANDACHT VOOR BURGERSCHAP. 

HET HELPEN ONTWIKKELEN VAN 
KINDEREN TOT DEMOCRATISCHE 

BURGERS, MET DE KENNIS, HOUDING 
EN VAARDIGHEDEN DIE ERBIJ HOREN. 

HET IS EEN STEEDS BELANGRIJKER, 
MAAR OOK SOMS ECHT LASTIGE 

OPDRACHT AAN HET ONDERWIJS. 
AANDACHT VOOR DE FOUR FREEDOMS 

HELPT NIET ALLEEN OM DIE OPDRACHT 
CONCREET TE MAKEN, MAAR OOK 
OM DE NADRUK TE LEGGEN OP DE 
INTERNATIONALE DIMENSIE VAN 

BURGERSCHAP.

Auteur: Barbara Oomen
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Het versterken van burgerschap wordt steeds belangrijker 
gevonden, ook omdat Nederlandse jongeren relatief laag 
scoren waar het gaat om de kennis, houding en vaardigheden 
die gepaard gaan met burgerschap. Dit leidde in 2020 tot 
een wijziging van de onderwijswetten, die nu bepalen dat de 
burgerschapsopdracht aan scholen het volgende inhoudt:
•	 Het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaar-

den van de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de 
Grondwet, en de universeel geldende fundamentele rechten 
en vrijheden van de mens

•	 Het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke compe-
tenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van 
en bij te dragen aan de pluriforme, democratische Neder-
landse samenleving

•	 Het zorgen voor een schoolcultuur die in overeenstemming 
is met deze waarden en een omgeving waarin leerlingen 
worden gestimuleerd actief te oefenen met de omgang met 
deze waarden.

Met deze wetswijziging kregen juist de ‘universeel geldende 
fundamentele rechten en vrijheden van de mens’ voor het 
eerst een plaats in de burgerschapsopdracht. Juist daarom is 
het logisch om, ook waar dit nog niet eerder gebeurde, de Vier 
Vrijheden en de mensenrechten die daarop gebaseerd zijn te 
bespreken. Dit, zo staat in de wet, op een manier die niet alleen 
kennis van die rechten, maar ook respect ervoor vergroot. Daar-
bij is het belangrijk om niet alleen de vaardigheden gerelateerd 
aan de Vier Vrijheden in de klas te oefenen, maar ook de hele 
school als oefenplaats te nemen.

Aandacht voor de Vier Vrijheden, en de voorbeeldlessen in dit 
boekje, laten zien hoe dat kan. Bijvoorbeeld door op school 
een ‘lokale Four Freedoms Awards’ te organiseren. Hiermee is 
er aandacht voor klasgenoten, leerkrachten, ouders en onder-
steuners die ervoor zorgen dat iedereen kan praten en gehoord 
wordt, zijn of haar geloof uit kan dragen, zorgen voor mensen 
die het minder goed hebben en dat niemand bang heeft te zijn.

LEERGEBIED MENS EN MAATSCHAPPIJ
Onder Mens en Maatschappij vallen vakken die allemaal raken 
aan de Four Freedoms: geschiedenis, aardrijkskunde, maat-
schappijleer, filosofie en economie. Hier gaan wij kort in op een 
aantal concrete aanknopingspunten bij de eerste drie.

Geschiedenis
De speech van Roosevelt is belangrijk voor het heden, maar 
ook onderdeel van de geschiedenis. Wat leerlingen in het basis- 
en voortgezet onderwijs moeten leren staat in de kerndoelen. 
Daarbij geldt de Canon van Nederland als referentiekader. Deze 
Canon werd in 2020 herzien door de Commissie-Kennedy. In 
de hernieuwde Canon staan veel onderwerpen die verband 
houden met de Vier Vrijheden. Denk aan Erasmus, de Opstand, 
Spinoza, slavernij, Huygens, Sara Burgerhart, de patriotten, 
Anne Frank, Aletta Jacobs en Anton de Kom. 
Toch zijn er een paar vensters waarbij een link met de Four 
Freedoms speech, en hun betekenis voor het heden, extra voor 

de hand ligt.  Deze kennis kan dan ook goed, bijvoorbeeld met 
de lessen uit dit boek, binnen het vak geschiedenis gedeeld.
Een aantal logische aanknopingspunten zijn:

•	 Hugo de Groot: Hugo de Groot legde, begin 17e eeuw, met 
boeken als De iure belli ac pacis (over het recht van oorlog 
en vrede) de basis voor het internationale recht. De volke-
renrecht kreeg door de Tweede Wereldoorlog een enorme 
impuls. FDR formuleerde met de Four Freedoms speech 
de doelen van internationale samenwerking, en bouwde 
daarmee voort op het werk van Nederlanders als Hugo de 
Groot en Cornelis van Vollenhoven. Deze doelen werden 
na de oorlog vastgelegd in het Handvest van de Verenigde 
Naties. Daarin staat dat het Internationaal Gerechtshof, in het 
Vredespaleis in Den Haag, recht spreekt bij geschillen tussen 
landen. De internationaalrechtelijke traditie van Nederland 
blijkt ook uit het feit dat allerlei andere internationale instan-
ties juist hier neerstreken, zoals het Internationaal Strafhof. 
Ook staat in onze Grondwet dat Nederland de internationale 
rechtsorde bevordert (art. 90). 

•	 De Grondwet: Het klinkt misschien gek, maar veel van onze 
grondrechten staan niet in de Grondwet, maar alleen in 
internationale en Europese verdragen. Het recht op leven, 
bijvoorbeeld, en zelfs het recht op onderwijs. De basis voor 
het internationaal en Europees vastleggen werd gelegd 
in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 
in 1948, precies 100 jaar na onze Grondwet, aangenomen. 
Deze UVRM, opgesteld onder leiding van Eleanor Roosevelt, 
was een uitwerking van de Vier Vrijheden die haar man 
FDR formuleerde in zijn Four Freedoms Speech in januari 
1941. De landen van de Verenigde Naties namen daarna 
Verdragen aan waarin zij beloofden om die mensenrechten 
te respecteren, te beschermen en te realiseren. Denk aan het 
Kinderrechtenverdrag, het Vrouwenverdrag en het VN-Ver-
drag Handicap. De speciale rechten van kinderen staan alleen 
daarin, en dus niet in de Grondwet. Het allerbelangrijkste 
verdrag in Nederland is het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens. Dit was, in 1951, een uitwerking van 
de UVRM. Hierin staan die rechten die niet in de Grondwet 
staan, maar die voor ons dagelijks leven in Nederland heel 
belangrijk zijn. Het recht op privé- en familieleven is ook een 
voorbeeld. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 
dat in Straatsburg toeziet op naleving van mensenrechten, 
ook in Nederland, kreeg hiervoor in 2010 zelfs een Four  

Op de site van 

Fourfreedoms.nl/
onderwijs 
staan filmpjes die laten 
zien hoe het belangrijk het  
EVRM in Nederland is 
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Freedoms Award. Veel rechten, zoals de Vrijheid van 
Meningsuiting, staan zowel in de Grondwet, het EU recht,  
het EVRM en in allerlei verdragen. 

•	 De Tweede Wereldoorlog: De Tweede Wereldoorlog was niet 
alleen ergens tegen, maar ook ergens vóór. Voor Vier Vrijhe-
den, die juist tijdens de oorlog zo grootschalig geschonden 
werden. FDR formuleerde die Vier Vrijheden in januari 1941, 
en zij vormden later een reden voor de Verenigde Staten 
om zich bij de geallieerden aan te sluiten. In het Atlantisch 
Handvest, van augustus 1941, werkten Churchill en Roosevelt 
verder uit waar vóór zij vochten: zodat iedereen, overal, 
gevrijwaard zou zijn van angst en van gebrek. Tijdens de 
oorlog kwam Roosevelt met het idee van de Verenigde 
Naties, die vlak na zijn dood werden opgericht. Nu was er 
een internationale organisatie om gericht op vrede, veilig-
heid maar ook op de Vier Vrijheden. Nog steeds werken de 
Verenigde Naties samen om, bijvoorbeeld met vredesmissies, 
wereldwijd de vrede te bewaren. In 2010 spraken de VN af 
om zich de richten op het realiseren van 17 SDGs (duurzame 
ontwikkelingsdoelen) voor 2030. Van ‘geen honger’ tot 
en met ‘goede internationale samenwerking’. Een van de 
grootste uitdagingen is het samen tegengaan van klimaat-
verandering. Het (VN) Akkoord van Parijs, waarbij 195 landen 
afspraken om de opwarming van de aarde te beperken kreeg 
in 2018 een Four Freedoms Award. De Verenigde Naties zelf 
was in 2021 hoofdlaureaat. 

•	 Indonesië: Terwijl de Verenigde Naties nu bijna 200 landen 
kennen, waren dat er in 1945 nog maar 51. De meeste landen 

die wij nu kennen waren nog koloniën, waaronder Indonesië. 
Juist in de koloniën vormden de Vier Vrijheden inspiratie 
voor de vrijheidsstrijd. De opname van het recht op zelfbe-
schikking in het VN-Verdrag hielp de onafhankelijkheidsstrijd 
verder. FDR was een voorstander van een – geleidelijke – 
Indonesische onafhankelijkheid. Eleanor Roosevelt schreef 
al in 1946 in een column: ‘Een van de vrolijkste dingen die ik 
in tijden heb gehoord is het plan om onder leiderschap van 
koningin Wilhelmina een Verenigde Staten van Indonesië te 
vormen’. De Verenigde Naties erkenden Indonesië dan ook 
voordat Nederland dat deed, in 1947. De Veiligheidsraad 
keurde, in een reeks resoluties, het geweld tussen Nederland 
en Indonesië af en bood hulp aan bij de onderhandelingen. 
Dit laat zien hoe groot de invloed van de Verenigde Naties 
was en is, ook in Nederland. De Ambonezen, die tijdens de 
oorlog aan de kant van Nederland vochten, vroegen op hun 
beurt een aantal keren steun aan Eleanor Roosevelt voor de 
mensenrechten in Ambon – bijvoorbeeld tijdens haar bezoek 
aan Oud-Vossemeer in 1950. 

•	 Marga Klompé: staat in de canon opgenomen als eerste 
vrouwelijke minister van Nederland, in 1956. Zij was echter 
ook lid van de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties, 
en onderhandelde mee over de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, die in 1948 werd aangenomen. Tijdens 
de onderhandelingen in het naoorlogse Parijs ruilde zij vaak 
met het andere vrouwelijke Nederlandse delegatielid, Hilda 
Verwey-Jonker, van kleding om niet steeds in hetzelfde op 
recepties te komen. In de onderhandelingen was haar inzet 
vooral gericht op het verdedigen van een aantal zaken die 
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toen in Nederland heel normaal waren, zoals het processie-
verbod voor katholieken en het ontslag voor vrouwelijke 
ambtenaren na hun huwelijk. De Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens, en de Verdragen die eruit voort-
vloeiden, hadden ook grote invloed in het versterken van 
gelijke rechten in Nederland. Het opnemen van art. 1 in de 
Grondwet, in 1983, was het gevolg van maatschappelijke, 
maar zeker ook van internationale druk. 

Aardrijkskunde
Wat er met aardrijkskunde geleerd moet worden, staat 
momenteel nog in de kerndoelen. Zo leren leerlingen in het 
basisonderwijs over ‘de hoofdzaken van de Nederlandse en 
Europese staatsinrichting en de rol van de burger’’, om zich te 
gedragen ‘vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en 
normen’, respectvol om te gaan met ‘verschillen in opvattingen 
van mensen’ en met zorg om te gaan met het milieu. De vraag 
wat dan algemeen aanvaarde waarden en normen zijn laat zich 
(deels) beantwoorden door een les over de Vier Vrijheden, met 
aandacht voor de mensenrechten die hieruit voortkwamen. 
Daarbij is er, juist voor dit niveau, veel interessant en waardevol 
materiaal over kinderrechten. Ook lessen als ‘jouw Four  
Freedoms Speech’, in les 1 in dit boekje, helpen leerlingen 
nadenken over deze algemeen aanvaarde normen. 

In de onderbouw van het VO zijn relevante kerndoelen  
bijvoorbeeld: ‘
•	 Betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwes-

ties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd stand-
punt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met 
kritiek om te gaan.

•	 Actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen 
tegen hun achtergrond, en leert daarbij de doorwerking 
ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees 
en internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de 
wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis van 
internationale samenwerking te zien.

 
Juist waar het gaat om het belang van mensenrechten en de 
betekenis van internationale samenwerking kunnen de lessen 
in dit boekje inspiratie bieden, net zoals de extra materialen 
aan het einde.

Wat, in de bovenbouw, een leerling op het VMBO/MAVO/
HAVO/VWO moet weten en kunnen wisselt, en overlapt deels 
ook met de doelen van het burgerschapsonderwijs. Wel zijn er 
belangrijke kernen, die weer raken aan de Vier Vrijheden, zoals 
bijvoorbeeld:

•	 Duurzaamheid: Met de Vier Vrijheden formuleerde Roosevelt 
het doel van internationale samenwerking. Dit kreeg een 
plaats in het Handvest van de Verenigde Naties, de UVRM en 
verschillende mensenrechtenverdragen. Na 2015 kwamen 
daar de Sustainable Development Goals (de SDGs) bij. De 
VN voorbeeldles biedt ruimte om aandacht te schenken aan 
internationale samenwerking op het gebied van duurzame 
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ontwikkeling. Net zoals  ‘energie’, een belangrijk thema op 
alle onderwijsniveaus, ruimte biedt voor de internationale 
afspraken om van fossiele brandstoffen over te gaan op  
duurzame energie. Dit kan naar aanleiding van aandacht 
voor het Akkoord van Parijs, een van de laureaten van de 
Four Freedoms Award.

•	 Globalisering en grenzen: is ook een kernthema bij aardrijks-
kunde. Die globalisering geldt ook op politiek gebied, met de 
vorming van de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de 
Europese Unie. Een pandemie als Covid wordt opgepakt in 
internationaal verband, binnen de Wereldgezondheidsorga-
nisatie. De Wereldhandelsorganisatie reguleert de internatio-
nale economie, en de ILO arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd 
is het ook van belang om te benadrukken hoe die internatio-
nale samenwerking juist vraagt om ruimte voor verschil, voor 
diversiteit. Eleanor Roosevelt noemde de VN niet voor niets  
‘A bridge upon which we can meet and talk’.

Maatschappijleer/maatschappijkunde/ 
maatschappijwetenschappen
Juist binnen het bovenbouwvak Maatschappijleer kan 
aandacht voor de Vier Vrijheden verrijkend en verdiepend 
werken. Daarbij gaat het zowel om houding en vaardigheden 
als om kennis. 

Laten wij, om het thema houding en vaardigheden uit te diepen, 
kijken naar de huidige eindtermen binnen het VMBO. Daar 
moeten leerlingen met betrekking tot een maatschappelijk 
vraagstuk een standpunt innemen, en hier argumenten voor 
geven. Maar ook omschrijven hoe burgers invloed uit kunnen 
oefenen op de politiek. Juist hier is aandacht voor de vraag 
hoe één mens het verschil kan maken op zijn plaats. Malala 
Yousafzai bracht, door op te staan voor het recht op onderwijs 
van meisjes, een enorme beweging op gang. Het oefenen met 
spreken in het openbaar, en het bespreken van het voorbeeld 
van Four Freedoms laureaten als Malala leert leerlingen hoe zij 
ook het verschil kunnen maken. 

Voor de kenniscomponent zoomen wij in op de eindtermen op 
de HAVO en het VWO. Daar is overigens goed zichtbaar hoe 
belangrijk herziening van het curriculum is. Veel van wat leerlin-
gen leren is klopt niet met de huidige stand van zaken waar het 
gaat om de rechtsstaat, de verzorgingsstaat en de pluriforme 
samenleving.

Binnen het domein ‘Rechtsstaat’ moeten VWO leerlingen 
bijvoorbeeld ‘voorbeelden van vrijheidsrechten en plichten die 
inwoners van Nederland hebben, herleiden tot wetten en arti-
kelen in de Grondwet’. Dit is lastig, omdat veel vrijheidsrechten 
die Nederlanders hebben niet zijn vastgelegd in de Grondwet, 
maar alleen in internationale verdragen als het EVRM. Denk 
hierbij aan het allerbelangrijkste vrijheidsrecht, het recht op 
leven, maar ook op het folterverbod en het verbod op slavernij. 
Hetzelfde geldt, zowel op de HAVO als het VWO, voor politieke 
rechten, de grondrechten die horen bij de pluriforme samenle-

ving en de sociale rechten en plichten die inwoners van Neder-
land hebben. Steeds bepaalt het curriculum dat leerlingen 
deze moeten herleiden tot artikelen in de Grondwet. Steeds 
biedt dat een vertekend beeld van onze meerlagige constitutie. 
Neem, als politiek recht, het kiesrecht: dat staat in de Grondwet, 
maar ook in het EVRM en internationale verdragen als Bupo, 
het Vrouwenverdrag en het VN-Verdrag Handicap. Het is 
vanwege het Vrouwenverdrag dat de SGP, in Nederland, ook 
vrouwen toegang moest geven tot de kieslijst. En vanwege het 
VN-Verdrag Handicap dat de overheid momenteel stemhokjes 
rolstoeltoegankelijk moet maken. Iets dergelijks geldt ook voor 
sociale rechten. Het recht op onderwijs staat bijvoorbeeld, in 
tegenstelling tot wat veel mensen denken, niet in art. 23 van de 
Grondwet, maar wel in het EVRM en internationale verdragen. 
Lessen als les 5 rondom het Rassenverdrag en Zwarte Piet 
maken dit duidelijk.  

Een tweede voorbeeld van hoe het curriculum zelf dringend 
herziening behoeft gaat over wat leerlingen concreet moeten 
weten bij het onderdeel ‘Internationale vergelijking en interna-
tionale organisaties’. Dit is momenteel (alleen!):
•	 de waarden en praktijk van de rechtsstaat in Nederland 

vergelijken met die van enkele andere westerse landen;
•	 voorbeelden geven van internationale invloed op het Neder-

landse beleid en de Nederlandse regelgeving ten aanzien 
van de praktijk van de rechtsstaat.

 
De internationale organisaties zelf, zoals de Verenigde Naties, 
hoeven niet behandeld te worden. De lessen in deze bundel 
over de Verenigde Naties bieden gelegenheid om in te gaan op 
de internationale organisaties die wij kennen, en hoe internati-
onale verdragen maken dat de rechtsstaat lang niet meer een 
zaak van de Grondwet alleen is. 

LEERGEBIEDEN NEDERLANDS, ENGELS  
EN KUNSTZINNIGE VORMING
Ook het taalonderwijs is volop in beweging, waarbij aandacht 
voor de Four Freedoms speech van Roosevelt mooi aansluit 
bij wat in de toekomst van leerlingen verwacht wordt. Zo stelt 
de commissie Curriculum.nu voor om binnen het leergebied 
Nederlands leerlingen veel meer te laten experimenteren 
met taal en vormen van taal  ‘om daarmee uiting te geven 
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aan ideeën, ervaringen, gevoelens en intenties’. Hier ziet zij 
een belangrijke rol voor spelen met retorische middelen. Juist 
hierbij sluit aandacht voor de klassieke retorica, zo prominent 
in de speech van Roosevelt, mooi aan. Oefenen met speechen 
(les 1) betekent oefenen met een vaardigheid waar leerlingen 
niet alleen veel lol in hebben, maar die heel belangrijk kan zijn 
voor hun zelfvertrouwen en de sociale interactie. Dit geldt ook 
voor het onderhandelen, dat in een aantal van de lessen in 
dit boekje centraal staat. Hierin gaat het niet alleen om helder 
en overtuigend argumenteren, maar vooral ook om het goed 
beluisteren wat de argumenten van anderen zijn, om daar dan 
op voort te bouwen. Een belangrijke vaardigheid in het talen-
onderwijs, en in het leven.

Waar het gaat om de vreemde talen, zoals Engels, wordt 
intercultureel begrip nog belangrijker dan het al was. Hier biedt 
de focus op de totstandkoming van de Verenigde Naties, en 
de formulering van de Universele Verklaring en veel mensen-
rechtenverdragen een waardevolle concretisering. Wat waren, 
in 1948, de verschillende perspectieven op mensenrechten? 
Gandhi schreef bijvoorbeeld aan de Commissie die achtergron-
donderzoek deed voor de Universele Verklaring wat hij leerde 
van zijn analfabete moeder: ‘Alle rechten die wij verdienen en 
moeten behouden vloeien voort uit het vervullen van onze 
plichten’. In de rollenspelen in les 4 en 6 nemen leerlingen de 
positie in van verschillende landen, en verschillende culturen, 
om van daaruit te beargumenteren wat fundamentele vrijhe-
den in zouden moeten houden, en hoe deze er in verschillende 
hoeken van de wereld uitzien. 

De populariteit van de Vier Vrijheden was voor een groot deel 
te danken aan de schilderijen van Norman Rockwell. Ook 
vandaag kan een foto, bijvoorbeeld van een peuter op het 
strand, meer teweeg brengen in het beschermen van die vrij-

heden dan duizend teksten. Wij besteden in dit inspiratieboek 
daarom ook expliciet aandacht aan de Vier Vrijheden als thema 
in het kunstonderwijs. Gedichten, schilderijen, vlogs over 
vrijheid maken het abstracte onderwerp concreet. Met kunst-
zinnige oriëntatie moeten leerlingen, volgens de wet, leren om 
‘beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er 
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te 
communiceren’. Mogen zeggen wat je denkt, geloven wat je 
wil, een dak, een school, en ’s avonds eten hebben en niet bang 
hoeven zijn; de Vier Vrijheden raken aan veel van wat kinderen 
voelen. Het feit dat alle landen van de wereld afspraken om die 
Vier Vrijheden te beschermen, en de vraag wat wij zelf hiervoor 
kunnen doen, leent zich mooi voor kunstzinnige expressie. 

CONCLUSIE
Dit boekje pleit voor aandacht voor het gedachtegoed van 
de Roosevelts: de Vier Vrijheden, de institutionalisering ervan 
binnen de Verenigde Naties en mensenrechtenverdragen en 
de band tussen Nederland en de Verenigde Staten. Niet alleen 
omdat dit een belangrijk deel van onze geschiedenis vormt, 
maar ook omdat dit vandaag de dag nog zo relevant is.  
Die aandacht past, zoals uiteengezet, in meerdere leergebie-
den. Bij burgerschap, maar ook bij alle mens- en maatschappij-
vakken en bij de talen als Nederlands en Engels. 

Waar deze aandacht altijd al relevant was, is dit extra het geval 
met de recent herziening van de burgerschapsopdracht. Veel 
meer dan vroeger staan daar nu ‘de universeel geldende funda-
mentele rechten en vrijheden van de mens’ centraal. Dit verhaal 
kan op veel manieren verteld worden, maar de Vier Vrijheden 
hebben daarin logischerwijze een plek. Het is dan ook onze hoop 
dat, met de uitwerking van de burgerschapsopdracht, deze 
vrijheden, de Verenigde Naties, de Universele Verklaring en de 
mensenrechtenverdragen als het EVRM meegenomen worden.

Dit geldt ook voor de lopende herziening van de andere 
vakken, zoals geschiedenis, maatschappijleer en aardrijkskun-
de. Het is jammer om de geschiedenis van de WOII te behan-
delen zonder aandacht voor de instituties opgericht zodat die 
oorlog nooit meer plaats zou vinden. Het is feitelijk incorrect 
om, bij maatschappijleer, te spreken over grondrechten in 
Nederland en daarbij alleen maar te wijzen naar de Grondwet. 
En het is een gemiste kans om, bij aardrijkskunde, het te 
hebben over duurzaamheid zonder in te gaan op de Sustaina-
ble Development Goals. Dit zeker omdat juist deze onderwer-
pen zich goed lenen voor inspirerend, activerend onderwijs, dat 
leerlingen stimuleert om zelf het verschil te maken en daartoe 
de middelen in handen geeft. De voorbeeldlessen die volgen, 
laten zien hoe dat kan. 

©Rem van Den Bosch
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Inspiratielessen

Inspiratielessen

Courtesy of the FDR Library
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Jouw Four 
Freedoms 
Speech

60 min.

Retorica Franklin Roosevelt

Four Freedoms Awards

Voortgezet onderwijs, kan op verschillende niveaus

Vier Vrijheden

ACHTERGRONDINFORMATIE 

Woorden kunnen de wereld veranderen. 
Grote sprekers hebben oorlogen veroor-
zaakt, overwinningen afgedwongen, en 
vrede voortgebracht. Denk aan Hitler’s 
opzwepende redevoeringen, Churchill’s 
‘blood, sweat and tears’ en Martin Luther 
King’s ‘I have a Dream’. De Four Freedoms 
speech van Franklin Roosevelt geldt ook 
als een speech die de wereld veranderde. 
Op korte termijn, door de Amerikanen 
ervan de overtuigen dat zij Europa moesten 
helpen. Maar ook op langere termijn, door 
het fundament te leggen voor de Verenigde 
Naties, en de mensenrechten.

Dat zat zo. De Amerikanen hadden, met de 
Eerste Wereldoorlog en de crisis van de jaren 
dertig nog vers in het geheugen, weinig zin 
om een rol te spelen in een oorlog ver weg.  
President Franklin Deleanor Roosevelt (FDR) 
zag dit anders. Hij begon net aan zijn derde 
termijn als president en zag, als internatio-
nalist, een belangrijke rol voor de VS in de 
oorlog. 

Daarbij benadrukte hij in zijn ‘State of the 
Union’, de speech waarmee Amerikaanse 
presidenten jaarlijks het Congres toespreken, 
dat het hier niet ging om zo maar een oorlog 
aan de andere kant van de wereld. Wat op 
het spel stond, betoogde hij, waren Vier 
Vrijheden. De Vrijheid van Meningsuiting 
en van godsdienst, en de Vrijwaring van 
Vrees en van gebrek. Dit laatste betekent 
geen honger, een dak boven je hoofd, naar 
school kunnen gaan. Die Vier Vrijheden, zei 
Roosevelt, moesten gelden iedereen ter 
wereld, overal op de wereld. En die vrijheden 
bereiken het eigenlijke doel van de oorlog. 
Deze speech zou enorme invloed hebben, 
deels door de populariserende schilderijen 
die Norman Rockwell erover maakte. In het 
Atlantisch Handvest, opgesteld in 1941, 
spraken Roosevelt en Churchill af dat zij 
samen werkten aan een toekomst waarin ‘all 
the men, in all the lands, may live out their 
lives in Freedom from Fear and from want’. 
Deze vrijheden vormden de basis voor de 
doelstellingen van de Verenigde Naties, de 
Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens, en de mensenrechten die wij vandaag 
hebben.

THEMA

NIVEAU

VAARDIGHEDEN

Spreken in het openbaar

Schrijven

Vrijheid concreet maken 

MATERIAAL NODIG

De PowerPoint
Een uitgeprint werkblad per scholier
Uitgeknipte kaarten met de  
Vier Vrijheden in een envelop
Filmpjes met de Four Freedoms Speech  
en die van Malala Yousafzai

Alle digitale materialen zijn te dowloaden via  
www.fourfreedoms.nl/onderwijs 

VOORBEREIDING

Lezen achtergrondmateriaal, uitprinten en digitaal  
klaarzetten materiaal, regelen ruimtes waar leerlingen  
goed op elkaar kunnen oefenen. 

Auteur: Barbara Oomen

inspiratieles 1. 
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de les

In Middelburg worden de Four Freedoms 
nog iedere twee jaar herdacht met de 
uitreiking van de Four Freedoms Awards. 
In aanwezigheid van de Roosevelt familie 
en het Koninklijk Huis, worden mensen en/
of organisaties die zich inzetten voor de 
Vier Vrijheden onderscheiden met een Four 
Freedoms Award.

Dat de ‘Four Freedoms speech’ zo invloedrijk 
werd lag zowel aan wat FDR zei, als hoe hij 
het zei. De president wist veel van retorica, 
de klassieke kunst van het overtuigend 
spreken. In zijn vele quotes die het internet 
sieren vallen stijlfiguren te herkennen als 
anaphora ( ‘Men are not prisoners of fate,  
but prisoners of their own minds) en  
chiasmus (‘We cannot always build a future 
for our youth, but we can build our youth 
 for the future). Hij bracht zijn speeches ook 
heel overtuigend, waarbij hij ervoor zorgde 
dat hij, ondanks zijn verlamming, altijd 
staande sprak. 

Op Nederlandse scholen is er vaak weinig 
aandacht voor retorica. Toch is het oefenen 
van ‘de kunst van de overtuiging’ (Aristote-
les) voor iedere leerling de moeite waard. 
Daarom bevat deze les ook een aantal advie-
zen om ieder betoog overtuigend te maken 
– of het het nu gaat om ouders en bedtijd, 
klasgenoten overtuigen van jouw mening, of 
het opkomen voor de Vier Vrijheden.  

I. Vandaag gaat het over spreken in het openbaar, en het 
verschil dat woorden kunnen maken. Daarover meteen 
een vraag: wanneer is het voor het laatst dat iemand jou 
echt op andere gedachten heeft gebracht? Dit kan natuur-
lijk over elk onderwerp zijn. 

(Bespreken met de buren, even centraal bespreken, 5 min max)

II. Hoe woorden het verschil kunnen maken: de Four  
Freedoms speech van FDR vormt daarvan een voorbeeld.  
Wie weet wie hij was? (Drie keer president VS, ook tijdens 
de oorlog, had polio, New Deal). Hij was dus ook president 
in de tijd dat de oorlog in Europa startte. De VS was in 
die tijd echt isolationistisch, en had geen behoefte om 
betrokken te raken bij een oorlog in Europa. Franklin wilde 
dit wel en formuleerde in zijn Speech to Congress, op 6 
januari 1941, dat het ging om Vier Vrijheden. Weten jullie 
welke deze waren? (Inventariseren). Laten wij eens kijken  
( evt filmpje speech Roosevelt laten zien). (10 min max)

III. Die Four Freedoms spraken enorm aan. Wij zullen later 
bespreken hoe zij een van de doelstellingen werden van 
de VN, en bouwsteen van het denken over mensenrech-
ten. Zij werden onder andere bekend door deze tekening 
van Norman Rockwell, waarop laatst nog een moderne 
variant kwam.

IV. Mensen over de hele wereld kennen FDRs Four Freedoms, 
maar dat geldt in het bijzonder in Nederland, in Zeeland. 
Weten jullie waarom? De familie Roosevelt kwam uit  
Zeeland, waarschijnlijk oud Vossemeer, in de 17e eeuw 
naar Amerika verhuisd. Er is nu nog van alles op Tholen te 
zien
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V. Daarom worden al sinds 1982 in Zeeland iedere twee jaar 
de Four Freedoms Awards uitgereikt. Weten jullie daar  
iets van? Kennen jullie mensen die een award hebben 
gekregen? 

VI. Ook die laureaten moet het vaak, net zoals FDR, hebben 
van hun woorden, en vermogen om stelling te nemen. 
Dat geldt zeker voor Malala, die zich inzette voor het recht 
op onderwijs voor meisjes in Pakistan en dat bijna met 
haar leven moest bekopen. (speech vanaf 4’52 laten zien) 

VII. En nu jij! Wat als jij de vrijheid met woorden moest 
verdedigen? Ik ga je zo vragen om een verhaal van 1 – 1.5 
minuut te schrijven waarin je één vrijheid verdedigt, maar 
geef eerst een paar regels voor een goede speech, zoals 
die van Roosevelt en van Malala. De Retorica (de kunst van 
het overtuigen) is een hele oude kunst, die al teruggaat 
tot de Grieken en Romeinen en ver daarvoor. Een paar 
algemene regels zie je hier (Deze slide kan vereenvoudigd 
worden naargelang het niveau) 

VERDIEPING / UITBREIDING:
•	 Deze les kan ook goed over twee, of meerdere 

bijeenkomsten worden verdeeld. Dan is de eerste  
bijeenkomst inleidend, werken leerlingen thuis  
aan hun speech, en presenteren zij die tijdens  
de volgende les

•	 Leerlingen kunnen ook de speeches van de  
laureaten van de Four Freedoms Awards 
bestuderen. Deze zijn beschikbaar via  
www.fourfreedoms.nl . Zij  kunnen dan ook  
doen alsof zij ‘presenter’ zijn, en een speech 
schrijven gericht aan een van de laureaten. 

VERDERE INFORMATIE:
•	 Filmpje: Van Roosevelt’s  

Vier Vrijheden  
naar onze  
mensenrechten: 

•	 Four Freedoms Speech Franklin Delano Roosevelt, 
via internet en Youtube. 

VIII. (Uit de envelop met de uitgeknipte Vier Vrijheden).  
Kies een van de Vier Vrijheden. Neem nu 10 minuten om 
een betoog van 60 – 90 seconden te schrijven over  
waarom die vrijheid ook vandaag de dag nog belangrijk  
is. Begin met een concreet voorbeeld. Onthoud de  
regels van de retorica.

IX. (Deel de werkbladen uit, de leerlingen gaan hierop aan 
het werk). 

X. Als iedereen klaar is, vraag je ze om in groepjes van drie, 
staand, de pitch te houden. Daarna vraag je of groepsge-
noten een iemand voor willen dragen om de pitch ook 
voor de hele klas te houden (1 of meer afhankelijk van de 
tijd). Dan sluit je af door te samenvatten wat ze geleerd 
hebben, en met de vraag of er vragen zijn.
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Jouw
speech

werkblad 
(GEBRUIK DIT BLAD VOOR AANTEKENINGEN)

SAMENVATTING/CONCLUSIE 
EN DUS?
(Call to action): wat moeten 
mensen doen (grote klapper 
aan het einde)

EVT WEGHALEN 
TEGENWERPINGEN

REDENEN 
om het met je eens te zijn

DE STRUCTUUR VAN JE VERHAAL 

IK GA HET HEBBEN 
OVER WAAROM 

(JOUW VRIJHEID)
ZO BELANGRIJK IS

OPENING 
Iets waardoor mensen meteen 
opletten (bv iets over jouw 
betrokkenheid bij het onderwerp 
(Ethos) of iets wat nu speelt 
(Kairos)

WAT PRECIES JOUW STELLING IS 
Waarvan wil je mensen 
overtuigen (Bv: De Vrijheid van 
Meningsuiting betekent ook 
goed luisteren)
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Mijn korte speech gaat over: Mijn korte speech gaat over:

Mijn korte speech gaat over: Mijn korte speech gaat over:

Mijn korte speech gaat over: Mijn korte speech gaat over:

Mijn korte speech gaat over: Mijn korte speech gaat over:

De Vrijheid van Meningsuiting De Vrijheid van Religie

De Vrijwaring van Gebrek De Vrijwaring van Vrees

De Vrijheid van Meningsuiting De Vrijheid van Religie

De Vrijwaring van Gebrek De Vrijwaring van Vrees

Rolkaarten
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Malala Yousafzai, Four Freedoms Laureaat - 

Freedom from Fear Award (2014)
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De Vier 
Vrijheden 
(Geschiedenis)

60 min.

New Deal Vrijheid

Voortgezet onderwijs, bovenbouw

Franklin Roosevelt

ACHTERGRONDINFORMATIE 

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918) richtten de overwinnaars, 
aangevoerd door de Verenigde Staten, 
Frankrijk, en Groot-Brittannië, de Volken-
bond op, een internationale organisatie op 
om in de toekomst de vrede te bewaren. De 
Volkenbond kon haar beloftes op de lange 
termijn echter niet waarmaken: hoewel deze 
organisatie in haar beginjaren enkele succes-
sen boekte, bleek ze niet in staat om in de 
jaren dertig de agressie van Japan, Italië, en 
Nazi-Duitsland in te tomen. Het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog gaf dan ook 
aanzet tot een breed internationaal debat 
over hoe de vrede na de oorlog dit keer wel 
gegarandeerd zou kunnen worden.

Een cruciale eerste stap werd hierin gezet 
door president Franklin D. Roosevelt van de 
Verenigde Staten. Roosevelt was sinds 1933 
aan de macht, en had in eigen land grote 
populariteit verworven door zijn ‘New Deal’: 
de grote overheidsprogramma’s waarmee hij 
de werkloosheid en armoede probeerde te 
bestrijden. Op internationaal terrein waren 
zijn ambities tot nog toe echter beperkt. In 
de nasleep van de Grote Depressie was de 
Amerikaanse samenleving diep verdeeld 
over de mate waarin de Verenigde Staten 
zich al dan niet afzijdig zou kunnen houden 
van de ontwikkelingen in Europa en Azië.

Met het uitspreken van zijn zogenaamde 
Four Freedoms speech op 6 januari 1941 
nam Roosevelt stelling in dit debat. In de 
toespraak kondigde hij aan Verenigde 
Staten zich zou inzetten voor een wereld 
waarin vier universele menselijke vrijheden 
zouden worden gewaarborgd: Vrijheid van 
Meningsuiting, Vrijheid van Godsdienst, 
Vrijwaring van Gebrek en Vrijwaring van 
Vrees. De eerste twee van deze freedoms 
waren klassieke Amerikaanse thema’s, die al 
sinds 1791 in de grondwet waren verankerd. 
Roosevelt stelde echter een bredere en 
diepere definitie van vrijheid voor, door 
deze rechten te koppelen aan de behoefte 
aan economische zekerheid (‘Freedom from 
Want’) en internationale vrede en veiligheid 
(‘Freedom from Fear’). Deze Vier Vrijheden 
waren voor hem onlosmakelijk met elkaar 
verbonden, en zouden in de hele wereld van 
toepassing moeten zijn.

THEMA

NIVEAU

VAARDIGHEDEN

Analyseren bronmateriaal

Kritisch nadenken

MATERIAAL NODIG

Een uitgeprint werkblad per scholier
De PowerPoint presentatie “Roosevelt 
en de Vier Vrijheden”
Voor de optionele vervolgopdracht:  
een mobiele telefoon met camera per groep,  
een middel om digitale foto’s in de klas te tonen. 

Werkbladen en PowerPoint te downloaden 
via: www.fourfreedoms.nl/onderwijs

VOORBEREIDING

Lezen achtergrondmateriaal, uitprinten en 
digitaal klaarzetten materiaal.

Auteur: Cees Heere

inspiratieles 2. 
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Roosevelt maakte de Four Freedoms tot grondslag van zijn 
plannen voor de naoorlogse wereld. Samen met de leiders 
van Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie, Winston Churchill en 
Josef Stalin, kwam hij overeen dat er na de overwinning op 
Nazi-Duitsland en Japan een nieuw internationaal systeem  
zou worden ingericht. Centraal hierin stond een nieuwe 
organisatie, de Verenigde Naties, waarin de ‘Grote Drie’ samen 
zouden optreden om de internationale vrede en veiligheid  
te bewaren. Tevens zette Roosevelt zich in voor het oprichten 
van een tweetal nieuwe internationale organisaties op  
economisch terrein, de Wereldbank en het Internationaal 
Monetair Fonds, die samen zouden waken over internationale 
economische stabiliteit. 

Roosevelt zou het einde van de oorlog niet zelf meemaken: 
hij overleed op 12 April 1945, slechts een paar weken voordat 
Nazi-Duitsland zich overgaf. Zijn weduwe, voormalig First Lady 
Eleanor Roosvelt, zou vervolgens door Roosevelt’s opvolger 
Harry Truman worden benoemd tot Amerikaanse vertegen-
woordiger in de mensenrechtencommissie van de VN, om hier 
een concrete invulling aan de Vier Vrijheden te geven.  
De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens,  
in 1948 aangenomen door de VN, is aan haar inspanningen  
te danken. 

De visie die Roosevelt met zijn Four Freedoms uiteenzette is 
nooit volledig uitgekomen. De samenwerking tussen de VS en 
de Sovjetunie overleefde de oorlog niet, en tijdens de Koude 
Oorlog handelden beide supermachten regelmatig in strijd 
met de mensenrechtenverklaring die ze hadden ondertekend. 
Ook maken historici een aantal kanttekeningen bij het beleid 
dat Roosevelt binnen de VS voerde: zo was hij voor zijn New 
Deal afhankelijk van de steun van witte zuiderlingen, waardoor 

deze programma’s veel zwarte Amerikanen structureel bena-
deelden. Evenwel boden de principes van het VN-Handvest en 
de Universele Verklaring nieuwe handgrepen waarmee, in de 
jaren vijftig en zestig, ook onderdrukte bevolkingsgroepen hun 
recht tot zelfbeschikking konden opeisen. 

Ook tegenwoordig blijft het gedachtegoed van de Vier Vrijhe-
den veel mensen inspireren. Sinds 1984 worden afwisselend 
in Nederland en in de Verenigde Staten de zogenaamde Four 
Freedoms Awards uitgereikt, aan mensen die op hun eigen 
manier invulling hebben gegeven aan de realisatie van vrijheid 
in de wereld. De Nederlandse helft van deze prijs wordt iedere 
twee jaar uitgereikt door de Koning in Zeeland, waar de familie 
Roosevelt oorspronkelijk vandaan komt. Onder meer Nelson 
Mandela, Kofi Annan, de Tsjechische president Václav Havel, de 
veertiende Dalai Lama, en Angela Merkel ontvingen deze prijs. 

In deze les worden de Vier Vrijheden geïntroduceerd en ingezet 
in een historisch kader. Leerlingen maken kennis met de 
Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt, die met zijn Four 
Freedoms speech de aanzet gaf tot een brede discussie over 
de naoorlogse wereldorde: hoe zou, na de overwinning van 
de Geallieerden, een herhaling van de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog in de toekomst kunnen worden voorko-
men? Roosevelt benadrukte dat het behoud van de wereldvre-
de zou samenhangen met de bescherming van vier essentiële 
vrijheden: Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Godsdienst, 
Vrijwaring van Gebrek en Vrijwaring van Vrees. Deze les stimu-
leert leerlingen om na te denken over de Vier Vrijheden, en over 
het begrip ‘vrijheid’ in bredere zin, aan de hand van een aantal 
oefeningen waarbij verschillende historische vaardigheden aan 
bod komen, zoals kritisch nadenken, bron-, en beeldanalyse. 

Franklin Delano Roosevelt & Winston Churchill
Courtesy FDR Library.
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I. Inleiding  

Neem samen met de leerlingen de 
hoofdpunten van de les door. 

Bij deze inleiding kan eventueel 
worden benadrukt hoe de les aansluit 
op bestaande kennis over de Tweede 
Wereldoorlog: de Vier Vrijheden waren 
een oproep om toekomstige oorlogen te 
vermijden, en stonden aan de basis van 
de Verenigde Naties en de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. 

Duur: 5 minuten

II. Inleidende Opdracht 

Wijs de leerlingen op de eerste opdracht 
(‘Wat is vrijheid’). De opdracht is erop 
gericht leerlingen attent maken op 
verschillende definities van het begrip 
‘vrijheid’. 

Bespreek de opdracht kort. Hierbij kan je 
verwijzen naar de manier waarop we het 
woord ‘vrijheid’ in de praktijk gebruiken. 
In Nederland zeggen we soms dat we in 
een ‘vrij land’ leven – maar wat bedoelen 
we eigenlijk daarmee? En gelden deze 
vrijheden wel voor iedereen: is een 
dakloze bijvoorbeeld net zo ‘vrij’ om zijn/
haar eigen keuzes te maken als iemand 
met een huis en een goed inkomen?  

Duur: 5 tot 10 minuten

III. Wie was Franklin  
D. Roosevelt?

Roosevelt was de langst regerende presi-
dent uit de Amerikaanse geschiedenis. 
Hij werd vier keer gekozen, en zou tot 
1948 hebben kunnen regeren als hij niet 
tussentijds was overleden. Dit is nu niet 
meer mogelijk: na zijn dood nam het 
Congres in 1951 het 22ste Amendement 
aan, waarmee werd bepaald dat presi-
denten niet langer dan twee termijnen 
konden regeren. 

•	 Hij was van oorsprong van Neder-
landse origine: zijn voorouder Claes 
Janszoon Van Rosenvelt vertrok in 
de 17e eeuw vanuit Zeeland naar 

het toenmalige Nieuw-Amsterdam. 
Zijn familie werd rijk door handel en 
grondbezit. Ook in de politiek waren 
de Roosevelts invloedrijk: zijn verre 
achterneef Theodore Roosevelt was 
van 1900 tot 1908 president. 

•	  Op 39-jarige leeftijd raakte Franklin 
Roosevelt door een ziekte verlamd in 
zijn onderlijf; hij gebruikte de rest van 
zijn leven een rolstoel. Zijn handicap 
was een ‘open geheim’ in de Ameri-
kaanse politiek. Veel mensen wisten 
ervan, maar journalisten vestigden er 
niet de aandacht op. Op foto’s werd 
Roosevelt vaak afgebeeld achter een 
bureau, of in een auto, zodat zijn 
handicap minder opviel.

 
IV.  Amerika in de Jaren Dertig

• Roosevelt kwam aan de macht in 1932, 
op het hoogtepunt van de Grote  
Depressie. 

• Na het instorten van de beurzen in 
1929 maakte de VS een zware  
economische terugval. 

• De industriële productie halveerde,  
en de werkeloosheid steeg met  
meer dan 600%.

• De zittende president, de Republikein 
Herbert Hoover, was relatief terughou-
dend met ingrijpen.

• Roosevelt stelde in plaats daarvan 
voor om met grote overheidsprogram-
ma’s de economie te stimuleren en 
werkloze Amerikanen aan het werk  
te zetten.

V.  De ‘New Deal’

Optioneel: inventariseer, hebben leerlin-
gen gehoord van de “Green New Deal”? 
Dit beleidsplan om klimaatverandering 
te bestrijden is vernoemd naar het beleid 
van Franklin Roosevelt.

Het beleid van Roosevelt werd ook wel 
de “New Deal” genoemd. Dit was een 
overkoepelende term voor een veelvoud 
aan overheidsprogramma’s om de 
economie te stimuleren.

Wat hield de New Deal zoal in?
•	 Programma’s om werklozen te laten 

werken voor de overheid, bijvoorbeeld 
door bomen te planten en wegen aan 
te leggen;

de les
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•	  Ontwikkeling van achtergebleven 
gebieden, bijvoorbeeld door elek-
triciteit en schoon drinkwater aan te 
bieden op het platteland.

•	 Later ook programma’s om de sociale 
zekerheid te vergroten, onder meer 
door een nationaal pensioen en 
werkeloosheidsuitkering. 

Dit was een radicale omwenteling in de 
Verenigde Staten, waar overheidsingrij-
pen traditioneel werd gewantrouwd. De 
New Deal riep verzet op uit het zaken-
leven, waar veel mensen Roosevelt’s 
plannen zagen als een inperking van 
hun vrijheid om zelf hun onderneming 
te runnen. Roosevelt gaf als tegenargu-
ment dat vrijheid voor de hele bevolking 
moest gelden, en dat dit zou staan of 
vallen met economische zekerheid. 
Opdracht 2 gaat over deze discussie.

Duur: 5 minuten

VI. Opdracht: ‘Een bredere  
definitie van vrijheid’

Wijs leerlingen op de brontekst bij 
opdracht 2. Deze is afkomstig uit één van 
Roosevelt’s zogenaamde ‘fireside chats’ 
– radiotoespraken waarin Roosevelt het 
volk toesprak. Hierbij is te eventueel op 
te merken dat Roosevelt effectief gebruik 
maakte van de radio, wat in de jaren 
dertig een betrekkelijk nieuw massacom-
municatiemiddel was.

Roosevelt geeft in deze tekst antwoord 
op de argumenten van sommige van 
zijn tegenstanders, waaronder zijn voor-
ganger Herbert Hoover, die hem ervan 
beschuldigde dat hij de vrije markt te 
veel zou inperken. Roosevelt legt hier uit 
dat hij een ‘bredere definitie’ van vrijheid 
voorstaat, waarbij kansengelijkheid 
voorop staat. Als iemand werkloos of 
arm is, benadrukt Roosevelt, is hij/zij in 
feite minder vrij dan mensen die wel 
bestaanszekerheid hebben.

Duur: 5-10 minuten

VII.  Tegenover de New Deal: 
Hitler’s Nieuwe Wereldorde

Roosevelt was tijdgenoot van Adolf 
Hitler: hij kwam enkele maanden na 
Hitler aan de macht en overleed een paar 
weken voordat de Nazi-leider zelfmoord 
pleegde. Tijdens de jaren dertig maakten 
de Nazis goede sier met hun eigen 
plannen om de Duitse economie, die ook 
zwaar getroffen was door de depressie, 
uit het slop te trekken. Met zijn New Deal 
gaf Roosevelt dus in feite ook antwoord 
op Adolf Hitler: hij wilde laten zien dat 
ook een democratie in staat was om 
effectief op te treden tegen armoede en 
werkeloosheid.

Nadat Nazi-Duitsland in September 1939 
de Tweede Wereldoorlog begon en grote 
delen van Europa bezette, bleef de VS 
over als een van de weinige democrati-
sche landen ter wereld. Onder de Ameri-
kaanse bevolking was veel tegenstand 
tegen deelname aan de oorlog, maar 
Roosevelt en zijn medestanders wilden 
actiever optreden om Groot-Britannië te 
steunen

VIII.  De Vier Vrijheden

Met zijn ‘State of the Union’, de jaarlijkse 
toespraak van de president tegenover 
het Congres, probeerde Roosevelt zijn 
mede-Amerikanen te overtuigen van de 
noodzaak om op te treden tegen Hitler.  
Hij deed dit door het idee van vrijheid 
centraal te stellen. Amerika zou zich 
internationaal inzetten voor vier essen-
tiële vrijheden: Vrijheid van Meningsui-
ting, Vrijheid van Godsdienst, Vrijwaring 
van Gebrek en Vrijwaring van Vrees..

De eerste twee concepten zullen leerlin-
gen waarschijnlijk bekend voorkomen:
•	 Freedom of Speech is een principe 

met diepe wortels in de Amerikaanse 
politieke cultuur, en is al sinds 1791 
onderdeel van de Amerikaanse grond-
wet;

•	 Freedom of Worship werd door Roose-
velt apart benoemd, mogelijk omdat 
hij op deze manier de steun zocht van 
de Amerikaanse kerkorganisaties voor 
zijn strijd tegen Nazi-Duitsland.



28

Dit geldt misschien niet voor de laatste 
twee. Dit is niet vreemd, want deze 
invulling van het concept ‘vrijheid’ was 
ook nieuw voor een groot deel van 
Roosevelt’s publiek: 

•	 Met Freedom from Want (Vrijwaring 
van Gebrek) wordt bedoeld dat 
mensen ‘vrij’ moeten zijn van honger, 
werkloosheid, en armoede: alleen als 
in deze basisbehoeftes is voorzien kan 
een mens een vrij leven leiden. Dit was 
een basisprincipe van de New Deal.

•	 Freedom from Fear (Vrijwaring van 
Vrees) is een referentie naar de oorlog 
zelf: Roosevelt roept hiermee op tot 
een algemene ontwapening. Ook deze 
retoriek had wortels in de New Deal: 
bij zijn inauguratierede in 1933 had 
Roosevelt al verklaard dat Amerikanen 
‘niets te vrezen hebben, behalve angst 
zelf’.

Tot slot benadrukte Roosevelt dat deze 
‘Amerikaanse’ vrijheden overal ter wereld 
zouden moeten gelden. 
Optioneel: toon een deel van de video 
waarin Roosevelt de Vier Vrijheden 
benoemt.

IX. Opdracht 3. De Vier  
Vrijheden Uitgebeeld

Verwijs leerlingen naar hun werkblad. 
Hierop staan de ‘Vier Vrijheden’ op twee 
verschillende manieren uitgebeeld. De 
originele afbeeldingen zijn afkomstig 
van de Amerikaanse schilder Norman 
Rockwell, die in 1943 de opdracht kreeg 
om de Vier Vrijheden uit te beelden voor 
het Amerikaanse publiek. Rockwell schil-
derde vier scenes uit zijn woonplaats in 
Vermont. In 2016 deden twee kunste-
naars, Hank Willis Thomas en Emily Shur, 
een poging om deze beelden te herinter-
preteren voor de 21ste eeuw. 

Verdeel de klas in vier groepen. Iedere 
groep behandelt een tweetal beelden.

Bij het bespreken kunnen de volgende 
aandachtspunten aan bod komen:
•	 “In Rockwell’s originelen worden alleen 

witte Amerikanen afgebeeld.” Dit is 

duidelijk anders op de herinterpreta-
ties, waar vrouwen en personen van 
kleur van uitgebreider aan bod komen.

•	 Roosevelt zei dat zijn vrijheden ‘overal 
ter wereld’ van toepassing zouden 
moeten zijn, maar Rockwell kiest hier 
voor vier typisch Amerikaanse beel-
den: zo is Freedom from Want afge-
beeld als een viering van thanksgiving 
met een grote kalkoen. Waarom zal hij 
hiervoor hebben gekozen? Hoe had 
hij de ‘vrijheden’ ook anders kunnen 
uitbeelden?

Duur: 10 minuten

X. Bouwstenen voor een  
nieuwe wereld

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 
de Vier Vrijheden gebruikt als een slogan 
waarmee de Geallieerden hun visie voor 
een wereld na de oorlog konden samen-
vatten. Maar hoe moesten die Vrijheden 
in de praktijk worden gebracht? Tijdens 
de oorlog kwam Roosevelt met de twee 
andere Geallieerde leiders, Winston 
Churchill en Josef Stalin, overeen dat er 
een nieuw internationaal systeem moest 
komen om de Vier Vrijheden te garande-
ren. Dat werd de Verenigde Naties. 

Afgebeeld is de “Four Freedoms flag”: 
een witte vlag met vier horizontale rode 
strepen. Dit was een vroeg ontwerp voor 
de vlag van de Verenigde Naties, later 
vervangen door de bekendere blauwe 
vlag met de witte wereldbol.

XI. Van Vrijheden naar 
mensenrechten

Roosevelt maakte het einde van de 
oorlog en het oprichten van de VN 
uiteindelijk niet meer mee: hij overleed 
in April 1945. Maar zijn weduwe, Eleanor 
Roosevelt, zou vanaf 1947 meeschrijven 
aan de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. Dit document 
vormt nog steeds de basis van ons 
huidige concept van mensenrechten. 
Hierin staan de rechten op Vrijheid van 
Meningsuiting en godsdienstvrijheid, 
maar ook bijvoorbeeld het recht op 
onderwijs, en het recht op een mens-
waardig bestaan.  
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XII. De Four Freedoms vandaag 
de dag…

Roosevelt en de Vier Vrijheden worden 
nog steeds herdacht, zowel in Amerika 
als in Nederland. Ieder jaar sinds 1984 
worden er, afwisselend in New York en in 
Middelburg, afwisselend de Four Free-
doms Awards uitgereikt. In Nederland 
worden deze uitgereikt door de koning. 
Over de jaren heen hebben mensen die 
zich hebben ingezet voor vrijheid en 
mensenrechten deze prijs ontvangen. 
Een voorbeeld daarvan was de Zuid-Afri-
kaanse president Nelson Mandela, die 
zich als jonge man had laten inspireren 
door de Vier Vrijheden en na 1994 een 
einde maakte aan de Apartheid in 
Zuid-Afrika.

XIII. Einde en afsluiting

Dit brengt ons aan het eind van de les. 
Als de les onderdeel vormt van een 
breder lesprogramma, kan hier worden 
vooruitgeblikt op volgende lessen. 

Eventueel kan hier uitleg worden gege-
ven over de volgende huiswerkopdracht: 

XIV. Optioneel: Vervolgopdracht

Deze opdracht borduurt voort op een 
aantal elementen uit deze les: het 
concept van de Vier Vrijheden, en de 
invulling die daaraan werd gegeven door 
Norman Rockwell. Leerlingen worden 
met deze opdracht uitgedaagd om een 
“vijfde vrijheid” te bedenken. Als zij 
Roosevelt hadden mogen adviseren, 
welke “vrijheid” had hij aan zijn speech 
kunnen toevoegen? Verwijs leerlingen 
hierbij eventueel terug naar Opdracht 1: 
wat hebben mensen nodig om echt in 
vrijheid te kunnen leven? 

Vervolgens kunnen leerlingen nadenken 
over een manier waarop ze die vrijheid 
kunnen uitbeelden, in de stijl van 
Rockwell. 

Duur: ca. 40 minuten
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Opdracht 1. Wat is vrijheid?
Bekijk het schema hieronder en beantwoord de volgende vragen:
•	 Zet een kruisje voor drie van deze invullingen die je het meest belangrijk vindt. Waarom kies je juist hiervoor?
•	 Welke invulling zou je zelf toevoegen? Wat betekent vrij zijn voor jou?

‘Vrij zijn’ betekent dat je…

Zelf een bedrijf mag  
beginnen

Als man en vrouw dezelfde  
rechten hebt Niet wordt gecensureerd

Politieke leiders kan kiezen en 
weer kan wegstemmen Zeker bent van een inkomen In vrede kan leven

Kan trouwen met wie je wilt Niet in armoede hoeft te leven ’s Avonds over straat kan lopen zonder 
bang te zijn

Een godsdienst mag  
beoefenen op de manier  

die je zelf wil
Zelf je beroep kan kiezen Een school mag oprichten die past bij 

je levensovertuiging

Een school mag kiezen die bij 
je past

Mag demonstreren als je het 
ergens niet mee eens bent Een dak boven je hoofd hebt

Kennis mag delen en  
opzoeken (bijvoorbeeld  

op het internet)

Weet dat je vanavond genoeg te 
eten hebt In de krant kan schrijven wat je wil

Niet zonder reden mag 
worden gearresteerd

Weet dat de overheid je persoon-
lijke informatie niet zomaar mag 

bewaren
Mag stemmen voor de Tweede Kamer

Leerlingen
werkblad 
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Opdracht 2. Een ‘bredere definitie van vrijheid’
Lees onderstaande bron en beantwoord de volgende vragen: 

•	  Wat denk je dat Roosevelt met deze toespraak probeerde te bereiken? 
 
 

•	  Wat denk je dat Roosevelt in de laatste zin bedoelt met een ‘bredere definitie van vrijheid’? Hoe verschilt die, volgens hem, van 
de manier waarop het begrip vrijheid tot nu toe in Amerika is toegepast? 
 
 

Bron: Franklin Roosevelt, radiotoespraak, ‘On Government and Capitalism’, 30 september 1934

‘In onze inspanningen voor economisch herstel wijzen we aan de ene kant het idee af dat de economie moet worden 
overgenomen door een allesomvattende overheid. Aan de andere kant wijzen we het al even onhoudbare idee af dat het 
bieden van steun, wanneer het bedrijfsleven die hulp nodig heeft, een beperking van vrijheid zou zijn… Ik geloof nog 
steeds in idealen. Ik ben geen voorstander van een terugkeer naar die oude definitie van vrijheid, waaronder een vrije 
natie ondergeschikt wordt gemaakt aan de wensen van een bevoorrechte minderheid. Ik ben voorstander, en weet zeker 
dat jullie dat ook zijn, van deze bredere definitie van vrijheid, waarmee we nu de gewone man op weg brengen naar meer 
vrijheid, meer zekerheid, dan hij ooit heeft gekend in de geschiedenis van Amerika.’
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Opdracht 3. De Vier Vrijheden in beeld
Hieronder zijn de originele schilderijen van de artiest Norman Rockwell afgebeeld. Rockwell kreeg de opdracht om de  
Vier Vrijheden uit te beelden voor het Amerikaanse publiek. Hij koos ervoor om scenes te schilderen uit zijn woonplaats in Vermont. 
In 2016 deden twee Amerikaanse kunstenaars een poging om deze beelden te vertalen naar hedendaags Amerika.

Beantwoord de volgende vragen: 

•	  Bekijk eerst het origineel van Rockwell. Bij welke vrijheid past dit beeld? Hoe heeft hij dit uitgebeeld?  
 
 
 
 
 

•	  Vind dat dit beeld deze vrijheid goed illustreert? 
 
 
 
 
 

•	  Vergelijk het schilderij van Rockwell met de moderne interpretatie van Hank Willis Thomas en Emily Shur. Welke verschillen vallen 
je op? Waarom denk je dat de fotograaf deze verschillen hebben aangebracht?
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Opdracht 4. Een Vijfde Vrijheid?
Welke vrijheid zou jij aan het lijstje van Roosevelt toevoegen? Wanneer leef je in een vrije samenleving?  
Praat hierover met je groepsgenoten. Kijk voor inspiratie eventueel naar de invullingen van vrijheid bij Opdracht 1. 
Vallen deze allemaal onder de ‘Vier Vrijheden’? 

Ga vervolgens aan de slag met de volgende opdracht: 

•	  Stel: je adviseert Roosevelt bij het schrijven van zijn Four Freedoms speech in 1941. Welke ‘vrijheid’ zou jij aan zijn 
lijst willen toevoegen? 
 
 

•	  Denk samen met je groep na over een manier om deze ‘Vijfde Vrijheid’ uit te beelden, in de stijl van Norman 
Rockwell. Maak een foto van het resultaat.

Four Freedoms Wall located in the Franklin D. Roosevelt Memorial in Washington, D.CFour Freedoms Wall located in the Franklin D. Roosevelt Memorial in Washington, D.CFour Freedoms Wall located in the Franklin D. Roosevelt Memorial in Washington, D.C
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De Vier 
Vrijheden op 
de basisschool

5 minuten - 2 uur 
(samen te combineren)

Verenigde Naties Kinderrechten

Four Freedoms Awards Vrijheid in het dagelijks leven

Vier Vrijheden

ACHTERGROND

In de groepen 7 en 8 van de basisschool is 
vrijheidseducatie een belangrijk aspect van 
het nieuwe leergebied burgerschap. In de 
bouwstenen van curriculum.nu is er ruimte 
om de Vier Vrijheden aan bod te laten komen. 
Onderstaande lesactiviteiten beogen daaraan 
bij te dragen. Ze sluiten aan bij de bouwste-
nen vrijheid en gelijkheid, macht en inspraak, 
democratische cultuur, identiteit, solidariteit en 
diversiteit. Aandacht voor de Vier Vrijheden 
past ook goed bij een aantal kerndoelen in 
de bestaande Leergebieden: oriëntatie op 
jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en 
Nederlands. 

Wat hier volgt is niet één les, maar een 
serie activiteiten over het begrip vrijheid in 
het algemeen en de Vier Vrijheden in het 
bijzonder. Ze volgen elkaar logisch op, maar 
je kunt ze ook los van elkaar gebruiken. Zo 
kan de opdracht voor de kunstvakken, met 
beeldende vorming als invalshoek, op een 
ander moment gepland worden dan de 
lessen waarin kennis van de Vier Vrijheden 
centraal staat.

Korte samenvatting van de lessen:
•	 Een woordspin over vrijheid. Hier introdu-

ceer je de Vier Vrijheden. Met die invals-
hoek analyseren de leerlingen een tekst 
over de Tweede Wereldoorlog. 

•	 Dan een les, aan de hand van een 
powerpoint, over de Verenigde Naties, de 
Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens en de kinderrechten. Leerlingen 
onderzoeken het verband tussen de Vier 
Vrijheden en een aantal kinderrechten.

•	 Aan de hand van een filmpje over Majid, 
een gevluchte Syrische jongen, onder-
zoeken leerlingen in hoeverre de Vier 
Vrijheden en kinderrechten een  rol spelen 
in zijn leven

•	 Het volgende onderdeel gaat over de Four 
Freedoms Awards, de onderscheidingen 
voor mensen die zich inzetten voor het 
realiseren van de Vier Vrijheden. Leerlin-
gen lezen een stuk over Urmila Chaudhary, 
een jonge vrouw uit Nepal. Zij ontving in 
2018 de onderscheiding voor Vrijwaring 
van Vrees. Sinds haar vrijlating als kind-
slaaf, zet zij zich in voor haar voormalige 
lotgenoten. Leerlingen verwerken hun 
leeservaring in een juryrapport.

THEMA

NIVEAU

VAARDIGHEDEN

Vier Vrijheden verbinden met dagelijks leven

Kunst

MATERIAAL NODIG

Specifieke materialen per les

De powerpoints op www.fourfreedoms.nl/onderwijs

 groep 7 en 8      Basisonderwijs

Auteur: Nico Out

inspiratieles 4. 
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•	 De Vier Vrijheden kregen ook dankzij de schilderijen 
van Norman Rockwell wereldwijde bekendheid. In 
een opdracht beeldbeschouwing gaan leerlingen 
die bekijken. 

•	 In 2016 kwamen twee eigentijdse fotografen 
met een nieuwe versie, die de diversiteit van de 
Amerikaanse bevolking weerspiegelt. Leerlingen 
vergelijken die met de afbeeldingen van Rockwell 
en trekken enkele conclusies.

•	 Daarna maken de leerlingen in groepjes elk een 
eigen foto-versie van één van de Vier Vrijheden. 

•	 In een aantal lessen beeldende vorming kunnen ze 
daarop voortbouwen: samen maken ze een reuze-
poster over de Vrijheid van Meningsuiting.

•	 Tenslotte kijken leerlingen terug op wat ze hebben 
geleerd, schrijven ze op wat er nodig is om vrijheid  
te laten bestaan en wat ze daar zelf aan kunnen 
doen. Dat laatste noteren ze elk op een groot vel 
papier. Daarmee gaan ze op de foto met de reuze-
poster als achtergrond. 

Met deze lessen komen dan ook de volgen-
de leerdoelen aan bod: 

Kennis: Leerlingen:  
•	 Krijgen inzicht in het begrip vrijheid;
•	 Kennen de Vier Vrijheden en weten ze wanneer en 

hoe die zijn ontstaan;
•	 Weten dat de Vier Vrijheden aan de basis staan van 

de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens en het Kinderrechtenverdrag;

•	 Weten wat de Four Freedom Awards zijn en waarom 
die worden uitgereikt;

•	 Kennen enkele belangrijke kunstuitingen waarin de 
Vier Vrijheden worden verbeeld;

Vaardigheden: Leerlingen kunnen:
•	 De Vier Vrijheden verbinden met de Tweede Wereld-

oorlog, de naoorlogse wereld en hun eigen leven;
•	 De Vier Vrijheden herkennen in films en teksten;
•	 Hun visie op de Vier Vrijheden formuleren;
•	 Enkele belangrijke kunstuitingen interpreteren 

waarin de Vier Vrijheden worden verbeeld;

Houding: leerlingen: 
•	 Zien de Vier Vrijheden als een belangrijke maatstaf 

voor een goed samenleven;
•	 Hebben aandacht voor de waarde van de Vier Vrij-

heden in hun eigen leven;

Wat is vrijheid? 
Een woordspin maken  
met vrijheid als startpunt
Tijd:  ca. 10 minuten
Nodig: Digiboard

BESCHRIJVING VAN DE LESACTIVITEIT

•	 Maak samen een woordspin, waarmee je de basis legt voor 
de les(sen) over vrijheid.  Waar denken jullie aan bij het woord 
vrijheid? Leerlingen delen wat zij over vrijheid weten, hoe zij 
over vrijheid denken en wat zij er bij voelen. Zo ontstaat een 
gemeenschappelijk referentiekader, om in de lessen op voort 
te bouwen.

•	 Vraag leerlingen om zoveel mogelijk aspecten van vrijheid 
op te schrijven. Niet alleen wat vrijheid is, maar ook wat het 
brengt, wat er niet bij past en wat vrijheid bedreigt. Vat wat 
de leerlingen zeggen steeds samen in een of enkele woorden 
en zet de woorden die met elkaar te maken hebben zoveel 
mogelijk bij elkaar. 

inleiding

©Rem van Den Bosch
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•	 Vraag daarna door en stel aanvullende vragen, voor een rijker 
beeld. Als iemand zegt : ‘In WO II waren de mensen niet  vrij’ 
leidt dat tot een vraag naar het wat, hoe en waarom.  Maar 
ook naar de vraag of er nu nog landen zijn waar je niet vrij 
bent. Daar kun je dan weer op doorgaan.

•	 Belangrijk is ook te vragen naar wat er nodig is om vrij te zijn: 
‘Is vrij zijn alles doen wat je wilt?’;  ‘Wat zou dat betekenen?’. 
Leerlingen komen er dan vanzelf op uit dat vrijheid altijd 
begrensd is, dat naast een recht ook een plicht staat en dat 
vrijheid te maken heeft met afspraken en regels. Die heb je 
in de klas, maar ook thuis en op straat (denk aan het verkeer 
bijvoorbeeld). 

•	 Hier liggen lijnen met de samenleving. ‘Waar staat dat je 
iemand anders niet mag slaan’ (in de wet). ‘Wie heeft de wet 
gemaakt?’ (het parlement, de Tweede Kamer). ‘Wat doen de 
ministers?’ (de wet uitvoeren). ‘Wat kun je doen als je het er 
niet mee eens bent?’ (demonstreren, het probleem voorleg-
gen aan de rechter). ‘Wat gebeurt er als je de wet overtreedt?’ 
(dan krijg je straf: een boete bijvoorbeeld of je moet voor de 
rechter komen). 

•	 Aansluiten bij de actualiteit werkt altijd goed. De Corona- 
crisis is een mooi voorbeeld. ‘Wie bepaalde dat de scholen 
dicht moesten? En dat we mondkapjes moesten dragen?  
Wat kun je doen als je het er niet mee eens bent?  
Wat betekent het voor de vrijheid van anderen als jij  
geen mondkapje wil dragen?’. 

•	 Lang niet alle begrippen die met vrijheid te maken hebben 
zullen vanzelf op tafel komen. Ook hier is doorvragen weer 
nodig. Van dichtbij naar veraf. ‘Wie bepaalt hoe laat je naar 
bed moet?’ (ouders). ‘Wie bepaalt wanneer we rekenen of 
gym hebben?’(de juf of de meester). ‘Wie bepaalt dat jongens 
en meisjes in één klas zitten?’ (de Tweede Kamer). ‘Hoe zorg 
je ervoor dat er eerlijke besluiten worden genomen?’ (door te 
stemmen, besluiten bij meerderheid). ‘Hoe zorg je ervoor dat 
ieders stem wordt gehoord?’ (door te luisteren naar elkaar, 
doordat er meer partijen zijn, door verkiezingen). Zo kun je 
ook komen op begrippen als democratie en dictatuur. 

©Rem van Den Bosch
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De Vier Vrijheden 
en de Tweede 
Wereldoorlog
Tijd: 15 tot 20 minuten
Materiaal: werkblad, kleurpotlood of marker, digibord
 Powerpoint van www.fourfreedoms.nl/onderwijs

INFORMATIE EN BESCHRIJVING VAN DE LESACTIVITEIT 

•	 Roosevelt  bedacht de Vier Vrijheden 
omdat Duitsland onder leiding van 
Hitler een groot deel van Europa had 
bezet. Engeland was nog vrij, net zoals 
een deel van Frankrijk. Die landen 
vroegen hulp aan de Verenigde Staten 
van Amerika (VS). Daar was veel geld 
voor nodig. Roosevelt moest dat geld 
vragen aan het Congres. Dat is het 
parlement (Eerste en Tweede Kamer) 
van de VS. Hij deed dat in een beroem-
de toespraak, op 6 januari 1941. Daarin 
maakte hij duidelijk waarom het zo 
belangrijk was Europa te bevrijden.  

•	 Hij vertelde dat iedereen op de wereld 
recht heeft op Vier Vrijheden. Dat zijn: 
Vrijheid van Godsdienst, Vrijheid van 
Meningsuiting, Vrijwaring van Gebrek 
en Vrijwaring van Vrees. Duitsland had 
die vrijheden van de landen van Europa 
afgepakt. Daar moest wat aan gedaan 
worden! Want de bezette landen waren 
bevriend met de VS.  Het Congres was 
het er mee eens en het geld kwam er. 
Maar de Amerikanen vochten zelf niet 
mee. Dat kwam pas eind 1941. Japan 
was - net als Duitsland  - bezig met het 
veroveren van andere landen.  
 
De Japanners wilden de baas zijn over 
heel Zuidoost-Azië. Om te voorkomen 
dat de VS hen dwars zouden zitten, 
bombardeerden zij de Amerikaanse 
vloot. Die lag in de haven van Pearl 
Harbour, op het eiland Hawaii. Dat 
was deel van de VS. Die verklaarden 
daarom de oorlog aan Japan. Duits-
land werkte met Japan samen en 
verklaarde toen de oorlog aan de 
VS. Nu was het bijna over ter wereld 
oorlog. Nederland was bezet door de 
Duitsers, Indonesië door de Japanners. 
Suriname en de Antillen bleven vrij.

•	 Introduceer nu de opdracht. Deze 
is bedoeld om de Vier Vrijheden te 
concretiseren en het begrip ervan 
te verdiepen. Leerlingen lezen een 
stukje over de Tweede Wereldoorlog 
waarin bijna elke zin verwijst naar het 
ontbreken van één van de Vier Vrij-
heden. Zij markeren zoveel mogelijk 
passages die te maken hebben met 
(het ontbreken van) één of meer van 
de Vier Vrijheden. Bespreek de  
uitkomsten met de leerlingen.  

•	 Rechten en plichten gelden voor 
iedereen ter wereld. De belangrijkste 
staan in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens. De 
rechten in die Verklaring, uit 1948, 
zijn afgeleid van de Vier Vrijheden die 
de Amerikaanse president, Franklin 
Delano Roosevelt, in 1941 bedacht. 
De Tweede Wereldoorlog was toen in 
volle gang. 

•	 Eventueel de kennis van de leerlin-
gen opfrissen. Hitler was de oorlog 
begonnen. Hij was een Duitse dictator. 
De Duitsers waren volgens hem het 
beste volk van Europa. Iedereen moest 
doen en denken zoals zij.  Hitler wilde 
ook wraak omdat Duitsland de Eerste 
Wereldoorlog had verloren en Duitsland 
de schade had moeten betalen. Hij gaf 
de joden, maar ook homo’s en Roma, 
de schuld van alles wat mis was gegaan 
in de wereld. Met geweld nam hij heel 
Europa in. Ook Nederland, in mei 1940.

Deze les borduurt voor op de woordspin, met een powerpoint 
met informatie. ‘Wij gaan door op het begrip vrijheid. Vrijheid 
heeft twee kanten: je mag dingen, maar je mag ook dingen niet. 
En dingen die je mag en niet mag zijn vaak vastgelegd in rech-
ten en plichten: spelregels. Je hebt bijvoorbeeld het recht naar 
school te gaan én ook de plicht dat te doen: als je spijbelt word 
je daarop aangesproken’.   
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 De Vier Vrijheden en 
de Tweede Wereldoorlog

werkblad 

DE DUITSE BEZETTING EN DE VIER VRIJHEDEN 

Na de Duitse inval werd de Nederlandse regering vervangen door Duitsers. 

Het parlement werd opgeheven. 

Burgemeesters moesten doen wat de Duitsers wilden of ze werden ontslagen. 

Op school moest je Duits leren. 

Joodse kinderen moesten van school af. 

Alle politieke partijen waren verboden, behalve de NSB (Nationaal Socialistische Beweging). Die was voor de ideeën van Hitler. 

Journalisten mochten niet meer schrijven wat ze wilden en radioprogramma’s en boeken met 

kritiek op de Duitsers waren verboden. 

Als je protesteerde werd je gevangen gezet. 

De Joodse bewoners moesten in aparte wijken wonen.

Later werden ze in kampen opgesloten en vermoord.

Hetzelfde gebeurde met andere mensen die de Duitsers slecht of gevaarlijk vonden, zoals homo’s en Roma. 

Er zijn in totaal 107.000 Nederlanders in kampen vermoord. 

Nederland werd ook uitgebuit. Veel van wat mensen maakten en verbouwden moest naar Duitsland. 

Er was steeds meer gebrek aan alles.  Op het laatst was er heel weinig eten te koop. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING: (1) ROOD 

VRIJHEID VAN GODSDIENST: (2) BLAUW

VRIJWARING VAN GEBREK: (3) GEEL 

VRIJWARING VAN VREES: (4) PAARS.

DIT STUKJE GAAT OVER DE DUITSE BEZETTING 

VAN NEDERLAND IN DE TWEEDE WERELDOORLOG. 

GEEF ELKE ZIN DIE MET ÉÉN OF MEER VAN 

DE VIER VRIJHEDEN TE MAKEN HEEFT EEN 

KLEUR OF EEN NUMMER. 
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VRIJHEID VAN MENINGSUITING: (1) ROOD 

VRIJHEID VAN GODSDIENST: (2) BLAUW

VRIJWARING VAN GEBREK: (3) GEEL 

VRIJWARING VAN VREES: (4) PAARS.

Meisjes die verkering 
hadden gehad met Duitsers 
werden uit hun huis gehaald 

en kaalgeschoren.30.00 jongens 
en mannen die gedwongen 

in Duitsland moesten werken 
overleefden de oorlog niet.  

Hitler wilde alle kinderen opvoeden op zijn manier.

In Duitsland moesten kinderen daarom bij de Hitlerjugend, een soort jeugdclub. 

In Nederland heette die de Jeugdstorm. Maar die was niet verplicht.

Jongemannen tussen 18 en 35 jaar moesten in Duitsland gaan werken in wapenfabrieken.

Als je dat niet wilde, had je maar één keus: je verstoppen, onderduiken.

Dan had je weinig of niets te eten: want voedsel was schaars.

Je kon bijvoorbeeld alleen brood krijgen als je een bon inleverde.

En als je ondergedoken zat ‘bestond’ je niet, kreeg je geen bonnen en had je dus niets te eten.   

Veel mensen probeerden er het beste van te maken en gewoon door te leven.

Sommige mensen gingen de Duitsers helpen.

Anderen probeerden hen te tegen te werken. Door aanslagen te plegen of voedselbonnen te stelen voor onderduikers. 

Sommige mensen verstopten Joodse mensen.

Maar anderen, zoals NSB-ers, gaven onderduikers aan.

Wie onderduikers hielp werd streng gestraft.

Verzetsmensen vermoordden soms Duitsers.

Die schoten dan als wraak onschuldige burgers dood.

Na zware gevechten is een deel van Nederland in 1944 weer vrij.

In de laatste winter van de oorlog stierven 25.000 inwoners van honger en kou.

Op 5 mei 1945 is heel Nederland weer vrij.

De gevechten tijdens de bevrijding kostten meer dan 20.000 burgers het leven.

Na de bevrijding zijn 50.000 mensen die met de Duisters hadden samengewerkt in kampen opgesloten. 

Daar werden ze vaak slecht behandeld. 
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Kinderrechten 
en de Vier Vrijheden
Tijd:  20 minuten
Materiaal: PowerPoint, digibord, werkblad

INFORMATIE EN BESCHRIJVING VAN DE LESACTIVITEIT 

Inleiding 
De powerpoint voor deze les bevat twee filmpjes en een anima-
tie. Het eerste filmpje, over mensenrechten (2.04 minuten), 
introduceert de VN, de UVRM en de kinderrechten. Daarna is er 
de digiles Vrijheid in beeld met meer over de VN. Het filmpje Wat 
zijn kinderrechten? (1.52 minuten) brengt kinderrechten nog 
een stukje dichterbij de leefwereld van de leerlingen. 

De filmpjes en animaties zijn  
ook zo te bekijken:

•	 Mensenrechten:  
https://www.youtube.com/watch?v=njJ5Xjp9f1I 
 
 
 

•	 Digiles VN:   
https://www.vrijheidinbeeld.nl/bo/verenigdenaties 
 
 
 

•	 Wat zijn kinderrechten?:  
https://youtu.be/ULfV-VleZx8

Opdracht 
De kinderen krijgen per groepje van 4 een werkblad met een 
aantal kinderrechten (artikelen), knippen ze uit, sorteren ze 
op de Vier Vrijheden en plakken ze op. (De nummers van de 
artikelen komen om praktische redenen niet overeen met 
de originele nummers).  Als de groepjes klaar zijn laat je de 
(mogelijke) oplossing zien op het digibord. Leerlingen verge-
lijken hun opbrengst daarmee.  ‘Wie had andere oplossingen?’ 
Groepjes kunnen hun oplossing toelichten. De oefening is niet 
zozeer gericht op het ‘goede’ antwoord, maar bedoeld om stil 
te staan bij de diversiteit aan (kinder)rechten en de relatie met 
de Vier Vrijheden.

Achtergrondinformatie
Na de Tweede Wereldoorlog wilden de meeste landen 
nooit meer oorlog. Daarom richtten ze de Verenigde 
Naties (VN) op. Aangesloten landen zouden samen-
werken aan vrede en veiligheid. Daarvoor namen ze in 
1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (UVRM) aan. Daarin staan 65 verschillende rech-
ten. Eleanor Roosevelt leidde de club met mensen van 
over de hele wereld die deze rechten opschreef. Zij was 
de vrouw van Franklin Roosevelt, die in 1945 overleed. 
Respect voor die rechten was iets wat landen elkaar 
beloofden, zij waren nog niet verplicht om die rechten 
toe te passen. Daarvoor heb je verdragen nodig. Daar-
aan moeten landen zich houden. De Europese landen 
tekenden in 1950 zo’n verdrag. In 1959 namen de 
Verenigde Naties ook een Verklaring voor de Rechten 
van het kind aan. Daarin spraken ze af dat kinderen 
ook mensen waren, met rechten. Daarvoor zagen 
mensen kinderen vaak als eigendom van hun ouders. 
De Verklaring was een goed begin. Toch kwam er pas 
in 1989 een verdrag met alle kinderrechten. In het 
Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties staan 54 
afspraken (artikelen) over hoe landen met kinderen tot 
18 jaar moeten omgaan en waar zij recht op hebben. 
Het belangrijkste idee daarin is, is dat alles wat landen 
doen in het belang van het kind moet zijn. De meeste 
artikelen gaan over school, wonen, gezondheid, geloof, 
ouders en vrienden en over kindermishandeling, 
kinderarbeid, oorlog en scheiding van ouders. De rest 
gaat over het verdrag zelf. 
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ACHTERGRONDINFORMATIE
Vrijheid van Godsdienst 
speekt voor zich, maar kun je 
ook breder zien: als de ruimte 
om te leven vanuit jouw eigen 
cultuur en identiteit. Vrijheid 
van Meningsuiting geldt 
niet alleen in de openbare 
ruimte, maar ook thuis, op het 
werk en op school. Roosevelt 
bedoelde met Vrijwaring van 
Gebrek dat mensen goed en 
gezond kunnen leven. Dat 
ze werk hebben, een dak 
boven hun hoofd en genoeg 
te eten. Dat ze genoeg geld 
hebben om kleren te kopen 
en dat iedereen onderwijs 
kan volgen en een beroep kan 
doen de gezondheidszorg. 
Vrijwaring van Vrees had 
natuurlijk met de oorlog te 
maken. En dat speelt nog 
steeds: als vluchteling ben je 
leven vaak niet zeker. Maar 
ook in vredestijd kan angst 
een rol spelen. Discriminatie 
speelt daarbij een rol: bang 
zijn aangehouden te worden 
door de politie vanwege 
je huidskleur bijvoorbeeld. 
Of bang zijn omdat je thuis 
mishandeld wordt of seksueel 
misbruikt.   
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Kinderrechten 
en de Vier Vrijheden

werkblad 

DIT IS EEN LIJST MET 30 ARTIKELEN UIT HET KINDERRECHTENVERDRAG. ELK ARTIKEL HEEFT TE MAKEN 

MET ÉÉN VAN DE VIER VRIJHEDEN. PAK VIER VELLEN A4 EN SCHRIJF OP ELK ERVAN ÉÉN VAN DE VIER 

VRIJHEDEN. KNIP DE ARTIKELEN UIT EN PLAK ZE OP HET A4-TJE WAAR ZE HET BESTE PASSEN.

 

1. Discriminatie is verboden.

2. Je hebt het recht om bij beide 
ouders te wonen. Als je ouders 

gescheiden zijn, mag je met alle-
bei je ouders omgaan.

3. De overheid moet ervoor zorgen dat een 
kind niet

kan worden ontvoerd naar het buitenland 
door bijvoorbeeld één van de ouders.

4. Afspraken over kinderen 
worden gemaakt met

kinderen.

5. Je hebt het recht om je eigen 
mening te geven en informatie te 

zoeken en door te geven.

6. Je hebt recht op je eigen
geloof.

7. Je hebt het recht samen te 
komen en een club op te

richten.
8. Je hebt recht op privacy.

9. Je hebt recht op een goede opvoeding 
door je ouders. De overheid moet hen daarbij 

helpen.

10. De overheid moet je 
beschermen tegen mishande-

ling.

11. De overheid moet extra goed 
voor je zorgen en je helpen als je 
ouders dat even niet kunnen of 
als je geen ouders meer hebt.

12. Kinderen worden alleen geadopteerd als 
dat voor hen de beste oplossing is.

13. Als vluchteling heb je recht 
op speciale bescherming.

14. Je hebt recht op hulp als je 
een handicap hebt.

15. Je hebt recht op een goede gezondheid en 
op hulp als je ziek bent.

16. Kinderen die uit huis zijn 
geplaatst, hebben er recht op 
dat regelmatig wordt gekeken
of de behandeling nog wel de 

beste is.

17. Alle middelen die de overheid 
heeft om mensen te helpen, 
moeten voor alle kinderen

bereikbaar zijn.

18. Je hebt het recht op goede omstandighe-
den om jezelf te kunnen ontwikkelen, belang-

rijk zijn voeding, kleding en huisvesting.

19. Je hebt recht op onderwijs 
dat zich richt op het ontwik-
kelen van je talenten en je 

leert over respect voor andere 
mensen en de natuur.

20. Je hebt recht op je eigen  
cultuur.

21. Je hebt recht op rust en vrije tijd en je hebt 
recht om te spelen.

22. Overheden moeten een 
minimumleeftijd voor werk 

instellen en kinderen bescher-
men tegen gevaarlijk en scha-

delijk werk.

23. De overheid moet je bescher-
men tegen drugs.

24. De overheid moet je beschermen tegen 
seksueel misbruik.

25. Het is verboden om kinde-
ren te ontvoeren, verkopen of 

verhandelen.

26. Als het oorlog is, moet de 
overheid jou extra beschermen. 
Soldaten zijn bij voorkeur boven 
de achttien en als je jonger bent 

dan vijftien mag je niet in het 
leger.

27. Je hebt recht op een goede behandeling in 
de gevangenis. Je

mag niet gemarteld worden, en geen levens-
lang of de doodstraf

krijgen. Opsluiting van een kind mag alleen als 
uiterste maatregel en dan zo kort mogelijk.

28. De overheid moet je 
beschermen tegen uitbuiting 

en mishandeling.

29. Je hebt recht op
slachtofferhulp. 30. Je hebt recht op een eerlijk proces dat 

rekening houdt met jouw leeftijd.
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INFORMATIE EN BESCHRIJVING VAN DE LESACTIVITEIT 

Inleiding
Er zijn nog veel landen in de wereld die zich niet aan de afspra-
ken over mensen- en kinderrechten houden. Ook zijn er allerlei 
organisaties en mensen die daar wat aan proberen te doen.  

Degenen die daar echt in uitblinken, krijgen een speciale 
onderscheiding: een Four Freedoms Award. In de oneven 
jaren worden die onderscheidingen uitgereikt in New York, in 
de even jaren gebeurt dat  in Middelburg. Dat ‘laureaten’, de 
prijswinnaars, de onderscheidingen in Zeeland krijgen heeft te 
maken met de afkomst van de familie Roosevelt. De voorouders 
van Franklin en Eleanor Roosevelt (zij waren achterneef en 
-nicht) emigreerden in de 17e eeuw van Zeeland naar New York 
(dat heette toen Nieuw-Amsterdam). De mensen of organisa-
ties die een onderscheiding krijgen heten dus ‘laureaten’. Eén 
van die laureaten is Urmila Chaudhary, een jonge vrouw uit 
Nepal. Zij ontving in 2018 de onderscheiding voor Vrijwaring 
van Vrees. Sinds haar vrijlating als kindslaaf, zet zij zich in voor 
haar voormalige lotgenoten.

Werken aan de Vier 
Vrijheden: de Four 
Freedoms Awards
Tijd:  20 tot 25 minuten
Materiaal: PowerPoint met filmpje, digibord, werkblad

Opdracht
Laat het deel van de powerPoint zien over kinderarbeid in 
Nepal en stel Urmila Chaudhary voor.  Daarna krijgen de 
leerlingen het werkblad met haar verhaal.  Ze lezen het met 
de opdracht om als juryleden in groepjes van 2 in minimaal 
3 zinnen op te schrijven waarom Urmila Chaudhary de Four 
Freedoms Award voor Vrijwaring van Vrees zou moeten krijgen. 
De leerlingen lezen hun juryrapport voor. Drie leerlingen zijn 
daarbij weer hoofdjury. Zij kiezen de beste drie aanbevelingen. 

OPDRACHT
De kinderen kijken een in de Powerpoint opgenomen film van 
6.45 minuten van Amnesty International over Majid, een jongen 
die uit Syrië is gevlucht. In groepjes bespreken ze welke kinder-
rechten daar werden geschonden en welke rechten Majid in 
zijn nieuwe situatie heeft teruggekregen. Ze kruisen die aan op 
de lijsten die ze bij opdracht Kinderrechten en de Vier Vrijheden 
hebben gemaakt. Daarna bespreken zij de uitkomsten.

Variatie
Wie de opdracht Kinderrechten en de Vier Vrijheden overslaat,  
kan ook eerste de powerpoint met de introductie van de 
mensenrechten, de VN en de kinderrechten laten zien.  
De film is ook separaat te bekijken via: 

Kinderrechten 
in het leven van Majid
Tijd:   ongeveer 12 minuten
Materiaal: Powerpoint met filmpje, digibord, werkblad

https://youtu.be/L94wTjjxoko

Titel: Vluchten voor de oorlog in Syrië. 
Majid vertelt… 
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Heel even dacht de zesjarige Urmila dat ze een plezierreisje 
ging maken. Voor het eerst in haar leven ging ze met de bus en 
voor de gelegenheid droeg ze zelfs slippers, een ongekende 
luxe voor een kind dat altijd op blote voeten had gelopen. 
Maar ze werd snel uit de droom geholpen. Haar broer had haar 
verkocht en bijna twaalf jaar lang zou ze als ‘kamalari’ werken: 
kindslaaf. ‘Ik kwam terecht in een huis met poppen waarmee 
ik niet mocht spelen en boeken die ik niet mocht bekijken. Van 
vier uur ‘s ochtends tot elf uur ’s avonds moest ik werken. Eerst 
de afwas doen, toen ik groter was schoonmaken, koken en de 
kinderen naar school brengen. Als de waterleiding niet werkte, 
moest ik uren in de rij gaan staan om water voor het hele gezin 
te halen. Er werd tegen me geschreeuwd, maar ik verstond het 
niet. Ik begreep alleen maar dat ze heel boos op me waren en 
vonden dat ik geen manieren had’.
Urmila Chaudhary is nu 28. Sinds haar vrijlating, elf jaar 
geleden, doet ze alles om te voorkomen dat meisjes uit Nepal 
hetzelfde overkomt als zij. ‘Ik heb me natuurlijk nooit kunnen 
voorstellen dat ik zo’n prijs zou krijgen. Dat maakt mijn verant-
woordelijkheid om iets voor andere meisjes en vrouwen in 
Nepal te doen alleen maar groter, vind ik’.

THURA
Chaudhary behoort tot de Thura, een arme bevolkingsgroep 
uit het zuidwesten van Nepal. Tot voor kort was het gebruikelijk 
dat meisjes uit arme gezinnen werden verkocht. ‘Dat scheelde 
een mond om te voeden. Mijn familie dacht dat ik beter te eten 
zou krijgen en naar school zou kunnen’. Het tegendeel bleek 
waar. ‘Het eten dat ik klaarmaakte voor de kinderen in het huis, 
kreeg ik zelf niet. Ik moest ze naar school brengen, maar zelf 
kreeg ik geen les. ‘Waarom?’, vroeg ik me af’.
Kon ze bij het eerste gezin nog naar buiten, bij de familie waar 
ze op haar dertiende terechtkwam, in de hoofdstad Kathman-
du, werd ze opgesloten. Ze werd er ook geslagen. Stiekem 

Het verhaal van 
Urmila Chaudhary - 
Four Freedoms Award 
voor Vrijwaring van Vrees.

leerde ze toch een beetje lezen en schrijven. ‘De kinderen in 
het eerste huis leerden mij het alfabet en de cijfers. Ik viste hun 
oude schoolschriften uit de vuilnisbak, gumde hun antwoorden 
uit en schreef ze opnieuw op. Later deed ik af en toe zelfs hun 
huiswerk voor ze’.

KINDERARBEID
Op haar zeventiende kwam ze weer in contact met haar broer. 
Ze haalde hem over haar bij het gezin weg te halen. Dat kon, 
omdat kinderarbeid inmiddels was verboden. Bij het Indentured 
Daughters Program werd ze opgevangen en kreeg ze inhaalon-
derwijs. Haar missie is nu meisjes te behoeden voor het lot dat 
haar heeft getroffen – want in de praktijk komt kinderslavernij 
nog steeds voor in Nepal – en ze te helpen een toekomst op te 
bouwen. Daarvoor heeft ze haar eigen organisatie opgericht, 
de Freed Kamalari Development Forum.

Ze werd bedreigd en belandde in het ziekenhuis na een demon-
stratie die in 2013 door de Nepalese politie uiteen werd geslagen. 
‘Een heleboel andere meisjes werden in de cel gegooid, omdat 
ze vrijheid en onderwijs eisten’. Het hielp wel. De regels tegen 
kinderarbeid werden strenger en er kwamen studiebeurzen voor 
meisjes. Inmiddels heeft ze een boek geschreven en is er een 
documentaire gemaakt over haar leven. ‘Ik vertel mijn verhaal, 
maar dat is het verhaal van vele anderen. Mijn ouders schrokken 
toen ze de film zagen. Ze wisten niet dat ik zo had geleden. Maar 
er heeft echt een revolutie plaatsgevonden. Meisjes die vroeger 
één en één niet konden optellen, werken nu in coöperaties aan 
een economisch onafhankelijke toekomst. Ik ben blij dat de 
Roosevelt Foundation dat met deze prijs erkent. Zodat mensen 
leren dat alles nog mogelijk is, ook vanuit een hopeloze situatie’.

(bron: PZC, Ernst Jan Rozendaal, 15-05-18. https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/van-kind-

slaaf-tot-actievoerster-four-freedoms-award-voor-urmila-chaudhary~a43e4be7/)
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Urmila Chaudhary, Four Freedoms Laureaat – Freedom from Fear Award (2018)
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INFORMATIE EN BESCHRIJVING VAN DE LESACTIVITEIT 

Inleiding
Toen Roosevelt de Vier Vrijheden had bedacht was er een Amerikaanse illustrator (tekenaar) die ze zo belangrijk vond dat hij ze in 
1943 als onderwerp koos. Hij heette Norman Rockwell, leefde van 1894 tot 1978 en maakte vier schilderijen, voor elk van de Vier 
Vrijheden één. Ze zijn 116 cm hoog en 90 cm breed en  waren bedoeld om in een bekend tijdschrift te worden afgedrukt. Al snel 
zijn ze ook als poster uitgegeven. Er zijn er in de oorlog 4 miljoen van verkocht. De originelen reisden een jaar lang door het land. 
Iedereen wilde ze zien en betaalde entree. De opbrengst van dat alles was voor de Amerikaanse oorlogskas.  

Opdracht  
Bespreek met de leerlingen de schilderijen aan de hand van de volgende vragen:
•	 Beschrijf wat je op de schilderijen ziet.
•	 Wat heeft dat te maken met de vrijheid te die Rockwell wilde uitbeelden?
•	 Wat kun je vertellen over de manier van schilderen?
•	 Op het schilderij over de Vrijheid van Meningsuiting verschilt de hoofdpersoon van de anderen. Die kijken  een beetje verbaasd. 

Hoe zou dat komen? Wat betekent het dat Rockwell juist deze man de hoofdrol geeft?  Wat voor bijeenkomst zou Rockwell  
uitgebeeld hebben?

•	 Rockwell heeft mensen laten poseren uit het dorp waar hij woonde. Niet alle Amerikanen herkenden zich in zijn schilderijen.  
Hoe zou dat komen?

De Vier Vrijheden verbeeld 

Tijd:  5 tot 10 minuten
Materiaal: PowerPoint, digibord

Vrijheid van Meningsuiting     Vrijheid van Godsdienst         Vrijwaring van Gebrek           Vrijwaring van Vrees
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Een nieuwe versie
van de Vier Vrijheden
Tijd: rond 10 minuten 
Materiaal: powerpoint, digiboard

Inleiding
In 2016 vonden twee kunstenaars, Hank Willis Thomas en Emily Shur, het tijd voor een nieuwe poging om de Vier Vrijheden te 
verbeelden. Ze maakten foto’s en vroegen net als Rockwell aan vrienden en kennissen om te poseren. Hier zie je een deel van de 
foto’s die ze maakten. 

Opdracht 
Bespreek de foto’s aan de hand van de volgende vragen:
•	 Wat zijn de overeenkomsten met de schilderijen van Rockwell? 
•	 Wat zijn de verschillen met de schilderijen van Rockwell? Vergelijk ze per vrijheid.
•	 Wat wilden Thomas en Shur bereiken met hun nieuwe versie?
•	 Waarom zouden ze het belangrijk vinden om die nieuwe versie te maken?
•	 Wat vind jij daarvan?

De Vier Vrijheden voor álle Amerikanen
Thomas en Shur vonden vier foto’s niet genoeg om te laten zien dat de Vier Vrijheden voor alle Amerikanen gelden. 
Daarom maakten ze van elke vrijheid veel meer versies. Hier zie je er een aantal van de Vrijheid van Meningsuiting. 

 
                      1                      2                           3                                                            4
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Opdracht
Bespreek de foto’s aan de hand van de volgende vragen:
•	 Op elke foto is de achtergrond donker. Waarom zouden  de fotografen, net als Rockwell, de achtergrond geen kleur hebben 

gegeven?
•	 Het maken van de foto’s kostte veel tijd. Maar het bewerken duurde nog veel langer. Want net als Rockwell zijn schilderij maakte 

met hulp van heel veel schetsen, hebben Thomas en Shur hun uiteindelijke foto’s opgebouwd uit tientallen losse foto’s. Hoe kun 
je dat zien?

•	 Op drie foto’s speelt één persoon de hoofdrol. Op foto 4 is dat anders. Daar zie je twee jonge vrouwen. Kijk eens goed hoe ze erbij 
staan. Wat zouden zij met elkaar te maken? Waarover zouden zij zich uitspreken?

•	 Op foto 2, 3 en 4 zie je steeds dezelfde man rechts op de voorgrond. Op foto 1 is dat een andere man. Op welke foto staat die 
man nog meer?

•	 In de Verenigde Staten wonen veel verschillende bevolkingsgroepen. Hoe komt dat?
•	 Welke bevolkingsgroepen zie je op deze foto’s?
•	 Welke bevolkingsgroep mis je?
•	 Op de foto’s is iedereen vol belangstelling voor elkaar en luistert goed. Dat is in werkelijkheid niet altijd zo. Waarom laten 

Rockwell en zijn opvolgers toch zien dat iedereen  aandacht heeft voor de mensen die aan het woord zijn?
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Samen een eigen versie 
maken van de Vier Vrijheden
Tijd:   3 blokken, totaal 50 tot 70 minuten
Materiaal: Mobiele telefoon
Attributen:  Locatie in of buiten de school, mogelijkheid tot printen

Inleiding
•	 Begin met het introduceren van de opdracht. Per groepje is aan het eind van de opdracht een mobiele telefoon 

nodig waarmee je foto’s van goede kwaliteit kunt maken. De nadruk van deze opdracht ligt op het bedenken 
en organiseren van de enscenering. Het kan zijn dat leerlingen op het idee komen hun foto op een locatie te 
ensceneren die op zich al passend is voor het idee. Denk aan een huiskamer, een slaapkamer, een restaurant, 
kerk of het gemeentehuis. In dat geval kan een ouder of een onderwijsassistent misschien helpen. Die kan dan 
ook de foto maken, op aanwijzingen van de leerlingen.

•	 Het eerste blok start op school met het bedenken van de enscenering en wat er bij nodig is. Het verzamelen 
van attributen en het eventueel regelen van de locatie is huiswerk. Bij het regelen van de locatie kan hulp nodig 
zijn. Het tweede blok,  het ensceneren en maken van de foto kan buiten de school gepland zijn. 

•	 In het derde blok bespreken jullie de foto’s. Plaats deze van tevoren op het digibord. Elk groepje vraagt wat de 
anderen goed vinden aan hun foto en wat zij eventueel anders zouden hebben gedaan.

•	 De foto’s worden op posterformaat (minimaal A3) afgedrukt en komen in de klas te hangen.
•	 Na het bespreken van de foto’s schrijft elke leerling met grote letters op een A4 waarom de vrijheid die ze 

hebben gefotografeerd zo belangrijk is. Daarbij kunnen zij eventueel de woordspin uit de eerste les als inspira-
tie nemen. Ook de A4-tjes worden in de klas opgehangen.

Werkblad
Jullie gaan jullie eigen foto maken van één van de Vier Vrijheden.  
Dat doe je met een mobiele telefoon. 

•	 De klas wordt verdeeld in vier groepjes, voor elke vrijheid één.
•	 Via het trekken van een  lootje (nr. 1,2, 3 en 4) krijg je een vrijheid toegewezen.
•	 Per groepje ga je een plek zoeken of bedenken waar je de foto kunt maken.
•	 Ook bedenk je wat voor spullen je nodig hebt en of je je wilt verkleden of niet.
•	 Maak een lijstje van alles wat je nodig hebt en spreek af wie waarvoor zorgt.
•	 Je hoeft de foto niet precies zo te maken als de voorbeelden die je hebt gezien.  

Als het idee achter de foto er maar goed uitkomt.
•	 Maar je moet wel een staand formaat kiezen: net als bij de schilderijen en de foto’s  

die je zag is de hoogte van de foto groter dan de breedte.
•	 Let bij het organiseren van de foto op het licht en op het standpunt (waar sta je  

en hoe hoog of laag sta je?)
•	 Eén van jullie zegt hoe iedereen moet staan, zitten of liggen en hoe iedereen moet kijken.  

Diegene maakt ook de foto.
•	 Als jullie groepje te klein is voor wat jullie willen uitbeelden, kun je ook iemand anders  

vragen de foto te maken.
•	 Maak voor de zekerheid meer foto’s!
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Samen een reuzeposter 
schilderen van jullie  
eigen ‘Vrijheid van  
meningsuiting’

Tijd: 2 lesuren
Materiaal:  A3 afdruk, liniaal, tekenpapier en -materiaal,  
 rol behangpapier, lijm 
Voorbereiding:   Zie onder, foto in delen knippen

Inleiding
Het schilderij dat de leerlingen gaan maken is een heel 
grote versie (ca. 2,10 x 1,50 meter) van de foto die het 
groepje ‘Vrijheid van Meningsuiting’ heeft gemaakt.  Verdeel 
de foto in stukken. Elke leerling krijgt zo’n stukje en gaat dat 
op een groter vel papier zo precies mogelijk naschilderen. 
Daarna plak je ze samen met de leerlingen allemaal op een 
groot stuk behang. Dat is de achtergrond voor een slotop-
dracht, waarbij leerlingen worden gefotografeerd met een 
stuk papier of een tekstbord met hun visie op vrijheid. 

Instructie 
•	 Druk de foto af op A3-papier. De verhoudingen van 

papier en foto zijn niet gelijk: snij het witte papier om de 
foto heen weg. 

•	 Meet dan de foto en verdeel deze in zoveel gelijke 
stukken als er leerlingen in de klas zitten. Zijn dat er 
bijvoorbeeld 20, verdeel dan de staande kant (hoogte) 
in 5 stukken en de liggende kant (breedte) in 4 stukken. 
Zit er een oneven aantal leerlingen in de klas, 23 bijvoor-
beeld, verdeel dan de foto in 24 stukken. Eén leerling 
krijgt dan twee (makkelijke) stukken. In verband met het 
afstemmen van de kleuren is het is handig als leerlingen 
met aan elkaar grenzende stukken bij elkaar zitten.  

•	 Het papier waarop de leerlingen gaan schilderen moet 
minimaal 5 keer zo groot zijn als het stukje foto dat ze 
krijgen. Als de verhoudingen afwijken, tekenen ze met 
potlood en liniaal eerst het juiste kader op het papier. Dat 
moet precies 5 keer zo groot zijn als de maten van het 
fotofragment dat ze krijgen.

•	 Tenslotte worden alle werkstukken op de juiste plaats op 
behangpapier geplakt. Bereken de hoogte (ca. 210 cm) 
van het benodigde behangpapier (standaardmaat 53 cm 
X 10 m) en  de breedte (ca 148,4 cm) en stel het benodig-
de oppervlak samen uit drie stroken.

Opdracht
•	 We gaan samen een reuzeposter maken van één 

van de foto’s die jullie hebben gemaakt.
•	 Die gaan we gebruiken als achtergrond van een 

foto waarop elk van jullie laat zien wat je van 
vrijheid vindt en hoe je dat in praktijk brengt. 
Daarom gebruiken we de foto van de Vrijheid 
van Meningsuiting.

•	 Je krijgt een stukje van die foto. Dat ga je precies 
5 keer zo groot naschilderen.

•	 Je rekent uit hoe groot jouw schilderij moet 
worden en tekent de maat op het vel papier 
waarop je gaat schilderen.

•	 Om heel precies te werken, kun je op jouw stuk-
je foto een raster tekenen en dat 5 keer zo groot 
op het tekenpapier namaken. Maar je mag ook 
gewoon schetsen. 

•	 Je tekent eerst de omtrek (contouren) van de 
vormen, daarna vul je ze in met kleur.

•	 Je mengt de kleuren zo precies mogelijk. Het is 
belangrijk dat jullie de kleuren goed op elkaar 
afstemmen. Meng ze eventueel samen. Je 
gebruikt de verf dekkend.

©Rem van Den Bosch
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Op de foto bij de reuzeposter
Tijd:   20 tot 30 minuten
Materiaal: Prints van het werkblad
 A3 papier, viltstift, reuzenposter, mobiele telefoon

\

Als de leerlingen klaar zijn met hun werkstuk, laat deze dan drogen. Daarna kunnen zij op het grote vel 
worden geplakt. Introduceer deze opdracht door te verwijzen naar het begin: ‘Je weet nu meer over vrijheid 
dan toen we begonnen. We gaan nu kijken wat jullie hebben geleerd, wat er nodig is voor vrijheid en wat jij 
daaraan kunt bijdragen’.  

Opdracht: Deel het werkblad uit en vraag leerlingen dit in te vullen

Vervolg instructie
•	 U verzamelt de beschreven vellen papier en bespreekt de opbrengst. 
•	 Daarna schrijven de leerlingen op een A3-vel met een dikke viltstift kort op wat zij  

zelf aan vrijheid gaan doen. 
•	 Elke leerling poseert met haar of zijn tekst voor de reuzeposter.
 
U kunt ook een tekstbord maken van dik karton waarop leerlingen hun A3-papier kunnen prikken.  
Of een bord maken met een  lat eraan, zoals je wel bij demonstraties ziet. 
•	 Van elke poserende leerling wordt een foto gemaakt. 
•	 Die foto kan bijvoorbeeld op de website van de school worden geplaatst.
•	 De foto kan ook worden afgedrukt op A4 en in de school worden opgehangen.

Variatie
•	 Leerlingen schrijven een korte toespraak over het belang van één of meer van de Vier Vrijheden.
•	 Die toespraak eindigt met de zin die gaat over wat ze zelf aan vrijheid gaan doen.
•	 Elke leerling houdt haar of zijn toespraak, staande voor de samen geschilderde achtergrond.
•	 De toespraakjes worden als filmpje opgenomen en achter elkaar gezet.
•	 Het filmpje kan bijvoorbeeld getoond worden op een ouderavond.

Nog een variatie 
Eén van de voorwaarden  voor vrijheid – en misschien wel de belangrijkste – is rekening houden met 
anderen. De leerlingen krijgen de vraag mee: ‘Wat betekent het voor elk van die Vier Vrijheden als je geen 
rekening houdt met anderen?’ 
•	 De klas wordt verdeeld in groepjes van 3 á 4 leerlingen. 
•	 Elk groepje krijgt één van de Vier Vrijheden toebedeeld. 
•	 Samen bedenken ze wat er gebeurt als je die vrijheid alleen als een recht ziet en niet als een plicht. 
•	 Eén van de leerlingen schrijft alles op. 
•	 Elk groepje verwerkt de opbrengst in een korte toespraak
•	 Die eindigt met: voor de vrijheid van ……. is het nodig dat……. . 
•	 Eén van de leerlingen schrijft de toespraak op en noteert de slotzin ook op A3 -papier. 
•	 Met die zin op het karton geprikt gaat het groepje voor de reuzeposter op de foto. 
•	 Daar houden ze ook de toespraak. 
•	 Iedereen spreekt steeds éen zin uit.

Ik help mee 

aan vrijheid door
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Werkblad

Jouw naam: 

Wat heb jij geleerd over vrijheid?

1.

2. 

3.

Wat is er nodig om vrijheid te laten bestaan?

Wat ga jij zelf doen om vrijheid te laten bestaan? Denk aan de Vier Vrijheden waarover wij geleerd hebben..
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Vandaag 
richten wij 
de Verenigde 
Naties op

60 min.
(deze les kan ook uitgebreid  
of gespreid over twee lessen)

Voortgezet onderwijs, kan op verschillende niveaus

THEMA

NIVEAU

VAARDIGHEDEN

Spreken in het openbaar

Schrijven

Vrijheid concreet maken 

MATERIAAL NODIG

De PowerPoint
Flipoversheets, of grote vellen papier  
voor leerlingen om input op te leveren
Opdrachtkaarten per groepje (3 verschillende 
groepjes, voorzitter, secretaris)
Naamkaarten van de landen die  
de VN oprichtten
Eventueel: Een voorzittershamer

8 – 40 

Verenigde Naties

de Roosevelts 

Internationale samenwerking

Vier Vrijheden

VOORBEREIDING

•	 Lezen achtergrondmateriaal
•	 Printen landenrollen (een per leerling),  

klaarzetten op de tafels
•	 Printen rolkaarten
•	 Klaarzetten U-vormige opstelling waar de leerlingen de VN 

goed na kunnen spelen (kan ook tijdens les)
•	 Klaarzetten powerpoint 

ACHTERGRONDINFORMATIE
De oorlog was niet alleen ergens tegen, maar ook ergens 
vóór. Wat het doel zou moeten zijn van internationale 
samenwerking formuleerde FDR in de Four Freedoms 
Speech: zorgen dat iedereen, overal ter wereld, verze-
kerd was van de Vier Vrijheden. Mensen als Roosevelt 
en Churchill dachten dan ook al vanaf het begin van de 
oorlog over de naoorlogse wereldorde. Hoe ervoor te 
zorgen dat de verschrikkingen van de Tweede Wereld-
oorlog nooit meer voor zouden komen? De Volkenbond 
was, ook vanuit Amerikaans perspectief, een mislukking 
gebleken. Het belang van internationale samenwerking 
stond echter buiten kijf. 

Het verhaal gaat dat Winston Churchill, eind 1941 op 
bezoek bij Roosevelt, in bad zat toen de Amerikaanse 
president in zijn schrijfkamer bedacht hoe de nieuwe 
organisatie zou moeten heten. Hij spoedde zich naar 
de kamer van Churchill, gooide de deur open en 
declameerde ‘United Nations’. Om toen pas te zien dat 
Churchill poedelnaakt en ‘roze en wit’ (in Roosevelt’s 
woorden) erbij stond. Toen hij zich excuseerde zei 
Churchill, volgens de overlevering, minzaam: ‘De premier 
van het Verenigd Koninkrijk heeft niets te verbergen 
van de president van de Verenigde Staten’. Op 1 januari 
1942 tekenden 26 landen, waaronder China en de 
Sovjet-Unie, de ‘Verklaring van Verenigde Naties’, waarin 
zij afspraken samen te werken om ‘mensenrechten en 
rechtvaardigheid in hun eigen landen en in andere 
landen’ te garanderen. 

Franklin Roosevelt zou de oprichting van de Verenigde 
Naties, op 24 oktober 1945, niet meer meemaken – hij 
overleed in april van dat jaar. Wat precies de doelstellin-
gen van de Verenigde Naties zouden moeten zijn was, 

Digitale materialen te downloaden via: 
www.fourfreedoms.nl/onderwijs 

Auteur: Barbara Oomen

inspiratieles 4. 
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voor het laatste onderwerp bij de Hoge Commissaris voor de 
Mensenrechten. In 2021 krijgen de Verenigde Naties, in Middel-
burg, de International Four Freedoms Award voor hun werk 
voor de Vier Vrijheden. 

In deze les gaan leerlingen zelf, als ware het 1945, de Verenigde 
Naties oprichten. Zij spelen daarbij allemaal een land (en zien 
zo ook welke 50 landen destijds mee onderhandelden en hoe 
de koloniën helemaal niet aan tafel zaten). Waarom zouden 
hun landen, zo vlak na de Tweede Wereldoorlog, samen willen 
werken? Deze motivatie tekent een groepje leerlingen/landen 
op in de preambule (het deel van een wet, of verdrag, waarin de 
overwegingen om tot die afspraken te komen staan). Een ander 
groepje leerlingen/landen gaat aan de slag met de doelstellin-
gen van de Verenigde Naties. Wat zouden landen in 1945 samen 
willen bereiken? Weer een derde groepje krijgt informatie over 
die doelstellingen mee en gaat alvast nadenken over de organi-
satie van de Verenigde Naties. Welke organen zijn er nodig om 
de doelstellingen te verwezenlijken? Zo leren zij, ervaringsge-
wijs, over de belangrijkste aspecten van de Verenigde Naties: 
het waarom, het wat en het hoe. 

Daarbij gaat deze les ook over onderhandelen. De groepjes 
landen presenteren hun voorstellen in een Algemene Vergade-
ring die er, onder strakke leiding van een voorzitter, over stemt. 
De vergadering kan voorstellen samenvoegen, amenderen, 
verwerpen of natuurlijk aannemen. Hoe overtuigender het 
pleidooi voor een tekst, hoe meer bondgenoten, hoe groter de 
kans dat de vergadering die tekst ook echt overneemt. Aan het 
einde van het rollenspel zien zij dan wat de uitkomsten destijds 
in San Francisco waren.

in Dumberton Oaks, onderwerp van felle onderhandelingen. 
Het enige doel waarover het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten, de Sovjet-Unie en China het oorspronkelijk eens waren 
was dat van vrede. Toch kwam in het VN Handvest uiteindelijk 
ook te staan dat de Verenigde Naties samenwerkten om respect 
te verzekeren ‘voor mensenrechten en fundamentele vrijheden 
zonder onderscheid op het gebied van ras, geslacht, taal of 
geloof’. Dit kwam echt door de lobby van kleine landen, en 
NGOs (maatschappelijke organisaties).

Nederland had daarbij een bijzondere rol. Onze regering had 
voorgesteld om aan art. 1 van het Handvest toe te voegen 
dat het doel van de Verenigde Naties was om ‘internationale 
vrede en veiligheid te behouden …  met inachtneming van de 
principes van rechtvaardigheid en het internationale recht’.  Dit 
werd overgenomen, en past helemaal in de traditie van Hugo 
de Groot, Tobias Asser en Cornelis van Vollenhoven. Het was in 
Nederland dat, op de Haagse Vredesconferenties van 1899 en 
1907, landen de eerste stappen naar een ‘wereldrecht’ zetten. 
Een van de zes organen van de Verenigde Naties zou dan ook in 
Nederland gevestigd worden. Aan dit Internationaal Gerechts-
hof, gevestigd in het prachtige Vredespaleis in Den Haag, 
leggen landen nog steeds hun geschillen voor. 
De andere organen van de Verenigde Naties zijn de Algemene 
Vergadering, de Veiligheidsraad, de Economische en Sociale 
Raad en het Secretariaat met de Secretaris-Generaal. Er liggen 
voorstellen om de (inactieve) Trustschapsraad de verant-
woordelijkheid te geven over gemeenschappelijk gebied als 
de oceanen, de atmosfeer, Antartica en de ruimte. Daarnaast 
kennen de Verenigde Naties inmiddels een veelheid aan 
gespecialiseerde agentschappen. Denk aan de Wereldhandel-
sorganisatie, de Wereldvoedselorganisatie, de Internationale 
Arbeidsorganisaties, de Wereldbank, de UNHCR, UNICEF, UNES-
CO enzovoorts. Terwijl zij allemaal werken aan vrede, veiligheid 
en mensenrechten ligt er een speciale verantwoordelijkheid 

Alle bovenstaande beelden: Courtesy of the FDR Library 
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I. (Vertellen hoe de oorlog niet alleen ergens tegen, maar 
ook ergens voor was. Hoe dat doel door FDR in de Four 
Freedoms Speech werd geformuleerd). Vandaag gaan wij 
kijken wat er na de oorlog gebeurde. Wij gaan terug naar 
1945, en zelf aan het onderhandelen.

II. Al tijdens de oorlog waren Franklin Roosevelt en Churchill 
in gesprek over de manier om ervoor te zorgen dat er 
nooit meer zo’n oorlog zou komen, voortbouwend op de 
Volkerenbond (evt Atlantic Charter). De term’ United Nati-
ons’ werd bedacht door Roosevelt. Na het einde van de 
oorlog, in 1945, kwamen 50 landen samen om te praten 
over hoe ervoor te zorgen dat zo’n oorlog nooit meer 
voor zou komen. https://www.un.org/en/sections/history/
history-united-nations/index.html

III. Vandaag gaan wij terug naar die tijd: zomer 1945. San 
Francisco. Jullie vertegenwoordigen allemaal een land. 
Deel hier de naambordjes met landen uit. Leg uit dat veel 
koloniën toen nog vochten voor onafhankelijkheid. Vraag ze 
om na te denken hoe het er, zo vlak na de oorlog, in hun land 
uitgezien zou hebben. Het plan is om de VN in te richten, 
maar waarom eigenlijk? Wat moeten die VN eigenlijk gaan 
doen? Hoe moeten zij ingericht worden? Daarover gaan 
jullie onderhandelen, in drie verschillende groepjes.

IV. (Deel de groep in drie verschillende groepjes. De ideale 
groepsgrootte is 3 – 4 leerlingen. Een klas van 24 kan bv 
ingedeeld in 6 groepjes van 4, waarbij telkens twee groepen 
dezelfde opdracht hebben). Geef ze allemaal een groot vel 
wit papier. Schrijf evt daar van te voren al het onderstaande 
op, of geef ze de kaarten hieronder mee. Geef ze bv 15 
minuten om deze opdracht te maken. Wij een voorzitter 
per groepje aan en vertel dat ze de opdracht daarna zullen 
moeten presenteren. Zorg dat zij het internet niet raadplegen 
(tenzij je als docent prefereert dat zij dit wel zo aanpakken). 
•	 Groepjes 1: Opdracht: Jullie gaan de preambule van het 

Handvest van de Verenigde Naties schrijven. Hierin schrijf 
je op waarom de VN nodig zijn, geredeneerd vanuit de 
geschiedenis. Doe dit in officiële taal, als een echte grond-
wet/preambule. Begin met “Wij, de Volken van de Verenig-
de Naties, vastbesloten om ……(om zelf te bedenken) .. 
Willen ervoor zorgen dat (om verder zelf te bedenken)

•	 Groepjes 2: Opdracht: Jullie rol is om te bedenken wat jullie 
als VN willen bereiken. Maak een lijst van doelen, gedacht 
vanuit de situatie van na de oorlog. Wat jullie voorstellen 
moet een artikel in het VN Handvest worden. Begin met: 
De doelen van de Verenigde Naties zijn…

•	 Groepjes 3: Opdracht: De Verenigde Naties willen vrede 
en veiligheid stimuleren, mensenrechten beschermen en 
zorgen dat landen samenwerken op economisch, sociaal, 
cultureel en humanitair gebied. Hoe kunnen zijn dit orga-
niseren? Welke organisaties zijn nodig?

V. Terwijl de leerlingen hieraan werken richt je, als het kan, een 
vierkant in waar ze allemaal om heen kunnen zitten. Een 
hamer is ook handig. Dan nodig je ze uit voor de Openings-
vergadering van de Verenigde Naties. Speel of zelf voor voor-
zitter, of wijs een ervaren leerling aan. Die brief je dan terwijl 
de andere leerlingen aan het werk zijn. Op de powerpoint 
staan de belangrijkste omgangsregels. Volgens deze regels 
presenteren de verschillende werkgroepen hun plan en wordt 
hierover gestemd. Bij de opening van de Vergadering vertelt 
de voorzitter dat vandaag het Handvest van de Verenigde 
Naties besproken wordt: de preambule, de doelstellingen, de 
organisatie.

 Daarbij verloopt de vergadering zo officieel mogelijk: er is 
een roll call (waarbij landen melden dat zij present zijn), wie 
wat wil zeggen zet het naambordje dwars, en stemmen gaat 
met naambordjes in de lucht. Als er een besluit is genomen 
hamert de voorzitter dit af. De aangenomen tekst kan 
meteen op het bord worden geschreven/op het digiboard 
ingetypt door een secretaris.  

de les
 (in grote lijnen)
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VI.  Sluit af door te laten zien wat de VN echt besloten

  

  

VERDIEPING/UITBREIDING 

Uitbreiding: Dit rollenspel kan in één lesuur, maar het spreiden over twee uren geeft meer  
ruimte. Dan is het eerste lesuur gereserveerd voor de voorbereidingen en het eerste groepswerk. In 
het tweede lesuur staan de onderhandelingen centraal.  

Zie voor achtergrond over de Verenigde Naties
•	 De website van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties NVVN: www.nvvn.nl
•	 De website van de VN: www.un.org
•	 Het Regionaal VN Informatiecentrum: www.unric.org/nl 

Ook is er veel goed onderwijsmateriaal over de  
Verenigde Naties, bijvoorbeeld:
•	 UN Matters Teaching Pack (Engels) unis.unvienna.org/unis/en/resources/teaching_resources.html
•	 Lesmateriaal voor 75 jaar VN: www.unicef.nl/in-de-klas/docent/lesmateriaal/nieuw 

Daarnaast is het echt een aanrader om mee te doen aan een  
Model United Nations  via www.unitednetherlands.org of thehague.thimun.org).  

•	 Ter gelegenheid van 75 jaar Verenigde Naties, en de Internationale Four Freedoms Awards 
voor de Verenigde Naties, organiseerde de Roosevelt Foundation met partners in 2020 een 
Modern United Nations. Al het materiaal voor zo’n Modern United Nations,  die 1.5 dag kost, en 
ruim voorbereidingstijd, is te downloaden op de website www.fourfreedoms.nl 
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LANDENKAARTEN

Op www.fourfreedoms.nl/onderwijs zijn rollenkaarten te 
downloaden van alle 50 landen die betrokken waren bij de 
oprichting van de VN. Hier staat er maar één, als voorbeeld, 
met vouwinstructies. Print evenveel landen uit als er leerlingen 
in de klas zijn.  Zorg dat de latere leden van de Veiligheidsraad 
(China, Sovjet Unie, Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk) 
erbij zitten, en Nederland, en dat er verder een goede 
spreiding is tussen groot en klein, en verschillende landen 
op de wereld. 

China Polen

Frankrijk Saudi Arabië

Soviet Unie Syrië

Verenigd Koninkrijk Turkije

Verenigde Staten Ukraïne

Argentinië Joegoslavië

Brazilië Australië

Wit Rusland België

Chili Bolivië

Cuba Canada

Tsjecho-Slovakije Colombia

Denemarken Costa Rica

Dominicaanse Republiek Ecuador

Egypte Ethiopië

El Salvador Griekenland

Haïti Guatemala

Iran Honduras

Libanon India

Luxemburg Irak

Nieuw Zeeland Liberia

Nicaragua Mexico

Panama Venezuela

Peru Paraguay

Zuid-Afrika De Filipijnen

Uruguay Koninkrijk der 
Nederlanden

Noorwegen

Opdrachtkaarten
Binnen dit rollenspel zijn er verschillende rollen:

Print zoveel rollenkaarten als nodig. Een klas met 25 leerlingen zal bv 2 groepjes 1, 2 groepjes 2, 2 groepjes 3 hebben, 
naast een voorzitter en secretaris.

Groep 1: De landen die samen 
voorstellen doen voor de preambule 
(3-4 leerlingen per groepje)

Groep 3: De landen die  
samen voorstellen doen voor  
de organisatie van de VN  
(3-4 leerlingen)

Groep 2: De landen die  
samen voorstellen doen voor  
de doelstellingen van de VN  
(3-4 leerlingen)

Een voorzitter Een secretaris
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Groep 1
SCHRIJF EEN PREAMBULE VOOR HET HANDVEST VAN DE VERENIGDE NATIES

In een preambule van een Verdrag, staat waarom dat Verdrag nodig is. Denk aan 
de Amerikaanse Grondwet, die begint met “We, the People of the United States, 
in Order to form a more Perfect Union”. Of het Verdrag van de Europese Unie, met 
stukken als “Verlangend de solidariteit tussen hun volkeren te verdiepen met 
inachtneming van cultuur, geschiedenis, tradities”.

Jullie zijn het groepje landen met als opdracht om in de oprichtingsvergadering 
een tekst voorstellen voor de preambule van het Handvest van de Verenigde 
Naties. Denk hiervoor terug aan 1945. Waarom zouden landen samen willen 
werken? Wat zouden zij samen willen bereiken? Schrijf dit zo mooi, en plechtig 
mogelijk op.

Gebruik daarbij in ieder geval de volgende zinnen:
“Wij, de Volken van de Verenigde Naties, vastbesloten om
…. (door jullie in te vullen)
Willen ervoor zorgen dat
… (door jullie in te vullen)

Bedenk een mooi voorstel voor deze tekst. Wijs in jullie groepje iemand aan die de 
tekst opschrijft, en iemand die deze straks, in de vergadering, namens jullie indient.  

Opdrachtkaart PROCEDUREREGELS

Aanspreekvormen:
Geachte voorzitter / secretaris /  
afgevaardigde (van delegatie)

Spreektijd:
In principe 1 minuut, met 30 seconden 
ruimte om te antwoorden.
Delegaties kunnen hun spreektijd 
opgeven.

Roll Call:
De voorzitter opent de vergadering 
met een roll call, waarop de delegaties 
kunnen kiezen of zij ‘aanwezig’ of ‘aanwe-
zig en stemmend’ willen zijn. De NGOs 
zijn sowieso alleen aanwezig.

Openingsspeeches:
Duren 1 minuut, de NGOs mogen ook 
spreken.

Na de openingsspeeches:
Kunnen delegaties vragen of zij op de 
spreeklijst gezet mogen worden.

Woord vragen:
Om punten en moties in te dienen of 
vragen te stellen 
wordt het naambordje zijwaarts omhoog 
gezet.

Speechen:
Wie spreekt gaat staan, met uitzondering 
van de voorzitter en secretaris.

Stemming:
Het streven is naar unanieme besluitvor-
ming. Als dit niet lukt worden besluiten 
bij gewone meerderheid aangenomen.
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Groep 2
SCHRIJF EEN ARTIKEL OVER DE DOELEN  
VAN DE VERENIGDE NATIES

Jullie zijn het groepje landen met als opdracht om in de 
oprichtingsvergadering een tekst voorstellen voor een artikel 
in het VN Handvest met de doelen van de Verenigde Naties.  
Denk hiervoor terug aan 1945, en leef je in in jullie landen. 
Wat zouden, volgens hen, de Verenigde Naties samen moeten 
bereiken.

Schrijf het artikel zo op:
Art. 1 De doelstellingen van de Verenigde Naties zijn:
….(hier de lijst met doelen die jullie voorstellen)
Bedenk een mooi voorstel voor deze tekst. 

Kies uit jullie groep:
• Iemand die de tekst opschrijft
• Iemand die de tekst uitspreekt en aan de vergadering voorlegt

PROCEDUREREGELS

Aanspreekvormen:
Geachte voorzitter / secretaris / afgevaar-
digde (van delegatie)

Spreektijd:
In principe 1 minuut, met 30 seconden 
ruimte om te antwoorden. Delegaties 
kunnen hun spreektijd opgeven.

Roll Call:
De voorzitter opent de vergadering 
met een roll call, waarop de delegaties 
kunnen kiezen of zij ‘aanwezig’ of ‘aanwe-
zig en stemmend’ willen zijn. De NGOs 
zijn sowieso alleen aanwezig.

Openingsspeeches:
Duren 1 minuut, de NGOs mogen ook 
spreken.

Na de openingsspeeches:
Kunnen delegaties vragen of zij op de 
spreeklijst gezet mogen worden.

Woord vragen:
Om punten en moties in te dienen of 
vragen te stellen wordt het naambordje 
zijwaarts omhoog gezet.

Speechen:
Wie spreekt gaat staan, met uitzondering 
van de voorzitter en secretaris.

Stemming:
Het streven is naar unanieme besluitvor-
ming. Als dit niet lukt worden besluiten 
bij gewone meerderheid aangenomen.

Opdrachtkaart
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Groep 3
DOE EEN VOORSTEL VOOR DE ORGANISATIE  
VAN DE VERENIGDE NATIES

Jullie zijn het groepje landen met als opdracht om alvast na 
te denken over de organisatie van de Verenigde Naties. In 
1945 hebben jullie je eerste vergadering, maar zijn de VN nog 
helemaal niet georganiseerd. De Verenigde Naties willen samen 
werken aan vrede, veiligheid, goede internationale betrekkin-
gen, geschillen oplossen via het internationale recht. Ook willen 
zij economische, sociale, culturele en humanitaire problemen 
oplossen, en eerbied voor de mensenrechten bevorderen. 

Welke organisaties zijn hier nou voor nodig?  
Doe hiervoor een voorstel. 

Kies uit jullie groep:
• Iemand die de tekst opschrijft
• Iemand die de tekst uitspreekt en aan de vergadering voorlegt

PROCEDUREREGELS

Aanspreekvormen:
Geachte voorzitter / secretaris / afgevaar-
digde (van delegatie)

Spreektijd:
In principe 1 minuut, met  
30 seconden ruimte om te antwoorden.
Delegaties kunnen hun spreektijd 
opgeven.

Roll Call:
De voorzitter opent de vergadering 
met een roll call, waarop de delegaties 
kunnen kiezen of zij ‘aanwezig’ of ‘aanwe-
zig en stemmend’ willen zijn. De NGOs 
zijn sowieso alleen aanwezig.

Openingsspeeches:
Duren 1 minuut, de NGOs mogen ook 
spreken.

Na de openingsspeeches:
Kunnen delegaties vragen of zij op de 
spreeklijst gezet mogen worden.

Woord vragen:
Om punten en moties in te dienen of 
vragen te stellen wordt het naambordje 
zijwaarts omhoog gezet.

Speechen:
Wie spreekt gaat staan, met uitzondering 
van de voorzitter en secretaris.

Stemming:
Het streven is naar unanieme besluitvor-
ming. Als dit niet lukt worden besluiten 
bij gewone meerderheid aangenomen.

Opdrachtkaart
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De secretaris
Jij werkt, bij de Algemene Vergadering, nauw samen met de 
voorzitter. Neem met haar/hem de regels van de vergadering 
door. Jouw rol is om, op een vel papier of het digiboard, het 
tekstvoorstel uit te typen waarover de vergadering stemt. Zorg 
daarom dat je, bij de verschillende groepjes, alvast hun voor-
stellen ophaalt en eventueel al klaarzet op het digiboard.

PROCEDUREREGELS

Aanspreekvormen:
Geachte voorzitter / secretaris /  
afgevaardigde (van delegatie)

Spreektijd:
In principe 1 minuut, met 30 seconden 
ruimte om te antwoorden.
Delegaties kunnen hun spreektijd 
opgeven.

Roll Call:
De voorzitter opent de vergadering 
met een roll call, waarop de delegaties 
kunnen kiezen of zij ‘aanwezig’ of ‘aanwe-
zig en stemmend’ willen zijn. De NGOs 
zijn sowieso alleen aanwezig.

Openingsspeeches:
Duren 1 minuut, de NGOs mogen 
ook spreken.

Na de openingsspeeches:
Kunnen delegaties vragen of zij op de 
spreeklijst gezet mogen worden.

Woord vragen:
Om punten en moties in te dienen of 
vragen te stellen wordt het naambordje 
zijwaarts omhoog gezet.

Speechen:
Wie spreekt gaat staan, met uitzondering 
van de voorzitter en secretaris.

Stemming:
Het streven is naar unanieme 
besluitvorming. Als dit niet lukt worden 
besluiten bij gewone meerderheid 
aangenomen.

Opdrachtkaart



63

De voorzitter
Jouw land zit dit keer de Verenigde Naties voor, en jij bent 
straks de Voorzitter van de allereerste Algemene Vergadering. 
Bereid je goed voor door, samen met de secretaris, de procedu-
reregels door te nemen.

•	 Je begint de vergadering met een roll call, om te kijken of 
iedereen present is. Zeg: ‘Geachte afgevaardigden. Voordat ik 
de vergadering open, wil ik controleren of iedereen present 
is door middel van een roll call. Argentinië? (zegt ‘present’). 
China? (zegt ‘present’) enzovoorts. Als iedereen aanwezig is 
open je, het liefst met een hamerslag, de vergadering

•	 Herinner iedereen aan de aanspreekvorm en het protocol in 
de vergadering. 
	» Wij noemen elkaar ‘Geachte voorzitter en geachte afge-

vaardigde’
	» Wie iets willen zeggen zet het landenbordje zijwaarts 

omhoog, en krijgt het woord
	» Wie spreekt gaat staan
	» Het streven is naar unanieme besluitvorming. Als dat niet 

lukt, stemmen wij bij gewone meerderheid
•	 Leg uit dat er vandaag drie tekstvoorstellen voor het 

Handvest van de Verenigde Naties worden besproken. 
Voor de preambule (groepje(s) 1), voor de doelstellingen 
(groepje(s) 2) en voor de organisaties (groepje(s) 3). Geeft 
aan dat afgevaardigden nog wijzigingen voor mogen stellen 
(amendementen) of voor kunnen stellen om meerdere tekst-
voorstellen samen te voegen

•	 Begin dan met het land dat spreekt namens groep 1 het 
woord te geven. Wat is het tekstvoorstel voor de preambule? 
Wil iemand daar iets aan toevoegen, of juist vanaf halen? 
Laat, als er nog een groep 1 is, die daarna aan het woord. 
Kunnen de voorstellen samengevoegd? De secretaris typt het 
uiteindelijke tekstvoorstel in. Dit breng je in stemming. Als 
het een meerderheid heeft hamer je het af: ‘Het tekstvoorstel 
voor de preambule is hiermee unaniem/met algemene stem-
men aangenomen’.

•	 Dan geef je het woord aan groepje(s) 2, zelfde procedure
•	 En aan groepje(s) 3, zelfde procedure
•	 Aan het einde vertel je dat hiermee een groot deel van het 

Handvest van de Verenigde Naties is aangenomen, bedank je 
de geachte afgevaardigden voor hun medewerking en wens 
je ze een goede reis terug.

  

PROCEDUREREGELS

Aanspreekvormen:
Geachte voorzitter / secretaris /  
afgevaardigde (van delegatie)

Spreektijd:
In principe 1 minuut, met 30 seconden 
ruimte om te antwoorden. Delegaties 
kunnen hun spreektijd opgeven.

Roll Call:
De voorzitter opent de vergadering 
met een roll call, waarop de delegaties 
kunnen kiezen of zij ‘aanwezig’ of ‘aanwe-
zig en stemmend’ willen zijn. De NGOs 
zijn sowieso alleen aanwezig.

Openingsspeeches:
Duren 1 minuut, de NGOs mogen  
ook spreken.

Na de openingsspeeches:
Kunnen delegaties vragen of zij op de 
spreeklijst gezet mogen worden.

Woord vragen:
Om punten en moties in te dienen of 
vragen te stellen wordt het naambordje 
zijwaarts omhoog gezet.

Speechen:
Wie spreekt gaat staan, met uitzondering 
van de voorzitter en secretaris.

Stemming:
Het streven is naar unanieme 
besluitvorming. Als dit niet lukt worden 
besluiten bij gewone meerderheid 
aangenomen.

Opdrachtkaart
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De vrijheid 
van menings- 
uiting  
 
Universele Verklaring van  
de Rechten van de Mens.

ACHTERGRONDINFORMATIE: 

Franklin Roosevelt’s Four Freedoms Speech 
berustte op een idee: dat iedereen, overal 
ter wereld, Vier Vrijheden heeft en dat 
internationale samenwerking gericht 
moet zijn op het beschermen van die Vier 
Vrijheden. Tijdens, en na, de oorlog werkten 
landen, organisaties en vooral ook mensen 
dit idee stapje voor stapje verder uit. Zo 
stelden de Verenigde Naties zich in 1945 ten 
doel om niet alleen vrede en veiligheid te 
garanderen, maar ook ‘respect voor mensen-
rechten en fundamentele vrijheden zonder 
onderscheid op het gebied van ras, geslacht, 
taal of geloof’. Wat die mensenrechten dan 
precies waren moest echter nog worden 
uitgewerkt. Om dit uit te werken werd, 
binnen de Economische en Sociale Raad, een 
‘Commission on Human Rights’ ingesteld.

De voorzitster van die Commissie was Eleanor 
Roosevelt, na het overlijden van haar man 
Franklin in 1945 weduwe. Zij was de enige 
vrouw binnen de delegatie die de Verenigde 
Staten naar de Verenigde Naties stuurden, 
en had een lange staat van dienst op het 
gebied van mensenrechten. Als nicht van 
president Theodore Roosevelt groeide zij op 
in een familietraditie van dienstbaarheid aan 
de publieke zaak. Haar ongelukkige jeugd, 
waarbij haar moeder voortdurend liet merken 
hoe lelijk zij haar dochter vond, maakte dat zij 
levenslang een band voelde met buitenstaan-
ders en kwetsbare mensen. Dit werd nog 
versterkt op kostschool in Londen, waar haar 
mentor Mlle Souvestre haar leerlingen leerde 
opkomen voor hun mening, en meenam naar 
de armste wijken in Europa.

Toen Eleanor met haar achterneef Franklin 
trouwde, werd zij het morele geweten van 
de president. Zij pleitte in de jaren twintig al 
voor een wereldrechtbank en internationale 
samenwerking. Ook kwam zij op voor zwarte 
Amerikanen, vrouwen en het interneren van 
Japanners tijdens de oorlog. Zij organiseerde 
bijvoorbeeld persconferenties alleen voor 

THEMA

NIVEAU

VAARDIGHEDEN

Onderhandelen

interculturele vaardigheden

vergaderen

MATERIAAL NODIG

Naamkaarten van de onderhandelaars
Uitgeprinte rolkaarten
Eventueel: Een voorzittershamer

De PowerPoint (te downloaden via www.fourfreedoms.nl/onderwijs) 

VOORBEREIDING

•	 Lezen achtergrondmateriaal
•	 Printen naamkaarten
•	 Printen rolkaarten
•	 Aanpassen powerpoint (tijdpad) aan tijd beschikbaar in de klas

2 lesuren 
(100 – 120 minuten)

8 - 32

Verenigde Naties

rechtsstaat internationale organisaties

Vrijheid van Meningsuiting

Internationale samenwerking 

mensenrechten

Eleanor Roosevelt 

Bovenbouw VO, HBO, universitair

Auteur: Barbara Oomen

inspiratieles 5. 

Courtesy of the FDR Library
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vrouwelijke journalisten, en deelde haar visie via haar invloedrijke 
column ‘My Day’. Het verhaal gaat dat zij iedere avond een briefje 
naast het bed van haar echtgenoot legde, om daar aandacht te 
vragen voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Terwijl zij, 
aan het begin van haar carrière, nauwelijks durfde te spreken in het 
openbaar ontpopte zij zich, met veel oefenen, tot een begenadigd 
spreekster, en veel van haar uitspraken hoor de vandaag nog terug. 

Dat zij voorzitster werd van de Human Rights Commission was, 
volgens eigen zeggen, omdat de Amerikaanse collega’s die 
beducht waren voor haar progressieve denkbeelden dachten ‘dat 
zij daar weinig schade aan kon richten’. Zij naam haar taak echter 
heel serieus, waarbij zij steeds probeerde om een middenweg te 
vinden tussen de communistische en de kapitalistische landen in 
de commissie. Ook stuurde zij een vragenlijst uit naar landen en 
organisaties over de hele wereld over wat zij zagen als mensen-
rechten – daarbij legde Mahatma Gandhi bijvoorbeeld de nadruk 
op plichten. In het opschrijven van de mensenrechten werkte 
Eleanor Roosevelt samen met een kernteam met onder anderen 
Charles Malik (Libanon), René Cassin (Frankrijk), Hernan Santa Cruz 
(Chili), Alexander Bogomolov (Sovjet-Unie) en John Humphrey 
(Canada). Maar ook de Indiase Hansa Mehta had invloed: zij zorgde 
ervoor dat ‘iedere man’ in de uiteindelijk tekst veranderde in ‘ieder 
mens’. Vanuit Nederland onderhandelden Marga Klompé, Hilda 
Verwey Jonker en pater de Beaufort mee.  Na twee jaar onder-
handelen namen de Verenigde Naties op 10 december 1948 de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan, een dag die 
wij nog steeds vieren als mensenrechtendag. 

In deze les spelen leerlingen de onderhandelingen na over FDRs 
eerste vrijheid: de Vrijheid van Meningsuiting. Dit is een van de 
rechten die Nederlanders het beste kennen, en die het meest tot 
de verbeelding spreekt. Tegelijkertijd hebben mensen, ook tegen 
verschillende culturele achtergrond, vaak sterk verschillende 
ideeën over wat dit recht precies in moet houden.  Binnen de 
Commission on Human Rights lag het onderwerp zo gevoelig dat 
er een speciale subcommissie werd ingesteld. De teksten, en rollen, 
in dit rollenspel zijn dan ook gebaseerd op de Travaux Preparatoires 
(de teksten van de onderhandelingen) uit 1947-1948. Daarbij 
onderhandelen niet alleen landen mee, maar ook twee NGOs 
(namens de kerken en de journalistiek), omdat deze destijds achter 
de schermen ook een grote rol speelden.

The future belongs to those who 
believe in the beauty of their dreams
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals 
aangenomen in 1948, werd de Vrijheid van Meningsuiting het 
artikel 19. Dit is dan ook de reden dat de organisatie die wereldwijd 
vecht voor persvrijheid ‘Article 19’ heet. VN lidstaten, zoals Neder-
land, spraken daarna ook nog in bindende verdragen, zoals het 
EVRM en het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke 
Rechten, af om dit recht te respecteren. Dit recht speelt nog steeds 
een grote rol in zaken over de bronbescherming van journalisten 
en de vrijheid van politici en burgers om te zeggen wat zij willen. 
Daarbij is het idee dat de democratie sterker wordt als iedereen zijn 
of haar gedachten kan uiten. 

de les
 (in grote lijnen)

I. Vandaag gaan wij het hebben over de Vrijheid 
van Meningsuiting, en onderhandelen over hoe 
deze vrijheid precies onder woorden gebracht 
moet worden. Vind jij dat iedereen altijd moet 
kunnen zeggen/schrijven wat hij/zij denkt? 
Waarom? Zijn er grenzen aan? Wat is de rol van de 
overheid hierbij? (open discussie, of met buren, 5 
minuten)

II. Vlak na hun oprichting stelden de Verenigde 
Naties een Commissie in om de mensenrechten 
op papier te krijgen (vertel iets over de achter-
grond zoals hiervoor uitgelegd). In het Handvest 
van de VN, in 1945, stond namelijk dat de VN 
samen zouden werken voor meer vrijheid, en 
mensenrechten zouden respecteren, maar niet 
wat dat dan precies inhield.  Een van de rechten 
om uit te werken was de Vrijheid van Menings-
uiting: een van de oudste grondrechten, ook in 
Nederland, en de eerste van de Vier Vrijheden die 
FDR in 1941 tijdens zijn Four Freedoms speech 
noemde. 
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GLOBAAL TIJDPAD (KAN AANGEPAST OP DE POWERPOINT):

15 min:  Lezen rolkaarten, voorbereiden van de  
 openingsspeech
10 min:  Voorzitter opent, roll call, uitleg procedures,  
 openingsspeeches
15 min:  Informeel overleg (lobbyen), kijken waar de  
 delegaties elkaar kunnen vinden
35 min:  Formele discussie, onder leiding van de voorzitter,  
 met hulp  van de secretaris, aan het einde stemmen  
 over een tekstvoorstel
5 min:  Afsluiting, hoe is het echt gegaan? 

VI. Verdeel leerlingen over de 8 rollen. Het is niet erg als de 
groepsgrootte wat wisselt (bv sommige rollen 3, en andere 
2 leerlingen). Geef ze hun naamkaart en rolkaarten mee. 
Geef aan dat zij hun rolkaarten zorgvuldig moeten lezen, 
hun openingsspeech voorbereiden en bedenken wie die gaat 
houden. De voorzitter kan óf bij een commissie aanzitten óf 
zich apart voorbereiden. Wijs ook alvast een secretaris aan, 
die tekstvoorstellen verzamelt, intypt en op het digiboard 
projecteert. Loop, terwijl de leerlingen hun positie uitwerken, 
rond. Zet ondertussen ook de onderhandeltafel klaar, waar 
leerlingen in een vierkant of rechthoek kunnen onderhande-
len.  Het tijdpad op de powerpoint is globaal, en kan naar 
believen uitgebreid of ingekort worden. 

VII. Van hieruit loopt het rollenspel, volgens het tijdpad. 
De procedureregels staan op de powerpoint, en op de 
rolkaarten van de voorzitter en secretaris. Let, samen met 
de voorzitter en de secretaris, goed op de tijd. Zo’n 10 
minuten voor het einde van de les moet het definitieve 
voorstel in stemming gebracht worden, zodat er ook nog 
5 minuten is om de les af te ronden en te vertellen wat er 
echt gebeurde. 

III. De voorzitster van de Mensenrechtencommissie/Commis-
sion on Human Rights, een van de subcommissies van 
de Economische en Sociale Raad, was Eleanor Roosevelt 
(iets over Eleanor Roosevelt vertellen op basis van de achter-
grondinformatie). Zij was, net als FDR, een groot spreekster 
en veel van haar uitspraken hoor je vandaag de dag nog 
terug. 

IV. Vandaag gaan jullie een stuk van de onderhandelingen 
in die Mensenrechtencommissie naspelen, en wel in 
de subcommissie die het artikel over de Vrijheid van 
Meningsuiting op moest schrijven. Daar is bijna twee jaar 
over onderhandeld. Jullie spelen de rol van de belang-
rijkste onderhandelaars op basis van echte personen en 
historisch onderzoek. Er zijn zes landenrollen, en twee 
NGOs. Die zaten officieel niet aan tafel, maar speelden 
zo’n grote rol in de lobby in de wandelgangen dat zij toch 
meegenomen zijn.

V. Het moment dat jullie beginnen met onderhandelen is 
het moment dat er al een tekstvoorstel ligt. De onder-
handelingen vinden straks plaats onder leiding van een 
voorzitter. Wie kiezen jullie als voorzitter (de docent kan 
natuurlijk ook iemand aanwijzen. De voorzitter kan of 
meekijken bij een groepje, of zich puur concentreren op het 
voorzitten)? Dit is de opzet. 
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VIII. Afsluitend: Laat zien wat er uiteindelijk in art. 19 van de 
UVRM terecht kwam, en vertel hoe dit maar een van de 
vele burgerlijke, politieke, sociale en economische rechten 
in de Verklaring is (als er tijd is kun je een filmpje laten 
zien waarin die rechten worden getoond). De Verklaring 
was juridisch nog niet bindend. Pas door de Vrijheid van 
Meningsuiting ook nog vast te leggen in Verdragen, zoals 
het EVRM, beloofden landen om die vrijheid echt voor 
iedereen te verzekeren. In de Nederlandse Grondwet staat 
de Vrijheid van Meningsuiting in art. 7.

VERDIEPING/UITBREIDING VAN DEZE LES

Deze les leent zich goed voor veel meer aandacht voor de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, mensenrechtenverdragen en de Vrijheid van 
Meningsuiting. Daarvoor is veel materiaal beschikbaar:

Onderwijsmateriaal
•	 Mensenrechteneducatie: toolbox Mensenrechten op School  

(www.mensenrechten.nl), Movies that Matter, Amnesty International
•	 www.mensenrechteneducatie.nl

Beeldmateriaal: 

•	 Er is een aantal Youtube filmpjes dat alle mensenrechten 
laat zien, bijvoorbeeld deze, (QR code) (Engels)

•	 Ter gelegenheid van de Four Freedoms Award aan het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens verscheen 
een aantal filmpjes over het EVRM, bijvoorbeeld over de 
Vrijheid van Meningsuiting (zie www.fourfreedoms.nl)

IX. Ondanks alle verdragen en wetten is de bescherming 
van de Vrijheid van Meningsuiting een zaak van mensen. 
Soms is dat makkelijk, dichtbij: een zaak van naar iemand 
luisteren, of iemand uit laten praten. Soms doen mensen 
dat met levensgevaar. Een van de Four Freedoms Awards, 
iedere twee jaar in Middelburg uitgereikt, gaat dan ook 
naar mensen en organisaties die zich inzetten voor de 
Vrijheid van Meningsuiting. 
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De rolkaarten: 
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De Verenigde
Staten
BELANGRIJKSTE ONDERHANDELAAR:
Eleanor Roosevelt (Afgevaardigde Verenigde Staten en Voorzitter van de Commissie)

OVER JULLIE LAND
Jullie delegatie vertegenwoordigt, in de onderhandelingen over de tekst over de Vrijheid van Meningsuiting, 
de Verenigde Staten. De VS staan heel positief tegenover de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 
Jullie zijn tevreden dat de internationale gemeenschap gemeenschappelijke standaarden voor alle landen wil 
opstellen. De Vrijheid van Meningsuiting was natuurlijk de eerste van de Vier Vrijheden die Franklin Roosevelt in 
zijn speech in 1941 noemde. Vergeet daarbij niet dat deze onderhandelingen plaatsvinden in 1948 – vlak na de 
oorlog, en aan het begin van de Koude Oorlog. 

POSITIE MET BETREKKING TOT DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING
De Verenigde Staten steunt het opnemen van de Vrijheid van Meningsuiting in de Universele Verklaring; jullie 
geloven dat dit een van de meest fundamentele vrijheden is. Er zijn zaken om tijdens het onderhandelen in 
gedachten te houden. De VS willen graag dat de Verklaring zo kort mogelijk is, om zoveel mogelijk partijen aan 
te spreken. De principes moeten dan ook simpel zijn, breed en alomvattend geformuleerd, zodat verschillende 
partijen er gebruik van kunnen maken. Jullie vinden het ook heel belangrijk dat de artikelen opgesteld zijn als 
rechten van mensen (in plaats van verantwoordelijkheden van overheden). En dat de Verklaring een standaard 
zet, maar niet juridisch bindend is. 

Waar het gaat om artikel 19 hebben jullie al in het begin voorgesteld: ‘ Eenieder heeft de Vrijheid van Meningsui-
ting. Dit recht omvat de vrijheid om, zonder inmenging, een mening te koesteren. Ook houdt het het recht in om inlich-
tingen en denkbeelden op te sporen en te delen, zonder grenzen, en op welke manier dan ook’. Dit voorstel maakten 
jullie al helemaal aan het begin, maar jullie zien dat dit ook het voorstel is dat nu op tafel ligt. 
Voor de onderhandelingen is het ook belangrijk om in gedachten te houden dat de Verenigde Staten streven 
naar een meerderheid voor de Verklaring, in plaats van de ultiem perfecte tekst. 

BEREID OP BASIS HIERVAN JULLIE OPENINGSSPEECH VAN 1 MINUUT VOOR, EN TEKSTVOORSTELLEN (AMENDE-
MENTEN) VOOR DE ONDERHANDELINGEN.JULLIE KUNNEN TEKSTVOORSTELLEN STRAKS OOK ALVAST AAN DE 
SECRETARIS DOORGEVEN. 

Rolkaarten

Courtesy of the FDR Library



70

PROCEDUREREGELS

Aanspreekvormen:
Geachte voorzitter / secretaris / afgevaardigde 
(van delegatie)

Spreektijd:
In principe 1 minuut, met 30 seconden ruimte om 
te antwoorden.
Delegaties kunnen hun spreektijd opgeven.

Roll Call:
De voorzitter opent de vergadering met een roll call,
waarop de delegaties kunnen kiezen of zij ‘aanwezig’ 
of ‘aanwezig en stemmend’ willen zijn. De NGOs zijn 
sowieso alleen aanwezig.

Openingsspeeches:
Duren 1 minuut, de NGOs mogen ook spreken.

Na de openingsspeeches:
Kunnen delegaties vragen of zij op de spreeklijst gezet 
mogen worden.

Woord vragen:
Om punten en moties in te dienen of vragen te stellen 
wordt het naambordje zijwaarts omhoog gezet.

Speechen:
Wie spreekt gaat staan, met uitzondering van de 
voorzitter en secretaris.

Stemming:
Het streven is naar unanieme besluitvorming. 
Als dit niet lukt worden besluiten bij gewone 
meerderheid aangenomen.
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De Sovjet-Unie
BELANGRIJKSTE ONDERHANDELAARS:
•	 Alexander E. Bogomolov (lid kerncommissie)
•	 Alexei P. Pavlov (Afgevaardigde)
•	 Andrei J. Vyshinsky (Afgevaardigde)

OVER JULLIE LAND
Het is 1948. Jullie zijn de Sovjet-Unie, de grootste macht in Oost-Europa en een van de twee wereldmachten. De 
Communistische Partij, onder leiding van Joseph Stalin, regeert als enige partij het land met het Marxisme-Leninisme 
als staatsideologie. Er zijn nauwelijks echte burgerlijke en politieke rechten. Ook is er veel politieke onderdrukking en 
vervolging van dissidenten. Jullie dwingen veel politieke gevangenen tot dwangarbeid in de Goelags. Ook is er sterke 
censuur van alle media – kranten, radio, televisie. Jullie beschouwen economische en sociale rechten als een belangrijk 
kenmerk van het Sovjet-stelsel, en maken hier veel politieke propaganda voor. 

POSITIE MET BETREKKING TOT DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING
In de onderhandelingen over de Universele Verklaring wil de Sovjet-Unie vooral individuele vrijheden zoveel mogelijk 
inperken, met inbegrip van de Vrijheid van Meningsuiting, omdat deze niet samengaan met Stalin’s dictatuur. Jullie 
benadrukken de waarden van rechten door de overheid (zoals economische en sociale rechten), en niet de vrijheids-
rechten die mensen beschermen tegen de overheid (zoals burgerlijke en politieke rechten). Jullie zijn ook bang dat het 
Westen later die rechten gaat gebruiken om zich met de Sovjet-Unie te bemoeien.

De Vrijheid van Meningsuiting is in jullie land zwaar ingeperkt, onder andere door uitgebreide censuur. Toch staan jullie 
er bij deze internationale onderhandelingen iets meer voor open, omdat jullie beseffen dat jullie niet in de positie zijn 
om ervoor te zorgen dat deze vrijheid helemaal buiten de Verklaring blijft. Daarom hebben jullie je tot dusverre gericht 
op beperkingen en grenzen aan deze vrijheid. Jullie laatste voorstel, op 1 april 1948, was bijvoorbeeld:

‘In het belang van de democratie krijgt iedereen bij wet de vrijheid van gedachte, en in het bijzonder de Vrijheid van Menings-
uiting, de persvrijheid en de artistieke uitingsvrijheid. De Vrijheid van Meningsuiting en de persvrijheid zullen niet gebruikt 
worden om fascisme of agressie uit te dragen, om raciale, nationale of religieuze haat te zaaien, om valse of oneerlijke infor-
matie te verspreiden of om landen tegen elkaar op te hitsen’.

In de onderhandelingen leggen jullie de nadruk op de mogelijkheid om misbruik te maken van het artikel. Zo hebben 
jullie een probleem met de zinsnede ‘zonder grenzen’ omdat het nationale soevereiniteit aantast en spionage in de 
hand zou kunnen werken. 

BEREID OP BASIS HIERVAN JULLIE OPENINGSSPEECH VAN 1 MINUUT VOOR, EN TEKSTVOORSTELLEN 
(AMENDEMENTEN) VOOR DE ONDERHANDELINGEN. JULLIE KUNNEN TEKSTVOORSTELLEN STRAKS OOK 
ALVAST AAN DE SECRETARIS DOORGEVEN. 

Rolkaarten

Courtesy of the FDR Library
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PROCEDUREREGELS

Aanspreekvormen:
Geachte voorzitter / secretaris / afgevaardigde 
(van delegatie)

Spreektijd:
In principe 1 minuut, met 30 seconden ruimte om 
te antwoorden.
Delegaties kunnen hun spreektijd opgeven.

Roll Call:
De voorzitter opent de vergadering met een roll call,
waarop de delegaties kunnen kiezen of zij ‘aanwezig’ 
of ‘aanwezig en stemmend’ willen zijn. De NGOs zijn 
sowieso alleen aanwezig.

Openingsspeeches:
Duren 1 minuut, de NGOs mogen ook spreken.

Na de openingsspeeches:
Kunnen delegaties vragen of zij op de spreeklijst gezet 
mogen worden.

Woord vragen:
Om punten en moties in te dienen of vragen te stellen 
wordt het naambordje zijwaarts omhoog gezet.

Speechen:
Wie spreekt gaat staan, met uitzondering van de 
voorzitter en secretaris.

Stemming:
Het streven is naar unanieme besluitvorming. 
Als dit niet lukt worden besluiten bij gewone 
meerderheid aangenomen.
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Frankrijk
BELANGRIJKSTE ONDERHANDELAARS
•	 René Cassin (Afgevaardigde)
•	 Robert Schuman : (Premier, afgevaardigde) 

OVER JULLIE LAND
Het is 1948. Frankrijk is nauw betrokken bij de totstandkoming van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, en maakt deel uit van de kerncommissie. Omdat Frankrijk ook deel uitmaak-
te van de geallieerden speelt het land een belangrijke rol in het Europees gebied. Frankrijk heeft 
natuurlijk een lange traditie op het gebied van de grondrechten, beginnend met de Franse revo-
lutie. Frankrijk zit ook in een periode van economische groei, en is bezig met het invoeren van een 
systeem van sociale zekerheid. Jullie afgevaardigde, René Cassin, werkte ook al bij de Volkenbond 
en stelde al eerder een concepttekst voor de Universele Verklaring op. 

POSITIE MET BETREKKING TOT DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING
Frankrijk wil heel graag een beperking van de Vrijheid van Meningsuiting, en daarbij nadruk leggen 
op eigen verantwoordelijkheid. Jullie land wil dan ook de zinsnede ‘voor eigen verantwoordelijk-
heid’ toevoegen aan het voorgestelde artikel, zodat het dan wordt: Eenieder heeft de vrijheid van 
gedachten en van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om, voor eigen verantwoordelijkheid, 
zonder inmenging, een mening te koesteren. Ook houdt het het recht in om inlichtingen en denkbeelden 
op te sporen en te delen, zonder grenzen, en op welke manier dan ook.
Jullie hechten erg aan dit standpunt, en willen sowieso het voorgestelde artikel beperken. Ook 
zijn jullie er niet voor om in het artikel, zoals sommigen voorstellen, apart de persvrijheid en de 
Vrijheid van Meningsuiting te noemen. Liever hebben jullie een brede invulling van de Vrijheid van 
Meningsuiting.

Ook hechten jullie, met prof. Cassin als afgevaardigde, sterk aan exacte bewoordingen. Een nuance 
verschil in de formulering kan leiden tot hele verschillende verantwoordelijkheden, en moet daar-
om goed bestudeerd worden. 

BEREID OP BASIS HIERVAN JULLIE OPENINGSSPEECH VAN 1 MINUUT VOOR, EN 
TEKSTVOORSTELLEN (AMENDEMENTEN) VOOR DE ONDERHANDELINGEN. JULLIE KUNNEN
TEKSTVOORSTELLEN STRAKS OOK ALVAST AAN DE SECRETARIS DOORGEVEN. 

Cassin’s beeld van de UVRM’

Rolkaarten

Courtesy of the FDR Library
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PROCEDUREREGELS

Aanspreekvormen:
Geachte voorzitter / secretaris / afgevaardigde 
(van delegatie)

Spreektijd:
In principe 1 minuut, met 30 seconden ruimte om 
te antwoorden.
Delegaties kunnen hun spreektijd opgeven.

Roll Call:
De voorzitter opent de vergadering met een roll call,
waarop de delegaties kunnen kiezen of zij ‘aanwezig’ 
of ‘aanwezig en stemmend’ willen zijn. De NGOs zijn 
sowieso alleen aanwezig.

Openingsspeeches:
Duren 1 minuut, de NGOs mogen ook spreken.

Na de openingsspeeches:
Kunnen delegaties vragen of zij op de spreeklijst gezet 
mogen worden.

Woord vragen:
Om punten en moties in te dienen of vragen te stellen 
wordt het naambordje zijwaarts omhoog gezet.

Speechen:
Wie spreekt gaat staan, met uitzondering van de 
voorzitter en secretaris.

Stemming:
Het streven is naar unanieme besluitvorming. 
Als dit niet lukt worden besluiten bij gewone 
meerderheid aangenomen.
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China
BELANGRIJKSTE ONDERHANDELAARS: 
•	 Dr Peng Chun Chang: Afgevaardigde, lid kerncommissie
•	 Dr John C.H. Wu: Afgevaardigde 

OVER JULLIE LAND
Het is 1948. China zit midden in de overgang van een nationalistische naar een communistische 
regering. Dit weerhoudt jullie er niet van om een belangrijke rol te spelen in de onderhandelingen 
over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Jullie hebben ook al een belangrijke rol 
gespeeld in het eerste concept van de Verklaring. Jullie delegatieleider, Peng Chun Chang, is een 
toneelschrijver, filosoof en diplomaat – een echte renaissance denker. 

POSITIE MET BETREKKING TOT DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING
Jullie vinden de formulering van alle artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens heel erg belangrijk. Graag zouden jullie een kort, helder, simpel en goed georganiseerd 
document zien. Dit omdat jullie vrezen dat, met verkeerd woordgebruik, de Staat gezien zal worden 
als ‘de vijand’, en dat dit zou leiden tot een breuk tussen Staat en individu. In de onderhandelingen 
leggen jullie dan ook veel nadruk op de bewoordingen. 

Jullie willen dan alle overbodige woorden geschrapt zien, en de term ‘op welke manier’ veranderd 
zien in ‘op welke manier van uitdrukken’.

Jullie denken er ook over om in plaats van de Vrijheid van Meningsuiting de vrijheid van gedachte 
centraal te stellen. Dit omdat jullie vinden dat de vrijheid van gedachte ook de gewetensvrijheid en 
de geloofsvrijheid omvat, en daarom breder is. 

BEREID OP BASIS HIERVAN JULLIE OPENINGSSPEECH VAN 1 MINUUT VOOR, EN 
TEKSTVOORSTELLEN (AMENDEMENTEN) VOOR DE ONDERHANDELINGEN.JULLIE KUNNEN 
TEKSTVOORSTELLEN STRAKS OOK ALVAST AAN DE SECRETARIS DOORGEVEN. 

Rolkaarten

Courtesy of the FDR Library
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PROCEDUREREGELS

Aanspreekvormen:
Geachte voorzitter / secretaris / afgevaardigde 
(van delegatie)

Spreektijd:
In principe 1 minuut, met 30 seconden ruimte om 
te antwoorden.
Delegaties kunnen hun spreektijd opgeven.

Roll Call:
De voorzitter opent de vergadering met een roll call,
waarop de delegaties kunnen kiezen of zij ‘aanwezig’ 
of ‘aanwezig en stemmend’ willen zijn. De NGOs zijn 
sowieso alleen aanwezig.

Openingsspeeches:
Duren 1 minuut, de NGOs mogen ook spreken.

Na de openingsspeeches:
Kunnen delegaties vragen of zij op de spreeklijst gezet 
mogen worden.

Woord vragen:
Om punten en moties in te dienen of vragen te stellen 
wordt het naambordje zijwaarts omhoog gezet.

Speechen:
Wie spreekt gaat staan, met uitzondering van de 
voorzitter en secretaris.

Stemming:
Het streven is naar unanieme besluitvorming. 
Als dit niet lukt worden besluiten bij gewone 
meerderheid aangenomen.
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Cuba
BELANGRIJKSTE ONDERHANDELAARS:
•	 Mr Perez Cisneros: Afgevaardigde
•	 Mr Carlos Prio Socarras: Afgevaardigde, president van Cuba

OVER JULLIE LAND:
Het is 1948. Jullie vertegenwoordigen Cuba, een klein eiland in het Caribisch gebied dat in de 
komende jaren inzet zal worden van zware geopolitieke strijd. Jullie land heeft een ingewikkeld 
pad naar onafhankelijkheid bewandeld sinds 1902, maar is nu sociaal en politiek relatief stabiel. In 
1940 namen jullie een nieuwe grondwet aan, die als erg progressief gezien werd. Jullie waren ook 
een van de eerste landen om een opzet voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
in te sturen, op 12 februari 1946. Jullie zijn dus grote voorstanders van de Verklaring.

POSITIE MET BETREKKING TOT DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING:
Vanaf de eerste vergadering tot en met vandaag, 1948, hebben jullie eigenlijk dezelfde positie 
ingenomen. Jullie zijn groot voorstander van dit artikel, en hebben steeds dezelfde bewoording 
bepleit. Daarbij willen jullie ook de vrijheid van onderzoek graag opgenomen zien. Jullie hebben 
dan ook op 7 oktober een amendement ingediend met als tekst: ‘Eenieder heeft de vrijheid van 
onderzoek en van meningsuiting. Dit houdt het recht in om inlichtingen en denkbeelden op te sporen en 
te delen via alle media, zonder grenzen’.

Wel is het zo dat Cuba altijd heeft gewild dat de Universele Verklaring een document wordt geba-
seerd op compromis, en het vinden van gemeenschappelijke standpunten tussen landen. Bij deze 
onderhandelingen, aan het einde van de rit, is het vinden van werkbare compromissen dan ook 
jullie grootste prioriteit. 

BEREID OP BASIS HIERVAN JULLIE OPENINGSSPEECH VAN 1 MINUUT VOOR, EN 
TEKSTVOORSTELLEN (AMENDEMENTEN) VOOR DE ONDERHANDELINGEN.JULLIE KUNNEN 
TEKSTVOORSTELLEN STRAKS OOK ALVAST AAN DE SECRETARIS DOORGEVEN. 

Rolkaarten

Courtesy of the FDR Library



78

PROCEDUREREGELS

Aanspreekvormen:
Geachte voorzitter / secretaris / afgevaardigde 
(van delegatie)

Spreektijd:
In principe 1 minuut, met 30 seconden ruimte om 
te antwoorden.
Delegaties kunnen hun spreektijd opgeven.

Roll Call:
De voorzitter opent de vergadering met een roll call,
waarop de delegaties kunnen kiezen of zij ‘aanwezig’ 
of ‘aanwezig en stemmend’ willen zijn. De NGOs zijn 
sowieso alleen aanwezig.

Openingsspeeches:
Duren 1 minuut, de NGOs mogen ook spreken.

Na de openingsspeeches:
Kunnen delegaties vragen of zij op de spreeklijst gezet 
mogen worden.

Woord vragen:
Om punten en moties in te dienen of vragen te stellen 
wordt het naambordje zijwaarts omhoog gezet.

Speechen:
Wie spreekt gaat staan, met uitzondering van de 
voorzitter en secretaris.

Stemming:
Het streven is naar unanieme besluitvorming. 
Als dit niet lukt worden besluiten bij gewone 
meerderheid aangenomen.
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Panama
BELANGRIJKSTE ONDERHANDELAARS: 
Mr De Leon: Afgevaardigde
Mr Ernesto de la Ossa: Afgevaardigde

OVER JULLIE LAND:
Het is 1948. Jullie zijn de delegatie van Panama, een klein land in Latijns-Amerika. Toch spelen 
jullie een hele belangrijke rol. Het hele idee van een Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens komt bij jullie vandaan. Jullie voormalige president Ricardo Alfaro stelde, in 1945, offi-
cieel voor dat zo’n verklaring opgenomen zou worden in het VN Handvest. Hij nam zelfs een 
conceptversie mee naar de allereerste vergadering in 1945. Jullie land is, in 1948, vreedzaam 
en stabiel. 

Positie met betrekking tot de Vrijheid van Meningsuiting:
Jullie land is een democratische rechtsstaat, met een nieuwe grondwet uit 1946. Deze grond-
wet bescherm de vrijheid van gedachte en van meningsuiting, en ook de persvrijheid. Jullie 
vinden daarom dat deze belangrijke rechten opgenomen moeten worden in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. 

Waar het gaat om het tekstvoorstel dat straks ter discussie staat, vinden jullie dat de persvrij-
heid ook expliciet beschermd moet worden. Dit is opgenomen in een wijzigingsvoorstel dat 
jullie op 11 oktober 1948 indienden. 

Hierin stelden jullie de volgende tekst voor:
1 Eenieder heeft de vrijheid van gedachten. Dit recht omvat de vrijheid om zonder   
 inmenging, een mening te koesteren.  Ook houdt het het recht in om inlichtingen en  
 denkbeelden op te sporen en te delen, zonder grenzen, en op welke manier dan ook.
2 Eenieder heeft de Vrijheid van Meningsuiting. Hieronder valt de uitingsvrijheid, de  
 persvrijheid en de vrijheid om ieder communicatiemiddel te gebruiken om een mening of  
 informatie te delen

Dit tweede deel is echt nieuw in de discussies, en is voor jullie het meest belangrijk. 

BEREID OP BASIS HIERVAN JULLIE OPENINGSSPEECH VAN 1 MINUUT VOOR, EN 
TEKSTVOORSTELLEN (AMENDEMENTEN) VOOR DE ONDERHANDELINGEN. JULLIE KUNNEN 
TEKSTVOORSTELLEN STRAKS OOK ALVAST AAN DE SECRETARIS DOORGEVEN. 

Rolkaarten

Courtesy of the FDR Library
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PROCEDUREREGELS

Aanspreekvormen:
Geachte voorzitter / secretaris / afgevaardigde 
(van delegatie)

Spreektijd:
In principe 1 minuut, met 30 seconden ruimte om 
te antwoorden.
Delegaties kunnen hun spreektijd opgeven.

Roll Call:
De voorzitter opent de vergadering met een roll call,
waarop de delegaties kunnen kiezen of zij ‘aanwezig’ 
of ‘aanwezig en stemmend’ willen zijn. De NGOs zijn 
sowieso alleen aanwezig.

Openingsspeeches:
Duren 1 minuut, de NGOs mogen ook spreken.

Na de openingsspeeches:
Kunnen delegaties vragen of zij op de spreeklijst gezet 
mogen worden.

Woord vragen:
Om punten en moties in te dienen of vragen te stellen 
wordt het naambordje zijwaarts omhoog gezet.

Speechen:
Wie spreekt gaat staan, met uitzondering van de 
voorzitter en secretaris.

Stemming:
Het streven is naar unanieme besluitvorming. 
Als dit niet lukt worden besluiten bij gewone 
meerderheid aangenomen.
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BELANGRIJKSTE ONDERHANDELAAR
Dr Otto Frederick Nolde (Christelijke diplomaat, directeur Raad van Kerken) 

OVER JULLIE ORGANISATIE:
Jullie zijn de directeur (en medewerkers, als jullie met meerderen zijn) van de Commissie van Raad van Kerken 
met betrekking tot Internationale Zaken. Dit is een organisatie die zich inzet op het gebied van beleidsbeïn-
vloeding. Jullie zijn altijd groot voorstander geweest van het instellen van een Commission on Human Rights, 
en van het opstellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dr Nolde heeft nauw samen-
gewerkt met Eleanor Roosevelt, en met Dag Hammarskjöld, de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, en 
is daarom bijzonder invloedrijk. Jullie zijn geen land, en zitten daarom niet officieel aan tafel en hebben geen 
stemrecht. Jullie lobbyen vanuit een oecumenisch Christelijk perspectief (en vertegenwoordigen daarmee 
kerken van allerlei Christelijke denominaties).  

POSITIE MET BETREKKING TOT DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING:
 Jullie willen de hoogst mogelijke bescherming voor het geloof, en voor geloofsvrijheid in de Universele Verkla-
ring van de Rechten van de Mens. Jullie zorg met de Vrijheid van Meningsuiting is dat het ook blasfemie (gods-
lastering) zou kunnen beschermen. Daarmee zouden mensen vrijelijk god, het geloof en alles wat religieuze 
mensen als heilig beschouwen kunnen beledigen. Jullie zetten daarom in op een inperking van de Vrijheid van 
Meningsuiting waar het gaat om respectloze of beledigende uitingen over het geloof (blasfemie). 

BEREID OP BASIS HIERVAN JULLIE OPENINGSSPEECH VAN 1 MINUUT VOOR, EN TEKSTVOORSTELLEN 
(AMENDEMENTEN) VOOR DE ONDERHANDELINGEN. JULLIE WERK VINDT ZICH MET NAME IN DE LOBBY’S AF. 
WEL ZITTEN JULLIE – VOOR DIT ROLLENSPEL – AAN TAFEL, MAAR JULLIE MOGEN NIET STEMMEN.
 JULLIE KUNNEN TEKSTVOORSTELLEN STRAKS OOK ALVAST AAN DE SECRETARIS DOORGEVEN. 

Raad 
van Kerken

Rolkaarten

Courtesy of the FDR Library
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PROCEDUREREGELS

Aanspreekvormen:
Geachte voorzitter / secretaris / afgevaardigde 
(van delegatie)

Spreektijd:
In principe 1 minuut, met 30 seconden ruimte om 
te antwoorden.
Delegaties kunnen hun spreektijd opgeven.

Roll Call:
De voorzitter opent de vergadering met een roll call,
waarop de delegaties kunnen kiezen of zij ‘aanwezig’ 
of ‘aanwezig en stemmend’ willen zijn. De NGOs zijn 
sowieso alleen aanwezig.

Openingsspeeches:
Duren 1 minuut, de NGOs mogen ook spreken.

Na de openingsspeeches:
Kunnen delegaties vragen of zij op de spreeklijst gezet 
mogen worden.

Woord vragen:
Om punten en moties in te dienen of vragen te stellen 
wordt het naambordje zijwaarts omhoog gezet.

Speechen:
Wie spreekt gaat staan, met uitzondering van de 
voorzitter en secretaris.

Stemming:
Het streven is naar unanieme besluitvorming. 
Als dit niet lukt worden besluiten bij gewone 
meerderheid aangenomen.



83

Internationale 
Organisatie  
voor Persvrijheid
BELANGRIJKSTE ONDERHANDELAARS
Carr Vatal Van Anda (Hoofdredacteur van de New York Times) 

OVER JULLIE ORGANISATIE:
Het is 1948. Jullie organisatie is opgericht in 1945 om de persvrijheid te beschermen. Jullie lobbyen hier dan ook voor in 
de wandelgangen van de Verenigde Naties. Bij de vergadering zitten jullie (hier) wel aan tafel, maar jullie hebben geen 
stemrecht. Jullie moeten het dus van jullie overtuigingskracht en werk in de wandelgangen hebben, maar dat is jullie – als 
journalisten – wel toevertrouwd.

POSITIE MET BETREKKING TOT DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING:
Jullie voornaamste zorg is het tegengaan van misbruik van de media door de overheid voor propaganda, zoals voor en 
tijdens de oorlog zo vaak gebeurde. Daarom willen jullie benadrukken dat de Vrijheid van Meningsuiting verder strekt dan 
gedachten en meningen alleen. Jullie willen de rechten van de media expliciet opgenomen in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, en apart van de persvrijheid genoemd. In het artikel over de vrijheid van de media moet het 
minimaal gaan over de vrijheid van media zoals kranten, de radio, (politieke) advertenties en speeches.
Omdat jullie geen land zijn mogen jullie niet meestemmen – jullie invloed is vooral in de wandelgangen. 

BEREID OP BASIS HIERVAN JULLIE OPENINGSSPEECH VAN 1 MINUUT VOOR, EN TEKSTVOORSTELLEN 
(AMENDEMENTEN) VOOR DE ONDERHANDELINGEN. JULLIE WERK VINDT ZICH MET NAME IN DE LOBBY’S AF. 
\WEL ZITTEN JULLIE – VOOR DIT ROLLENSPEL – AAN TAFEL, MAAR JULLIE MOGEN NIET STEMMEN. 
JULLIE KUNNEN TEKSTVOORSTELLEN STRAKS OOK ALVAST AAN DE SECRETARIS DOORGEVEN

Rolkaarten
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PROCEDUREREGELS

Aanspreekvormen:
Geachte voorzitter / secretaris / afgevaardigde 
(van delegatie)

Spreektijd:
In principe 1 minuut, met 30 seconden ruimte om 
te antwoorden.
Delegaties kunnen hun spreektijd opgeven.

Roll Call:
De voorzitter opent de vergadering met een roll call,
waarop de delegaties kunnen kiezen of zij ‘aanwezig’ 
of ‘aanwezig en stemmend’ willen zijn. De NGOs zijn 
sowieso alleen aanwezig.

Openingsspeeches:
Duren 1 minuut, de NGOs mogen ook spreken.

Na de openingsspeeches:
Kunnen delegaties vragen of zij op de spreeklijst gezet 
mogen worden.

Woord vragen:
Om punten en moties in te dienen of vragen te stellen 
wordt het naambordje zijwaarts omhoog gezet.

Speechen:
Wie spreekt gaat staan, met uitzondering van de 
voorzitter en secretaris.

Stemming:
Het streven is naar unanieme besluitvorming. 
Als dit niet lukt worden besluiten bij gewone 
meerderheid aangenomen.
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ALS SECRETARIS SPEEL JIJ EEN CRUCIALE ROL TIJDENS 
DE VERGADERING, IN NAUWE SAMENWERKING MET 
DE VOORZITTER. JIJ HOUDT DE TIJD IN DE GATEN, EN 
ZORGT DAT IEDEREEN ALLE AMENDEMENTEN KAN ZIEN, 
BIJVOORBEELD OP HET DIGIBOARD. 

Bestudeer daarom goed, in overleg met de docent, het 
tijdpad en zorg dat iedereen dit ook weet. Zorg dat het 
makkelijk is om amendementen in te typen, bijvoorbeeld 
in de powerpoint. Overleg met de voorzitter hoe jullie dit 
gaan doen. Jouw rol tijdens de verschillende stappen in 
het rollenspel zijn:

Globaal tijdpad (kan aangepast op de powerpoint):

15 min: 
Lezen rolkaarten, voorbereiden van de openingsspeech. 
Hier overleg jij met de voorzitter, zorg jij dat de powerpoint 
open staat voor het intypen van amendementen, en dat je 
een stopwatch (of een klok op het bord) hebt om de tijd tot op 
de second bij te houden.

10 min: 
Voorzitter opent, roll call, uitleg procedures, openingsspee-
ches. Hier time jij de openingsspeeches. Sprekers hebben 1 
minuut, en anderen kunnen 30 s reageren. Waarschuw ze 10 
s van tevoren. 

De secretaris 
15 min: 
Informeel overleg (lobbyen), kijken waar de delegaties 
elkaar kunnen vinden. Hier loop jij alvast rond om te kijken 
of delegaties (amendementen) tekstvoorstellen hebben. Als 
dat zo is, typ jij ze in. Neem de voorgestelde tekst als basis, en 
typ bijvoorbeeld in bold het wijzigingsvoorstel. Zet erbij van 
wie het is. 

35 min : 
Formele discussie, onder leiding van de voorzitter, met 
hulp van de secretaris, aan het einde stemmen over een 
tekstvoorstel. 

Hier houd jij een goed oog op de tijd: er geldt weer 1 
minuut spreektijd en 30s reactietijd. Typ steeds de amen-
dementen in, zodat iedereen goed kan zien waar zij over 
stemmen. Uiteindelijk komt er een tekst uit, dat voor het 
einde van de klas in stemming wordt gebracht door de 
voorzitter. 

Veel succes

Rolkaarten
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PROCEDUREREGELS

Aanspreekvormen:
Geachte voorzitter / secretaris / afgevaardigde 
(van delegatie)

Spreektijd:
In principe 1 minuut, met 30 seconden ruimte om 
te antwoorden.
Delegaties kunnen hun spreektijd opgeven.

Roll Call:
De voorzitter opent de vergadering met een roll call,
waarop de delegaties kunnen kiezen of zij ‘aanwezig’ 
of ‘aanwezig en stemmend’ willen zijn. De NGOs zijn 
sowieso alleen aanwezig.

Openingsspeeches:
Duren 1 minuut, de NGOs mogen ook spreken.

Na de openingsspeeches:
Kunnen delegaties vragen of zij op de spreeklijst gezet 
mogen worden.

Woord vragen:
Om punten en moties in te dienen of vragen te stellen 
wordt het naambordje zijwaarts omhoog gezet.

Speechen:
Wie spreekt gaat staan, met uitzondering van de 
voorzitter en secretaris.

Stemming:
Het streven is naar unanieme besluitvorming. 
Als dit niet lukt worden besluiten bij gewone 
meerderheid aangenomen.
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De voorzitter 

ALS VOORZITTER SPEEL JIJ EEN CRUCIALE 
ROL TIJDENS DE VERGADERING, IN NAUWE 
SAMENWERKING MET DE SECRETARIS. JIJ HOUDT 
DE PROCEDUREREGELS IN DE GATEN, EN PROBEERT 
PARTIJEN ZOVER TE KRIJGEN DAT ZIJ HET EENS 
ZIJN OVER EEN TEKST: AAN HET EINDE VAN DE 
VERGADERING MOET ZO’N TEKST ER LIGGEN.  
HET IS HANDIG OM EEN VOORZITTERSHAMER  
BIJ DE HAND TE HEBBEN. 

Bestudeer daarom goed het tijdpad en de  
procedureregels. Het precieze tijdpad wordt met  
de leerkracht afgesproken (zie de powerpoint).  
De procedureregels zijn:

Aanspreekvormen: 
Geachte voorzitter/afgevaardigde/secretaris

Spreektijd: 
In principe 1 minuut, met 30 s ruimte om te 
antwoorden,  delegaties kunnen hun spreek-
tijd opgeven

Roll Call: 
Jij opent de vergadering met een roll call, 
waarbij je de delegaties een voor een noemt. 
‘De geachte afgevaardigden van Panama?’ 
‘Aanwezig, geachte voorzitter’. De delegaties 
kunnen kiezen of zij ‘aanwezig’ of ‘aanwezig 
en stemmend’ willen zijn. De NGOs vanuit 
de kerken en de pers zijn sowieso alleen 
aanwezig.

Openingsspeeches: 
Na jouw opening kunnen alle delegaties 
een openingsspeech van 1 minuut houden, 
waarin zij hun positie uiteen zetten. De 
NGOs mogen ook. Afgevaardigden kunnen 
in 30 s maximaal op elkaars openingsspeech 
reageren. Zij kunnen alvast amendementen 
op de tekst indienen en vragen of zij op de 
sprekerslijst mogen.

Na de openingsspeeches: 
Is er tijd voor een informele lobby waarin delegaties 
kijken of zij elkaar kunnen vinden. Ook kunnen delega-
ties vragen of zij op de spreeklijst gezet mogen. Loop 
als voorzitter rond om goed te horen wat er speelt, en 
probeer actief partijen bij elkaar te brengen. 

Amendementen: 
Op de tekst kunnen staande de vergadering ingediend,  
waarbij de secretaris deze deelt (bv op het digiboard)

Formele vergadering: 
Hier laat jij de delegaties op de sprekerslijst een voor 
een aan het woord. Weer geldt een spreektijd van 
maximaal 1 minuut, en een reactietijd van 30 secon-
den. NGOs mogen wel meepraten, maar niet stemmen. 
Er kan staande de vergadering over tekstvoorstellen/
amendementen gestemd worden. Daarbij geldt een 
onthouding als tegenstem – een amendement heeft 
dus 4 van de 6 stemmen nodig om aangenomen te 
worden. Probeer, samen met de secretaris, goed de tijd 
in de gaten te houden. 

Doelstelling: 
Binnen de tijd te komen tot een voor iedereen accepta-
bele tekst van artikel 19. Na het aannemen of afwijzen 
van amendementen, die steeds door de secretaris 
ingetypt worden, leg je een definitieve tekst aan de 
afgevaardigden voor. Ook hier zijn 4 van de 6 stemmen 
voor nodig om een definitief artikel over de Vrijheid 
van Meningsuiting aan te nemen. 

Veel succes

Rolkaarten
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Naamkaarten
OP WWW.FOURFREEDOMS.NL/ONDERWIJS STAAN 
DE NAAMKAARTEN VOOR ALLE TIEN ROLLEN IN DIT ROLLENSPEL. 
PRINT DEZE UIT.

•	 Verenigde Staten
•	 Sovjet-Unie
•	 China
•	 Cuba
•	 Frankrijk

•	 Panama
•	 Raad van Kerken
•	 Internationale Organisatie voor Persvrijheid
•	 Voorzitter
•	 Secretaris
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ACHTERGRONDINFORMATIE: 

In de vorige lessen ging het over de Vier Vrij-
heden, hun plek in het VN Handvest en het 
opstellen van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens. Het VN Handvest 
bepaalt onder meer dat landen samenwer-
ken om eerbied voor mensenrechten en 
fundamentele vrijheden te bevorderen en 
stimuleren. Het is geen toeval dat de VN 
opgericht zijn na de Tweede Wereldoorlog. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden 
er in Europa en Azië, maar ook in bijvoor-
beeld in Noord Afrika grove schendingen 
van mensenrechten plaats.  Bovendien 
creëerden de Tweede Wereldoorlog en zijn 
nasleep machtsverschuivingen in de wereld. 
Deze machtsverschuivingen en de pas 
doorleefde verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog zorgden voor een momentum 
om de Verenigde Naties op te richten. Dit 
consolideerde de machtsstructuren van 
het moment, en maakte mensenrechten 
tot een onderwerp van internationaal recht 
gemaakt. Ook kwam zo een eind aan een 
situatie waarin staten heer en meester waren 
over de rechten van hun burgers en onder-
danen in koloniën.

De algemene bepaling over mensenrechten 
in het VN Handvest werd uitgewerkt in de 
Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens (UVRM). Zij is wereldwijd bekend 
en – op de bijbel na – het meest vertaalde 
document ter wereld. Er bestaan posters van, 
er wordt naar verwezen in debatten, en het 
is zelfs onderdeel is van kunstwerken. Neem 
een kunstwerk van Ahmet Ögöt, dat in het 
Stedelijk Museum in Amsterdam te zien was. 
Ook lieten mensen in het project Human 
Rights Tattoo alle 6773 letters van de  
Universele Verklaring tatoeëren. 

De UVRM kwam tot stand na veel (politieke) 
debatten tussen verschillende partijen. 
Eleanor Roosevelt leidde dit proces, met 
delegaties van de verschillende VN lidstaten. 
Daarnaast probeerden ook veel organisa-
ties zoals de National Association for the 
Advancement of Colored People uit de VS 
hun stem te laten horen, en werd expliciet 
gevraagd om inbreng van mensen zoals 
Mahatma Ghandi in India. Uit de hoeveelheid 
van stemmen en belangen die bestonden 
slaagden de opstellers erin om ruim zestig 
mensenrechten te formuleren. De UVRM 

De VN en 
Rassen- 
discriminatie

60 min.
(deze les kan ook uitgebreid of 
gespreid over twee lessen)

Voortgezet onderwijs, kan op verschillende niveaus

THEMA

NIVEAU

VAARDIGHEDEN

debatteren

kritisch nadenken

beargumenteren

goed luisteren

MATERIAAL NODIG

De PowerPoint (te downloaden via  
www.fourfreedoms.nl/onderwijs)

VOORBEREIDING

•	 Lezen achtergrondmateriaal 
•	 Van te voren uitrekenen hoeveel groepjes er gemaakt kunnen worden
•	 Klaarzetten van tafels voor het debat (zie slide 13 van de powerpoint)
•	 Een katheder klaarzetten of een tafel die als katheder kan functioneren 
•	 Klaarzetten powerpoint

8-40

verdragen toezichtmechanismen

racisme discriminatie  Vrijheid van Meningsuiting

Mensenrechten

Auteur: Lisenne Delgado

inspiratieles 6. 
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wordt dan ook niet voor niets als een mijlpaal gezien. Maar, 
zoals de naam suggereert, is de UVRM een verklaring. Daarmee 
zeggen lidstaten toe om de mensenrechten die daarin gefor-
muleerd zijn te respecteren en bevorderen. Maar het document 
is niet juridisch bindend. Zie het als een verloving, waarbij het 
huwelijk nog moet volgen. Lidstaten kunnen dus niet juridisch 
verantwoordelijk worden gehouden van schending van de 
mensenrechten die genoemd zijn in de UVRM. Ook kunnen 
mensen bijvoorbeeld niet met de UVRM in de hand naar een 
rechter stappen. In 1948 namen de VN, op de dag vóór de 
Universele Verklaring,  het eerste mensenrechtenverdrag aan: 
het Genocideverdrag. Verdragen zijn wel juridisch bindend.  
Het Genocideverdrag was daarom weer een enorme mijlpaal.

 Na het Genocideverdrag volgden verschillende mensen-
rechtenverdragen. Een voorbeeld is het Verdrag inzake de 
Uitbanning van Rassendiscriminatie, door de VN aangenomen 
in 1965. Dit ‘Rassenverdrag’ heeft als doel om alle vormen 
van rassendiscriminatie tegen te gaan. Het Verdrag voor de 
Uitbanning van Rassendiscriminatie ging in Nederland in 
1972 werken. Nederland paste de wetgeving om aan de eisen 
van het verdrag te voldoen, onder andere door een verbod 
op haatzaaien op te nemen. Het artikel van ons Wetboek van 
Strafrecht op basis waarvoor Wilders is veroordeeld voor zijn 
‘meer of minder Marokkanen’ uitspraak kwam er bijvoorbeeld 
door dit Verdrag.

Andere juridisch bindende VN verdragen zijn onder meer het 
Internationale Verdrag inzake Politieke en Burgerlijke Rechten, 
en het Internationale Verdrag inzake Sociale, Economische 
en Culturele Rechten, beiden uit 1969 vastgesteld. En omdat 
de mensenrechten van vrouwen en kinderen op specifieke 
manieren werden geschonden zijn sindsdien ook het Vrouwen-
verdrag en het Kinderrechtenverdrag aangenomen door de 
VN. Het meest recente verdrag is het Verdrag voor Mensen met 
een Beperking. Zo wordt geprobeerd een zo breed mogelijke 
mensenrechtenbescherming te creëren, voor alle ‘groepen’ in 
de maatschappij. 

Een verdrag is eigenlijk een contract, waarin staten in inter-
nationaal verband elkaar beloven om mensenrechten te 
respecteren. Om te controleren of dit ook echt gebeurt zijn er 
‘toezichtmechanismen’. Het Verdrag voor de Uitbanning van 
Rassendiscriminatie was het eerste VN mensenrechtenverdrag 
dat verschillende toezichtmechanismen introduceerde. 
Zo moeten staten periodiek rapporten indienen waarin ze 
omschrijven hoe het staat met de implementatie en bescher-
ming van mensenrechten, kunnen staten klachten indienen 
tegen andere staten, en kunnen individuen ook klachten 
indienen tegen staten. Het Comité voor de Uitbanning van 
Rassendiscriminatie oordeelt over rapportages en individuele 
klachten. Ook brengt het Comité regelmatig algemene aanbe-
velingen uit waarin het uitlegt hoe aspecten van het  Verdrag 
voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie uitgelegd en 
toegepast moeten worden. Zulk soort toezichtmechanismen 
zijn ook in latere mensenrechtenverdragen opgenomen. Zij 

dragen eraan bij dat staten hun mensenrechtenverplichtingen 
naleven. Ook kennen de Verenigde Naties Speciale Rappor-
teurs, die informatie bijhouden over een onderwerp.

In deze les leren de leerlingen dat er door de VN verschillende 
mensenrechtenverdragen zijn aangenomen. Ook leren zij dat 
deze mensenrechtenverdragen verschillende toezichtsme-
chanismen hebben en dat daardoor - ook in Nederland – 
aanpassingen worden doorgevoerd om aan mensenrechtelijke 
verplichtingen te voldoen. Wij zoomen daarbij in op het 
Verdrag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Dit omdat 
dit verdrag eigenlijk grenzen stelt aan de Vrijheid van Menings-
uiting, die eerder aan bod kwam. In de UVRM is dit verbod 
niet opgenomen, omdat de landen aan tafel bang waren dat 
mensen in de koloniën dan ook hun rechten zouden claimen! 

Debatteren is de vaardigheid die centraal staat in deze les.  
Dat past goed bij het onderwerp van deze les omdat debat 
voorkomt bij het vaststellen van mensenrechtennormen en in 
de toezicht procedures. Leerlingen leren voor of tegen een  
stelling te debatteren, goede argumenten te formuleren, 
kritisch na te denken, goed te luisteren, en de waarde van argu-
menten af te wegen.  
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I. Introduceer de thema’s, namelijk: VN mensenrechtenver-
dragen, het toezicht op mensenrechtenverdragen, en het 
Verdrag inzake de Uitbanning van Rassendiscriminatie. 
Introduceer ook de vaardigheid die centraal staat, name-
lijk debatteren. 

II. In 2020 vonden er over de hele wereld demonstraties 
tegen institutioneel racisme plaats. Wie heeft meegedaan 
aan de demonstraties? Wat vonden jullie ervan? Wat is 
racisme?   

III.  Leg kort maar krachtig uit wat racisme is. Dit is van belang 
voor het debat later in de les. Als leidraad kan het volgen-
de worden gebruikt: er is sprake van racisme als mensen 
ervan uitgaan dat mensen onder te verdelen zijn in rassen 
en dat mensen op basis daarvan ongelijk behandeld 
worden. Rassen worden dan voorgesteld als verschillende 
vastomlijnde groepen die bepaalde fysieke kenmerken 
hebben en dat op basis daarvan ook kan worden bepaald 
wat hun capaciteiten en cultuur zijn. Sommige rassen 
worden dan als minderwaardig ingebeeld terwijl andere 
rassen als superieur worden ingebeeld, en daar wordt dan 
ook naar gehandeld.

  
Mensen zijn niet daadwerkelijk in zulke vastomlijnde 
groepen onder te verdelen. Aannames op basis van ‘ras’ 
zijn dus vooroordelen. Toch geloven veel mensen nog wel 
in dit soort vooroordelen. Helaas krijgen dominante voor-
oordelen van mensen ook plek in instituten. We spreken 
dan van institutioneel racisme. Denk maar aan het feit 
dat racisme werd gebruikt als rechtvaardiging voor kolo-
nialisme omdat beargumenteerd werd dat witte mensen 
beter waren dan andere mensen en dat witte mensen dus 
mochten heersen over niet-witte mensen. Daarvan zijn nu 
nog de effecten van te zien (bv. dat mensen in het Cari-
bische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden nog 
steeds niet dezelfde rechten hebben). ‘Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog stond racisme tegen Joodse mensen in 
Europa centraal. Dat zorgde voor de Holocaust (Joden-
vervolging en genocide door de nazi’s)’. Of denk aan de 
huizen- en arbeidsmarkt; uit herhaaldelijke onderzoeken 
blijkt dat niet-witte mensen nog steeds minder kans 

maken op de huizen- en arbeidsmarkt vanwege racisti-
sche vooroordelen. Ook blijkt dat in het onderwijs nog 
steeds vaak stereotype afbeeldingen worden getoond en 
stereotype verhalen worden verteld over vooral niet-witte 
mensen. Probeer het gesprek respectvol aan te gaan

IV.  Maar deze les zou toch gaan over mensenrechtenverdra-
gen van de Verenigde Naties? Wat heeft dat met racisme 
te maken? Daar gaan wij het eerst over hebben, om dan te 
gaan debatteren. De VN hebben namelijk meer te maken 
met dit onderwerp dan je denkt. Eerst maar even naar 
de doelstellingen van de VN. Jullie kennen allemaal wel 
de VN, dit jaar 75 jaar jong. Waarom zijn zij nou eigenlijk 
opgericht in 1945? Wat denken jullie? Misschien komen 
leerlingen hier met de SDGs, die kun je dan laten zien. Maar 
ook art. 1 van het VN Verdrag uit 1945: heel veel doelen, 
waaronder dus (geelgemaakt) het stimuleren van eerbied 
voor mensenrechten en fundamentele vrijheden (de Four 
Freedoms van Roosevelt) 

V.  Een hele hoop doelen, en dus ook een hele hoop VN-or-
ganen die ermee bezig zijn. Wij gaan het hier alleen maar 
hebben over wat de VN doet voor de mensenrechten. 
Voor het verwezenlijken van mensenrechten hebben de 
VN verschillende mechanismen. Een daarvan is het vast-
stellen van mensenrechten in verklaringen en verdragen: 

 - Verklaringen en verdragen
 Wie kent er een VN Verdrag? (Rassenverdrag, Kinderrechten-

verdrag, Vrouwenverdrag, de Verdrag inzake Burgerlijke en 
Politieke, Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele 
Rechten: allemaal goed, Verdrag voor mensen met een 
Beperking) 

VI.  Een van die vele onderwerpen waarover een verdrag 
bestaat is racisme. Dat was ook nodig, want in 1948 moch-
ten bv veel koloniën niet eens meepraten over de Univer-
sele Verklaring en zoals we al bespraken komt racisme 

de les
 (in grote lijnen)
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nog steeds voor. Het VN Verdrag Rassendiscriminatie is al 
van 1965, en ging in Nederland in 1972 werken. Met zo’n 
Verdrag maken landen met elkaar afspraken om bepaalde 
dingen te doen, bv rassendiscriminatie uit te bannen. 
Dit bijvoorbeeld door het aanpassen van wetgeving: het 
artikel van ons Wetboek van Strafrecht op basis waarvoor 
Wilders is veroordeeld voor zijn ‘meer of minder Marokka-
nen’ uitspraak is erin gekomen door dit Verdrag. 

VII.  Iets afspreken is een ding, maar het laten gebeuren is een 
tweede. Daarom heeft de VN allerlei ‘toezichtmechanis-
men’, bv Comités die kijken of landen aan de Verdragsver-
plichtingen voldoen. 
Toezicht mechanismen, zoals:
- Beoordelen van landenrapportages
- Speciale rapporteurs en speciale werkgroepen
- Beoordelen van individuele klachten en statenklachten

VIII.  Die mechanismen hadden, waar het gaat om ons land, 
de laatste jaren veel kritiek op de figuur van Zwarte Piet. 
Zo heeft het Comité inzake de Uitbanning van Rassen-
discriminatie geoordeeld dat Nederland in strijd met het 
Verdrag handelt zolang Zwarte Piet blijft bestaan. Zwarte 
Piet, vindt het Comité, is namelijk een racistische figuur 
is omdat het een negatieve stereotype afbeelding is van 
zwarte mensen. En ook de Werkgroep van Experts over 
Mensen van Afrikaanse afkomst heeft geoordeeld dat 
Nederland in strijd met het Rassenverdrag handelt. 

  

Op die laatste slide staat de VN Rapporteur Verene Shepherd,  

toen zij in Nederland (Middelburg) was.

IX.  Meerdere VN-organen zeggen: de figuur Zwarte Piet is 
een schending van de mensenrechten, en in het bijzonder 
het Rassenverdrag. Maar in Nederland wordt hier, zoals wij 
allemaal weten, echt over gedebatteerd. Dit gaat wij dan 
ook doen aan de hand van een stelling. Daarbij is de kern 
van debatteren ook je inleven in een standpunt waar je 
het misschien niet mee eens bent, en dit zo goed mogelijk 
uitdragen. 

X.  Zie de instructies op de slides mbt de debatregels, de opzet 
van het debat, tips voor de jury, en de stelling. Deel groepjes 
van 4 in om voor, of tegen de stellingen argumenten te 
bedenken. Zeg pas later welk groepje ook daadwerkelijk gaat 
debatteren, zo bereidt iedereen zich voor. Het is belangrijk 
om al aan het begin te kijken hoeveel groepjes je zou kunnen 
maken

 

XI.  Ik hoop dat jullie het debatteren leuk vonden. Dit zijn 
belangrijke vaardigheden! 

VERDIEPING/UITBREIDING

Deze les kan in één lesuur, maar het spreiden over twee 
uren geeft meer ruimte voor verdieping. Dan is het eerste 
lesuur gereserveerd voor uitleg over racisme, mensen-
rechtenverdragen en toezicht mechanismen. In het 
tweede lesuur staan dan de voorbereiding op het debat 
en het debat centraal.



94

ACHTERGRONDINFORMATIE:

De Vrijheid van Meningsuiting, de Vrijheid 
van Godsdienst, geen honger hoeven 
lijden, niet bang hoeven zijn. Het zijn 
zaken die, ook nu nog, zo belangrijk zijn 
voor ons dagelijks leven. Dit beseffen 
wij vaak pas als die vrijheden onder 
druk staan. Als de schoolleiding opeens 
wil dat jij je stuk voor de schoolkrant in 
trekt, of je aanspreekt op een post. Als 
je gepest wordt vanwege je hoofddoek, 
kruis, keppel of omdat je Jehova’s getuige 
bent. Als jij geen geld hebt voor dat 
schoolreisje waar iedereen zo’n zin in 
heeft. Als je nooit zou durven vertellen op 
wie jij verliefd bent, wat er bij jullie thuis 
achter gesloten deuren gebeurt of wat jij 
allemaal hebt meegemaakt op de vlucht 
naar Nederland.

‘Vrijheid ligt in het hart van ieder mens. 
Als het daar sterft, kan geen grondwet, 
wet of rechtbank haar redden… De geest 
van de vrijheid probeert anderen te 
begrijpen. En weegt hun belangen zonder 
vooroordeel’, schreef de bekende rechter 
Learned Hand. De Lokale Vier Vrijheden 
zijn erop gericht om juist mensen dichtbij 
die zich inspannen voor vrijheid in het 
zonnetje te zetten. De leerkracht van de 
debatles. De leerlinge die dat prachtige 
lied schreef over haar geloof. De mensen 
achter de inzamelingsactie voor de voed-
selbank. Die klasgenoot die paarse vrijdag 
organiseert.

Het organiseren van de Lokale Vier Vrijhe-
den kan op schoolniveau, maar kan zich 
ook richten op de hele stad of het hele 
dorp, de gemeente of zelfs de provincie. 
Zo organiseren studenten van het Univer-
sity College Roosevelt als sinds 2008 de 
Zeeuwse Lokale Vier Vrijheden. Dit samen 

Organiseer 
de Lokale Vier 
Vrijheden 

THEMA

NIVEAU

VAARDIGHEDEN

Organiseren

communicatie

campagne voeren

MATERIAAL NODIG

Sociale media accounts
Posters, en ander off-line materiaal
Een ruimte om de uitreiking te organiseren
Vier Awards om uit te reiken
Catering tijdens de presentatie

VOORBEREIDING

Neem hiervoor ruim de tijd. Drie maanden of meer. 

2 – 3 maanden

Kernteam van 
minstens 4
uit te breiden naar 
de hele school

vrijheid dichtbij

Vrijheid van Meningsuiting

Vrijheid van Godsdienst

Vier Vrijheden

Vrijwaring van Vrees

Vrijwaring van Gebrek

VO MBO HBO WOGroep 8,

Auteur: Barbara Oomen

inspiratieles 7. 
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met allerlei enthousiaste Zeeuwen, zoals 
Margot Verhaagen van Middelburg in 
Dialoog, en Eddy de Serrano, de veel te 
vroeg (2019) overleden grondlegger van 
de samenwerkingskunde. Dit evene-
ment speelt parallel aan de ‘echte’ Four 
Freedoms Awards, en leidt altijd tot veel 
nominaties en aandacht voor Zeeuwse 
mensenrechtenverdedigers in de  
lokale pers. 

Zo ging er, door de jaren, een Zeeuwse 
Award voor de Vrijheid van Menings-
uiting naar de cartoonist Cor de Jonge 
(2018). Voor de Vrijheid van Godsdienst 
kreeg de Wereldregio in 2012 de Award 
– zij maken zich sterk tegen huiselijk 
geweld. De organisatie ‘Een Hond kan de 
Was doen’, die met hulphonden mensen 
met een beperking helpt, kreeg een 
Award voor de Vrijwaring van Gebrek.  
De Stichting Kerk en Vluchteling was een 
van de organisaties die zich inzette voor 
de Vrijwaring van Vrees. Voor de vele 
vrijwilligers betrokken bij deze organi-
saties is zo’n moment van waardering 
bijzonder waardevol. Zeker als daar ook 
mooie muziek, een bijzondere entourage 
en speciaal gemaakte Awards bij betrok-
ken zijn.

Met het opzetten van de Lokale Vier 
Vrijheden ontwikkelen leerlingen, van 
alle leeftijden, oog voor de Vier Vrijheden 
dichtbij huis. Maar zij leren ook organi-
seren, fondsenwerven, communiceren, 
plannen en spreken in het openbaar. Het 
evenement, en de ceremonie, kunnen 
zo groot als zij zelf willen. Een interne 
bijeenkomst, alleen voor de school. Of 
een grootschalig evenement, met de 
burgemeester, pers en andere belang-
stellenden erbij. Deze les bevat dan 
vooral een aantal algemene richtlijnen.

WIE, ALS DOCENT OF SCHOOLLEIDING, DE LOKALE VIER VRIJHEDEN WIL 
ORGANISEREN, BEGINT MET HET SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM VAN 
LEERLINGEN. DAARBIJ ZULLEN LEERLINGEN UIT GROEP 8 VEEL HULP 
NODIG HEBBEN, EN LEERLINGEN UIT DE BOVENBOUW VAN HET VO, HET
 MBO, HBO OF WO ZELFSTANDIG KUNNEN WERKEN. HIERONDER VOLGEN 
TIPS VOOR DIT TEAM.

Wat bijzonder dat jullie als team de Lokale Vier Vrijheden gaan organiseren. 
Jullie gaan mensen, of organisaties, in het zonnetje zetten omdat zij zich 
dagelijks inzetten voor de Vier Vrijheden en zorgen dat mensen kunnen zeggen 
wat zij willen, hun geloof kunnen belijden, geen honger hoeven lijden en niets 
anders tekort komen en niet bang hoeven zijn.

•	 Wijs om te beginnen een voorzitter en een secretaris aan, en begin met een 
brainstorm. De voorzitter leidt deze, de secretaris maakt aantekeningen, en 
jullie kunnen nadenken over vragen als:
	» Wie kan een Lokale Vier Vrijheid krijgen? (Alleen mensen van school?  

Uit de gemeente?)
	» Hoe gaan jullie ‘nominaties’ krijgen: suggesties voor laureaten (prijswin-

naars) (mag iedereen indienen? Op welke manier? Hoe moeten zij opschrij-
ven waarom iemand/een organisatie die prijs verdient? 

	» Wie gaat de laureaten selecteren (jury?) 
	» Wat voor een evenement willen jullie organiseren? Groot, klein? 
	» Wanneer moet jullie ceremonie plaatsvinden? Neem hiervoor ruim de tijd!
	» Hoe moet die ceremonie eruit zien? 

•	 Werk dit alles uit in een projectplan, waarin jullie precies opschrijven:
	» Wat jullie willen organiseren (de Lokale Vier Vrijheden) en waarom
	» Wie daarbij welke rol heeft. Dit hangt natuurlijk af van hoe groot jullie  

het willen maken, maar je kunt denken aan:
•	 Voorzitter
•	 Secretaris
•	 Fondsenwerver en budgetbeheer
•	 Communicatie (social media, posters, contacten met de pers)
•	 Relatiebeheerder: contacten met genomineerden,  

laureaten en de jury
•	 Organisatie evenement (locatie, aankleding, catering)
•	 Chef vrijwilligers (bv de mensen die op de dag zelf meehelpen)
•	 Fotograaf/filmer (van de genomineerden, de laureaten,  

en op de dag zelf )
•	 Kunstenaar voor de prijzen (en bv een zangeres die de  

laureaten toezingt)

Spreek zo precies mogelijk af wie wat moet doen voor wanneer. 

het
project
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Selectie Laureaten
•	 Schrijf hierbij op op basis van welke criteria 

de laureaten worden geselecteerd. Mogen 
het mensen zijn en organisaties? Wat moeten 
zij gedaan hebben om een award te krijgen? 
Denk hierbij ook na over de jury. Het is leuk om 
mensen van buiten als juryvoorzitter en leden 
te vragen. Bijvoorbeeld de burgemeester, of 
iemand die bij de krant werkt. Het moet, om te 
kunnen stemmen, een oneven aantal zijn. Vraag 
de jury op tijd, en zorg dat zij een vergadering 
plannen nadat jullie de nominaties binnen 
hebben. Het is natuurlijk belangrijk dat geheim 
blijft wie de Awards gewonnen hebben tot op 
de dag van jullie Lokale Vier Vrijheden.

•	 Je komt op de beste kandidaten door er ook 
veel met mensen over te praten. Zo zal de leer-
kracht die de debatclub opzette misschien niet 
aan zichzelf denken als iemand die zich inzet 
voor de Vrijheid van Meningsuiting.

•	 Jullie kunnen overwegen om een publieksprijs 
in te stellen, waarbij mensen ook nog, via het 
internet, kunnen stemmen op kandidaten.

 
Communicatie
•	 Bedenk goed hoe jullie de bijeenkomst aan 

gaan kondigen. Zorg dat je dit helemaal hebt 
uitgedacht voordat je ermee naar buiten gaat. 
Denk bijvoorbeeld over:

	» De aankondiging - daarin moet staan dat 
mensen nominaties in kunnen dienen, 
hoe die eruit moeten zien – bv met 250 
woorden motivatie. Maar ook wanneer 
zij binnen moeten zijn en wanneer de 
uitslag bekend moet zijn. Denk ook na 
over de vraag of mensen zichzelf mogen 
nomineren.

	» Een logo en een huisstijl, zodat het er alle-
maal zo mooi en professioneel mogelijk 
uitziet

	» Via welke ‘kanalen’ je de Lokale Vier 
Vrijheden aan wilt kondigen. Instagram, 
Facebook, Twitter, Whatsapp? LinkedIn? 
Of de schoolkrant, een brief aan de 
ouders en posters op school? Dit hangt 
natuurlijk af van jullie doelgroep. Stuur 
ook een persbericht aan de lokale pers. Of 
neem contact met ze op, en vraag of zij 
niet alleen jullie oproep voor nominaties 
willen publiceren maar ook aandacht 
willen besteden aan de kandidaten. 

	» Besteed ook terwijl mensen nominaties in 
kunnen dienen aandacht aan de nomina-
ties op jullie social media. Dit brengt ook 
weer nieuwe kandidaten met zich mee.
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Begroting
•	 Bedenk van tevoren hoeveel geld je nodig hebt voor de 

bijeenkomst, en waar je dat vandaan zou kunnen halen. Denk 
aan de kosten voor:

	» Publiciteit (posters)
	» De prijzen
	» De locatie
	» De catering
	» De aankleding
	» De prijzen
	» Bloemen en cadeautjes voor vrijwilligers als de jury
	» Licht en geluid (als jullie het groot aanpakken) 

De dag zelf
•	 Maak van de dag zelf een heel draaiboek, met daarin wie 

waarvoor verantwoordelijk is, op welk tijdstip. Denk aan 
zaken als:

	» Ontvangst laureaten
	» Ceremoniemeester
	» De uitreiking van prijzen per laureaat, door een presen-

ter (met een mooie speech). Vraag hiervoor mensen die 
bv op hetzelfde gebied werken als de genomineerden

	» Het precieze programma 

Je kunt dit in het projectplan globaal opschrijven, en de week 
voor de ceremonie uitschrijven in een echt draaiboek 

Tijdpad
•	 Het is belangrijk om in jullie projectplan precies op te schrijven wie wat voor wanneer moet doen. Tijdens jullie vergaderingen 

pakken jullie het projectplan er dan bij om te zien wat er gebeurd is, en wat er nog gedaan moet worden. Reken terug vanaf het 
moment van de ceremonie.

Voorbeeld tijdpad

Wat moet er gedaan worden? Door wie? Voor wanneer?

Projectplan schrijven Voorzitter + 1 november

Projectplan goedkeuren Hele team 

Vragen jury Relatiemanager

enzovoorts

Pas als jullie het projectplan hebben, en alle stappen doordacht hebben, 

gaan jullie van start met de organisatie. Volgens jullie eigen plan.

Heel veel succes hiermee!
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Voor 
verdere 
inspiratie
ER BESTAAT NATUURLIJK HEEL VEEL GOED 
ONDERWIJSMATERIAAL OVER VRIJHEID, MENSENRECHTEN  
EN OVER DE TWEEDE WERELDOORLOG. HIERONDER VOLGEN 
MANIEREN OM DIEPER IN TE GAAN OP DE FOUR FREEDOMS 
SPEECH, DE ROOSEVELTS EN HET GEDACHTEGOED VAN DE 
ROOSEVELTS 
(DE VIER VRIJHEDEN EN MENSENRECHTEN) . 

VERDER KIJKEN: FILMS EN BEELDMATERIAAL
•	 De Four Freedoms speech van Franklin Roosevelt staat  

integraal op Youtube https://youtu.be/qrNDwyj4u1w
•	 De documentaireserie ‘The Roosevelts: an intimate history’ 

(PBS) vertelt het verhaal van Theodor, Franklin en Eleanor 
Roosevelt https://youtu.be/tcmGpZppPwA

•	 Het RIAS verzorgt een hele online cursus over de Roosevelts: 
https://www.coursera.org/learn/roosevelt

•	 De website ‘Zeeuwse Ankers’ vertelt het verhaal van de 
Roosevelts en Zeeland: https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/
vier-vrijheden-in-zeeland

•	 Bij de Vrijheidscolleges spreken bekende, en minder bekende 
Nederlanders over wat de Vier Vrijheden voor hen betekenen. 
Veel vrijheidscolleges uit het verleden zijn digitaal of als 
podcast beschikbaar via www.vrijheidscolleges.nl 

•	 De Roosevelt Foundation werkt aan het digitaliseren van alle 
uitreikingen van de Four Freedoms Awards sinds 1982. Dit 
met de speeches van laureaten en presenters. Houd hiervoor 
de website www.fourfreedoms.nl in de gaten

•	 Ook is er beeldmateriaal over specifieke laureaten, zoals over: 
	» Malala Yousafzai: deze aflevering van Schooltv: https://

schooltv.nl/video/malala-yousafzai-strijdster-voor-onderwijs/
	» Nelson Mandela: bijvoorbeeld via Schoolrijk: https://schoolrijk.

nl/lesmateriaal/448/thema-helden-nelson-mandela
	» Het EVRM: ter gelegenheid van de Award aan het EVRM 

maakte Studio Haak & Visser een serie filmpjes ‘Hoe ver is 
Straatsburg van Middelburg en Den Haag’ over de relevantie 
van artikelen uit het EVRM voor het dagelijks leven

	» Bestuurslid van de Roosevelt Foundation en hoogleraar 
mensenrechten Barbara Oomen maakte twee korte filmpjes; 
‘Van de Vier Vrijheden naar onze mensenrechten’ en ‘Roosevelt 
in Zeeland’. Deze staan op https://www.youtube.com/play-
list?list=PLGezmqxAQJRSwTl9s4-c4ogq0okwjEGOn

WEBSITES
De volgende organisaties werken aan het verspreiden van het 
gedachtegoed van de Roosevelts, en hebben hierover veel 
informatie op hun website:
•	 De Roosevelt Foundation, www.fourfreedoms.nl , organiseert 

om het jaar de Four Freedoms Award uitreiking in Middel-
burg, en zet zich in voor het verspreiden van het gedach-
tegoed van de Roosevelts. Op deze website vind je ook het 
onderwijsmateriaal uit dit boek losbladig, en in het Engels, 
met achtergrondmateriaal

•	 Het Roosevelt Institute for American Studies, www.roosevelt.
nl , doet onderzoek naar de ‘Eeuw van de Roosevelts’ en heeft 
een enorme collectie materiaal op het gebied van de Ameri-
kaanse geschiedenis, en specifiek die van de drie Roosevelts. 

•	 Het University College Roosevelt, www.ucr.nl, in Middelburg, 
is een bacheloropleiding van de Universiteit Utrecht met heel 
veel vakken, maar ook veel aandacht voor mensenrechten en 
het gedachtegoed van de Roosevelts

•	 Uiteraard is er in de VS veel te vinden en te leren over de 
Roosevelts. Daarbij heeft de FDR Library een fantastische 
collectie onderwijsmateriaal over de president:  https://www.
fdrlibrary.org/resources-for-students

VERDER LEZEN:
Wie een bezoek brengt aan het RIAS in Middelburg (gevestigd 
in het Zeeuwse Archief ) leert hoeveel er is geschreven over de 
Roosevelts. Een paar aanraders zijn:

•	 A.L. Oosthoek, Roosevelt in Middelburg: The Four Freedoms 
Awards 1982 – 2008. Middelburg, Roosevelt Stichting, 2008

•	 F. Verhagen, De Roosevelts: vormgevers van de American Centu-
ry. Utrecht: Uitgeverij Omniboek, 2019

•	 I. Baraitre, Franklin Roosevelt wereldleider in oorlog en vrede, 2011
•	 E. Roosevelt, The autobiography of Eleanor Roosevelt. Harper 

Perennial, 2014
•	 M. A. Glendon, M. A., A World Made New: Eleanor Roosevelt 

and the Universal Declaration of Human Rights. New York: 
Random House, 2002

•	 D. Boswijk, Theodore Roosevelt: de progressieve populist. Brave 
New Books, 2020

•	 E. Morris, The Rise of Theodore Roosevelt/Colonel Roosevelt/ 
Theodore Rex. New York: Random House, diverse Jaren

Courtesy of the FDR Library
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•	 Elizabeth Borghwardt, A New Deal for the World: America’s Visi-
on for Human Rights, Cambridge, MA: Belknap Press, 2007

•	  William E. Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt and the New 
Deal, 1932-1940, New York: Harper Perennial, 2009

•	  Jeffrey Engel, red., The Four Freedoms: Franklin D. Roosevelt 
and the Evolution of an American Idea, New York: Oxford 
University Press, 2016.

OP STAP MET DE KLAS:
Dit onderwerp leent zich goed voor excursies, en deelname aan 
bijeenkomsten:
•	 De Four Freedoms Awards: gaan altijd gepaard met veel activi-

teiten voor jongeren, zoals de Four Freedoms Meet Up. Houd 
hiervoor de website www.fourfreedoms.nl in de gaten

•	 De Vrijheidscolleges: vinden jaarlijks plaats in de periode april 
– mei, vaak op scholen. Op www.vrijheidscolleges.nl staan de 
aankondigingen en kun je jouw school aanmelden als locatie 
voor een college.

•	 De Four Freedoms door het Jaar heen: organiseert ook een 
veelheid aan activiteiten rondom de Vier Vrijheden, zoals een 
cartoonwedstrijd. 

•	 Het Bevrijdingsmuseum, www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl  
in Nieuwdorp heeft een speciale Roosevelt Experience met 
aandacht voor de Vier Vrijheden, de band tussen de Roose-
velts en Zeeland en de voortdurende relevantie van hun 
gedachtegoed. 

•	 De Vrijheidsboulevard brengt, in 2021, de Vier Vrijheden ook 
dichter bij huis. 

•	 Het Huys van Roosevelt, www.huysvanroosevelt.nl, staat in 
Oud-Vossemeer, op Tholen, waar de familie Roosevelt hoogst-
waarschijnlijk vandaan komt en schenkt aandacht aan de 
familiegeschiedenis. 

•	 Het Bevrijdingsfestival, op 5 mei, schenkt vaak ook specifiek 
aandacht aan de Vier Vrijheden 

•	 De Zeeuwse fotograaf en kunstenaar Rem van den Bosch 
maakte prachtige foto’s over de Vier Vrijheden van Roosevelt 
en geeft ook gastlessen over dit onderwerp in het basisonder-
wijs. Zie www.beeldinzeeland.nl

OVERIG LESMATERIAAL: 
Hieronder een selectie van waardevol overig lesmateriaal over 
de Vier Vrijheden.

De Vier Vrijheden in beeld 
https://prodemos.nl/leren/oa-75-jaar-vrijheid-de-vier-vrijheden-in-
beeld/ 
Voor: havo, mbo, vmbo, vwo 
Duur: 50 - 75 minuten 
In deze werkvorm ontdekken de leerlingen wat de Four Free-
doms (Vier Vrijheden) van president Franklin D. Roosevelt zijn. 
De leerlingen beantwoorden vragen over de rol van deze Vier 
Vrijheden ten tijde van de Duitse bezetting en wat de vrijheden 
nu in hun dagelijks leven betekenen. Tot slot beelden de leerlin-
gen de Vier Vrijheden uit in een viertal foto’s, geïnspireerd op de 
werken van de Amerikaanse kunstenaar Norman Rockwell.

Klokhuisserie De 4 Vrijheden 
In de Klokhuisserie De 4 Vrijheden onderzoeken presentatoren 
Pascal en Sosha wat het betekent om recht te hebben op 
een veilig leven, een huis, kleding en eten, een vrije mening 
te hebben en te geloven wat je wilt. Ze gaan op bezoek bij 
mensen die als kind de Tweede Wereldoorlog hebben meege-
maakt en spreken kinderen die uit hun land moesten vluchten 
voor oorlog en terreur. Ook bezoeken ze concentratiekamp 
Vught, waar tijdens de oorlog Jehova’s getuigen werden 
opgesloten om hun geloof en zijn ze te gast bij Nederlandse 
militairen die tijdens vredesmissies met gevaar voor eigen 
leven vechten voor de vrijheid van anderen.
U vindt de films op: https://tinyurl.com/y9vhszls

Klokhuisvideo Mensenrechten 
Deze video belicht in  5.30 minuten de achtergrond en de 
actualiteit van mensenrechten. https://tinyurl.com/yd5vs8s7

Schooltv filmpje over Malala Yousafzai,  
strijdster voor onderwijs
Malala Yousafzai is geen gewoon Pakistaans meisje. Ze vecht 
al vanaf haar elfde voor onderwijs voor alle kinderen. De 
Taliban hebben geprobeerd haar te vermoorden, maar dat is 
niet gelukt. Malala gaat door met haar strijd, en heeft zelfs de 
Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. In 2014 kreeg zij de Four 
Freedoms Award voor de Vrijwaring van Vrees.
Het filmpje is te vinden op: https://schooltv.nl/video/
malala-yousafzai-strijdster-voor-onderwijs/

Lespakket Vrijheid in beeld
Humanity House en Unicef ontwikkelden een reeks digitale 
lessen die ingaan op vragen als: ‘Hoe vanzelfsprekend zijn 
vrede en vrijheid eigenlijk?’ ‘Hoe is het om te moeten vluchten?’ 
‘Welke kinderrechten heb jij?’ ‘En een kind op de vlucht?’ ‘Wat 
doet de VN om de wereld beter te maken?’ ‘En wat kun jij zelf 
doen?’ De lessen staan op: https://www.vrijheidinbeeld.nl/

Lesmateriaal Unicef
In opdracht van de Verenigde Naties ziet UNICEF erop toe dat 
regeringen het Kinderrechtenverdrag respecteren en nakomen. 
Naast UNICEF controleert ook het VN-Comité inzake de Rechten 
van het Kind of landen zich aan het Kinderrechtenverdrag 
houden. Iedere vijf jaar moeten regeringen zich verantwoorden 
bij dit comité in Genève. Ze worden op hun vingers getikt als 
zaken niet goed geregeld zijn. UNICEF geeft aan het comité 
door welke zaken er in een land niet goed gaan.
Op: https://www.unicef.nl/in-de-klas/docent/lesmateriaal is veel 
relevant materiaal te vinden voor docenten en leerlingen.

In mijn Buurt
In mijn Buurt laat kinderen leren door ontmoeting met mensen 
uit hun buurt. Door verschillende generaties buurtbewoners 
met elkaar in contact te brengen, creëert In mijn Buurt nieuwe, 
jonge Erfgoeddragers die de geschiedenis van de buurt levend 
houden. Het gaat om verhalen uit de  Tweede Wereldoorlog, uit 
het koloniaal verleden en ervaringen van migranten.  Ze raken 
aan de Vier Vrijheden en geven die een unieke dimensie. 
Meer informatie op:  https://inmijnbuurt.org/

Voor verdere inspiratie
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Over de schrijvers

PROF. DR B.M.  
(BARBARA) OOMEN 

Barbara Oomen is hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten 
aan de Universiteit Utrecht, en geeft les aan het University 
College Roosevelt in Middelburg. Zij is ook bestuurslid van de 
Roosevelt Foundation.

Zij studeerde in Amsterdam, promoveerde in Leiden en werkte 
aan universiteiten in Zuid-Afrika, Amerika en Italië. Nu geeft zij 
aan de universiteit vakken als ‘Inleiding in het Recht’, Staats- en 
Bestuursrecht’ en ‘Mensenrechten’. Ook schreef zij veel boeken 
en artikelen over mensenrechten in de praktijk en een boekje 
‘Inspiratie voor mensenrechten educatie’.

Barbara Oomen was jarenlang voorzitter van het Platform 
Mensenrechteneducatie. Ook was zij lid van de Staatscommis-
sie Grondwet, voorzitter van de Stichting Vrijheidscolleges, en 
lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van 
de Mens en van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.

DR. C. (CEES) HEERE

Cees Heere is postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het 
Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) in Middelburg, 
en doceert Amerikaanse en internationale  geschiedenis aan de 
Universiteit Leiden. 

Na een studie in Utrecht promoveerde hij aan de London 
School of Economics and Political Science, waar hij ook enige 
tijd lesgaf. Als onderzoeker houdt hij zich bezig met de geschie-
denis van het internationaal bestel.

NICO OUT 

Nico Out werkt vanuit zijn bedrijf ‘Het Verschil Maken’ aan 
educatieve, culturele en maatschappelijke projecten en 
publicaties, met als speerpunten vrijheidseducatie, (cultuur)
participatie en circulaire economie. Hij is opgeleid als docent 
tekenen, werkte in en voor basis- en voortgezet en ontwikkelde 
projecten op gebied van kunst, erfgoed en geschiedenis. Als 
adviseur programma-ontwikkeling schreef hij mee aan beleids-

adviezen over leefbaarheid en zette hij bijzondere projecten 
op zoals ‘Nieuw Zout, cultuur, wereldbeeld en religie’ en de 
Opbouwwerkplaats Zeeland. 

Daarnaast doceerde hij kunstgeschiedenis en -beschouwing, 
maakte hij culturele programma’s voor Omroep Zeeland en 
schrijft hij recensies voor de PZC. Ook modereert hij het Filo-
sofisch Café Middelburg en is hij actief als dagvoorzitter.

LISENNE DELGADO LLM

Lisenne Delgado is buitenpromovendus aan de Universiteit 
Utrecht (University College Roosevelt). Zij zit in de afronden-
de fase van haar proefschrift over mensenrechtenonderwijs. 
Lisenne Delgado studeerde cum laude af aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Daarna doceerde zij constitutioneel 
recht, bestuursrecht en mensenrechten aan de University 
of Curaçao. Nu doceert zij nog regelmatig gastlessen aan 
universiteiten zoals aan de University College Roosevelt, en 
op middelbare scholen en basisscholen. 

Naast haar werk aan onderwijsinstellingen, deelt Lisenne 
Delgado ook kennis over mensenrechten, gelijkheid en 
vrijheid met verschillende organisaties en op sociale media. 
Onder meer als spreker en moderator is zij ook betrokken 
bij initiatieven voor diverse en inclusieve narratieven en 
kennisproductie in kunst, cultuur en onderwijs. Dit doet zij 
allemaal via haar (online) platform Je suis Zenne.

SEBASTIAN GROOTHUIS

Afkomstig van de Hoge Hotelschool Den Haag werd Sebasti-
an in 1996 tijdens zijn studie gerekruteerd door het Protocol-
bureau Den Haag om de vips en hoogwaardigheidsbekleders 
van de Roosevelt Four Freedoms Awards in Middelburg te 
begeleiden. Dit was zijn eerste kennismaking met Roosevelt’s 
Four Freedoms en de eerste van vele uitreikingen waar hij bij 
betrokken was. Sinds 2015 in de rol van project coördinator 
voor de Roosevelt Foundation. 

Naast de Four Freedoms Awards is hij bij vele andere inhou-
delijke evenementen rondom het thema ‘Four Freedoms’ 
betrokken zoals Roosevelt in The Hague (2016 en 2018), de 
Four Freedoms Meet Up en de Modern United Nations (2020). 
Naast zijn werk voor de o.a. de Roosevelt Foundation en 
University College Roosevelt is hij Senior Partner in b.d. bij het 
Protocolbureau in Den Haag.
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Pontes Het Goese Lyceum - Reina van de Korput, Bianca Almekinders,  

  Patrick Mercy, Moniek Videler

Nehalennia Middelburg - Eva Folkerts

Scheldemond College Vlissingen - Ad Oppenneer, Tirza van Rooijen

Ostrea Lyceum  - Arjan de Vries

Pontes Pieter Zeeman Zierikzee - Kathinka Kraaijenbrink

CSW van de Perre Middelburg - Rob Jansen

Reynaert College Hulst - Jane Smulders

Lodewijk College Terneuzen - Rose-Marie Pendery

Basisschool Het Element - Matthijs Ingelse

OBS de Moolenhoek - Iris Flipse

RIAS  -  Dario Fazzi, Giles Scott-Smith, Damian Pargas

Roosevelt Foundation - Geert van Maanen, Tijo Collot D’Escury,  

  Hein van Ameijden, Ton Brandenbarg

Bevrijdingsmuseum - Stef Traas

Provincie Zeeland -  Anita Pijpelink, Leonard van den Berge

V-Fonds -  Lisette Mattaar

De adviseurs - Nine Nooter, Leo Hannewijk, Willemijn Zwart

Lokale Vier Vrijheden - Margot Verhaagen, Eddy de Serrano †

UCR medewerkers - Anya Luscombe, Bert van den Brink, Elif Durmus

UCR studenten -  Ilse Starmans, Max de la Croix, Suze van Gessel,  

  Caitlyn de Bruijn, Maja Ciglar, Estefania Padilla,  

  Sithis Yim Samnang, Sheila Lin, Ruben Riemens  

  en vele anderen 

Dank!
VEEL VAN HET MATERIAAL IN DIT BOEK IS VOOR HET EERST GEBRUIKT OP 
ZEEUWSE SCHOLEN, IN APRIL EN IN SEPTEMBER – OKTOBER 2020. HIERBIJ 
GAVEN MEDEWERKERS EN STUDENTEN VAN HET UCR, HET RIAS EN DE ROOSEVELT 
FOUNDATION GASTLESSEN EN VOORZAGEN DE LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN DEZE 
VAN COMMENTAAR. DE LESSEN BOUWDEN VOORT OP JAREN VAN SAMENWERKING 
RONDOM HET GEDACHTEGOED VAN DE ROOSEVELTS EN DE FOUR FREEDOMS IN 
ZEELAND. HET LESBOEK FOUR FREEDOMS IN DE KLAS ZOU DAN OOK NOOIT TOT 
STAND ZIJN GEKOMEN ZONDER DE INPUT, EXPERTISE EN ONDERSTEUNING VANUIT, 
ONDER ANDERE, DE VOLGENDE PERSONEN EN ORGANISATIES:
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•	 Rem van den Bosch
•	 Haak en Visser
•	  Squarefruit
•	  FDR Library
•	  LENSE (UCR)
•	  Roosevelt Foundation
•	  Roosevelt Institute  

for American Studies



Vandaag staan wij op een keerpunt binnen de Verenigde Naties en binnen de mensheid. 

Deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zou best eens de internationale 

Magna Carta van iedereen, overal kunnen worden. Wij hopen dat de afkondiging ervan een 

gebeurtenis zal zijn als de proclamatie van de Verklaring van de Rechten van de Mens door 

de Fransen in 1789, het aannemen van het Handvest Grondrechten voor de Amerikanen en 

het aannemen van vergelijkbare verklaringen op andere momenten in andere landen.

In tijden waarin wij het over zoveel zaken moeilijk eens worden, is het veelbetekenend dat 58 

landen het over iets complex als mensenrechten over zoveel wél eens werden. Dit moeten wij 

zien als bewijs van ons gemeenschappelijk doel, voor het eerst verwoord in het VN Verdrag: 

om iedereen, overal, op te tillen naar een hogere levensstandaard en het genot van grotere 

vrijheid.   

Eleanor Roosevelt, speech bij de adoptie van de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens, 10 december 1948

Courtesy of the FDR Library



Four Freedom
s in de klas   |   Brede inspiratie voor Burgerschapsonderw

ijs

KUNNEN ZEGGEN WAT JE VINDT, GELOVEN WAT JE WILT, NIETS TEKORT KOMEN EN NIET 
BANG HOEVEN ZIJN. DE VIER VRIJHEDEN ZIJN VANDAAG NOG NET ZO ACTUEEL ALS TOEN 
FRANKLIN ROOSEVELT ZE IN 1941 FORMULEERDE. ZIJ VORMEN HET FUNDAMENT VAN DE 
MENSENRECHTEN: UNIVERSELE, ONVERVREEMDBARE RECHTEN, VOOR IEDEREEN EN OVERAL 
TER WERELD. 

In het burgerschapsonderwijs nieuwe stijl, vanaf 2021, is veel meer aandacht voor die mensen-
rechten. Daarbij rijst de vraag hoe een begrip als ‘Vrijheid’ te vertalen naar de klas, of dit nou acht- 
of achttienjarigen zijn.  

Op dit gebied bevat dit boek een schat aan inspiratie. Het is geschreven door experts op het 
gebied van mensenrechten en de Roosevelts en uitgebreid getest op scholen. Het biedt een 
combinatie van concreet uitgewerkte lessen op alle niveaus en waardevolle achtergrondinfor-
matie. Het legt daarbij de nadruk op vaardigheden: de Four Freedoms speech gaat over retorica, 
het oprichten van de Verenigde Naties over onderhandelen, de les over mensenrechten ook over 
debatteren. 

‘Four Freedoms in de klas’ biedt brede inspiratie voor het burgerschapsonderwijs. Om daar de 
basis te leggen voor Vrijheid van Meningsuiting en geloof, en Vrijwaring van Gebrek en van angst, 
voor iedereen, overal ter wereld. 

Fantastisch om te zien hoe leerlingen in het VO, van brugklas tot klas 6, geënthousiasmeerd 
raken door inhoudelijk materiaal en werkvormen, die abstracte waarden van burgerschap voor 
deze jongeren tot leven brengen. Ze denken zelf na over wat ze belangrijk vinden, discussiëren 
samen en stemmen erover! Het genereert betrokkenheid bij politieke besluitvorming rondom 
mensenrechten en vooral inzicht in de diversiteit van denkbeelden.

Reina van de Korput – Het Goese Lyceum


