UTOPIA
De inslag van een ongekend grote meteoriet heeft rampzalige gevolgen voor onze aarde. Niet
alleen worden op het moment van de catastrofe grote delen van de wereld letterlijk van de
aardbodem weggevaagd, zo mogelijk nog ingrijpender zijn de klimatologische gevolgen na de
inslag. Onvoorstelbaar hoge temperaturen hebben de ijskappen van de polen in korte tijd aan
het smelten gebracht en samen met de door de veranderingen in de atmosfeer veroorzaakte
onafgebroken regenval van meer dan een jaar heeft dit ertoe geleid dat de continenten onder
water verdwenen zijn.
Slechts op één plaats heeft een groep van ongeveer 500 personen zich in veiligheid kunnen
brengen: nadat de boot waarmee ze gevlucht zijn, op een rif is gelopen, zijn jullie
aangespoeld op Utopia, het hoogstgelegen eiland op aarde, ergens in de tropen. Door een
wonderbaarlijke speling van de natuur is de flora en fauna van het eiland nagenoeg intact
gebleven. In de bossen blijken verschillende vogelsoorten en kleine diersoorten (kippen,
schapen of geiten, varkens) te leven. Er zijn geen paarden en koeien op het eiland. Er zijn
kokos- en citrusbomen, terwijl ook graansoorten aanwezig zijn. Het eiland was al tientallen
jaren niet meer bewoond. Als nieuwe bewoners hebben jullie gereedschap en eenvoudige
instrumenten aangetroffen. Ook is er een kleine koper- en ijzermijn, alsmede een rubber- en
bananenplantage. Je mag creatief gebruik maken van het wrak (bedden, servies, pannen en
potten, enz.).
De 500 overlevenden op Utopia vormen een afspiegeling van de oude verwoeste
maatschappij: jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, blank en niet blank. Ze
vertegenwoordigen verschillende culturen en hebben voor een deel dezelfde opvattingen over
veel dingen, maar aan de andere kant lopen die opvattingen ook weer ver uiteen. Eén ding is
echter voor iedereen duidelijk: de noodzaak om een nieuwe maatschappij op te bouwen, om te
overleven.
Veel problemen zullen overwonnen moeten worden. Met de middelen die jullie aangetroffen
hebben, met datgene wat jullie zelf kunnen bedenken en maken, maar vooral: met elkaar.
Opdracht
Jullie maken deel uit van de nieuwe eilandbewoners. In groepjes van 4 à 5 leerlingen ga je de
volgende onderwerpen en vragen bespreken en uitwerken:
1
Op de achterzijde staat een kaartje van Utopia. Bedenk een goede plaats voor het
dorpje dat jullie gaan stichten. Leg uit waarom je juist die plaats gekozen hebt.
2
Bedenk plannen om in jullie voedsel te voorzien.
3
Er is maar net voldoende voedsel voor iedereen.
A Bedenk een manier om het voedsel eerlijk te verdelen.
B Wie is verantwoordelijk voor de controle op die verdeling?
4
Een van de grootste problemen waarmee jullie in de toekomst te maken zullen krijgen
is de bevolkingsgroei. Dit kan grote problemen opleveren in verband met de
voedselvoorziening. Bedenk een oplossing voor dit probleem.
5
Kunnen jullie nog een aantal belangrijke problemen noemen waarmee jullie Utopiamaatschappij te maken heeft of zal krijgen?
6
A Welke wetten, regels en andere zaken uit onze oorspronkelijke samenleving zouden
jullie, nu je de kans hebt om mee te helpen aan de opbouw van een nieuwe
maatschappij, beslist niet meer willen?
B En welke juist wel?
7
Werk een systeem uit om Utopia te besturen en om beslissingen te nemen.
Jullie kunnen het theorieboek gebruiken om ideeën op te doen.

