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Voor je ligt het leerwerkboek Wikken en Wegen, basisbegrippen levensbeschouwing. Een leerwerkboek is een
boek om uit te leren en om in te werken. Het is van jezelf,
verzorg het dus goed.
Wikken en Wegen gaat over de belangrijkste vragen in
het menselijk bestaan, over vragen die van levensbelang
zijn voor iedereen, ook voor jou. Na een inleiding zetten
we drie grote stappen: drie hoofdstukken. Achterin vind
je omschrijvingen van de belangrijkste begrippen die je
tegenkomt.

Inhoud
Inleiding

Kennis maken met Wikken en Wegen

2

Hoofdstuk 1

Levensvragen en levensbeschouwing

5

Hoofdstuk 2

Rituelen en symbolen

41

Hoofdstuk 3

Feesten en levensbeschouwing

71

Begrippenlijst

94

1

Inleiding K
 ennismaken met Wikken en
Wegen
Waar gaat dit boek over? En waarom heet het Wikken
en Wegen? Twee vragen die je misschien zelf ook al
stelde. Op die vragen heb je natuurlijk pas
een echt duidelijk antwoord als je het
boek helemaal doorgewerkt hebt.
Maar nu toch alvast een voorlopig
antwoord op de twee vragen:
1. Waar gaat dit boek over?
2. Waarom Wikken en Wegen?
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Opdracht

1. Waar gaat dit boek over?
In dit boek leer je over de belangrijkste begrippen die
met levensbeschouwing te maken hebben: Basisbegrippen Levensbeschouwing. Maar wat is ‘levensbeschouwing’ eigenlijk? Is levensbeschouwing iets als
een hobby, iets waar sommige mensen aan meedoen
en anderen niet? Is levensbeschouwing ongeveer
hetzelfde als godsdienst? Heeft het iets met filosofie
te maken? En wat is ‘filosofie’ dan weer? Gaat levensbeschouwing over de vraag naar zin en betekenis van
alles? Kun je daar over leren? Over dit soort vragen
gaat dit boek.

a. Noteer wat je weet over het woord ‘levensbeschouwing’. Let op: even nog niet kijken in een
woordenboek, ook niet op internet!

b. Noteer wat je weet over het woord ‘filosofie’. Ook nu: even nog niet kijken in een woordenboek!

Wat er bij c. en d. gevraagd wordt, volgt later.
c.

d.
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2.   Waarom ‘Wikken en Wegen’?
Dan de tweede vraag. We houden ons dus bezig met
levensbeschouwing, dat is het thema of het onderwerp. Maar hoe houden we ons daarmee bezig? Dat
antwoord zit in de titel van dit boek: door te wikken en
te wegen.
Bij de meeste vakken leer je hoe dingen precies in
elkaar zitten, in die vakken gaat het vooral om wat
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Opdracht

wel en niet juist is. Simpel gezegd: daar gaat het om
feiten. Met dit boek zul je ook een aantal feiten leren
maar toch is iets anders zeker zo belangrijk. Je gaat
namelijk op zoek naar antwoorden op vragen over wat
uiteindelijk belangrijk is in het leven en die te maken
hebben met goed en kwaad. En dan ga je wikken en
wegen, zoeken naar het antwoord dat jou het meest
aanstaat.

a. Zal iemand die ‘wikt en weegt’ diep nadenken of spontaan op zijn gevoel afgaan?
Licht je antwoord kort toe.

b. Komt iemand die ‘wikt en weegt’ altijd snel met de oplossing voor een probleem?
Licht je antwoord kort toe.

c. Zal iemand die ‘wikt en weegt’ een probleem eenzijdig benaderen? Licht je antwoord kort toe.

d. Geef nu een omschrijving van het gezegde ‘wikken en wegen’.
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Hoe we verder gaan
Dit deeltje van Wikken en Wegen gaat over basisbegrippen levensbeschouwing. Maar we beginnen niet
meteen met die begrippen, dus ook niet met een
uitleg van het woord ‘levensbeschouwing’. Nee, zo dadelijk volgen eerst twee teksten (op bladzijde 6 en 8)
waar je over gaat nadenken en waarop je kunt reageren. Op die wijze ontdek je zelf al nadenkend waarover
dit vak gaat en wat met een woord als ‘levensbeschouwing’ wordt bedoeld. Verderop in het eerste hoofdstuk
gaan we dan dieper in op de betekenis van begrippen
als ‘levensbeschouwing’ en ‘filosofie’.
In het tweede hoofdstuk zullen we zien dat mensen
niet alleen denkend en voelend met hun levensbeschouwing bezig zijn maar ook dingen doen, handelingen verrichten die iets van hun levensbeschouwing
uitdrukken. We zullen het daarom over symbolen en
rituelen hebben.
In het derde hoofdstuk (over feesten) zullen we zien
dat levensbeschouwing maar ook symbolen en rituelen in feesten een rol spelen. In het derde hoofdstuk
wordt op die wijze wat je in hoofdstuk 1 en 2 geleerd
hebt, verbonden met feesten. Zo zal duidelijk worden
dat feestvieren niet alleen leuk is maar dat het bij
feesten ook nog om iets ‘meer’ gaat...
Dit klinkt waarschijnlijk allemaal erg abstract en je
kunt je bij wat je te wachten staat misschien nog niet
zoveel voorstellen. Laten we daarom gauw aan de slag
gaan!
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1.1 Nadenken over mens en dier
Mensen delen 98 procent van hun DNA met chimpansees. Inmiddels weten biologen dat mensapen ook
een zelfbewustzijn hebben en dat ze vooruit kunnen
denken. Zo beseffen ze dat ze in een kooi zitten waar
ze waarschijnlijk de rest van hun leven niet meer
uitkomen. De Amerikaanse onderzoeker Steven Wise
vindt dit onaanvaardbaar. Hij pleit ervoor dat chimpansees die nu nog in gevangenschap zitten verhuizen
naar een reservaat in Florida. Intelligente dieren als
mensapen en olifanten kunnen we niet als dingen
behandelen: ze verdienen fundamentele rechten. Die
rechten kunnen ze niet zelf komen verdedigen bij de
rechtbank, dat doet Steven Wise daarom voor ze. Hij
vindt dat intelligente dieren wettelijk erkend dienen
te worden als personen.
Hiernaast staan drie meningen over het standpunt
van Steven Wise. Op de bladzijde hiernaast kun je reageren op die meningen.
Walter Ford, A Monster from Guiny, 2007
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Steven Wise

Paragraaf 1 Met levensvragen aan de slag

Mening 1
Ik ben het hier helemaal mee eens. Feitelijk zijn
wij mensen ook maar een diersoort en waar
halen we het recht vandaan andere levende
wezens als dingen te behandelen? Zeker
mensapen die zo dicht bij ons staan moet je
rechten geven, bijvoorbeeld om in vrijheid te
leven.
Mening 2
Voor mij is er een wezenlijk verschil tussen
mensen en dieren. De mens is geschapen naar
het beeld van God en is de bekroning van de
schepping. Je mag de mens niet als een diersoort
zien.
Mening 3
Mensapen en olifanten moeten van Steven
Wise rechten krijgen zoals mensen die ook
hebben. Je mag ze bijvoorbeeld niet gevangen
zetten volgens hem. Maar waar trek je de
grens? Hoe zit het dan met paarden? En zijn ook
varkens geen slimme dieren? En kippen? Bijen
misschien? Nee, dierenrechten is een dom idee!

HOOFDSTUK 1
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Opdracht

Geef nu telkens je reactie: ben je het er wel/niet mee eens? Waarom wel/niet?
Jouw reactie op mening 1:

Jouw reactie op mening 2:

Jouw reactie op mening 3:
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Opdracht

HOOFDSTUK 1

De discussie hierboven gaat over vragen als: waarom zouden mensen wel rechten hebben en dieren
niet? Is de mens zelf niet een diersoort? Staat de mens boven het dier? Wie of wat is de mens eigenlijk?
Natuurlijk bedenken mensen op deze vragen een antwoord. Maar kun je een dergelijk antwoord ook
bewijzen? Dus aantonen dat alleen dát antwoord juist is zoals 2 en 2 bij elkaar opgeteld 4 zijn, en
alleen maar 4, en geen 3 of 5? Wat vind je?
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1.2 Nadenken over toeval
Ik weet niet waarom, maar ik wilde het gewoon weten. Dus vroeg ik aan mijn ouders: ‘Hoe hebben jullie
elkaar leren kennen?’
Vader, toen 23, had een vliegvakantie geboekt naar
Portugal. Maar daags voor vertrek belde het reisbureau
dat het vliegtuig overboekt was; ze konden hem wel
voor dezelfde prijs een reis aanbieden naar Rome. Mijn
vader zag daar eigenlijk niet veel in maar accepteerde
het aanbod toch maar.

Mijn moeder studeerde destijds geschiedenis en wilde
graag naar Rome, met de trein want ze had vliegangst.
Van haar oma kreeg ze spontaan het geld voor de reis.
En oma wist haar ook zover te krijgen haar angst opzij
te zetten: ‘Ga toch met het vliegtuig, je komt vanzelf
weer beneden!’ had oma lachend gezegd.
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Een week later vertrok ze.
Vertrokken ze beiden. Met
hetzelfde vliegtuig. En kwamen
naast elkaar te zitten! Ze raakten aan de praat en de vonk sprong meteen over. Vanaf
dat moment zouden ze onafscheidelijk zijn.
Dit verhaal van mijn ouders houdt mij al weken bezig.
Er gaat telkens opnieuw van alles door mijn hoofd:
waarom sloeg die vonk meteen over, daar kan ik
niet bij: hoe werkt zoiets? En wat een onvoorstelbaar
toeval dat ze elkaar in dat vliegtuig ontmoet hebben.
Mijn vader die eigenlijk naar Portugal zou gaan en
mijn moeder met haar vliegangst die met de trein
wilde! En als ik daarover doordenk is het dus ook
een onvoorstelbaar toeval dat ik er ben. Of zou ik er
anders toch geweest zijn? Maar hoe dan en waar
dan? Zou ik dan misschien ook één van mijn huidige
ouders als vader of moeder hebben gehad? En zou
ík dat dan zijn? Ik lijk toch op mijn beide ouders... is
eigenlijk niet iedere ontmoeting een toeval? Berust
uiteindelijk niet alles op toeval? Maar als dat zo is...?
Heeft die toevallige ontmoeting van mijn ouders niet
voor een belangrijk deel de rest van hun en mijn leven bepaald? Ben ik daarom degene die ik ben en heb
ik zelf eigenlijk niets te kiezen in mijn leven? Maar
dan denk ik weer: misschien was die ontmoeting
helemaal geen toeval.
Zo duizelt het al een hele tijd in mijn hoofd.
(Uit: Herkomst en toekomst. Bewerkte dagboekaantekeningen van Bernt Vreeswijk)

HOOFDSTUK 1

