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Dier en mens
Opdracht 1
Alinea
titel
1

Woord/woordgroep
hypocriete
dierenwelzijn

3
3

uitgedragen dierenliefde
moreel de maat nemen

5
5
5

tijd- en plaatsgebonden
gecoupeerd
beheersjacht

7
7

eigen intrinsieke waarde
het publieke debat

8
8
9

onbalans
riedeltje
principieel verkeerde gedachte

Betekenis
schijnheilige, huichelachtige
goede lichamelijke en geestelijke leefomstandigheden,
welbevinden
dierenliefde zoals die wordt getoond in woord en daad
beoordelen of men zich wel aan de leefregels en de
goede smaak houdt
niet op elke plaats en niet in iedere tijd hetzelfde
afgesneden (oren en/of staart korter gemaakt)
jacht waarbij dieren worden gedood die te veel een
bedreiging voor andere soorten vormen
de waarde voor het dier zelf, niet de waarde voor anderen
het debat zoals dat in de media (en op straat) wordt
gevoerd
niet in evenwicht
altijd dezelfde argumenten, klachten, enzovoort
iets wat je niet zou mogen denken omdat het tegen alle
regels en rechten ingaat

Opdracht 2
Vergelijk jouw vragen met die van een paar klasgenoten. Vul ze eventueel aan of
corrigeer ze.
Opdracht 3
Alinea
2
3

Woord/woordgroep
als persoon te worden gezien
letselschadeadvocaat

7
7
8

petitie
primatenonderzoekers
het historische vonnis

10

rechtspersoon

10

stemrecht

Betekenis
te worden gezien als iemand die rechten heeft
advocaat die probeert de schade vergoed te krijgen voor
iemand die slachtoffer is van medische fouten
verzoekschrift
onderzoekers die zich bezighouden met mensapen
een uitspraak van een rechter die de basis is voor andere
vonnissen
een organisatie (of bedrijf) die dezelfde rechten en
plichten heeft in het rechtsverkeer als een natuurlijk
persoon
het recht om te kiezen en gekozen te worden voor
politieke functies

Opdracht 4
Vergelijk jouw antwoorden en vragen met die van een paar klasgenoten. Vul ze
eventueel aan of corrigeer ze.
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Opdracht 5
Alinea
3
4

Woord/woordgroep
rechtsbeginsel
rechtssubject

5

rechtsobject

7
9
10
15

onmiskenbaar
redelijk dier
evidente verschillen
zorgdenken

16

triviale eigenschap

Betekenis
een basis, principe waarop het recht berust
een persoon die een beroep kan doen op het recht of op
wie de rechtsregels kunnen worden toegepast
een zaak waarop het recht betrekking heeft of waarover
recht wordt gesproken
overduidelijk
met verstand begaafd dier
duidelijke, belangrijke verschillen
de gedachten over hoe mensen en dieren verzorgd
moeten worden
alledaagse, onbeduidende eigenschap

Opdracht 6
Vergelijk jouw antwoorden en vragen met die van een paar klasgenoten. Vul ze
eventueel aan of corrigeer ze.
Opdracht 7 en 8
Vergelijk jouw uitwerkingen met die van minstens twee medeleerlingen. Corrigeer en vul
aan waar dat nodig is.
Opdracht 9 t/m 12
-
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