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Opdrachten bij hoofdstuk 1 

 

 

Argumenteren is een complexe bezigheid. Het gaat dan ook vaak mis. 

 

Casusomschrijving 

Een reporter van de Keuringsdienst van Waarde komt bij een vishandel. Zij vraagt of de visboer ook 

duurzame vis verkoopt. Dat doet hij: Hollandse kabeljauw. Hij heeft ook Talapia uit Spanje, maar die is 

niet duurzaam. De visboer legt vervolgens haarfijn uit, wat het verschil is tussen duurzame vis en niet-

duurzame vis…  

 

Bekijk het volgende fragment. Het verhaal van de vishandelaar klinkt niet logisch, maar kun 

je er een vinger achter krijgen?  

 

Keuringsdienst van Waarde (RVU) 

 

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1124749 

 

Aflevering: Duurzame vis 

25 februari 2010 

Fragment: 6.40-8.33 min. 

 

 

Opdrachten 

 

1. Wat is het standpunt van de visboer? 

2. Welke argumenten heeft hij? 

3. Op basis van welke (algemene) aanname redeneert de vishandelaar?  
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Opdracht bij hoofdstukken 1 t/m 3 

 

 

Argumenteren slaat een brug tussen gedragingen in de werkelijkheid en een juridische 

oplossing. Het is dan ook belangrijk dat de werkelijkheid zo objectief mogelijk (feitelijk) 

wordt weergegeven. 

 

Bij een benzinestation in Engeland staat een rode auto onbemand voor de pomp. De bestuurder heeft 

kennelijk betaald, maar voordat hij wegrijdt maakt hij eerst even de voorruit van zijn auto schoon. 

Achter de rode auto staat een witte bestelbus. De bestuurder van deze bus roept iets tegen de 

bestuurder van de rode auto. Die lijkt iets terug te roepen. Een conflict lijkt geboren. De bestuurder 

van de witte bestelbus stapt uit en de voorval escaleert.  

 

YouTube - Bewakingscamera filmt afranseling 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VOut1oYFWOoa 

 

 

Opdrachten 

 

1. Met welke argumenten zullen de partijen hun gedragingen (terecht of onterecht) 

legitimeren? 

2. Hoe verklaar je het verschil in standpunt, terwijl de gedragingen voor beide partijen 

identiek zijn? 

3. Op welke wijze denk je dat dit geschil opgelost gaat worden (beslechten, middelen, 

verzoenen) en waarom denk je dat? 

4. Via welke juridische oplossingsorganisatie (uitspraak, schikking, mediation) zal dit 

conflict waarschijnlijk beslecht worden? 

5. Beschrijf de feiten die je in het filmpje waarneemt. 

6. Construeer tenminste drie verschillende scenario’s op basis van de feiten. 

7. Welke gedragingen passen in alle scenario’s? Kortom: welke gedragingen zijn 

objectieve feiten? 

8. Welke feiten zijn juridisch gezien relevant en waarom denk je dat (What would the 

Judge do?)  
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Opdrachten bij hoofdstuk 4 

 

 

Onbetrouwbare fotoconfrontatie 

Tijdens een zitting bracht de raadsman van een verdachte naar voren dat aan de betrouwbaarheid 

van de fotoconfrontaties en de getuigenverklaringen zou moeten worden getwijfeld. De raadsman 

merkte op dat de meervoudige fotoconfrontatie met het slachtoffer werd afgenomen door een 

verbalisant, die - zoals later bleek - verdachte herkende van een eerder verhoor.  

Artikel 8, tweede lid, van het Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek, bepaalt 

dat het feitelijk tonen van de te observeren (foto-)selectie geschiedt door een opsporingsambtenaar 

die niet weet wie van de getoonde personen de verdachte is.  

In het proces-verbaal van bevindingen verklaarde de verbalisant dat zij ten tijde van het begeleiden 

van de fotoconfrontatie niet wist om welke zaak en om welke verdachte het ging. Tijdens de 

confrontatie herkende de verbalisant verdachte op één van de getoonde foto’s van een door haar 

eerder afgenomen verhoor. Nadat het slachtoffer de verdachte op de foto had aangewezen, meldde 

de verbalisant bij een collega dat zij de verdachte had herkend. Vervolgens informeerde zij of de 

fotoconfrontatie was gehouden ten behoeve van dezelfde zaak als waarin zij de verdachte had 

gehoord. Dat bleek het geval te zijn. 

Op basis van het proces-verbaal van bevindingen achtte het Hof niet aannemelijk geworden dat de 

resultaten van de fotoconfrontatie met het slachtoffer beïnvloed werd door de omstandigheid dat de 

verbalisant de verdachte kende. Het Hof zag dan ook geen aanleiding om de positieve herkenning van 

verdachte door aangever als bewijsmiddel terzijde te stellen. 

(Naar: LJN: BT8740, Gerechtshof Leeuwarden, 20 oktober 2011) 

 

 

Opdrachten 

 

Artikel 8 lid 2 Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek bepaalt dat 

het feitelijk tonen van de te observeren (foto-)selectie geschiedt door een 

opsporingsambtenaar die niet weet wie van de getoonde personen de verdachte is.  

 

1. Is de volgende redenering geldig? Ga uit van het argumentatieschema van de modus 

tollens. 

 

I Als er een fotoconfrontatie wordt gehouden dan dient die op grond van artikel 8 lid 2 

Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek te geschieden door een 

opsporingsambtenaar die niet weet wie van de getoonde personen de verdachte is.  

II De opsporingsambtenaar in deze zaak wist wie van de getoonde personen de verdachte 

was.  



 
 

                    Opdrachten bij Gewogen betogen                              7 / 20 
 
 

III Dus de fotoconfrontatie is in strijd met art. 8 lid 2 Besluit toepassing maatregelen in het 

belang van het onderzoek. 

 

 

Op grond van artikel 8 lid 2 Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek 

mag een fotoconfrontatie niet begeleid worden door een opsporingsambtenaar die weet 

wie van de getoonde personen de verdachte is.  

 

2. Leg uit dat je artikel 8 als een a contrario-regel moet lezen. 

3. Hanteert de raadsman in deze zaak een analogieredenering? Motiveer waarom 

(niet). 
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Opdrachten bij hoofdstuk 3 t/m 6 (I) 

 

 

Een man krijgt een geldboete van 150 euro omdat hij over een doorgetrokken streep reed. Deze 

gedraging wordt door de verdachte niet ontkend. Het gaat om de reden waarom hij dit deed. De 

verdachte beweert dat dit kwam omdat hij een stilstaande graafmachine wilde passeren. De 

verbalisant verklaart dat verdachte een stadsbus inhaalde. 

 

Videofragment De Rechtbank (EO) – Doorgetrokken streep 

Aflevering 2, 7 december 2010 

Fragmenten: 

5.26-6.31 min. 

8.07-8.50 min. 

11.28-13.53 min. 

 

http://player.omroep.nl/?aflID=11787732 

 

 

Opdrachten 

 

1. In deze casus wordt niet de strafbare gedraging op zichzelf betwist. Maar wat dan 

wel? 

2. Het is dus het woord van de verdachte tegen het woord van de verbalisant. Welk 

juridisch gegeven zal voor de rechter de doorslag geven in deze casus? 
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Opdrachten bij hoofdstuk 3 t/m 6 (II) 

 

 

De straffende rechter 

In zijn artikel ‘Rechtertje beknotten, doe het niet’ stelt raadsheer Menno Zandbergen (NRC 

Handelsblad, 1 november 2011) dat ‘het één ding is als een politicus de rechter in het gezicht spuugt 

met cynische soundbites, maar dat het iets anders is als de wetgever in het geheel niet meer 

vertrouwt op de oordelen die rechters vellen.’ 

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD), zo stelt Zandbergen verder, komt er rond voor uit dat 

rechtvaardige rechtspraak niet kan worden overgelaten aan de zittende magistratuur. Hij wil 

minimumstraffen invoeren voor recidivisten. ‘De invoering van deze straffen zou volgens hem helpen 

om onaanvaardbaar grote verschillen in de straftoemeting te voorkomen. Hij vindt het tijd om een 

halt toe te roepen aan veroordelingen die in zijn ogen onaanvaardbaar mild uitvallen. De Nederlandse 

Orde van Advocaten sprak in een reactie over een poging de rechter te muilkorven. Is het dan niet 

gewoon waar? Straft Nederland te laag? Nee. De afgelopen jaren zijn juist steeds zwaardere straffen 

opgelegd. Nederland is in Europa zo ongeveer de strengste meester van de school. Dit geldt niet 

alleen voor vrijheidsstraffen, maar ook voor de tijd dat veroordeelden daarna echt vastzitten. De 

afgelopen tien jaar is bijvoorbeeld drie keer zo vaak levenslang opgelegd als in de twintig jaar 

daarvoor, zonder dat de criminaliteit zo sterk steeg. Anders dan in veel landen om ons heen betekent 

deze straf bij ons daadwerkelijk levenslang. In 1975 telde Nederland 35 gedetineerden per 100.000 

inwoners, nu meer dan 150. De criminaliteit daalt al jaren. Nederlanders voelen zich steeds veiliger.’ 

 

 

Opdrachten 

 

1. Welke argumenten draagt Steenbergen aan om te bewijzen dat in Nederland niet te 

zwaar gestraft wordt? 

2. Zijn deze argumenten overtuigend? 
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Opdrachten bij hoofdstuk 6, 7 

 

 

Rechters als brokkenpiloten: borrelpraat, beweringen, bewijzen    

12 augustus 2008 door Hendrik Kaptein 

 

Het lijkt de omgekeerde wereld, maar toch: advocaten klagen over rechters. Zo kwam Gerard Spong 

recent in de media met het volgende bericht: ‘Het is een publiek geheim dat er een kleine groep 

notoire brokkenmakers bestaat. Het is niet zo dat er lijstjes rondgaan, maar iedereen weet wie het 

zijn.’ Andere advocaten vielen hem bij.  

Maar Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, vindt dat borrelpraat. 

Advocaten kunnen met hun klachten over rechters terecht bij de presidenten. Maar dat gebeurt 

volgens hem vrijwel nooit: ‘Dus wat moet ik met dit soort meningen?’ 

Bron: MR-online (www.mronline.nl/weblogs)  

 

 

Opdrachten 

 

1. Wat is het standpunt van Erik van den Eemster? 

2. Wat is zijn redenering? 

3. Hoe geldig is deze redenering? 

4. Is er sprake van een drogreden, zo ja, welke? 

5. Schrijf een ingezonden brief naar de redactie van Ars Auqui, waarin je de 

argumentatie van Erik van Emster aan de kaak stelt. Waarom klopt zijn redenering 

niet? Is er hier sprake van een drogreden? 
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Opdrachten bij hoofdstuk 4 t/m 7 

 

 

Dubieuze getuigenverklaring 

In een zaak gaf de raadsman van de verdachte aan dat zijn cliënt ten onrechte door een 

medeverdachte was aangewezen als verdachte, omdat hij een ander buiten schot wilde houden. Het 

Hof achtte dit echter niet aannemelijk. De medeverdachte was een vriend van verdachte. Het Hof 

motiveerde als volgt: ‘Tijdens diens voorarrest heeft verdachte bovendien langere tijd een cel gedeeld 

met die medeverdachte. Verdachte had zelf om deze celgenoot gevraagd. Problemen hebben zich 

volgens verdachte in die periode tussen hen niet voorgedaan. Deze omstandigheden zijn naar het 

oordeel van het Hof contra-indicaties voor het afleggen van een valse verklaring door deze 

medeverdachte. Ondanks die omstandigheden is medeverdachte in een later stadium van de 

procedure bij zijn eerdere verklaring gebleven en heeft hij bovendien ter terechtzitting in eerste 

aanleg d.d. 7 augustus 2008, toen hij als getuige in de zaak van verdachte werd gehoord, ook ten 

nadele van zichzelf verklaringen afgelegd. Het Hof is dan ook niet gebleken van aanknopingspunten 

waaruit zou blijken dat medeverdachte verdachte in strijd met de waarheid als mededader heeft 

aangewezen.’ 

(LJN: BT8740, Gerechtshof Leeuwarden, 20 oktober 2011) 

 

 

Opdrachten 

 

1. Benoem de verzwegen premissen. 

2. Hoe bepaal je of de contra-indicaties overtuigend zijn? 

3. Zijn de contra-indicaties overtuigend? 
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Opdrachten bij hoofdstuk 6 

 

 

De in Marokkaanse Mohamed C. wordt na een straf voor betrokkenheid bij de voorbereiding 

van een terroristische aanslag het land uitgezet wordt. Kort na aankomst in Marokko 

verdwijnt C. 

 

Videofragment Netwerk – De curieuze verdwijning van Mohamed C. 

26 februari 2010 

 

http://player.omroep.nl/?aflID=10675997&start=00:15:51&end=00:22:12 

 

 

Opdrachten 

 

1. Zowel Fred Teeven (VVD) als Krista van Velzen (SP) reageren desgevraagd voor de 

camera van Netwerk. Beide bijdragen klinken logisch en overtuigend; hoe komt dat? 

2. Welke vraag staat in deze kwestie centraal? 

3. Waarvoor is Nederland verantwoordelijk volgens Teeven (VVD)? 

4. Waarvoor is Nederland verantwoordelijk volgens Van Velzen (SP)?  

5. Bediscussiëren zij hetzelfde probleem? 

6. Welk element smokkelt Van Velzen (SP) de discussie in? 
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Opdrachten bij hoofdstuk 5 t/m 9 (I) 

 

 

Dure schoenenzaak 

 

De veertienjarige Bastiaan uit Utrecht koopt een paar Nike-sportschoenen van 399 euro bij Sport 

Support. Hij betaalt met zijn pinpas. Als hij even later thuiskomt, wordt zijn vader woedend. Waar 

heeft hij zijn verstand?  

 

De juridische vraag die hier voorligt is, of de wettelijke vertegenwoordiger de rechtshandeling 

ongedaan kan maken? 

 

 

Opdrachten 

 

1. Stel, je verdedigt de vader van Bastiaan. Beargumenteer de stelling dat de 

rechtshandeling ongedaan gemaakt kan worden vanuit art. 3:32 BW.  

2. Stel, je verdedigt de eigenaar van Sport Support. Beargumenteer de stelling dat de 

rechtshandeling niet ongedaan kan worden vanuit art. 1:234 BW.  
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Opdrachten bij hoofdstuk 5 t/m 9 (II) 

 

 

Een vrouw vecht een verkeersboete van 99 euro aan omdat zij van mening is dat zij niet 

verantwoordelijk gehouden kan worden voor een verkeersovertreding die met haar auto is begaan. 

De vrouw heeft haar auto in goed vertrouwen aan haar zoon uitgeleend. Terwijl de vrouw denkt dat 

haar zoon bij een vriend aan het ‘chillen’ is, laat hij een vriend rijden tijdens een avondje stappen. De 

vriend rijdt te hard en de auto wordt geflitst. Enige tijd later valt bij de vrouw een boete op de 

deurmat.  

 

Videofragment De Rechtbank (EO) – Boete van 99 euro 

Aflevering 5, 4 januari 2011 

Fragment: 15.15- 18.42 min. 

 

http://player.omroep.nl/?aflID=11911042 

 

 

Opdrachten 

 

1. Op welke wijze zou je het juridisch kader binnen deze casus vaststellen? 

2. Aan welke drie voorwaarden moet voldaan worden, om in deze casus een boete te 

krijgen? 

3. Waar ligt de argumentatieve ruimte in deze casus en waarom? 

4. Op basis van welke interpretatieregel probeert de vrouw haar gelijk te halen? 
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Bijlagen bij opdrachten bij hoofdstuk 5 t/m 9 

 

 

XI.10 Wet adm.rechtelijke handhaving verkeersvoorschr.  

 

Art. 5 

Indien is vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van een 

motorvoertuig waarvoor een kenteken is opgegeven, en niet aanstonds is vastgesteld wie daarvan de 

bestuurder is, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, tweede lid, de administratieve sanctie 

opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken ten tijde van de gedraging in het kentekenregister 

was  

ingeschreven. Daarbij wordt hij gewezen op het bepaalde in artikel 8.  

 

Art. 8 

De officier van justitie vernietigt de beschikking indien, in geval van artikel 5 onderscheidenlijk artikel 

5a, degene op wiens naam het kenteken in het kentekenregister is ingeschreven: 

a. Aannemelijk maakt dat tegen zijn wil door een ander van het motorvoertuig onderscheidenlijk de 

aanhangwagen gebruik is gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen  
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Opdrachten bij hoofdstuk 5 t/m 9 (III) 

 

 

Beledigende advocaat 

In deze zaak was de klager werkzaam als financieel rechercheur bij Bureau Financiële Recherche van 

regiopolitie. Hij werd op 24 november 2009 als getuige gehoord bij de rechter-commissaris in het 

bijzijn van een aantal advocaten. Tijdens dat verhoor ontstond een indringende en heftige discussie 

met een advocaat, die de klager in deze discussie een ‘sukkel’ zou hebben genoemd. Klager deed 

vervolgens aangifte wegens belediging bij de bij het verhoor aanwezige officier van justitie. De 

rechter-commissaris zei vervolgens tegen de betreffende advocaat dat hij over de grens was gegaan. 

Die verliet daarop vervolgens - uit eigen beweging - de verhoorzaal. 

 

De rechter-commissaris had in het proces-verbaal van het getuigenverhoor de volgende opmerking 

opgenomen: 

‘Tijdens deze indringende en heftige discussie heeft mr. [beklaagde] tegen de getuige gezegd 

“sukkel”. De getuige heeft aangegeven hier aangifte van te doen.’ 

 

Artikel 266 Wet boek van Strafrecht luidt als volgt: 

 

Lid 1. Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het 

openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling 

of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, 

aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 3 

maanden of geldboete van de tweede categorie. 

Lid 2. Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te 

geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht 

of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit. 

 

De financieel rechercheur verklaarde in de raadkamer van het Hof, bij monde van zijn advocaat, dat 

sprake is geweest van een functionele belediging, zoals bedoeld in artikel 266 lid 1 van het Wetboek 

van Strafrecht. De advocaat beriep zich op zijn beurt op de rechtvaardigingsgrond van artikel 266 lid 2 

van het Wetboek van Strafrecht.  

(LJN: BQ3626, Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 3 mei 2011) 

 

 

Opdracht 

 

Ben je het eens met de volgende stelling? Motiveer je antwoord. 

 

Stelling 1 - Uit het feit dat de advocaat zich beroept op de rechtvaardigingsgrond in artikel 

266 lid 2 Sr. volgt dat hij erkent dat hij de financieel rechercheur heeft beledigd. 
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Opdrachten bij hoofdstuk 5 t/m 9 (IV) 

 

De 26-jarige verdachte C. is aangehouden in verband met een reeks van vijfentwintig autobranden in 

Amersfoort. De Officier van Justitie is van mening, dat van twee gevallen wettig en overtuigend 

bewezen kan worden dat C. de dader is. Er is in C.’s jas respectievelijk een aansteker, een prop papier 

en een flesje benzine aangetroffen. C. is verminderd toerekeningsvatbaar en heeft tegengestelde 

verklaringen bij de politie afgegeven. 

 

Videofragment De rechtbank (EO) –  Autobranden Amersfoort 

Aflevering 3, 14 december 2010 

Fragment vanaf 6.51 min. 

 

http://player.omroep.nl/?aflID=11826970 

 

Rechter:  ‘Ik probeer het nog even samen te vatten. Er ontstaan vlak bij elkaar, in Amersfoort, 

twee autobranden. En u loopt daar vlak bij in de buurt. Bij u wordt er brandbaar 

materiaal aangetroffen…’  

Verdachte: ‘Ja, ik was het flesje vergeten…’ 

Rechter:  ‘Ja, maar als u hier naar buiten loopt en u vraagt de eerste 500 mensen of ze een 

flesje benzine in hun jaszak hebben, dan durf ik er een weddenschap op af te sluiten 

dat niemand dat heeft.’  

 

 

Opdrachten 

 

1. Hoe ziet de argumentatie van de rechter eruit? 

2. Is de redenering van de rechter logisch geldig? 

3. Welke sprong moet hij maken om de verdachte te veroordelen voor de 

autobranden? 

4. Aan welke drogreden bezondigt de rechter zich in het fragment? 
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Opdrachten bij hoofdstuk 7 t/m 9 

 

 

Gestolen bierblikjes 

 

Een veertigjarige verdachte had zich schuldig gemaakt aan diefstal van twee blikjes bier bij de Aldi. Hij 

werd meermalen veroordeeld tot werkstraffen en vrijheidsstraffen. Zijn raadsman verzocht tijdens de 

hogerberoepzitting om de verdachte een werkstraf op te leggen. Het Hof dacht daar anders over en 

de verdachte werd - zoals opgelegd door de rechter in eerste aanleg en gevorderd door de advocaat-

generaal - veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee weken. 

 

Het Hof motiveerde de straf als volgt: 

 

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een winkeldiefstal. Hij heeft daarmee inbreuk 

gemaakt op het eigendomsrecht van aangever, het winkelbedrijf [A.] 

Uit het hem betreffend Uitreksel Justitiële Documentatie d.d. 29 september 2011 (bestaande 

uit 20 pagina's), blijkt dat verdachte meermalen onherroepelijk is veroordeeld voor 

(winkel)diefstallen, onder meer tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Eerder opgelegde 

gevangenis- en werkstraffen hebben verdachte er kennelijk niet van weerhouden opnieuw een 

strafbaar feit te plegen. 

De raadsman heeft ter terechtzitting van het Hof verzocht om verdachte een werkstraf op te 

leggen. 

Gezien het voorgaande acht het Hof een werkstraf niet meer aan de orde, te minder omdat uit 

de justitiële documentatie (pagina's 5 en 10) blijkt dat drie eerder opgelegde werkstraffen zijn 

mislukt. Een gevangenisstraf zoals door de politierechter is opgelegd en door de advocaat-

generaal is gevorderd, is een passende en ook noodzakelijke straf. 

(LJN: BT8752, Gerechtshof Leeuwarden, 20 oktober 2011) 

 

 

Opdrachten 

 

1. Hoe beargumenteert het Hof deze straf? 

2. Is deze argumentatie sluitend? Zo nee, geef aan welke premisse voorondersteld is? 
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Opdrachten bij hoofdstuk 10 (I) 

 

 

Hoewel we psychologische overtuigingsmiddelen niet expliciet behandelen in dit boek. Is het 

goed om te kijken naar de verschillen in lichaamstaal tussen Balkenende en Wilders. 

 

Videofragment Wilders versus Balkenende (Youtube) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g_8jwV3iIuw 

 

 

Opdrachten 

 

1. Als we een onderscheid maken tussen rationele argumenten (doen een beroep op 

het verstand van mensen) en emotionele argumenten (doen een beroep op de 

gevoelens van mensen), welke verschillen in argumenteren zie je dan tussen Wilders 

en Balkenende? 

2. Breng de argumentatie van Wilders in kaart, volgens de ideeën van Cronkhite. 

Waarom klinkt het verhaal van Wilders hier zo overtuigend? 

3. Op welke wijze maakt Wilders gebruik van framing in dit fragment? 

4. Hoe zou je de reactie van Balkenende beoordelen? Re-framed hij de  argumentatie 

van Wilders of trapt hij in het frame?  

5. Stel jij stond in dat debat. Bereid een mondelinge reactie voor zoals jij denkt  dat je 

Wilders het beste van repliek kunt dienen. 
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Opdrachten bij hoofdstuk 10 (II) 

 

 

Boer van Ooijen (56) woont met zijn 16 kinderen op zijn boerderij in Giessenburg, gemeente 

Giessenlanden. Van Ooijen is diepgelovig en heeft in 2009 samen met zijn oudste zoon in levensgrote 

letters ‘Jezus Redt’ op het dak van zijn boerderij geschilderd. Iedereen die over de provinciale weg 

rijdt kan het zien. De gemeente Giessenlanden heeft Van Ooijen gesommeerd de tekst weg te halen. 

In een brief laat de gemeente Van Ooijen weten, dat hij voor zijn actie een vergunning moet hebben 

en die heeft hij niet. Van Ooijen ziet het probleem niet. ‘Als je niet wilt kijken, dan draai je toch om’, 

zegt hij, ‘Ik moet in de stad zoveel zien, waar ik rode oren van krijg’. Later geeft hij aan, dat hij zich 

beroept op de vrijheid van meningsuiting. 

 

Videofragment Netwerk – Jezus redt 

29 januari 2009 

 

http://player.omroep.nl/?aflID=8790407&start=00:17:31&end=00:23:17 

 

 

Opdrachten 

 

1. Boer Van Ooijen beroept zich op vrijheid van meningsuiting. Is dat juridisch correct? 

2. Mevrouw Poirot van de gemeente presenteert geen juridische argumentatie. Bepaal 

het juridische kader waaruit zij haar standpunt kan verdedigen. 

3. Op basis van welke argumentatie kan de gemeente Van Ooijen dwingen de tekst 

weg te halen? 

4. Mevrouw Poirot hanteert een inside-outstrategie die niet blijkt te werken. Bedenk 

een outside-instrategie waarmee je een juridisch conflict met Van Ooijen kunt 

voorkomen en presenteer die.  

 

 


