
 

M&Puzzel voor docenten 
 
In het zomernummer van M&P stond een puzzel om uw kennis van ons vakgebied eens te testen.  
Bij een juiste oplossing kon van de letters uit de vetomlijnde vakjes een woord worden gemaakt.  
Helaas is er een foutje in de puzzel geslopen, i.c. bij 17 verticaal. Het ontbreken van dit antwoord had 
overigens geen invloed op het kunnen vinden van de oplossing. Maar toch is hier nog eens de juiste 
puzzel met alsnog de kans uw oplossing op te sturen.  
Stuurt u het gevonden woord voor 27 oktober 2014 naar j.duursma@maatschappijenpolitiek.nl dan 
dingt u mee naar een Prodemos-bon. De oplossing volgt in november op de M&P-website: 
www.maatschappijenpolitiek.nl 
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      Horizontaal 
 
  1. Tegenwoordig krijgen minder- 
      jarigen die in aanraking komen  
      met justitie vaak een taakstraf.  
      Onder welke staatssecretaris  
      werden taakstraffen voor  
      minderjarigen mogelijk  
      gemaakt?  
  4. Tijdens de parlementaire  
      enquête naar de bouwfraude  
      werd ook het ABP onder de  
      loep genomen.  
      Wie was het hoofd van de  
      afdeling onroerend goed bij het  
      ABP die destijds door de  
      commissie gehoord werd?  
  8. Uit de debattechniek: ‘Je moet  
      niet leven om te werken, maar  
      werken om te leven’ is een  
      voorbeeld van deze stijlfiguur. 
15. In 1793 verschijnt voor het  
      eerst een advertentie in een  
      Nederlandse krant.  
      In welke krant is dat? 
19. De collectieve welvaart wordt  
      geacht te zijn toegenomen  
      wanneer de welvaart van een  
      of meer leden van een groep  
      toeneemt zonder dat de  
      welvaart van enig ander lid van  
      die groep kleiner wordt.  
      Deze redenering staat bekend  
      als het criterium van …. 
20. In dit werk beschrijft Marcuse  
      welke invloed een  
      technologisch hoogontwikkelde  
      samenleving op de mens heeft.  
 
       
      NB: de ‘ij’ wordt geschreven  
             in twee vakjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

  Verticaal 
 
  1. Van wie is de volgende uitspraak? ‘Jonge man en jonge vrouw zijn elkanders  
      tegenpartij, medemensen zien wij in het geheel niet in elkander.’ 
  2. De huidige economische crisis is ondermeer een gevolg van de huizenbubbel.   
      Welke term wordt wel gebruikt als metafoor voor een dergelijke economische  
      bubbel? 
  3. Uitgeverij Lemniscaat bracht in 1981 een prentenboek uit waarin getoond werd  
      hoe verschillend mensen in allerlei opzichten van elkaar zijn.  
      Wat is de titel van dit prentenboek? 
  4. Neo-liberaal Nozick bepleit een minimale staat. Hij stelt dat de meeste mensen  
      bij een keuze tussen de ergste staatsvorm en de ergste natuurstaat zullen  
      kiezen voor de natuurstaat. Deze denkwijze staat bekend als het ...-criterium. 
  5. Welk feest in Nederland is een afgeleide van de herdenking van de afschaffing  
      van de slavernij in Suriname?  
  6. In 1984 neemt de Communistische Partij Nederland een nieuw beginsel- 
      programma aan. In dit nieuwe programma is het marxisme niet langer de enige  
      pijler onder deze partij. Welke pijler draagt vanaf 1984, naast met het  
      marxisme, het gedachtegoed van deze partij? 
  7. In 1982 kwamen de sociale partners overeen dat zij zich middels loonmatiging  
      gezamenlijk wilden inspannen voor bevordering van de arbeidsparticipatie.  
      Deze overeenkomst is bekend geworden onder de naam ….   
  9. Welk symbool van immigratie bevat de volgende tekst: ‘Geef me uw uitgeputte,  
      uw arme, uw ineengedoken massa’s die ernaar hunkeren vrij te ademen.’ 
10. Wat is de naam van de kerncentrale in de maatschappijkritische strip  
      ‘Asterix en de kernsentrale’?  
11. Uit de debattechniek: een redevoering waarin de spreker zijn diepe  
      verontwaardiging uitspreekt. 
12. Het verbod op welk kerkelijk ritueel werd in Nederland in 1950 opgeheven? 
13. Hoe heet de feministische strip die in de jaren 80 van de vorige eeuw werd  
      uitgegeven door uitgeverij Haasbeek, Alphen a/d Rijn in samenwerking met  
      uitgeverij Drukwerk, Amsterdam? 
14. Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali hebben een film gemaakt over de onder- 
      geschikte positie van de vrouw binnen de islam.  
      In welk fictieve land speelde deze film zich af? 
16. In 1967 was de eerste officiële testuitzending van de kleurentelevisie.  
      Waarover ging deze uitzending? 
17. Wie zei over Nederland: ‘Ik geniet hier van de totale vrijheid. De mensen  
      hebben het zo druk met geld verdienen, dat ze mij in het geheel niet opmerken.’    
18. Tussen een journalist van de Wereldomroep en een politiek leider vond tijdens  
      een persconferentie het volgende voorval plaats.   
      De journalist zei: ‘Harder, ik kan u niet verstaan’. De politiek leider reageerde  
      met: ‘U moet beter luisteren, dan kunt u mij verstaan’. Waarop de journalist  
      antwoordde: ’Neen, u moet de sigaar uit uw mond nemen als u met ons  
      spreekt’. De politicus gehoorzaamde. Over welke politicus gaat het hier? 
 


