
Vragen bij college Tocqueville  

najaar 2018 college 3,4,5 en 6 

college 3 

1. Tocqueville schrijft dat de rechtspraak in Amerika, ook al lijkt het op die op het continent, 

een veel sterkere politiek macht heeft. Waarop is die macht gebaseerd en  zie je dat vandaag 

de dag nog? 

2. Wat is het belang volgens Tocqueville van de juryrechtspraak voor de democratie? 

3. Tocqueville beschrijft de juristen als een korps( blz. 286) en vindt dat een bijdrage aan de 

stabiliteit van Amerika, waarom en ben je dat met hem eens? Is er een verschil tussen toen 

en nu in dat opzicht? 

college 4 

1. Tocqueville ziet religie als een rem op het eigenbelang. Waarom?  

2. Waarom is volgens Tocqueville de scheiding religie- politiek zo groot en hoe is dat vandaag 

de dag? 

3. Waarom is de scheiding tussen religie en politiek die groter is dan op het continent tevens de 

oorzaak dat de positie van religieuze machten sterker is en blijft in Amerika? 

4. Tocqueville ziet religie als bron van Verlichting in Amerika. Hoe zat dat toen en hoe is dat nu? 

college 5 

1. De stem van de meerderheid is sterk, maar maakt ook dat mensen rekening houden met 

andersdenkenden, volgens Tocqueville. Waarom doen ze dat en wat kan maken dat dat 

rekening houden met andersdenkenden verdwijnt en er een tirannie van de meerderheid 

ontstaat? 

2. De democratie werkt niet zo goed in internationale verhoudingen zegt Tocqueville.  Laat de 

aristocratie maar internationaal overleggen (blz. 250) Welke argumenten spreken voor en/of 

tegen zijn opvatting? 

3. Waarom zal het volk zelf geneigd zijn om een centrale macht te willen ook al verliest men 

daarmee aan democratische inspraak? 

college 6 

1. Waarom is het idee van stands- en rechtsgelijkheid niet genoeg om Amerika tot een land te 

maken waarin ras en sekse geen doorslaggevende invloed hebben? 

2. In welk opzicht is de ongelijkheid afgenomen en in welk opzicht is de ongelijkheid 

toegenomen in Amerika ten opzichte van de tijd van Tocqueville? 

3. Wat is het grootste verschil tussen de Amerikaanse en de klassieke Griekse slavernij en haar 

eventuele afschaffing volgens Tocqueville? 

4. Waarin zit het verschil tussen de twee onderdrukte groepen in Amerika volgens Tocqueville?  

Zie je dat verschil terug in hun huidige positie in Amerika? 

 

 


