Nieuwsbrief
ProDemos
nummer

3 | 2022

p. 8–9 | Breng dit schooljaar met jouw
mbo-studenten een bezoek aan het provinciehuis en speel het Provinciespel. Zo zijn ze
goed voorbereid op de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023. Ben je werkzaam
bij een provincie? Bekijk dan de voordelen
van een StemWijzer voor jouw inwoners.

p. 4–5

zoek
Werkbe er
ist
van min Slot
ruins
Hanke B emos
D
aan Pro

p. 12

Wand
eling:
Politi
ek
Moord e
en
In dit nummer
In deze nieuwsbrief lees je over de start van het nieuwe schooljaar, onze
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Nieuws

Schrijf je klas in voor een educatief
programma in politiek Den Haag!

Vanaf dinsdag 12 oktober 12.00 uur
kunnen docenten hun klas(sen)
inschrijven voor onze Haagse educatieve programma’s voor de tweede
helft van het schooljaar 2022/2023.
Tijdens een bezoek aan ProDemos in
Den Haag ervaren leerlingen en
studenten de werking van de democratie in de praktijk. Hoogtepunt van
de dag is natuurlijk een bezoek aan
de Tweede Kamer. Zo komt politiek
echt tot leven!
Speciaal voor het vmbo ontwikkelen
we op dit moment een kort (maximaal
3 uur) programma met een bijzonder

interactief onderdeel waarin leerlingen zelf de beslissingen voor
Nederland nemen. Ook dit programma
is vanaf 12 oktober te boeken. Daarnaast hebben we programma’s in Den
Haag voor alle vo-niveaus, praktijkscholen, vso-scholen, mbo’s en
lerarenopleidingen. Kijk in onze
keuzehulp welk programma bij
jouw klas(sen) past.
prodemos.nl/keuzehulp
Programma’s in het land en in de klas
zoals het Provinciespel, Klassenbezoek@Gemeentehuis, Democracity
en Project Burgerschap kunnen het hele
schooljaar door geboekt worden.
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Griﬃedag 2022
Op vrijdag 25 november 2022 vindt de
Griﬃedag van ProDemos plaats: een
inspirerende en informatieve dag voor
griﬃers en medewerkers van de griﬃe,
met een lezing, diverse workshops en
gelegenheid om ideeën uit te wisselen.
Ook communicatie- en beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden zijn
dit jaar van harte welkom! De details
van het programma worden half september bekendgemaakt op onze website.
Aanmelden kan nu al via:
prodemos.nl/griﬃedag
Tip: abonneer je op onze griﬃenieuwsbrief via prodemos.nl/nieuwsbrieven

Gezocht: docenten voor
onze klankbordgroepen
Wil je ons helpen om onze programma’s
beter te maken voor jouw leerlingen
en studenten? ProDemos zoekt enthousiaste docenten die af en toe met ons
mee willen denken over bijvoorbeeld
nieuwe werkvormen, innovatie van onze
programma’s en de toegankelijkheid
van ons lesmateriaal. Maar ook over
hoe wij als organisatie docenten beter
kunnen bereiken of hoe we beter
kunnen inspelen op actuele gebeurtenissen. Op die manier willen we de

Algemene
Politieke
Beschouwingen

kwaliteit van onze programma’s hoog
houden.

Waar wordt nou precies
over gedebatteerd?

We zijn daarom op zoek naar enthousiaste docenten uit alle sectoren van het
onderwijs. De klankbordgroepen komen
tweemaal per jaar bij elkaar – een keer
fysiek op een centrale locatie in Nederland en een keer online – en er staat een
vergoeding tegenover.
Meld je aan op:
prodemos.nl/klankbordgroep

Kijk op vrijdag 23 september
2022 om 20.00 uur naar Het
Kamergesprek. In deze aﬂevering
van onze politieke talkshow
bespreken we de Algemene Politieke Beschouwingen – de Tweede
Kamerdebatten na Prinsjesdag.
Aan het eind van de show begrijp
jij beter waarover is gedebatteerd
en wat jij hier als burger nou
precies aan hebt. Te gast is onder
andere Alexander Pechtold, voormalig fractievoorzitter van D66.
Meer informatie over Het Kamergesprek kun je vinden op
prodemos.nl/hetkamergesprek.
Hier lees je ook hoe je eerdere aﬂeveringen van het Kamergesprek
kunt terugluisteren als podcast.
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Minister Hanke Bruins Slot op bezoek bij ProDemos

‘Jij bent de eindbaas van vandaag’
Het is alweer even geleden, maar op maandag 9 mei bracht
Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, een bezoek aan ProDemos in Den Haag.
Zij zag zo met eigen ogen hoe wij jongeren laten
kennismaken met de democratische rechtsstaat.
De middag begon met een korte presentatie over het werk van ProDemos door
Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van
Toezicht van ProDemos. Minister Bruins
Slot kreeg van hem bijvoorbeeld te
horen hoeveel leerlingen en studenten
ProDemos weet te bereiken, maar ook
wat de uitdagingen zijn waar ProDemos

voor staat. De minister stelde veel
vragen, o.a. over de medewerkers die
leerlingen rondleiden en sloot zelf af
met de opmerking: ‘Als je als organisatie
zo veel leerlingen rondleidt, kan het niet
anders dan dat ProDemos een organisatie is met veel enthousiaste medewerkers.’
Na de presentatie liep minister Bruins
Slot mee met Lucas, een leerling van het
Helicon College uit Den Bosch, tijdens
het onderdeel DemocratieLAB. In dit lab
onderzoeken leerlingen grondrechten en
staan ze stil bij vragen als ‘Wat vind ik
belangrijk in een democratie?’ Ook
ontmoette de minister twee klassen van

het Twickel College uit Hengelo in een
zaal die precies lijkt op de plenaire zaal
van de Tweede Kamer. De leerlingen
speelden een Kamerdebat na en debatteerden over een wetsvoorstel dat het
openbaar vervoer voor iedereen gratis
moet worden. De minister nam plaats in
‘vak K’ en vertolkte het kabinetsstandpunt.
Na deze Kamerdebatsimulatie was de
minister aanwezig bij de dagafsluiting
van een groep mbo-studenten van het
Nova College uit Haarlem. Zij hadden
gedurende de hele dag hun best gedaan
om ‘munten’ te verdienen; door goede
vragen te stellen, goede antwoorden te
geven, en quizzen te winnen. In de

‘Mooi om te zien
hoe ProDemos
jonge mensen
op deze manier
enthousiast maakt
om meer te leren
over de democratie
en politiek.’

Hoog bezoek
We mochten de afgelopen tijd
meer ‘hoog bezoek’ ontvangen
tijdens onze programma’s in
Den Haag. Zo opende Tweede
Kamervoorzitter Vera Bergkamp de ProDemos Studio’s –
onze tweede locatie vlakbij
het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Daarnaast gaf Eerste
Kamervoorzitter Jan Anthonie
Bruijn de aftrap voor een pilot
waarbij schoolklassen tijdens
hun programma in gesprek
gaan met Eerste Kamerleden.
Kijk voor al onze hoogtepunten van het afgelopen
schooljaar op:
prodemos.nl/terugblik.

groep had Jorn de meeste munten
veroverd en hij was daarmee de winnaar
van de dag. De minister overhandigde
hem zijn prijs (een mok met ‘eindbaas’
erop) en hield een korte speech: ‘Jorn, jij
bent de eindbaas van vandaag. Je hebt
de meeste muntjes verzameld. Als je in
de politiek iets voor elkaar wil krijgen,
is het eigenlijk ook een kwestie van de
meeste muntjes verzamelen. De meeste
muntjes betekent dat je de meeste
mensen achter je hebt staan.’ Ze vroeg
Jorn wat hij zou veranderen als hij
actief zou zijn in de politiek. Jorn:
‘Ik zou iets veranderen aan de woningmarkt. Er zijn te weinig huizen en wat
er is, is niet voor iedereen toegankelijk.’
Met de uitreiking van de prijs kwam er
een einde aan het bezoek van de
minister. Minister Bruins Slot: ‘Mooi om
te zien hoe ProDemos jonge mensen op
deze manier enthousiast maakt om meer
te leren over de democratie en politiek,
en te laten zien dat zij zelf ook invloed
kunnen hebben en hun eigen stem
kunnen gebruiken.’
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In Beeld
Het Provinciespel
In maart 2023 vinden de Provinciale
Statenverkiezingen plaats. Speel
daarom dit schooljaar met jouw klas
het Provinciespel van ProDemos op het
provinciehuis. Kijk voor meer informatie
op: prodemos.nl/provinciespel
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15 maart 2023: Provinciale Statenverkiezingen

Bied inwoners de helpende hand
met een StemWijzer!
Verkiezingen zijn het feest van de democratie, maar in het geval
van Provinciale Statenverkiezingen lijken veel mensen zich voor
dat feestje niet uitgenodigd te voelen: het opkomstpercentage duikt
regelmatig onder de 50%. Voor bestuurders een ongemakkelijk
gegeven, want wat voor mandaat hebben zij dan nog?
De belangrijkste maatregel voor een
hogere opkomst is ‘bekendheid genereren’. Maar daarnaast vooral ook:
toegankelijke, inhoudelijke informatie
bieden. Veel niet-stemmers geven als
reden namelijk aan dat ze niet goed
weten waar de verkiezingen over gaan,
welke partijen er meedoen en waar die
partijen voor staan. Precies daar geeft
een stemhulp inzicht in.
STEMWIJZER
We zijn trots op onze StemWijzer, de
oudste en bekendste stemhulp van
Nederland. Bij elke stelling kun je
klikken op de uitleg van de partijen en
lezen waarom ze ergens voor of tegen
zijn. Ook kun je makkelijk twee partijen
met elkaar vergelijken op onderwerpen
die je extra belangrijk vindt. Zo kun je je
een goed oordeel vormen over de politieke partijen waarop je kunt stemmen.
De ontwikkeling van de StemWijzer staat
nooit stil. We werken voortdurend aan
verbetering van de gebruiksvriendelijkheid en zetten vol in op heldere, begrij-

pelijke stellingen die inhoudelijk een
goede weergave vormen van wat er
speelt.
Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen
2021 werd de StemWijzer maar liefst
7,8 miljoen mensen keer geraadpleegd!
Als er verkiezingen zijn, googelen
mensen naar ‘StemWijzer’; ze rekenen
erop dat die er voor hen is.

VOOR JONGEREN: YOUNGVOICE
Jongerenhuisvesting. Klimaatmaatregelen. Streekvervoer, ook ’s nachts.
Stimuleren van stageplaatsen. De aanleg
van snel internet. Dit is een greep uit
de onderwerpen waar de provincie zich
mee bezighoudt en die van belang zijn
voor jongeren. Maar die jongeren weten
dat zelf vaak niet. Daarom maken we als
toevoeging op de ‘gewone’ StemWijzer
ook YoungVoice, dé stemhulp voor
jongeren. Met onderwerpen die jongeren
aangaan, uitgelegd op een voor hen
aansprekende manier.
AANVULLENDE ACTIVITEITEN
Naast bovenstaande stemhulpen organiseert ProDemos vanuit haar missie nog
andere activiteiten waar provincies bij
kunnen aanhaken, zoals de Scholierenverkiezingen en de Verkiezingsfestivals
op mbo-instellingen, de Verkiezingskrant in gewone taal en het project
‘Stem jij ook?’, met een website, krant
en workshop over de verkiezingen voor
kiesgerechtigden met een lichte
verstandelijke beperking.

Werk jij bij een provincie en ben je geïnteresseerd geraakt? Bekijk dan ons volledige
aanbod op prodemos.nl/aanbodPS23 of
neem contact op met Anne Valkering
(projectleider) via
stemwijzer@prodemos.nl.
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Burgerschap in de breedte

Interview

Yassine,
directeur
in de
Schilderswijk
Yassine Abarkane is pas 32 jaar oud én directeur van het
Stagehuis Schilderswijk, een plek waar vrijwilligers samen
met jongeren die stagelopen activiteiten en initiatieven
ontwikkelen in en voor de Schilderswijk. Voor de jongeren
uit de buurt is hij echter niet die directeur, maar gewoon
‘Yassine’. Een mentor, luisterend oor en aanspreekpunt.
We spreken met hem over het Stagehuis, het krijgen en
vasthouden van vertrouwen, en het werken met jongeren.

OP ZOEK NAAR EEN STAGE
Toen Abarkane tijdens zijn mbo-studie
op zoek ging naar een stageplek was dat
lastig. Mensen zeiden: ‘Je moet de wijk
uit’. Maar hoe doe je dat als jonge man
uit de Schilderswijk? Zijn vader zag dat
Abarkane gefrustreerd raakte en wees
hem op een relatief nieuw initiatief in de
wijk: het Stagehuis. Abarkane ging
erheen en had een gesprek van 1,5 uur
met de twee oprichters, Nol Breebaart
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Vertrouwen krijg je door er letterlijk
te zijn. Dat mensen weten dat ze op
je kunnen rekenen.
en Willem Giezeman. Geen standaard
sollicitatiegesprek over cijfers, studie en
werk, maar eentje waarin hij de ruimte
kreeg om te vertellen over zichzelf en
zijn drijfveren. Hij was direct van harte
welkom, en zo kwam Abarkane zo’n
12 jaar geleden terecht bij het Stagehuis
Schilderswijk.

voorstellen bij dat er zijn. Op een dag
van de bingo onder andere met toffe
moest hij bij een plantsoentje kinderen
prijzen, kun je ze enthousiasmeren,’ zegt
ontvangen voor aan activiteit. Het
Abarkane. ‘Je moet weten wat jongeren
regende. Abarkane besloot niet te gaan,
drijft, waar ze naar luisteren, wat ze
want, zo vulde hij in: er komt toch
dragen, hoe ze praten. Dan kun je écht
niemand met deze regen. Giezeman
een vertrouwensband opbouwen en ze
vroeg hem: ‘Heeft er iemand afgezegd?
uitdagen uit hun comfortzone te treden
Ben je gaan kijken of er echt niemand
en hun leefwereld te vergroten.’
was?’ Het antwoord was ‘nee’ en het
VAN BUURTINITIATIEF TOT STICHTING
werd Abarkane duidelijk wat er zijn bete- DE KRACHT VAN DE BUURT
Oprichters Breebaart en Giezeman
kent. Vertrouwen krijg je door er letterEr gaat vaak veel geld naar grote
huurden een pand en gingen aan de slag lijk te zijn. Dat mensen weten dat ze op
welzijnsorganisaties en Abarkane benamet de wensen van de buurtbewoners.
je kunnen rekenen. En omdat ze weten
drukt dat zij vaak fantastisch werk doen,
Ze gaven huiswerkbegeleiding en Neder- dat jij er altijd bent, denken zij ook
maar hij pleit voor meer wijkgericht
landse taalles en boden plek aan stagieerder: het regent, maar Yassine is er,
werken. Juist door mensen uit buurten
airs. Toen zijzelf in 2018 afscheid namen, dus ik ga ook.
als de Schilderswijk het vertrouwen en
nam Abarkane het over. Het was hard
de ondersteuning te geven zichzelf te
werken, want hij deed alles alleen en
ORGANISEER NIET VÓÓR JONGEREN,
mobiliseren en organiseren, kun je heel
hield daar ﬁnancieel weinig aan over. Hij MAAR MÉT JONGEREN
effectief het leefklimaat in de buurt
vroeg zich af of hij niet iets anders moest Met de vrijwilligers en stagiairs worden
verbeteren. Als er onrust is in de Schilgaan doen. Dankzij de komst van een
nieuwe, innovatieve initiatieven
derswijk, stuurt Abarkane een berichtje
partner die de fondsenwerving op zich
bedacht. Niet altijd een voetbaltoernooi, in de groepsapp. Binnen enkele minuten
nam, én dankzij veel doorzettingsvermaar ook eens wat anders. Zoals een
staan er vervolgens tien jongens klaar
mogen –‘dat krijg je wel als je opgroeit
podcast, straatinterviews of het
om met hesjes de straat op te gaan die
in een gezin van zeven kinderen in de
ontwerpen van merchandise om de
door middel van gesprek de rust doen
Schilderswijk’ – lukte het toch. De stichSchilderswijk beter op de kaart te zetten. wederkeren.
ting telt nu 3 vaste medewerkers, rond
Om hen te activeren out-of-the-box te
de 20 (betaalde en onbetaalde) vrijwilli- denken laat Abarkane ze tekenen of
DE TOEKOMST
gers en zo’n 15 stagiairs. Ook zijn er zes
schilderen. Of hij houdt een demograﬁAbarkane is nuchter en ziet het Stagebestuursleden: drie ervaren bestuurders sche quiz over de eigen wijk. ‘Hoeveel
huis als slechts een onderdeel van een
en drie jongvolwassenen zonder
mensen onder de 36 wonen in de Schilgroter geheel. Maar met engelengeduld,
bestuurservaring uit de wijk. Zodat juist derswijk? En hoeveel mensen leven
creativiteit en doorzettingsvermogen
zij óók ervaring kunnen opdoen.
onder de armoedegrens?’ Tijdens corona probeert hij er elke dag aan bij te
organiseerde het Stagehuis online bingo, dragen dat iedereen mee kan doen.
VERTROUWEN KWEKEN
wat toch bekendstaat als iets voor 60Want dat is zijn missie: dat je niet
Bij het Stagehuis werken ze volgens de
plussers, maar waaraan meer dan
‘toevallig goed terecht bent gekomen’
‘presentiemethode’: letterlijk er zijn. In
1000 jongeren meededen. ‘Door aan te
als je een diploma hebt in zijn wijk,
het begin kon Abarkane zich niet veel
sluiten bij hun leefwereld, in het geval
maar dat dat normaal is.
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Terugblik 40ste Docentendag Maatschappijleer

Hoe ga je om met kansenongelijkheid in de klas?
Donderdag 16 juni jl. vond de veertigste editie van de Docentendag Maatschappijleer
plaats in Den Haag. De Docentendag is een dag vol excursies, workshops en lezingen
voor docenten om inspiratie op te doen, nieuwe lesmaterialen en -programma’s te
ontdekken op de informatiemarkt, en ervaringen met elkaar te kunnen uitwisselen.
Na een online editie in 2021 konden we dit jaar gelukkig weer met meer dan
300 docenten samenkomen.

De dag werd geopend met een panelgesprek over ongelijkheid in de klas.
Maxe de Rijk, docent, politicoloog, en
schrijver, trapte het gesprek af met een
gesproken column. Hierin vertelde De
Rijk over wat zij meemaakt met haar
leerlingen op een vmbo-school in
Amsterdam. Hoe deze leerlingen zichzelf vaak zien als dom. Dat ze onzeker
binnenkomen omdat ze school niet zien
als een plek om te groeien, maar om te
falen. Ze vertelt dat docenten niet alle
problemen kunnen oplossen – politieke
keuzes vormen immers voor een groot
deel het systeem – maar docenten

kunnen wel leerlingen vertrouwen geven.
Door hoge verwachtingen te hebben van
alle kinderen en de nadruk te leggen op
hun talenten. En door jongeren te laten
zien dat ze iemand zijn. Iemand met
mooie eigenschappen, aandachtspunten,
gedachten en gevoelens die ertoe doen.
Docenten kunnen lessen geven die leerlingen de wereld helpen begrijpen, hun
talent laten ontdekken en voor plezier in
hun leven zorgen.
Na deze column besprak het panel,
bestaande uit Yassine Abarkane (directeur bij het Stagehuis Schilderswijk),
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ParticipatieWijzer helpt
gemeenten met burgerparticipatie
Steeds meer gemeenten betrekken burgers bij beleid. Goed
nieuws, want een gezonde democratie heeft actief betrokken
burgers nodig.
Maar hoe bepaal je welke participatiemethode past bij jouw situatie? Wanneer
stel je bijvoorbeeld een wijkbudget in en
op welk moment in het proces past een
inspraakavond? De ParticipatieWijzer
van ProDemos helpt wethouders, raadsleden en ambtenaren in 3 stappen op
weg.

project en wat wil je bereiken? Vervolgens kun je verschillende participatiemethoden met elkaar vergelijken op
democratische waarden zoals inclusiviteit en transparantie. Tot slot kies je
de tips die je mee wilt nemen voor jouw
organisatie en download je jouw
persoonlijke pdf.

In de ParticipatieWijzer kies je eerst
jouw situatie. In welke fase is het

Bekijk de video op ParticipatieWijzer.nl
en start direct.

Topervaring: maatschappelijke
stage bij de Tweede Kamer!
Meld je leerlingen nu aan voor de volgende editie
Marcelle Hendrickx (wethouder
in Tilburg), Mariam Badou (onderzoeker
bij Verwey-Jonker) en Maxe de Rijk, de
deﬁnitie van kansenongelijkheid, de
problemen die dat oplevert en
manieren om deze aan te pakken.
Wat verwachten we van leerlingen?
Kan het onderwijs het alleen oplossen?
En welke rol spelen bijvoorbeeld
jongerenwerk en sportclubs hierin?
Ook werd besproken hoe lastig het
kan zijn voor jongeren om te schakelen
tussen verschillende identiteiten.
Op straat wil je ‘cool’ zijn, maar wat
neem je van deze identiteit mee naar
school?
Dit panelgesprek was het begin van
een mooie dag, vol interessante
programmaonderdelen. Zoals een
lezing over complotdenken, een workshop over medialogica en een excursie
naar het Kabinet van de Koning. Op
prodemos.nl/docentendagverslagen22
lees je alles (terug) over de 27 programmaonderdelen.

Van 16 tot en met 20 mei 2022 was er
een stageweek voor leerlingen in de
Tweede Kamer. Leerlingen van verschillende scholen uit het derde jaar vmbo
(bb/kb) werden ondergedompeld in de
wereld van de politiek. Nieuw dit jaar
was dat leerlingen achter de schermen
meedraaiden met verschillende werknemers in de Tweede Kamer. Ze hebben
bijvoorbeeld de scanstraat bediend en
gezien hoe het eraan toegaat in de regiekamer van de NOS. Ook hebben ze samen
met de bodedienst kunstwerken naar

Kamerleden gebracht voor op hun kamer.
Het was een unieke en leerzame week!
Wonen je leerlingen in de regio Den
Haag en denk je dat dit een waardevolle
ervaring voor ze is? Meld hen dan zo
snel mogelijk aan voor de volgende
maatschappelijke stage! Deze is van
31 oktober tot en met 4 november 2022.
Aanmelden kan door een mail te sturen
naar Noortje van Zeijst:
n.vzeijst@prodemos.nl
prodemos.nl/maatschappelijkestage
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De moord op de gebroeders
De Witt: 350 jaar geleden

gedwongen om af te treden als raadspensionaris en Cornelis belandde in de
gevangenis wegens een aanklacht van
landverraad. Hij zou een moordpoging
hebben beraamd op prins Willem III.

In augustus was het precies 350 jaar geleden dat de broers
Johan en Cornelis de Witt, allebei hooggeplaatste
functionarissen in de republiek, op gruwelijke wijze werden
vermoord. Dit najaar staan we in onze wandeling ‘Politieke
moorden’ uitgebreid stil bij deze geschiedenis. Maar wat
gebeurde er ook alweer?

DE MOORD
Op 20 augustus 1672 bracht Johan een
bezoek aan zijn broer in de gevangenis.
Een groep schutters drong naar binnen
en sleurde de broers naar buiten, waar
ze opgewacht werden door een boze
menigte. Cornelis bezweek onder de
slagen van geweerkolven en Johan werd
in zijn hoofd geschoten. Tijdens de
lynchpartij die volgde werden hun
lichamen opgehangen en opengereten.
Volgens een getuigenverklaring waren
er zelfs omstanders die ingewanden van
de broers opaten.

GEBROEDERS DE WITT
Johan de Witt (geboren in 1625) was
raadspensionaris van het Graafschap
Holland en zijn oudere broer Cornelis
(geboren in 1623) was onder andere
burgemeester van Dordrecht en rechterhand van admiraal Michiel de Ruijter. Ze
behoorden daarmee tot de belangrijkste
bestuurders in de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden.
HET MOTIEF
Na de plotselinge dood van stadhouder
Willem II in 1650 werd ervoor gekozen

geen nieuwe stadhouder aan te stellen.
Voor steden en provincies betekende dit
een hogere mate van autonomie. De
gebroeders De Witt waren hier sterke
voorstanders van en noemden dit stadhouderloze tijdperk ‘De Ware Vrijheid’.
Nadat Frankrijk de republiek in
1672 binnenviel, laaide de discussie
over het aanstellen van een stadhouder
opnieuw op. De prinsgezinden (voorstanders van een stadhouder) wezen de
gebroeders de Witt aan als degenen die
schuld hadden aan de crisis. Johan werd

Na het aftreden van Johan de Witt werd
de 21-jarige Willem III stadhouder van
de republiek. Hij was toen al aanvoerder
van het leger. Voor de moord op de
gebroeders is nooit iemand veroordeeld.

Wandeling Politieke
moorden
Wil je meer horen over de achtergronden
bij deze en andere politieke moorden? Ga
dan dit najaar mee met onze wandeling
‘Politieke moorden’ in Den Haag. Onder
leiding van onze gids hoor je de duistere
verhalen uit de Nederlandse politiek die de
geschiedenis van Nederland mede hebben
vormgegeven.
Kijk voor meer informatie over
deze én andere wandelingen op:
prodemos.nl/wandeling
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Altijd lesmateriaal bij de hand!
Op de website van ProDemos vind je een database vol gratis kant-enklaar lesmateriaal over democratie, politiek, rechtsstaat en rechtspraak
voor diverse onderwijsniveaus. Je kunt ze meteen gebruiken in de klas of
eerst zelf naar je eigen hand zetten. Hieronder lichten we drie van onze
favorieten uit! Al het lesmateriaal vind je op prodemos.nl/leren

1. Allemaal naar
het stemlokaal

2. Zoekplaat
grondrechten

3. Prinsjesdag
Kahootquiz

Niveau: vmbo, mbo, havo, vwo
Duur: 10–50 minuten
In deze werkvorm ontdekken en
ervaren leerlingen hoe het stemrecht zich in Nederland heeft
ontwikkeld sinds 1848: van
censuskiesrecht naar algemeen
kiesrecht. De leerlingen spelen
allemaal verschillende personages. Ze zijn bijvoorbeeld een
25-jarige fabrieksarbeider, een
16-jarige vakkenvuller of een
39-jarige barones. In 6 rondes,
die over verschillende
momenten in de geschiedenis
gaan, bepalen zij telkens of hun
personage stemrecht had.
prodemos.nl/allemaalstemlokaal

Niveau: basisonderwijs, vmbo,
nieuwe Nederlanders, vso arbeid
Duur: 10–30 minuten
Nederland heeft een grondwet
waarin verschillende grondrechten staan: rechten voor
iedere Nederlandse burger.
Bijvoorbeeld vrijheid van
meningsuiting, of vrijheid van
godsdienst. In deze werkvorm
ontdekken leerlingen aan de
hand van een zoekplaat een
aantal van deze grondrechten.
Weet jij alle 13 grondrechten te
vinden?
prodemos.nl/zoekplaat

Niveau: basisonderwijs, vmbo,
havo
Duur: 10–30 minuten
Via de online tool Kahoot! nemen
leerlingen het individueel of in
groepjes tegen elkaar op in een
quiz over Prinsjesdag. Een leuke
werkvorm om op luchtige wijze
kennis over Prinsjesdag in voorbereiding op of na aﬂoop van de
derde dinsdag van september te
testen.
prodemos.nl/prinsjesdagquiz

Wil je onze nieuwste werkvormen altijd direct in je inbox ontvangen?
Meld je dan aan voor één van onze gratis digitale lesbrieven.
We hebben lesbrieven voor diverse onderwijsniveaus.
Aanmelden kan via: prodemos.nl/nieuwsbrieven
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Column Heleen Rutgers

Koester de rechtsstaat
We geven leden van de Raad van Advies van ProDemos de ruimte om te
vertellen over hun werk en hun visie op de democratie en rechtsstaat.
In deze nieuwsbrief is het woord aan Mr. H.G.M (Heleen) Rutgers,
Hoofdoﬃcier van Justitie bij het arrondissementsparket Oost-Brabant.

Een belangrijke kernwaarde van onze
rechtsstaat is rechtvaardigheid. Voor het
strafrecht betekent dat dat iemand
alleen gestraft kan worden als vaststaat
dat die persoon schuldig is aan een strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie (OM),
dat samen met de rechters de rechterlijke macht vormt, is de enige instantie
in Nederland die mensen voor de rechter
kan brengen. Het OM is verantwoordelijk
voor het opsporen en vervolgen van
strafbare feiten en het voor de rechter
brengen van verdachten. Ook doet het
OM zelf strafbare feiten af zonder
tussenkomst van de rechter. Verder is
de regel dat iedereen zich aan de Nederlandse wet moet houden: burgers, organisaties en overheid. Eigenlijk klinkt het
best simpel, toch?
Toch is de praktijk weerbarstiger. De
laatste tijd is er veel kritiek op de Nederlandse rechtsstaat. Er heerst veel ontevredenheid in ons land en de druk neemt
toe, ook op het OM. Toch houd ik het
vertrouwen in onze rechtsstaat en juist
nu is het van belang om daarin rolvast te
zijn. Wat bedoel ik daarmee?
Eerst terug naar de kerntaak van het OM.
Wij gaan als OM binnen de daarvoor
geldende regels op zoek naar de waar-

‘Die rechtsstaat
zou wel eens de
oplossing kunnen
zijn voor heel veel
ontevredenheid.’

heid. Advocaten staan verdachten bij en
controleren of alles volgens de regels
verloopt. Rechters beslissen of iemand
schuldig is en bepalen of en welke straf
passend is. Het OM voert geen ‘strijd’
tegen verdachten of advocaten, wij zijn
niet ‘de tegenpartij’, maar waarheidsvinding is onze taak. We denken dan
niet in termen van winnen of verliezen.
Helaas is dat wel een beeld wat nog
wel eens in de media wordt geschetst,
waardoor veel mensen ook dit beeld
hebben en ontevreden zijn of lijken
over de rechtsstaat.
Ik zou dan ook iedereen willen
aanraden om wat op te steken van de
rechtsstaat. Want die rechtsstaat zou
wel eens de oplossing kunnen zijn
voor heel veel ontevredenheid.
Wanneer iedereen rolvast is, functioneert onze rechtsstaat het beste. Dat
geldt voor de rechterlijke macht, maar
ook politici, journalisten en opiniemakers hebben een belangrijke rol te
vervullen om het vertrouwen in de
rechtsstaat te hervinden. Door goed
na te denken over het maken van
wetten, door kritisch door te vragen
en helder voor te lichten. Laten we
als samenleving onze rechtsstaat
koesteren.
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Publicaties

Verdiep je dit najaar in onze
rechtsstaat met deze vier boeken.

Het verhaal van
de grondwet
Zoeken naar wij
We leven in de eeuw van de
grondwet. Bijna alle landen ter
wereld hebben er tegenwoordig een.
Een betrekkelijk recent fenomeen:
driekwart van al die grondwetten
is van na 1975. Het verhaal van de
grondwet probeert historisch,
biologisch, sociaalpsychologisch,
economisch, politiek en juridisch
te begrijpen waar dit fenomeen
vandaan komt en waarom het juist
nu in korte tijd ‘viral’ is gegaan.
Het verhaal van de grondwet: zoeken
naar wij – Wim Voermans
ISBN 9789044640014 | 512 pagina’s |
€ 34,99

Wikken & Wegen
Belangrijke arresten van
de Hoge Raad opnieuw
verteld door kinderboekenschrijvers
Wikken & Wegen gaat over een
geheimzinnige vraag die advocaten al ruim honderd jaar bezighoudt: wat is recht en hoe moet
het worden toegepast? In dit
boek zijn vijf bekende Nederlandse kinderboekenschrijvers in
de verhalen achter 24 opmerkelijke arresten van de Hoge Raad
gedoken. Waarom stonden
partijen tegenover elkaar? Over
welk dilemma moest de rechter
beslissen? En tot welke rechtsvorming heeft dit geleid? De
verhalen laten zien dat het recht
toepassen en ontwikkelen gemakkelijker lijkt dan het in werkelijkheid is.
Wikken & Wegen: belangrijke
arresten van de Hoge Raad opnieuw
verteld door kinderboekenschrijvers
– Bibi Dumon Tak, Joke van
Leeuwen, Jan Paul Schutten, Thijs
Goverde, Ted van Lieshout
ISBN 9789492618436 | 72 pagina’s
| € 29,95

Artiﬁciële
intelligentie en de
rechtsstaat
Over verschuivende
overheidsmacht, Big Tech
en de noodzaak van
constitutioneel onderhoud
De opkomst van artiﬁciële intelligentie (AI) waaronder machine learning maakt overheden en enkele
grote techbedrijven nóg machtiger
dan zij nu al zijn. Is onze constitutie
daar klaar voor? Dit boek laat zien
van niet. Het boek doet vervolgens
suggesties voor constitutioneel
onderhoud. Onderscheidend is dat
dit boek daarbij vooral focust op de
constitutionele borging van rechtsstatelijke structuren. Denk daarbij
aan de trias politica, checks and
balances, legaliteit en soevereiniteit.
Artiﬁciële intelligentie en de rechtsstaat:
over verschuivende overheidsmacht, Big
Tech en de noodzaak van constitutioneel
onderhoud – Reijer Passchier
ISBN 9789462908901 | 150 pagina’s |
€ 29,-

Bij de rechter
op schoot
(On)gewone taferelen
in de rechtszaal
Wie denkt dat rechters wereldvreemde wezens zijn die alleen
maar in wetboeken bladeren,
moet dit boekje eens lezen.
Hans Smulders vertelt hierin over
spannende, onthutsende of gekke
rechtszaken van alledag. Uit de
eerste hand, want hij is rechter
en heeft al die zaken zelf onderhanden gehad. Toch gaat het
boekje vooral over de mensen
die in de rechtszaal verschijnen:
een boze burgemeester, een
porno-abonnee, een politieman
met een valse sleutel, vechtende
broers, een vrouw die op een
sluwe contactadvertentie
reageerde en vele andere schilderachtige ﬁguren.
Bij de rechter op schoot: (on)gewone
taferelen in de rechtszaal – Hans
Smulders
ISBN 9789057306563 |
78 pagina’s | € 13,99

Benieuwd naar onze activiteitenagenda?
Kijk voor de actuele agenda op prodemos.nl/agenda

Docentenreis Brussel

Elk jaar organiseert ProDemos
een studiereis voor docenten (in
opleiding) naar Brussel. We werken
hierbij samen met de vertegenwoordiging van de Europese
Commissie in Nederland. Tijdens
deze reis kom je van alles te weten
over de Europese Unie en zie je
met eigen ogen waar en hoe de
Europese politiek zich afspeelt,
zodat je na aﬂoop deze nieuwe

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de
democratie en rechtsstaat en laat zien wat je zelf
kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente,
het waterschap, de provincie, het land en Europa.

ProDemos
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag

(070) 757 02 00
info@prodemos.nl
www.prodemos.nl

Op de hoogte blijven van onze
activiteiten en evenementen?
Meld je dan aan voor onze
maandelijkse digitale nieuwsbrief.
prodemos.nl/nieuwsbrief

kennis op een levendige manier over
kunt brengen op jouw leerlingen. We
brengen een bezoek aan diverse
Europese instellingen en een aantal
gastsprekers vertellen over hun
werk.
Dit jaar vinden er twee studiereizen
plaats: één in oktober en één in
november. Kijk voor meer informatie
op: prodemos.nl/docentenreis

Deze nieuwsbrief is een
uitgave van ProDemos en
verschijnt 4x per jaar.
Abonneer je gratis op
prodemos.nl/nieuwsbrief

Wil je de nieuwsbrief niet
meer ontvangen?
Mail dan je naam en adres
naar info@prodemos.nl.
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