DOSSIER ORANJEHOTEL
WERKVORM: MENSENRECHTEN TOEN EN NU
KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM
Deze werkvorm is te gebruiken na afloop van een bezoek aan het Oranjehotel, maar ook als losse les.
Tijdens het bezoek aan het Oranjehotel hebben de leerlingen elk het persoonlijk verhaal van een
gevangene gevolgd. In de afsluitende les kan hierop worden gereflecteerd door middel van een actueel
voorbeeld. Ze ontdekken wat rechtsstaat en mensenrechten inhouden, in hoeverre deze ontbraken
tijdens de Duitse bezetting, en in hoeverre deze op sommige plekken ter wereld nog altijd ontbreken.

LEERDOELEN
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen…
•
•
•
•

begrijpen waarom na de Tweede Wereldoorlog aandacht kwam voor het beschermen van de
rechtsstaat en mensenrechten
enkele voorbeelden geven van universele mensenrechten
de verschillen en overeenkomsten tussen hedendaagse onvrije samenlevingen en Nederland
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog benoemen
de hedendaagse waarde van het Oranjehotel met betrekking tot herdenking van de Tweede
Wereldoorlog verklaren

DUUR
30 minuten

BENODIGD MATERIAAL
- Het werkblad ‘Mensenrechten toen en nu’, inclusief bijlagen
- De PowerPointpresentatie ‘Mensenrechten toen en nu’

WAT DOET U?
Stap 1
U begint de les klassikaal door, indien u een bezoek heeft gebracht aan het Oranjehotel, terug te blikken
op wat de leerlingen daar hebben gezien, ontdekt en ervaren.
Stap 2
Gebruik de PowerPointpresentatie ter illustratie. Vertel de leerlingen dat na de Tweede Wereldoorlog
overal ter wereld de gedachte was: dit nooit meer. In de toekomst moest dit anders, besloten vrijwel
alle landen. In 1945 werden daarom de Verenigde Naties opgericht. Drie jaar later, in 1948, werd de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opgesteld. Het is geen wettelijk verdrag, maar veel
landen hebben de punten die hierin staan in hun eigen grondwetten en andere verdragen vastgelegd.

Vertel vervolgens dat vrijwel alle landen ter wereld hebben ingestemd met de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens, maar dat sommige landen zich er nog altijd niet volledig aan houden.
Stap 3
Verdeel de leerlingen in groepjes van twee of drie, idealiter dezelfde groepjes als tijdens het bezoek aan
het Oranjehotel. Elk groepje krijgt een eigen casus: een nieuwsbericht over een land waaruit blijkt dat
de rechtsstaat en de mensenrechten ontbreken of onder druk staan. De leerlingen dienen het
nieuwsbericht goed te lezen en vervolgens de vragen te beantwoorden.
Zorg dat elk groepje een eigen werkblad heeft, plus de lijst met dertig artikelen van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens.
Stap 4
Bespreek de opdrachten klassikaal na. Elk groepje kan kort vertellen welk nieuwsbericht zij hebben
bestudeerd en welke mensenrechten hierbij onder druk staan.
Bespreek vervolgens aan de hand van de PowerPointpresentatie met de klas de antwoorden van de
laatste vraag: welke mensenrechten vinden zij zelf het belangrijkst, en waarom?
Tot slot kunt u nogmaals de koppeling maken met de Tweede Wereldoorlog en de tijd van de Duitse
bezetting, waarin eveneens de rechtsstaat en mensenrechten onder druk stonden. Hierbij kunt u de
vraag stellen wat het belang van herdenken is, of het belang van een plek als het Oranjehotel.

DOSSIER ORANJEHOTEL
WERKVORM: MENSENRECHTEN TOEN EN NU
In een rechtsstaat worden de mensenrechten beschermd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
was dit in Nederland niet het geval: de rechtsstaat viel weg en mensenrechten weggevaagd.
Nog altijd zijn er plekken ter wereld waar de rechtsstaat en mensenrechten onder druk staan.
VRAAG 1

Bestudeer het nieuwsbericht in de bijlage.
Kruis op de kaart het land aan waar jullie nieuwsbericht over gaat.
Zoek vervolgens op internet naar de informatie om de gegevens in het kader in te vullen.

NAAM LAND:

...........................

AANTAL INWONERS: ............. MILJOEN
BAAS VAN HET LAND: ...........................
□ DEMOCRATIE

□ GEEN DEMOCRATIE

VRAAG 2

Lees het nieuwsbericht nu goed door. Markeer vervolgens in het bericht de zinnen die volgens
jullie laten zien dat er sprake is van het ontbreken van een rechtsstaat en mensenrechten.
VRAAG 3

Bekijk de zinnen die jullie gemarkeerd hebben. Welke zin is volgens jullie het grootste bewijs
dat er sprake is van het ontbreken van een rechtsstaat en mensenrechten? Schrijf deze op.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VRAAG 4

Bekijk de lijst met 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit
1948. Welke van deze rechten worden geschonden, op basis van het nieuwsbericht?
Kies er twee uit die volgens jullie het meest van toepassing zijn, en leg uit waarom.
1. …………………….…………….…………….…………….…………….…………….….…….…………….…………….…………….…………
…………………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
2. …………………….…………….…………….…………….……………………….…………….…………….…………….…………….…………
…………………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
VRAAG 5

Tijdens de Duitse bezetting waren de rechtsstaat en de mensenrechten in Nederland ook
aangetast. Noem op basis van het nieuwsbericht een overeenkomst én een verschil tussen de
situatie in het land uit het nieuwsbericht nu, en Nederland ten tijde van de Duitse bezetting.
Overeenkomst: …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Verschil: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VRAAG 6

Bekijk nogmaals de lijst met 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens uit 1948. Welk artikel vinden jullie zelf het belangrijkst? Kies er één en leg uit waarom.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BIJLAGE
30 ARTIKELEN VAN DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
1.

Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.

2.

De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent.

3.

Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.

4.

Slavernij is verboden.

5.

Martelen is verboden.

6.

Je hebt het recht op erkenning voor de wet.

7.

De wet is voor iedereen gelijk.

8.

Als je onrecht is aangedaan, moet je rechtsbescherming krijgen.

9.

Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.

10. Je hebt recht op een eerlijke en openbare rechtszaak met een onafhankelijke rechter.
11. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
12. Je hebt recht op privacy en op bescherming van je goede naam.
13. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten.
14. Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een ander land asiel vragen.
15. Je hebt recht op een nationaliteit.
16. Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin stichten.
17. Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar van je afnemen.
18. Je mag je eigen godsdienst of overtuiging kiezen en daarnaar leven.
19. Je mag uitkomen voor je mening en je mag overal informatie vandaan halen.
20. Je mag een vereniging oprichten, niemand mag je dwingen ergens lid van te worden.
21. Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich verkiesbaar stellen.
22. Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.
23. Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon. Vakbonden zijn vrij.
24. Je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde vakantie.
25. Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen.
26. Je hebt recht op onderwijs.
27. Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur. Cultuur moet worden beschermd.
28. Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd.
29. De wetten en de democratie moeten de mensenrechten beschermen.
30. Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de mensenrechten teniet te doen.

BRON: AMNESTY.NL

BIJLAGE
NIEUWSBERICHT 1

Saudische activist Raif Badawi krijgt eerste zweepslagen
ANP - De Saudische activist die is
veroordeeld tot gevangenisstraf en
zweepslagen, krijgt vrijdag de eerste
ronde van zijn lijfstraf.
Dat meldt Amnesty International
donderdag. Raif Badawi zette de
website Bevrijd Saudische liberalen
op en werd in 2012 gearresteerd.
Hij werd veroordeeld tot tien jaar
cel, omgerekend 226.000 euro boete
en duizend zweepslagen.
Dat gebeurde in hoger beroep, omdat het openbaar ministerie een eerder vonnis van
zeven jaar cel en zeshonderd zweepslagen te mild vond. Hij werd schuldig bevonden
aan onder meer cybercriminaliteit, ongehoorzaamheid aan zijn vader en afvalligheid.
Badawi krijgt vrijdag vijftig zweepslagen voor een moskee in Jeddah en krijgt de
overige slagen in een periode van vijftig weken.
Bron: NU.nl (ingekorte versie), 8 januari 2015

BIJLAGE
NIEUWSBERICHT 2
16-jarige Maxim moet boete betalen voor 'homopropaganda'

In Rusland is de 16-jarige tiener Maxim Neverov veroordeeld voor het
verspreiden van homopropaganda. En dat is opmerkelijk: nooit eerder werd een
minderjarige hiervoor aangeklaagd en schuldig bevonden. Hij kreeg een boete
van 50.000 roebel, omgerekend 600 euro.
Een maand geleden viel er opeens een brief van de politie op de deurmat van
Maxim. Daarin stond dat de minderjarige moest verschijnen voor een commissie
omdat hij schuldig zou zijn aan het verspreiden van homo-propaganda. In de
rechtszaal bleek dat het ging om drie afbeeldingen van halfnaakte mannen in
een privé-album op zijn VKontaktepagina, een soort Russisch Facebook. "Ik vind
het echt bizar. Ik ben 16 jaar oud en moet nu een volwassen maandsalaris
betalen voor drie plaatjes die ik 3 jaar geleden heb gepost."
Sinds de invoering van de anti-homowet in 2013 zijn verschillende Russen
veroordeeld voor het verspreiden van homopropaganda. De wet verbiedt het
propaganderen van niet-traditionele seksuele relaties, omdat het "schadelijk is
voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen".
Bron: NOS (ingekorte versie), 13 augustus 2018

BIJLAGE
NIEUWSBERICHT 3

Azerbeidzjan laat gewetensgevangene Mehman Huseynov vrij
De bekende blogger, journalist en activist Mehman
Huseynov uit Azerbeidzjan is op 2 maart uit de
gevangenis ontslagen. Hij heeft zijn volledige straf
van 2 jaar uitgezeten.
Mehman Huseynov was veroordeeld voor verzonnen
aanklachten. Op 9 januari 2017 pakte een groep
agenten hem op. Ze blinddoekten hem, propten een
handdoek in zijn mond en deden een zak over zijn
hoofd. Op het politiebureau werd hij geslagen en
kreeg hij stroomstoten. De dag erna legde een rechter
hem een boete op.
Huseynov deelde publiekelijk wat er met hem was
gebeurd en diende een klacht in tegen de agenten die
hem martelden. In plaats van onderzoek te doen naar de martelingen, werd Huseynov
aangeklaagd en tot 2 jaar cel veroordeeld wegens laster. Amnesty beschouwde hem als
gewetensgevangene.
Bron: Amnesty (ingekorte versie), 5 maart 2019

BIJLAGE
NIEUWSBERICHT 4

VN: Amerika overtreedt mensenrechten met
scheiden migrantengezinnen

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties roept
Amerika op te stoppen met het scheiden van gezinnen die illegaal de grens tussen
de VS en Mexico oversteken. De ouders worden gearresteerd. Hun kinderen
worden vastgehouden in eenvoudige opvanghuizen.
Volgens de VN-organisatie zijn de praktijken "een serieuze inbreuk" op de rechten
van het kind en niet in overeenstemming met de mensenrechten. Amerikaanse
ambtenaren lieten eerder al weten dat het normaal was kinderen weg te halen bij
hun ouders als die zijn opgepakt. "Er is niets normaal aan het vastzetten van
kinderen", zei een woordvoerder.'
Begin vorige maand intensiveerde Trump zijn migrantenbeleid. Iedere volwassene
die bij de grens wordt opgepakt, wordt meteen vastgezet en vervolgd. Eventuele
kinderen worden ondergebracht in tijdelijke opvangcentra. Die puilen inmiddels uit
met zo'n 11.000 kinderen.
Bron: NOS.nl (ingekorte versie), 5 juni 2018

BIJLAGE
NIEUWSBERICHT 5

Paraguay: LHBTI-artiest accepteert voorwaarden om
cel te vermijden
De artiest Bruno Almada Comas uit Paraguay kon
een jaar cel krijgen omdat hij tijdens een optreden
aandacht vroeg voor de discriminatie van LHBTI’s.
Hij werd aangeklaagd voor ‘exhibitionistische
daden’. Om zijn straf te ontlopen, accepteerde
hij een aantal voorwaarden.
Bruno Almada Comas moet elke maand melk
doneren aan een pleegzorginstelling, elke twee
maanden een register tekenen en als hij buiten
Paraguay wil reizen, moet hij dat aan de autoriteiten melden. Doet hij dit alles een jaar
lang, dan wordt hij verder niet vervolgd.
Op 17 mei 2018 trad Almada Comas op tijdens een LHBTI-festival. In zwart ondergoed
voerde hij een dans op terwijl op de achtergrond opnames te horen waren van
discriminatie van LHBTI’s en van seksueel geweld tegen kinderen. Daar demonstreerde
hij tegen. Leden van een actiegroep die zich verzet tegen het huwelijk tussen mensen
van hetzelfde geslacht, dienden een aanklacht tegen hem in.
Bron: Amnesty (ingekorte versie), 10 januari 2019

BIJLAGE
NIEUWSBERICHT 6

Amerikaan (22) die vastzat in Noord-Korea overleden

Otto Warmbier, de 22-jarige Amerikaanse student die bijna anderhalf jaar gevangenzat
in Noord-Korea, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt in een verklaring
die door een ziekenhuis in Ohio naar buiten is gebracht.
Warmbier, student aan de Universiteit van Virginia, werd in januari 2016 opgepakt in
Noord-Korea toen hij volgens Pyongyang een propagandavlag probeerde te stelen. Hij
werd in maart van dat jaar veroordeeld in een showproces tot vijftien jaar werkstraf.
Kort erna is hij vermoedelijk in coma geraakt.
Volgens de familie is Warmbier ernstig mishandeld tijdens zijn detentie. Noord-Korea
houdt echter vol dat hij in coma is geraakt door botulisme, een ernstige
voedselvergiftiging die veroorzaakt wordt door een bacterie.
Bron: NRC (ingekorte versie), 19 juni 2017

BIJLAGE
NIEUWSBERICHT 7

Nachtmerrie voor de Bahreinse voetballer Hakeem
al-Araibi is voorbij met vrijlating

De Bahreinse voetballer Hakeem al-Araibi wordt niet meer uitgeleverd
aan Bahrein. Hij mag van de Thaise autoriteiten terug naar Australië,
waar hij woonachtig is.
Araibi ging in november op huwelijksreis naar Thailand, en werd bij
aankomst op het vliegveld gearresteerd. Bahrein had een
uitleveringsverzoek ingediend, omdat hij in 2012 een politiebureau zou
hebben vernield, maar de voetballer zei dat het een showproces was.
Bahrein wilde hem vastzetten vanwege zijn politieke activiteiten, aldus
Araibi. Hij kreeg daarbij politieke steun van de Australische regering,
mensenrechtenorganisaties en zelfs de voetbalbond FIFA.
Bahrein heeft de zaak tegen Araibi niet laten vallen. Het ministerie van
buitenlandse zaken liet weten dat het vonnis tegen Araibi (tien jaar
celstraf) nog altijd van kracht blijft.
Bron: Trouw, 11 februari 2019

BIJLAGE
NIEUWSBERICHT 8

Indonesiër gearresteerd voor een liedje

Mensenrechtenverdediger Robertus Robet uit Indonesië kan 6 jaar cel krijgen voor een
online video waarop hij zich kritisch uitlaat over het leger.
Op het filmpje is te zien hoe hij, staand voor het presidentieel paleis in Jakarta, in een
toespraak de ontwikkelingen in het huidige Indonesië in een historische context
plaatst. De regering is van plan om meer militairen toe te laten op posities binnen
ministeries en andere overheidsinstellingen. Robet vergelijkt dat met vroeger, toen het
leger een grote rol speelde in het landsbestuur. Op de video zingt hij ook een kritisch
liedje over het toenmalige leger.
In de nacht van 7 maart werd Robet gearresteerd en de volgende dag weer vrijgelaten.
Hij wordt vervolgend voor smaad vanwege het beledigen van een autoriteit of een
publieke instelling.
Bron: Amnesty, 8 maart 2019

BIJLAGE
NIEUWSBERICHT 9

Hongaarse regering gaat zelf rechters benoemen

Het Hongaarse parlement heeft een wet aangenomen waarmee de minister van
Justitie nieuwe rechters mag aanstellen. Het gaat om rechters bij een nieuwe
rechtbank, die gaat over zaken die vallen onder de verantwoordelijkheid van de
Hongaarse regering, zoals belastingen en verkiezingen.
De regering zegt dat het de bedoeling is dat er onafhankelijke rechters worden
aangesteld en dat de zaken zo sneller afgehandeld kunnen worden. Critici denken
juist dat de wet ertoe leidt dat de Hongaarse rechtsstaat verder wordt ondermijnd,
omdat de politiek zo meer invloed kan uitoefenen op het rechtssysteem.
Een andere veelbesproken wetswijziging waar over wordt gestemd, is een
ingrijpende arbeidshervorming. Critici noemen die wet een "slavenwet", omdat
werkgevers vanaf volgend jaar 400 overuren per jaar mogen vragen.
Bron: NOS, 12 december 2018

BIJLAGE
NIEUWSBERICHT 10

Europese Commissie gaat onafhankelijkheid
Poolse rechters beschermen

De Europese Commissie start een procedure waarmee de
onafhankelijkheid van rechters in Polen moet worden beschermd.
Hiermee moet de onafhankelijkheid van de rechters en de rechtbanken
worden gegarandeerd.
De politiek mag in de lidstaten geen invloed uitoefenen op de
gerechtelijke macht. De EU vindt dat deze onafhankelijkheid in Polen niet
gewaarborgd wordt. De Poolse wet staat namelijk onder meer toe dat de
overheid een onderzoek naar rechters instelt op basis van de uitspraken
van de rechters.
Al eerder botsten de regeringspartij en de EU met elkaar, over de
hervorming van het Poolse hof. Deze voorzag in een verlaging van de
pensioengerechtigde leeftijd van de opperrechters van 70 naar 65 jaar.
Daardoor moesten ruim twintig rechters, ongeveer een derde van het
totale aantal, met pensioen.
Volgens critici gebruikte de regeringspartij de maatregel om af te komen
van rechters die niet op de hand van de regering waren. Na veel
internationale kritiek draaide de regering het plan terug.
Bron: NU.nl (ingekorte versie), 3 april 2019

DOSSIER ORANJEHOTEL
ANTWOORDENFORMULIER
VRAAG 1*
1. Saudi-Arabië | 32,9 miljoen inwoners (2017) | Koning Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed | geen
democratie
2. Rusland | 144,5 miljoen inwoners (2017) | President Vladimir Poetin | deels een democratie
3. Azerbeidzjan | 10 miljoen inwoners (2017) | President İlham Əliyev | democratie
4. Verenigde Staten | 327,2 miljoen inwoners (2018) | President Donald Trump | democratie
5. Paraguay | 6,8 miljoen inwoners (2017) | President Mario Abdo Benítez | democratie
6. Noord-Korea | 25,5 miljoen inwoners (2017) | Leider Kim Jong-un | geen democratie
7. Bahrein | 1,4 miljoen inwoners (2017) | Koning Hamad bin Isa Al Khalifa | geen democratie
8. Indonesië | 260,6 miljoen inwoners (2017) | President Joko Widodo | democratie
9. Hongarije | 9,9 miljoen inwoners (2017) | premier Viktor Orbán | democratie
10. Polen | 38,5 miljoen inwoners (2017) | premier Andrzej Duda | democratie
*Op basis van beschikbare gegevens in mei, 2019.

VRAAG 4
1. Saudi-Arabië: artikel 19, 10, 11, 5
2. Rusland: artikel 19, 18, 16)
3. Azerbeidzjan: artikel 5, 8, 9, 10, 11
4. Verenigde Staten: artikel 9, 13
5. Paraguay: artikel 13, 18, 19
6. Noord-Korea: artikel 10, 11, 13
7. Bahrein: artikel 10, 11, 14
8. Indonesië: artikel 9, 10, 19
9. Hongarije: artikel 10, 29
10. Polen: artikel 10, 29

VRAAG 5
Mogelijke overeenkomsten: geen vrijheid van meningsuiting, oneerlijke processen, partijdige rechters
Mogelijke verschillen: geen bezetting/oorlogstijd, niet altijd sprake van onderdrukking groepen

