
Online filosofie les 2…. om toch te filosoferen nu de scholen gesloten zijn! 
 
Tijdens deze periode van thuis zitten en thuis werk is het net alsof je opgesloten zit. Je 
kunt / mag eigenlijk nergens heen en je voelt je gevangen in je eigen huis (tenminste 
dat heb ik wel). Daarom gaan deze les over vrijheid, ook toepasselijk bij het blok 
vrijheid, blijheid!? 
 
De wolf en de waakhond 
Op een morgen liep een magere, hongerige wolf langs een boerderij. Net op dat 
moment kwam daar een hond vandaan. 
Allebei tegelijk wilden ze iets zeggen. “’Jij mag eerst” zei de wolf.  
“’Ik wou zeggen”,’ zei de hond, dat je er verschrikkelijk slecht uitziet. Lang niks te eten 
gehad zeker? Nou jij wolf” 
 
“’Ik wou zeggen”, zei de wolf, dat jij er verschrikkelijk goed uitziet. Ze geven je goed te 
eten daar op die boerderij.” Alleen al bij het denken aan eten liep bij de wolf het water in 
de mond. 
“Tja, het leven is goed voor een waakhond. Dat kun jij ook worden, wanneer je dat wil. 
Het is een rustig baantje, met lekker eten!” 
De wolf wilde dat wel en hij liep met de hond mee naar de boerderij. Toen ze er bijna 
waren, keek hij nog eens goed naar de hond. 
“Wat heb je toch een rare band om je nek?”’ zei de wolf. “Waar is die voor?”  
“O, die? Daarmee lig ik aan de ketting, wanneer ik moet waken.”’ 
“Aan de ketting?! Ze maken je vast aan een ketting?!” De wolf schrok zich rot.  
Hij moest er niet aan denken vastgemaakt te worden. Hij draaide zich meteen om en 
ging er vandoor. “Jij liever dan ik” riep hij nog tegen de waakhond.  
“Voor eten alleen wil ik niet aan de ketting. Geef mij dan maar honger en de vrijheid!”  
 
Vragen bij de tekst: 
Hieronder staan een paar vragen over de tekst waar je met elkaar of alleen over na kunt 
denken en over kunt filosoferen. 
 
1: Zou de waakhond zich wel of niet vrij voelen? Wat denk jij? Waarom? 
(Vul je antwoord in op het werkblad, onderaan het document) 

 
2: De waakhond heeft een goed baantje, maar de wolf moet daar niet aan denken. 

Hoe zou het komen dat ze er zo verschillend over denken? 
(Vul je antwoord in op het werkblad, onderaan het document) 

 
3: Wat zou jij liever hebben: vrij zijn en weinig hebben, misschien wel honger hebben, 

of veel hebben met goed eten en dan heel veel moeten doen voor anderen? 
(Vul je antwoord in op het werkblad, onderaan het document) 
 

4: De wolf heeft liever honger dan een baantje als waakhond en goed eten.  
Kun jij je dat voorstellen?  

(Vul je antwoord in op het werkblad, onderaan het document) 
 
5: Hoe vrij zou je willen zijn? Hoe vrij mogen anderen zijn van jou?  
(Vul je antwoord in op het werkblad, onderaan het document) 
 
 
 



Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen 
voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het is het waard om er 
voor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever vrij en arm dan rijk en een slaaf.  
~ Martin Luther King ~ 
 
Dit is een uitspraak van Martin Luther King over vrijheid.  
 
Is het mogelijk om deze uitspraak te vergelijken met het verhaal van de wolf en de 
waakhond? Zo ja, hoe en waarom? Zo nee, waarom niet?  
(Vul je antwoord in op het werkblad, onderaan dit document). 
 

2: Vrijheid gaat verder…. 
Niet alleen is er vrijheid zoals in verhaal, er zijn nog zoveel meer 
vormen van vrijheid.  
Je kunt denken aan vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van geloof. 
Democratie.  
Iemand die zich daarmee bezig hield was Baruch Spinoza. Een 
Nederlands filosoof.  

 
Bekijk het volgende filmpje: https://schooltv.nl/video/spinoza-een-van-de-belangrijkste-

denkers-van-nederland/#q=spinoza 
 

Hieronder staan een aantal vragen over het filmpje en over vrijheid.  
 
*Tip ga er met elkaar over filosoferen!!! *dit kan met je ouders, familie, met je 
klasgenoten via de mail, via WhatsApp…. wees creatief! 
 

Zoals in het filmpje wordt gezegd was Spinoza al zijn tijd ver vooruit.  
Hij bedacht de vrijheid van meningsuiting en was een voorstander van democratie.  
 
Ben jij het met Spinoza eens? Is het belangrijk dat mensen hun eigen mening mogen  

hebben en het recht hebben om zelf te denken en te zeggen wat ze willen? 
(vul je antwoord in op het werkblad onderaan het document)  
 

Nu is vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid en democratie in Nederland heel  
normaal. Kun jij je voorstellen dat er een tijd is geweest, waarin dit alles er niet  
was, en waar je niet het recht had om te zeggen, denken, geloven wat je wilt?  

Waarom wel / niet?  
(vul je antwoord in op het werkblad onderaan het document)  
 

Spinoza schreef zijn ideeën op, maar er waren weinig mensen die naar  
Spinoza en zijn ideeën wilden luisteren.  

Hoe zou jij je voelen als jij Spinoza was en jou dit overkwam? 
(vul je antwoord in op het werkblad onderaan het document) 
 

Naast vrijheid van meningsuiting, democratie, vrijheid van geloof zijn er  
vast nog wel meer vormen van vrijheid   

(dit is alleen voor iedereen anders).  
Dus de vraag is: Wat is vrijheid voor jou?  
(vul je antwoord in op het werkblad onderaan het document) 

 

https://schooltv.nl/video/spinoza-een-van-de-belangrijkste-denkers-van-nederland/#q=spinoza
https://schooltv.nl/video/spinoza-een-van-de-belangrijkste-denkers-van-nederland/#q=spinoza


Werkblad: 
 
Vragen verhaal “de wolf en de waakhond”: 
 

1: Zou de waakhond zich wel of niet vrij voelen? Wat denk jij? Waarom? 
               
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
2: De waakhond heeft een goed baantje, maar de wolf moet daar niet aan denken.  

Hoe zou het komen dat ze er zo verschillend over denken? 
               
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
3: Wat zou jij liever hebben: vrij zijn en weinig hebben, misschien wel honger hebben,  

of veel hebben met goed eten en dan heel veel moeten doen voor anderen? 
               
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
 



4: De wolf heeft liever honger dan een baantje als waakhond en goed eten.  
Kun jij je dat voorstellen?  

               
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
5: Hoe vrij zou je willen zijn? Hoe vrij mogen anderen zijn van jou?  
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
6: Is het mogelijk om de uitspraak van Martin Luther King te vergelijken met het   

verhaal? Zo ja hoe en waarom? Zo nee, waarom niet? 
               
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 



2: Vrijheid gaat verder…. 
 

Zoals in het filmpje wordt gezegd was Spinoza zijn tijd al ver vooruit.  
Hij bedacht de vrijheid van meningsuiting en was een voorstander van democratie.  
 
1: Ben jij het met Spinoza eens? Is het belangrijk dat mensen hun eigen mening mogen  

hebben en het recht hebben om zelf te denken en zeggen wat ze willen? 
               
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 

2: Nu is vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid en democratie in Nederland heel  
normaal.  

Kun jij je voorstellen dat er een tijd is geweest waarin dit alles er niet was, en waar je  
niet het recht had om te zeggen, denken, geloven wat je wilt? Waarom wel/niet?  

               
 
              
 
              
 
              
 
              

 
3: Spinoza schreef zijn ideeën op, maar er waren weinig mensen die naar Spinoza en  

zijn ideeën wilden luisteren.  
Hoe zou jij je voelen als jij Spinoza was en jou dit overkwam? 
                
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naast vrijheid van meningsuiting, democratie, vrijheid van geloof zijn er vast nog wel  
meer vormen van vrijheid (dit is alleen voor iedereen anders).  

 
Dus de vraag is: Wat is vrijheid voor jou?  
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden en voor vragen en/of opmerkingen of filosoferen kun je 
altijd mailen naar tjmaatman27@kpnmail.nl  
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