WERKBLAD: DE VIER VRIJHEDEN IN BEELD
In 1941 sprak de Amerikaanse president Roosevelt zijn jaarlijkse State of the Union uit. De
toespraak werd wereldberoemd door de four freedoms die hij noemde: vrijheid van
meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrij zijn van gebrek en vrij zijn van vrees.
VRAAG 1

De toespraak van president Roosevelt vond plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tussen
1940 en 1945 was ook Nederland bezet. Voor velen waren de vier vrijheden weggevallen.
Bekijk hieronder de gebeurtenissen. Welke vrijheid of vrijheden ontbreken hierbij?
Gebeurtenis

Geen vrijheid van…

Jehova’s getuigen werden opgepakt en vervolgd.
Je kon alleen eten kopen met voedselbonnen.
Een Duitse agent kon je op straat zonder reden staande houden.
Huizen van politieke tegenstanders werden platgebrand.
Extreem voedselgebrek tijdens de Hongerwinter (1944-1945).
Joden waren niet welkom in openbare gelegenheden.
Je kon zonder bewijs worden opgepakt en veroordeeld.
Je mocht geen kritiek hebben op de Duitse bezetters.
VRAAG 2

De Nederlandse grondwet beschermt onze rechten en vrijheden. Ook de vier vrijheden van
Roosevelt komen hierin terug.
Ga naar www.denederlandsegrondwet.nl en ga naar Hoofdstuk 1: Grondrechten.
In welke artikelen komen de vier vrijheden terug? Schrijf hieronder bij elke vrijheid ten minste
twee nummers van grondwetsartikelen op.

Vrijheid van
meningsuiting

Vrijheid van
godsdienst
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Vrij zijn van
gebrek

Vrij zijn van
vrees

VRAAG 3

Welke van de vier vrijheden vinden jullie het belangrijkst? Leg uit waarom.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VRAAG 4A

Geef een voorbeeld van hoe jullie de vrijheid van vraag 3 invloed heeft op je dagelijks leven.
Wees hierbij zo concreet mogelijk.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VRAAG 4B

Stel je voor dat de vrijheid die jullie bij vraag 3 hebben aangegeven wordt afgenomen.
Wat zou er in jullie dagelijks leven veranderen als die vrijheid er niet meer is?
Wees hierbij zo concreet mogelijk.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VRAAG 5

De Amerikaanse kunstenaar Norman Rockwell maakte in 1943
vier schilderijen (zie hiernaast). Op elk werk wordt één van de
four freedoms afgebeeld.
Aan jullie om vier nieuwewerken te maken, passend bij
Nederland anno nu. Maak met elkaar vier foto’s: op elke foto
wordt één van de vier vrijheden afgebeeld. Je mag hierbij zo
creatief zijn als je maar wilt!
Heb je de vier foto’s gemaakt? Stuur ze naar je docent.
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