
ja
a

rg
a

n
g

 1 n
u

m
m

e
r 4

ja
a

rg
a

n
g

 1 n
u

m
m

e
r 3

GELUK
NAAM:

4-5
havo-vwo

EDITIE 2020

Speciale 
thuiswerk editie!



2

Zomaar een ander helpen

Het is een afweging die je vaker in je 
leven maakt: ga je voor je eigenbelang 
met snelle winst, of kies je voor het 
algemeen belang met een onzekere 
toekomst. In dit geval: red je vooral 
jezelf door extreem veel paracetamol 
te kopen? Of koop je niet meer dan je 
nodig hebt, in het vertrouwen dat het 
schap weer wordt aangevuld?

Prisoner’s dilemma
De afweging tussen eigen en algemeen 
belang wordt wel eens uitgelegd met 
behulp van het prisoner’s dilemma, 
het gevangenendilemma. Daar hoort 
dit verhaaltje bij: Stel dat je samen met 
een vriend een drugshandeltje hebt. 
De zaken zijn lang goed gegaan, maar 
nu zijn jullie allebei opgepakt. Boven-
dien leggen jullie vingerafdrukken een 
verband met een woninginbraak van 
vorig jaar. Met elkaar goed voor zeven 
jaar gevangenisstraf. Het bewijs dat de 
politie in handen heeft voor de drugs-
handel, is een beetje mager. Met een 
goede advocaat kun je daar vast onder-
uit komen. Daarom vraagt de politie jou 
of je tegen je vriend wilt getuigen. In ruil 
daarvan word je niet vervolgd voor de 
woninginbraak. Wat te doen? Je kunt 
erop rekenen dat je vriend dezelfde deal 
heeft gekregen. Als jullie allebei zwij-
gen, dan krijgen jullie hooguit een jaar 
voor de woninginbraak. Maar wat als jij 
zwijgt en de ander praat? Dan krijgt je 
vriend strafvermindering en moet jij de 

hele rit uitzitten. De kans is dus groot 
dat je allebei je zegje doet, waardoor 
jullie allebei zes jaar moeten zitten. Ei-
genlijk de uitslag die voor jullie allebei 
niet gunstig is. 

Eigen en algemeen belang
Misschien wordt het nog duidelijker 
met het volgende voorbeeld. Stel je 
voor dat je met de bus of met de auto 
naar je werk kunt gaan. De bus doet 
er tien minuten langer over dan de 
auto. Het is voor jezelf dus de beste 
keuze om de auto te nemen. Maar 
als meer mensen de auto nemen, 
ontstaan er files waar ook de bus last 
van heeft. De grootste winst is dus 
te behalen als iedereen met de bus 
zou gaan. (Bekijk voor extra uitleg 
het schema via de QR-code hier 
links). Als je kiest voor het algemeen 
belang, dan wint iedereen er (iets) bij. 
Zo is het ook tijdens de crisis rondom 
het coronavirus. Het is vervelend om 
thuis te moeten blijven, om niet sa-
men met je vrienden te kunnen zijn. 
Zeker als je helemaal niet ziek bent. 
Maar toch word je gevraagd dit te 
doen voor het algemeen belang. Als 
iedereen zich hieraan houdt, zijn we 
uiteindelijk allemaal beter af. 

Altruïsme
Waarom zou je iets voor een ander 
doen of laten, dat tegen je eigen 
belang ingaat? Het is een onderwerp 

‘Mensen, ga vooral niet hamsteren,’ zei minister-president Mark Rutte 
vorige week. Extra voorraad inslaan lijkt misschien een goed idee op 
de korte termijn! Maar het is een slecht idee op de lange termijn. Zo 
ontstaan er juist tekorten en zo kunnen de prijzen enorm stijgen. Bo-
vendien blijft er door het hamsteren weinig over voor mensen die in 
de zorg werken en na een lange werkdag voor een leeg schap staan. 

Tekst: Hilde van Halm

Altruïsme
 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is het prisoner's dilemma? 

Kun je dit met een voorbeeld 
uitleggen?

2. Waarom is de uitkomst van het 
prisoner's dilemma vaak on-
gunstig?

3. Wat is altruïsme?
4. Bestaat zuiver altruïsme?

Ineens waren de schappen 
in de supermarkt leeg. Vooral 
wc-papier werd massaal inge-
slagen. Niet alleen in Nederland, 
maar over de hele wereld werd 
er 'gehamsterd'. Waarom doen 
mensen dat? Er zijn een paar 
verklaringen. 
Als er een crisis uitbreekt, zoals 
nu met het coronavirus, worden 
mensen onzeker. Het aanleg-
gen van een voorraad geeft een 
gevoel van controle en dus gaan 
mensen extra 'hamsteren'. De 
grote pakken wc-papier doen het 
extra goed, omdat mensen een 
groter gevoel van controle krijgen 
bij grote producten. ‘Hamsteren 
komt voort uit een combinatie 
van angst en onzekerheid,’ legt 
hoogleraar psychologie Paul van 
Langen uit. ‘Als je bang bent dat 
er een tekort komt aan iets waar 
je aan gewend bent én je kunt 
dat product goed bewaren, dan 
heb je de neiging daar extra van 
te kopen.’ En als je in de super-
markt ook nog ziet dat het wc-pa-
pierschap bijna leeg is, kun je je 
niet meer inhouden en neem je 
     voor de zekerheid nóg wat 
 extra’s mee. 
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gedrag vertonen. Zo vallen bijen een 
indringer in hun bijenkorf aan en steken 
hem dood. Ook al betekent dit dat ze 
zelf ook het loodje leggen. Vampier-
vleermuizen delen voedsel met vleer-
muizen die te weinig hebben kunnen 
vangen. Ook al gaat dat ten koste van 
hun eigen energie. 

Dieren, maar ook mensen, zijn eerder 
bereid zich altruïstisch te gedragen als 
er een sterke sociale structuur is. Dus 
als mensen elkaar kennen, als er so-
ciale controle is en als het duidelijk is 
welk gedrag er van je verlangd wordt. 
Ook doe of laat je makkelijker iets voor 
mensen met wie je verwant bent, of je 
verwant voelt.

BRON 1  GELD WEGGEVEN 
Bill Gates is een van de rijkste mensen ter 
wereld. Maar ook een van de meest vrijge-
vige. Zijn Bill & Melinda Gates Foundation 
stelde begin deze maand miljoenen 
beschikbaar ter bestrijding van het corona-
virus COVID-19. Al deze miljoenen komen 
bovenop de kleine 40 miljard dollar die 
hij al eerder had gegeven. Samen met zijn 
vrouw Melinda zet Gates zich al jaren in 
om bepaalde ziekten en armoede uit de 
wereld te helpen. Ze hebben gezworen om 
meer dan de helft van hun vermogen aan 
goede doelen te schenken. Ze legden deze 
belofte vast in the Giving Pledge. Ze riepen 
miljardairs wereldwijd op om hetzelfde 
te doen. Inmiddels hebben 183 van de 
allerrijkste mensen dit gedaan.
Het is natuurlijk prachtig om zo veel weg 
te geven. Maar het is misschien ook wel 
makkelijk als je nog steeds een fortuin 
overhoudt. In het geval van Gates: een 
vermogen van 86 miljard dollar.

•

waar filosofen zich allang mee bezighou-
den. Zij stellen de vraag of altruïsme 
– onbaatzuchtig zijn, iets doen voor 
een ander zonder er zelf beter van te 
worden – wel echt bestaat. Als je er zelf 
op de lange termijn ook voordeel van 
hebt, is het dan nog wel echt altruïsme?
Je zou kunnen denken dat je je kans om 
te overleven vergroot, als je vooral aan 
jezelf denkt. Het brood dat jij nog net uit 
de supermarkt mee kan nemen, zorgt 
ervoor dat jij in elk geval geen honger 
hebt. Waarom zou je dat met een ander 
delen? Filosofen vragen zich daarom af 
of onbaatzuchtig zijn vooral iets is dat 
je wordt aangeleerd. Dat het dus niet 
aangeboren is.  
Toch zijn er in de natuur genoeg voor-
beelden van dieren die onbaatzuchtig 

1.  Lees ‘Start’ en bekijk dit filmpje: https://youtu.be/LYshOFvyDmc.  
Bekijk het filmpje. Schrijf op welke verklaring hierin gegeven wordt voor 'hamstergedrag'.  

2.  Lees bron 1 over Bill Gates.  
a. Vind je Bill Gates een altruïstisch persoon? Schrijf een reactie van ongeveer 150 woorden. 
b. Onderzoek welke kritiek er bestaat op de Giving Pledge en op de Gates foundation, de liefdadigheidsorga-
nisatie van Bill en Melinda Gates. Zie bijvoorbeeld het filmpje Philantrophy is a scam:  
https://youtu.be/gqe5n4QXg5M. Zoek zelf nog een andere bron!  
c. Vat de kritiek die je hebt gevonden in je eigen woorden samen en geef je conclusie in totaal ongeveer 300 
woorden.

2.  ‘Als het algemeen belang wordt overstegen, is uiteindelijk iedereen beter af,’ staat er in de 
tekst. Is er dan nog sprake van zuiver altruïsme? 
a. Zoek videocontact met iemand uit je klas. Je docent laat weten met wie jij samenwerkt 
b. Bespreek met elkaar wat ‘zuiver altruïsme’ is en of dat echt bestaat. Ofwel: kun je écht ooit iets doen voor 
een ander zonder er zelf beter van te worden?  
c. Probeer met elkaar een voorbeeld van zuiver altruïsme te bedenken en beschrijf dat.  
d. Maak een verslag van wat je hebt besproken. Schrijf ook op wat je er zelf van vindt.  
   

            Klaar? Mail al je antwoorden naar je docent! 
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