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Leerplandoelstelling
Doelstelling 12
Via deze doelstelling en leerinhoud dient dieper te worden ingegaan op de
specifieke culturele en historische achtergronden van welbepaalde mens-,
maatschappij- en wereldbeelden die als bron en omkadering dienen voor de
behandelde opvattingen. Vragen die hierbij kunnen worden gesteld, zijn bijv.:
• hoe komt het dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
vooral de laatste decennia naar voor wordt geschoven als een “universele
morele code” die voor alle landen, culturen en tijden dient te gelden?
• welke mens-, maatschappij- en wereldbeeld schraagt deze code?
• sinds hoelang domineert bij ons de opvatting dat kinderen “geheel eigen
wezens zijn”, met eigen behoeften, verlangens, opvoedingsnoden ... in plaats
van de vroegere opvatting van “kinderen als mini- of onvolwaardige
volwassenen”? Waarom kwam deze verschuiving tot stand?
• waarom zijn de opvattingen inzake man-vrouw-rollen verschillend
naargelang we te maken hebben met landbouwersculturen,
herderssamenlevingen,industriële maatschappijen? Waarom kwam in onze
gebieden de vrouwenemancipatie pas echt goed op gang na de 2e
wereldoorlog?
• waarom staken we vroeger mentaal zieke mensen in gevangenisachtige
“dolhuizen”, om ze nadien te beschouwen als geneeslijke slachtoffers van een
“slechte jeugd”? Terwijl we nu meer en meer (opnieuw) evolueren naar een
vorm van genetisch determinisme?
• waarom was het tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw jongeren uit streng
katholieke huize doorgaans ten strengste verboden “arbeiderscafé’s” binnen
te gaan?

Dit werk is zo opgevat dat in de theoretische achtergrond ook een stuk van
leerplandoelstelling 11 is vervat. Deze achtergrond is nodig om actuele
voorbeelden te kunnen toepassen.

2

Symboliek:

= Recyclage: opname van leerstof

= Werken: leerstof verwerken in
oefeningen, toepassingen maken

= Extra oefeningen

= Internetoefening

= Film, documentaire, aflevering

Schuingedrukt = Alle begeleidende informatie voor de leerkrachten
In het VET worden altijd de belangrijke woorden aangeduid om een overzicht
te bewaren voor de leerlingen.
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Is de mens universeel?
Inleiding: Een wereldbeeld? Wat is dat?

Alles wat leeft is uniek.
Het is ondenkbaar dat twee mensen of
twee rozenbottelstruiken identiek zijn.
Waar individuele eigenaardigheden en
bijzonderheden met geweld
worden uitgewist, dooft het leven uit.
(Vasili Grossman, ‘Leven en lot’)

Mensbeelden zorgen voor een te simpele categorisering van groepen mensen
in de samenleving. Zo treedt er immers stereotypering op van een persoon in
een specifiek ordenings- en referentiekader; homo, vrouw, allochtoon,… Deze
uitspraak gaat hier tegenin vermits ze verkondigt dat iedereen uniek is, met
ieders individuele kenmerken. Deze uitspraak geeft met andere woorden een
goede inleiding op het thema via het openen van een discussie. Leg de stelling
voor aan de leerlingen en tracht bij hen een visie hierop te geven. In de vragen
die de leerkracht stelt kan het een volledige inleiding op het thema (zie
inleidend hoofdstuk: wereldbeeld) worden gegeven. Enkele mogelijke
interessante en begeleidende vragen zouden kunnen zijn:
Onderwijsvraaggesprek:
Is iedereen uniek?
Zijn er geen gemeenschappelijke kenmerken die we kunnen gebruiken?
Waarom zouden we dat niet iedereen als identiek beschouwen?
Wordt iedereen in verschillende culturen op dezelfde manier beoordeeld?
En wat doorheen de tijd?
Van daaruit is het mogelijk sneller over het volgende deel (wereldbeeld) over
te gaan. Het is wel belangrijk dat ze de definitie (die in het hoofdstuk
besproken wordt) meenemen.

4

Dit kan ook in een stellingspel worden verwerkt waarbij verschillende
stellingen worden voorgelezen en de leerlingen de tijd krijgen hierop te
reageren.
Enkele voorbeelden zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iedereen is uniek.
Allochtonen werken niet, ze luieren maar wat.
De Aarde is niet rond, maar plat.
God heeft de Aarde in 6 dagen geschapen, de zevende rustte hij.
Polygamie is fout!
Terroristen zijn het grootste gevaar in de wereld.
Vrouwen moeten aan de haard blijven zitten.
Mijn beeld over de wereld wordt niet beïnvloedt door de
reclamewereld.
9. Vrouwen zouden minder moeten verdienen dan mannen, ze werken
ook minder hard.
10. Afrikanen moeten in Afrika blijven, daar hebben ze het beter.

Er werd gebruik gemaakt van een powerpointpresentatie voor de volgende delen.
Deze is echter enkel in bijlage toegevoegd.
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Wereldbeeld
Ieder van ons heeft een wereldbeeld, ook jij. Een goede definitie van een
wereldbeeld is een persoonlijke en bijgevolg unieke kijk op hoe de werkelijke
wereld eruitziet. Dit wordt geconstrueerd door de ervaringen van elke mens.
Een wereldbeeld kan het best worden voorgesteld als een lens. Door een lens
kijkt men nauwkeurig naar een deel van de wereld. Desalniettemin is deze
lens ook een beperking want ze laat slechts een deel van de wereld op een
heldere manier zien.
Waarom zouden we dan een wereldbeeld gebruiken? De wereld is te groot
en chaotisch voor een individuele mens. Er valt zoveel waar te nemen en
zoveel meningen over iets te geven. Het hebben van een wereldbeeld helpt
ons bijgevolg om de orde in de wereld te krijgen, te verklaren waarom dingen
gebeuren en bestaande structuren te rechtvaardigen. Het functioneert
bijgevolg als een ordenings- en referentiekader voor de mens.
Ondanks de individuele toets aan elk wereldbeeld kunnen in de verschillende
culturen een beperkt aantal dominante wereldbeelden worden
onderscheiden. Wereldbeelden zijn met andere woorden cultureel en
historisch bepaald. Dit komt met name door gedeelde gebeurtenissen als
oorlogen en technologische ontwikkelingen.
Wanneer het echter gaat over een beeld dat men heeft over de rol, relaties en
identiteit van andere mensen in de wereld dan spreekt men van een
mensbeeld. Zo wijzigt de positie van kinderen, bejaarden, holebi’s, vrouwen
en vreemdelingen in de verschillende cultureel bepaalde mensbeelden.

Ter illustratie van bovenstaande tekst volgt deze oefening; Deze kan tevens
aan bod komen in het eerste onderwijsvraaggesprek (indien men beslist het
hoofdstuk wereldbeeld niet klassikaal te behandelen). Het is de bedoeling deze
twee foto’s voor te leggen aan de leerlingen en hen erover te laten nadenken
(dit kunnen ze doen door het beantwoorden van de bijhorende vragen). De
eerste foto is een foto van een autochoon in Afrika met aanzien. Deze man
werd juist gefotografeerd omdat hij er zo mooi uitziet, zoveel aanzien geniet
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onder de bevolking. De tweede foto is genomen in een tentenkamp in
Amsterdam, het gaat over een asielzoeker (dus allochtoon) die tijdelijk
onderdak zoekt in een tent omdat hij niet de macht heeft en kansen krijgt om
een huis te kunnen vinden. Hij is juist het uitschot van de samenleving. Toch
gaat het over twee ‘buitenlanders’. Hoe komt het dat we op een totaal andere
manier naar hen kijken? Het is belangrijk de leerlingen hierbij te zeggen dat er
geen goed of fout antwoord is, het is een mening. Het is echter wel interessant
om deze uit te lokken ter inleiding. Er dient immers een inleidende ‘schok’ te
zijn bij de leerlingen om het hoofdstuk interessant en zinvol te maken. Deze
oefeningen doen ze eerst individueel om hen individueel een mening te laten
vormen (per twee indien dit niet mogelijk is). Nadien kan de nadruk worden
gelegd op een openhartig klas gesprek over het thema.

Opinievormende opdracht:

A. Bekijk bovenstaande foto’s (figuur 2 en 3). Wat valt je op? Zien deze
mensen er hetzelfde uit? Formuleer enkele bedenkingen.
Hierbij moeten de leerling een eigen mening vormen over de foto’s. Er
zullen met name meningen komen als: De eerste man ziet er gelukkig uit,
hij heeft een goede positie in de samenleving zodat hij een zeker aanzien
geniet. De tweede man ziet er bedenkelijk slecht uit, hij woont in een
tentenkamp, heeft niets te bieden, wordt verafschuwt in de samenleving
waarin hij is terechtgekomen. Het zijn nochtans beide ‘zwarten’.
B. Hoe kan een wereldbeeld hierin meespelen? Leg uit waarom.
Deze vraag dient als extra vraag om duidelijk de link te leggen met de
thematiek. Het begeleidt hen naar het antwoord dat het beeld dat je hebt
van de mens heel bepalend is naar hoe je de mens ziet, hoe je hem
waarneemt en hoe je hem een plaats geeft in die samenleving. Het is de
basis voor stereotyperingen en discriminatie (tussen allochtonen en
autochtonen).
C. Vergelijk jou antwoorden met andere klasgenoten? Hoe verschilt jou
mensbeeld van dat van anderen? Waarom?
Waarschijnlijk zal iedereen wel ongeveer hetzelfde hebben geantwoord.
Dit komt door het Westers mensbeeld dat wij in de klas allen zullen
hanteren. Dit is zeer normaal. Ook dit kan eventueel voer zijn voor
discussie. En
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Historische en culturele factoren
Stabiliteit

Zoals vermeld in de inleidende tekst wordt het wereldbeeld van mensen
historisch en cultureel bepaald. Er zijn bijgevolg een aantal factoren die
kunnen zorgen voor discontinuïteit in een wereldbeeld. Desalniettemin wordt
het wereldbeeld van mensen doorgegeven binnen een cultuur van generatie
op generatie. Dit zorgt voor een zekere stabiliteit in het culturele
wereldbeeld. Een voorbeeld daarvan is het Westers beeld van de typische
gezinsstructuur.
Vooraleer verder te gaan met de factoren die discontinuïteit in het wereld en
mensbeeld teweegbrengen, is het belangrijk dat de leerlingen weten dat er
ook heel stabiele mensbeelden zijn. Een voorbeeld hiervan is het Westers
‘kerngezin’: mama, papa, broers, zussen en eventuele huisdieren als kat en
hond.
Indien men veel tijd heeft kan men beslissen om ieder voor zich eens een gezin
te laten tekenen op een stuk papier. Hoe komt het dat iedereen hetzelfde
tekent? Dit kan leiden tot een interessante discussie over hoe dat nu eigenlijk
komt? Waarom tekent niemand twee lesbische mama’s of homo’s als het
gewone gezin?
Om deze goed te illustreren kan de leerkracht gebruik maken van de simpsons.
Naast onderstaande afbeelding kan zelfs gebruik worden gemaakt van een
stukje van een aflevering. Deze kunnen op het internet gratis worden bekeken
(voorbeeld: http://wtso.net/).
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Internetopdracht:
Opdracht 2 is verbonden met de stabiliteit in het wereldbeeld. Deze oefening
kan meteen worden gebruikt in klasverband of als huiswerk worden
meegegeven. Hiervoor moet men wel het internet gebruiken.
Uitbreiding van deze oefening is mogelijk naar foto’s van gezinnen uit de bijbel
of uit de geschiedenis.

A. Plak hieronder drie foto’s van ‘het gezin’ die je vindt op het internet uit
beroemde televisieseries:
Thuis, familie, wacht eens even, De smaak van de Keyser, Wolven,
Salamander,…
B. Welke gezinsstructuur is het meest voorkomend? Welk mensbeeld
blijft dus erg stabiel? Argumenteer.

In de meeste series komt het ideale Westerse gezinnetje nog steeds naar voor.
Mama, papa en het kindje is de stabiel gezinsstructuur en bijgevolg het
mensbeeld dat in de media nog het prominentste aanwezig is. Dit is echter
niet de langer de meest voorkomende gezinsstructuur vandaag. Nu krijgen
mensen vaker te maken met echtscheidingen, homohuwelijken,… en bijgevolg
nieuw samengestelde gezinnen. Daarnaast bestaan in andere culturen
(waaronder de Islam) nog andere gezinsstructuren zoals polygame gezinnen
en brede gezinnen (met grootouders, tantes etc). Desalniettemin ziet men dat
niet voorkomen in de series omdat het oude beeld zeer stabiel blijft bestaan.
Dat wil zeggen dat als we het woord ‘gezin’ zeggen dat iedereen hetzelfde
normale gezinnetje voor ogen ziet.

Wetenschap

Naast de stabiele mensbeelden zijn er natuurlijk een groot aantal factoren die
een belangrijke rol kunnen spelen in een eventuele verschuiving van dat
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mensbeeld. Een eerste factor is de wetenschap. Doordat de wetenschap
bepaalde (vaak religieuze of volkswijsheden) stellingen ontkracht, komt er een
einde aan bepaalde wereldbeelden. Een zeer duidelijk extra voorbeeld daarvan
is het feit dat men in de middeleeuwen dacht dat de Aarde plat was, als een
pannenkoek. Dit werd door de wetenschap ontkracht. Het betekende het einde
van dit bestaande wereldbeeld over de Aarde. Een ander voorbeeld dat hierna
wordt uitgewerkt in de discussie tussen de kerk en de wetenschap over het
ontstaan van de mensheid: het scheppingsverhaal versus de evolutietheorie.
Er zijn echter een aantal factoren (ontwikkelingen en gebeurtenissen) die het
wereldbeeld kunnen doen wijzigen. Deze hebben vaak een sterke impact op
het denken van mensen. Een eerste factor zijn de wetenschappelijke
ontwikkelingen. Toen Darwin zijn theorie over de survival of the fittest en de
evolutionaire ontwikkeling van de mens bekendmaakte, zorgde dit naast
onrust binnen de katholieke kerk, voor de verandering van een mensbeeld
over het ontstaan van de mensheid (zie infra).

Internetoefening:
A. Zoek op het internet een wetenschappelijke en mythische verklaring
over het ontstaan van een regenboog.
Wetenschappelijke verklaring:
De regenboog wordt veroorzaakt door breking en weerkaatsing van zonlicht in
waterdruppels. Deze zweven of vallen vrij en hebben dankzij hun
oppervlaktespanning een bolronde vorm. Het licht breekt bij het binnengaan
van een druppel, weerkaatst aan de achterkant van de druppel, en treedt na
nog een breking aan de voorzijde uit, zoals uit een prisma. De verschillende
kleuren in het witte zonlicht breken onder verschillende hoeken, wat een
spectrum oplevert. De waterdruppel werkt dus tegelijk als een spiegel en een
prisma (letterlijk van: http://nl.wikipedia.org/wiki/Regenboog_(optica))
Zie: http://www.debelgischeoptiekgids.be/wat_is_een_regenboog_.htm voor
een uitgebreide uitleg
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Mythische verklaring:
Regenbogen hebben symbolisch altijd een unieke plaats in alle culturele
tradities ingenomen. In het westen is het verhaal van de regenboog die aan
Noach verscheen na de zonvloed. God sprak tot Noach en zei: "Mijn boog stel
ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbonden tussen mij en de
aarde" (Genesis). Met dit vebond beloofde God aan Noach dat hij de aarde
nooit meer door een zonvloed zou vernietigen en zijn teken zou altijd de
regenboog zijn. De regenboog is nu ingeburgerd als een symbool van de hoop
en een brug tussen hemel en aarde. Babylonische Mythe Dit verhaal is ouder
dan bovenstaande. De godin Ishtar de regenboog in de hemel heeft geplaatst
om de god tegen te houden die een vernietigende vloed had veroorzaakt. Later
droeg Ishtar een regnboog rond haar nek, hoewel dat vaak vertaald wordt als
zeven sluiers van een verschillende kleur. De legendarische dans van de zeven
sluiers van haar priesteres Salome heeft nu een plaats in de geschiedenis van
de erotiek en het cijfer zeven blijft geassocieerd met magie en mysterie.Welke
vind je zelf het meest aannemelijke? Waarom kan men niet langer in het
andere
geloven?
(letterlijk
uit:
http://het-terraproject.clubs.nl/nieuws/detail/190364_mythen-van-de-regenboog)
Voor andere uitleg zie:
http://www.histoportal.nl/menucenter.php?p=artikel&art=1613

B. Welke vind je zelf het meest aannemelijke? Waarom kan men niet
langer in het andere geloven? Leg uit.
Dit is een zeer interessante vraag die de aanleiding kan zijn van een
discussie begeleidt door de leerkracht. Meestal wordt immers geantwoord
dat de wetenschappelijke verklaring het meest aannemelijke is. De meest
voorkomende reden zal zijn omdat het bewezen is en de andere niet. Dit
kan leiden tot de vraag waarom men dan niet langer kan geloven in het
andere? Het is immers een mooi gedachtegoed dat er mensen zijn die
geloven in dat beetje extra. Het ene sluit immers het andere niet uit.

Technologie

Een tweede factor die het wereldbeeld kan doen wijzigen is de technologische
evolutie. Hierbij is het interessant hoe de industriële samenleving ertoe heeft
geleid dat vrouw en kind niet langer worden gezien als huisvrouw en
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speelvogel maar ook als arbeiders. Het wereldbeeld bleef daartoe niet
beperkt. Kinderen en vrouwen dienden tevens in de meest erbarmelijke
omstandigheden te werken aan zeer lage lonen. Het waren eerder slaven dan
vrije burgers. Dit betekende een ommekeer in het wereldbeeld van de vrouw
en het kind.
Ten tweede zijn de technologische veranderingen een belangrijke stimulans
om te zorgen voor grote wijzigingen in het wereld en mensbeeld van mensen
doorheen de jaren. Zo droeg de industriële revolutie bij tot het ontstaan van
gemechaniseerde vrouw en kinderarbeid. Dit leidde tot een andere manier
van denken over deze mensen.
Eventueel kan hier verwezen worden naar de film Daens (1992) voor een beter
inzicht in de vrouw en kinderkwesties. In deze film wordt de problematiek van
vrouwen en kinderarbeid (in het bijzonder) aangekaard. De vergelijking kan
worden gemaakt met kinderarbeid in China vandaag om aan te geven dat dit
mensbeeld van extreem goedkope kinderarbeid nog niet volledig is
verdwenen.
Vervolgens werd de wasmachine het symbool voor de vrouwenemancipatie in
de jaren ’50-’60.
De wasmachine zorgde ervoor dat de vrouwen niet langer dagenlang bezig
waren met het handmatig wassen van de kleren. Hierdoor streken ze een hoop
nieuwe tijd op om andere taken te volbrengen. Door de gewonnen tijd konden
ze zich tevens meer laten uitrusten en meer tijd besteden aan vrije tijd, een
actiepunt voor de feministen.
En uiteindelijk hebben de nieuwe (en sociale) media als smartphones en
facebook de weg geopend naar nieuwe onbekende werelden die de onze
eigen wereld voor ons kleiner maakt en de kans om iedereen te kennen
groter.
Eventueel kan hier verwezen worden naar de film ‘the social network (2010)’
voor een beter inzicht in de agressie van de nieuwe sociale media. In deze film
komt nauw naar voren hoe vrienden maken, een stuk complexer wordt via de
sociale media en geheel niet meer hetzelfde is als vroeger.

Milieu en economie

Een derde factor is het milieu. Het behoeft geen uitleg dat Al Gore al jaar en
dag tracht uit te leggen dat het milieu ervoor zal zorgen dat bepaalde
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beschavingen zullen uitsterven, en dat er meer en meer overstromingen zullen
komen tegelijkertijd met meer droogtes in andere gebieden.
Hieronder staan twee artikels die eventueel zouden kunnen gebruikt worden
ter ondersteuning van deze theorie. Het zou echter ook interessant kunnen zijn
hen zelf op zoek te laten gaan in krantenknipsels of op het internet.
Een zeer interessante film om te zien die gebruik maakt van deze problematiek
is ‘The impossible (2012)’ die het verhaal vertelt van een Amerikaans gezin in
Thailand die te maken krijgen met de Tsunami en hoe hun wereldbeeld van
een leven met de gewone dagdagelijkse klachten zich keert naar een leven van
strijd op leven en dood. Dit is natuurlijk een Amerikaanse film maar met extra
uitleg kan ook de verwijzing worden gemaakt naar de ramp voor de
plaatselijke bevolking.
Een ander beroemd voorbeeld zijn de aardbevingen op Haïti die het leven
koste aan zoveel mensen. Hoe gaan zij daarmee om?
Om economie verder te benadrukken is het ook mogelijk om de crash van 1929
of deze van de afgelopen jaren te bestuderen. Deze kunnen inzichten geven in
plotse armoede die ook mensen doen nadenken over de dinges des levens en
hun wereldbeeld doet wijzigen.
Ten derde zijn er nog een aantal grote milieukwesties, natuurrampen en
economische winsten die een enorme impact kunnen hebben of hebben
gehad op het wereldbeeld van mensen. Dit heeft met name impact op kleine
unieke samenlevingen die door de natuur of economisch winstbejag worden
bedreigd. Zo leidt de verwoestijning van de Sahara tot het afnemen van het
leefgebied van de Toeareg bevolking en worden Latijns –Amerikaanse
indianenvolkeren in het Amazonegebied reeds decennia door de grote
boomkap bedreigd. Maar ook in het Westen kunnen natuurrampen schade
aanrichten aan het Westers wereldbeeld. Zo bedreigde de orkaan Katarina de
Verenigde Staten.

Actualiteit:
Lees onderstaande artikels en vat samen op onderstaande lijnen aan de hand
van deze voorbeelden hoe milieukwesties en natuurrampen een invloed
kunnen hebben op het wereldbeeld van culturen.
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Voor een goede uitleg kan verwezen worden naar bovenstaande tekst. Om in
te diepen op artikel 1 kan worden aangegeven dat de Touareg oorspronkelijk
veedrijvers zijn die de volledige Sahara bevolken en die dit onherbergzaam
gebied enorm goed kennen. Door deze rijkelijke kennis van cultuur,
waterbronnen en wegen hebben ze een uniek wereldbeeld opgebouwd, een
cultureel erfgoed. Dit dreigt echter verloren te gaan door de verwoestijning
van de Sahara, hun leefmilieu en voedingsbron. Hun gebieden worden
ongeschikt verklaard voor de veeteelt waardoor ze steeds meer in lager
gelegen vruchtbaar gebied terechtkomen. Daar komen ze in contact met de
inheemse bevolking die hen ziet als indringers. Deze verbittering leidt bij deze
bevolking tot de omschakeling en aanpassing van een indrukwekkend
wereldbeeld naar dit van een doorsnee jihadi. Indien er geen verwoestijning
zou zijn, zou er misschien geen sprake zijn van de ganse oorlog in Mali die voor
de aanvoer van wapens en geld sterk afhankelijk is van de geografische kennis
van voormalige Touareg.
Artikel 2 gaat over de bedreiging van een geïsoleerde indianenstam uit de
Amazone door de kap van bomen. Ook hier zou een rijkelijke kennis over de
wereld en de nabijgelegen planten, bloemen en diersoorten verloren gaan
indien deze stam zou verdwijnen.
Om antwoord te geven op de vraag hoe infecteren natuurrampen en
economische milieukwesties het wereldbeeld kunnen beide artikels dus
duidelijk voor dienen. Zeer unieke en kleinschalige culturen worden bedreigd in
hun bestaan. Ze hebben slechts twee keuzes: ofwel zich aanpassen ofwel
uitsterven. In beide gevallen betekenen deze factoren dus het einde van deze
beschavingen en dus het einde van de veelbetekenende en unieke
wereldbeelden.

Artikel 1: Verwoestijning

2 februari 2013

Jihadi's maken niet alleen gebruik van oude
handelsroutes en clanloyaliteiten, ze maken ook
gemene zaak met misdaadbenden, voor zover ze zelf
geen graantje meepikken van de lucratieve smokkel in
sigaretten, drugs, wapens en mensen. Onder andere
Mokhtar Belmokhtar, het brein achter de gijzeling op
het gasveld, verdiende een fortuin met losgeld voor ontvoerden en de smokkel
in drugs en sigaretten.
De jihadi's profiteren van de zwakke staatsstructuren. In Mali was het een
staatsgreep tegen de regering in Bamako die begin vorig jaar een
kettingreactie op gang bracht. Het bood de kans voor de Toearegs van de
Nationale Beweging voor de Bevrijding van Azawad (MNLA) om de
onafhankelijkheid uit te roepen. Twee maanden later werd hun revolutie
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gekaapt door de islamisten, die een meedogenloze sharia in het veroverde
gebied invoerden.
De afwezigheid van een goed functionerend staatsapparaat is een oud zeer,
maar de chaos is nog vergroot sinds de val van de Libische dictator Moammar
Kadhafi eind 2011. Enorme hoeveelheden wapens werden vanuit Libië
doorheen de regio verspreid en vielen in handen van jihadi's en bendeleiders.
De jihadi's teren op de armoede, op de totale uitzichtloosheid voor miljoenen
werkloze jongeren. De bevolkingsexplosie - tegen 2040 zal het aantal inwoners
in de Sahel verdubbeld zijn tot 150 miljoen - maakt oplossingen er niet
eenvoudiger op in een gebied dat wordt geteisterd door verwoestijning.
Een korporaal in het Malinese leger vertelde onlangs aan de Sunday
Telegraph over een oude vriend van hem in Diabaly die zich door de islamisten
had laten inlijven. Waarom, vroeg hij hem. ‘Omdat ze goed betalen', luidde het
antwoord. Dubbel zijn loon van korporaal, rekende de man voor. Hij bekende
dat hij ook zelf had getwijfeld om over te lopen, zoals vele collega's hadden
gedaan.
Vorige zomer sloeg de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen groot alarm:
drie miljoen kinderen in de Sahel zijn ondervoed en naar schatting een miljoen
van hen zal voor zware ondervoeding moeten worden behandeld.
Het geweld in Noord-Mali had 200.000 mensen naar kampen in de bloedhete
woestijn van Mauretanië, Niger en Burkina Faso gedreven: 120.000 zochten
een veiliger onderkomen in het zuiden van Mali. Maar de internationale
gemeenschap werd niet echt beroerd.
Pas in december keurde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een plan
goed voor de herovering van Mali door Afrikaanse troepen. Dat zou ten
vroegste eind 2013 gebeuren, want die militairen moesten eerst worden
opgeleid. Alles kwam echter in een stroomversnelling toen de islamisten in
januari oprukten naar Bamako en de Fransen die opmars stopten met een
blitzkrieg.
Bron:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130201_00454508
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Artikel 2: Gespot: de stam die zich
verbergt voor de buitenwereld
6 juli 2010

Vlakbij een gebied dat ontbost dreigt te
worden door Braziliaanse veeboeren is een man gezien die behoort tot de enige
volksstam buiten het Amazonebekken die volkomen geïsoleerd leeft van de
buitenwereld.
Toen hij ontdekt werd verschool de man zich achter een boom en vluchtte later
weg. De volgende dag werden vlakbij de plek een verlaten kamp, een kom van
klei en een aantal levende schildpadden (zijn jachtbuit) aangetroffen.
De man is een van de geïsoleerd levende Ayoreo-Totobiegosode Indianen,
waarvan een onbekend aantal leven in de droge wouden in het noorden van
Paraguay. De afgelopen jaren hebben de Totobiegosode enorme delen van hun
land verloren aan rundveebedrijven zoals het Braziliaanse Yaguarete Pora
S.A.
De man werd gezien net ten zuiden van het gebied dat geëxploiteerd wordt
door Yaguarete. In een brief aan de Paraguayaanse overheid, geschreven naar
aanleiding van de waarneming, uitten leiders van een groep Totobiegosode die
wel contact heeft met de buitenwereld hun bezorgdheid: “Wij maken ons grote
zorgen [over onze familieleden die nog in het bos leven]. Ze worden bedreigd
door de ontbossing in dat gebied.”
Bron: http://www.survivalinternational.org/nieuws/6173

Crisis

Crisissen zorgen altijd voor schokgolven in de samenlevingen. Mensen gaan
opnieuw nadenken over de dingen des levens en zo ontwikkelt zich beetje bij
beetje of plots een nieuw wereldbeeld. Deze kunnen verband houden met
wetenschap, technologie, milieu en economie (zoals uitgebreid besproken
hierboven). Dit extra titeltje dient echter om de extra crisissen te benadrukken;
de plotse gebeurtenissen die niet te maken hebben met milieu, wetenschap of
technologie maar die mensen wel heel ver duwen in hun nadenken.
Het gaat hier om zaken als ‘de pest’ in de middeleeuwen, de dood van een
geliefde president (J.F.Kennedy uit de Verenigde Staten) etc.
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Een enorm besproken en zeker niet te vergeten voorbeeld is dit van 9/11, de
aanslag van Al Quada op de Verenigde Staten (en de rest van de Westerse
Wereld). Hierover zijn verschillende artikels verschenen. Onderstaande tekst is
de conclusie van een thesis.
Als laatste bedreiging van het wereldbeeld van diverse culturen in de
geschiedenis zijn er globale crisissen. Deze zorgen vaak voor een schokgolf in
de samenleving. Deze brengen vaak een enorme wijziging in het wereldbeeld
teweeg.

Mindmap:
Hoe zou het wereldbeeld van de Amerikanen veranderd kunnen zijn voor en
na 9/11? Zoek per twee in onderstaande tekst naar mogelijke veranderingen.
Duid deze aan en maak een mindmap hiervan.
De
mindmap
kan
tevens
gemaakt
worden
http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page.

via

Een andere opdracht zou kunnen zijn om hiervan een korte presentatie te
maken in powerpoint (zonder of wel met effectieve presentatie). Ze kunnen
deze dan hierbij voegen. Een creatieve oplossing zou ook een
posterpresentatie kunnen zijn.
Nog een andere opdracht zou kunnen zijn om aan de leerlingen te vragen om
een eigen crisismoment te vertolken. Wat was voor hun een moment waarop
ze het leven anders zijn gaan invullen. Wat heeft hun geraakt. Dit kunnen ze
doen aan de hand van muziek, een prent, een foto. Dit is een goede oefening
om te doen in een zeer vertrouwde omgeving en zorgt voor binding.

9/11
De aanslagen van 11 september 2001 zijn een keerpunt geweest in de
geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika; zowel voor de
Amerikaanse burgers, als voor president George W. Bush. De manier waarop
president Bush zijn presidentschap zou voeren, maar eveneens de manier
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waarop de Amerikanen naar de buitenwereld zouden kijken, gingen nooit
meer gelijk zijn aan de situatie voor de aanslagen.
Meteen na de aanslagen getuigde president Bush van een onverwachte
emotionele sterkte. In zijn toespraak op de avond van de aanslagen schetste
hij zijn beleid voor de rest van zijn presidentschap, waarin hij onder andere de
Bush-doctrine verkondigde. Wat nog belangrijker was, is dat Bush die avond
de Amerikaanse burgers troost en zekerheid heeft gebracht. De angst-, haaten wraakgevoelens die de Amerikanen onmiddellijk na de aanslagen voelden,
moesten zo spoedig mogelijk weggewerkt worden, zodat het leven in de VS
haar normale gang weer kon gaan. President Bush nam die rol van in het
begin op een voorbeeldige manier op zich. De Amerikaanse burgers zouden
hem nu ook volgen als een leider, door zijn oorlog tegen het terrorisme.
Maar de terreuraanslagen van 9/11 hebben niet alleen de gevoelens van de
Amerikanen door elkaar geschud. 9/11 heeft eveneens veranderingen
veroorzaakt in de manier waarop de Amerikaanse bevolking naar de
buitenwereld kijkt; in het wereldbeeld van de Amerikaanse burgers. Op
verschillende aspecten van dit wereldbeeld zijn verschuivingen vastgesteld in
vergelijking met de periode voor de aanslagen.
9/11 was ten eerste de reden waardoor de Amerikaanse burgers anders naar
de buitenwereld begonnen te kijken en zich ook op een andere manier in die
wereld een plaats gingen geven. Er wordt, sinds de aanslagen, bijvoorbeeld
meer gekeken naar de bedreigingen uit de buitenwereld. Het terroristisch
gevaar, de verspreiding van chemische en biologische wapens en de
ontwikkeling van massavernietigingswapens door Irak zijn bedreigingen die de
Amerikaanse burgers het belangrijkst vinden. Ze beseffen goed dat deze
gevaren een impact kunnen hebben op hun eigen veiligheid. De binnenlandse
veiligheid moet bijgevolg gegarandeerd worden en het nieuwe ministerie voor
homeland security wordt door de Amerikanen dan ook als ontzettend
belangrijk beschouwd.
Ten tweede is het belang van het Amerikaans buitenlands beleid na de
aanslagen weer gestegen bij de Amerikaanse burgers. Het moest volgens hen
in dienst staan van de Amerikaanse veiligheid. De belangrijkste doelen van het
buitenlands beleid werden volgens de Amerikaanse burgers de strijd tegen het
terrorisme en de preventie van de nucleaire proliferatie. In de periode voor de
aanslagen, echter, kon niet minder dan één Amerikaan op vijf geen doel voor
het buitenlands beleid kon noemen. Hoewel er dus meer aandacht is voor de
buitenwereld, zijn alle belangrijkste doelen van het Amerikaans buitenlands
beleid nog steeds gericht op potentiële dreigingen voor hun eigen veiligheid.
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Ten derde hebben de aanslagen een impact gehad over de rol die de VS,
volgens de Amerikaanse burgers, in de wereld moet spelen. Ze VS moet
volgens hen een belangrijke grootmacht in de wereld blijven, maar niet
noodzakelijk de enige grootmacht. Een dominante Amerikaanse militaire
macht is daarbij noodzakelijk tegen gevaren als het terrorisme en de
Amerikanen wensen dus ook een uitgebreid defensiebudget. Sinds de
aanslagen is de steun van de Amerikaanse burgers om aan conflictregeling en
terrorismebestrijding te doen, samen met andere landen en met internationale
organisaties echter gestegen. De VN wordt erg gerespecteerd en ook met de
EU willen de Amerikanen nauwer samenwerken rond veiligheidskwesties. De
vierde belangrijke verschuiving die 9/11 heeft veroorzaakt bouwt verder op de
vorige en gaat over internationale samenwerking en economische
hulpverlening. 9/11 heeft een forse stijging veroorzaakt in het belang dat de
Amerikaanse burgers hechten aan internationale organisaties, maar ook aan
internationale verdragen. De VN, de WHO, de NAVO en de WTO zijn
internationale organisaties die volgens de Amerikaanse burgers meer macht
moeten krijgen. Internationale verdragen als het Kyoto Protocol of het Verdrag
voor het Internationaal Strafhof worden bijvoorbeeld gesteund door net geen
drie kwart van de Amerikaanse bevolking. Ook Economische hulp wordt sterk
gesteund door de Amerikaanse burgers, maar op voorwaarde dat het uit
humanitaire noodzaak gebeurt, zoals in bepaalde Afrikaanse landen. Ze zijn fel
gekant tegen economische hulp, wanneer deze uit strategische of
diplomatieke noodzaak gebeurt en wanneer het land banden heeft of had met
terreurnetwerken. De Amerikaanse burgers geloven trouwens dat een kwart
van het federaal budget naar economische hulp gaat en zo de belangrijkste
uitgave van de VS vormt, terwijl er eigenlijk amper 1% aan besteed wordt.
De vijfde verschuiving in hun wereldbeeld draait rond hun opinie over
globalisering. Hoewel de opinie over mondialisering licht gedaald is na de
aanslagen, is het algemeen beeld nog steeds positief. Omdat de Amerikaanse
economie een belangrijke crisis meemaakt, krijgt de globalisering daar
gedeeltelijk de schuld voor, hoewel deze daar voor weinig of niets tussenzit. De
Amerikaanse burgers hebben sinds de aanslagen twee voorwaarden
verbonden aan hun positief beeld tegenover de globalisering. Hun gematigd
optimisme komt namelijk door de angst die ze hebben voor de mogelijke
gevolgen van globalisering. Ze willen ten eerste dat landen die
vrijhandelsakkoorden
ondertekenen,
zich
ook
aan
bepaalde
milieuvoorwaarden houden. Ten tweede willen ze meer garanties voor hun
jobs, door de oprichting van een programma voor Amerikanen die als gevolg
van de mondialisering hun werk verliezen. Indien aan deze twee voorwaarden
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voldaan wordt, dan zou de steun van de Amerikaanse burgers voor de
globalisering enorm groot zijn.
De laatste veranderingen in het wereldbeeld van de Amerikaanse burgers zijn
merkbaar in de manier waarop ze naar sommige landen kijken. De
Amerikanen beschouwen Europa niet alleen als hun belangrijkste bondgenoot,
maar sinds de aanslagen zien ze vooral een belangrijkere rol weggelegd voor
Europa, in de toekomst. Europa wordt volgens hen een machtige pion in de
wereldpolitiek en zou ook nu al samen met de VS voor de internationale
veiligheid moeten instaan. Ook de manier waarop de Amerikanen Rusland
bekijken is enorm veranderd. Rusland wordt door de Amerikanen als
betrouwbaarste partner in de oorlog tegen het terrorisme beschouwd, na de
Europese landen. De Japanse economische macht is volgens de Amerikaanse
burgers aan het dalen en in de toekomst zien ze Japan een minder belangrijke
rol spelen op wereldniveau dan Europa, China of zelfs India en Brazilië. Andere
landen, zoals Afghanistan, zijn als gevolg van de aanslagen van 9/11, voor de
meeste Amerikanen letterlijk op de wereldkaart verschenen. Over het
algemeen worden alle landen van het Midden-Oosten nu ook onder een
negatiever daglicht bekeken door de Amerikanen. Irak heeft daarbij het
zwaarst in de klappen gedeeld, maar ook Iran, het Palestijnse volk en zelfs
Turkije hebben aan de aanslagen geen positief imago overgehouden.
Internationale conflicten, zoals in Israël en Palestina of in India en Pakistan,
komen dan weer in de aandacht bij de Amerikaanse bevolking. Een
internationaal conflict beschouwen ze nu namelijk snel als een gevaar voor de
Amerikaanse veiligheid. Tenslotte is hun aandacht voor China ook aan het
stijgen. Ze beginnen te beseffen dat China binnenkort een belangrijke
grootmacht zou kunnen worden. Deze stijging gebeurde niet als een
onmiddellijk gevolg op de aanslagen, maar eerder als een gevolg op het feit
dat de Amerikanen door de aanslagen meer aandacht hebben voor de
buitenwereld.
Bron: http://www.ethesis.net/bush/bush.htm
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Mindmap

Richtvragen

Op het einde van elk hoofdstuk wordt er plaats gelaten voor richtvragen. Deze
helpen de leerlingen bij het invullen van de leerstof of eventueel de leerkracht
bij het opstellen van vragen. Hier wordt verwezen naar de pagina ter oplossing
van de vragen.

Wat is een wereldbeeld? P6
Wat is een mensbeeld? P6
Waarom wordt een wereldbeeld gebruikt? P6
Is een wereldbeeld stabiel? Leg uit. P8-9
Welke actuele factoren hebben een impact op het veranderen van het
wereldbeeld? P8-21
6. Illustreer aan de hand van een voorbeeld wat een actueel stabiel
wereldbeeld is? P8-9
7. Hoe kan de wetenschap een impact hebben op een wereldbeeld?
Illustreer met een hedendaags voorbeeld. P10
8. Geef een actueel voorbeeld dat de impact van technologische
veranderingen op het wereldbeeld goed kan uitleggen. P11-12
9. Leg uit hoe milieukwesties een invloed hebben op het actuele
wereldbeeld? P12-16
10. Waarom is 9/11 een keerpunt in de geschiedenis van de Verenigde
Staten? P16-21
1.
2.
3.
4.
5.
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Komen mannen van Mars en vrouwen van Venus? - John Gray
Het tweede deel gaat over het mensbeeld dat bestaat over de vrouw: de
relatie van de vrouw tot haar man en haar plaats binnen de samenleving. Dit
is slecht een van de mogelijke thema’s die kunnen worden gebruikt: armoede,
homoseksualiteit zouden andere voorbeelden kunnen zijn. Indien dit thema
niet verder zouden kunnen worden behandeld is het mogelijk om de leerlingen
als eindopdracht deze nog te geven en hen die zelf te laten uitdiepen op
dezelfde manier als deel 1 van het thema en het thema dat volgt.. Hier kunnen
ze dan zelf een les over geven aan de andere leerlingen (zelfs met
invulblaadjes). Zij zijn dan immers de ‘experts’ in het veld.
Er wordt gebruik gemaakt van de titel ‘komen mannen van mars en vrouwen
van venus’ van het gelijknamig boek van John Gray. Hij ging er van uit dat
mannen en vrouwen heel verschillend zijn van elkaar, dat ze bij wijze van
spreken, van een verschillende planeet zouden komen. Dit hoofdstuk gaat daar
niet van uit (vandaar het vraagteken op het einde van de titel). Het is echter
wel belangrijk om de leerlingen te laten nadenken over deze beelden en de
reden waarom die verschillen door sommigen worden gepredikt. Inleiding
Dit thema blijft altijd zeer actueel omdat in onze kranten en tijdschriften
steeds referenties worden gemaakt naar dit mensbeeld. Het is dan ook
mogelijk om als inleidende opdracht de leerlingen de actualiteit te laten
volgen en hen vijf artikels te laten zoeken die toepasselijk zijn op het beeld van
vrouwen in onze huidige samenleving (denk aan de loonkloof) en eventueel in
de Derde Wereld (denk aan verkiezingen in Iran, Burqa’s in Afghanistan).
Indien de klas dit thema nog niet onder de knie heeft is het ook mogelijk het
thema eerst duidelijk in te leiden en hen dan de nodige bagage te geven het
verder uit te werken.

Inleiding
Het mensbeeld dat bestaat over de verschillen en relaties tussen man en
vrouw is een goed voorbeeld van een wereldbeeld dat historisch is gegroeid
en cultureel bepaald wordt. Om wetenschappelijk te kunnen verklaren hoe
ons huidig Westers mensbeeld over de (on)gelijkheid tussen man en vrouw en
de plaats van de vrouw in de samenleving is gegroeid, worden hierna enkele
typische verschuivingen besproken.
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Wetenschap? Scheppingsverhaal versus evolutieleer
Scheppingsverhaal

Indien de grote tegenstanders van de wetenschap moeten worden gezocht,
maakt men meestal gebruik van de Kerk. De geschiedenis van de strijd tussen
de Kerk en de wetenschap is immers zeer uitgebreid. De Kerk had eeuwenlang
de touwtjes in handen en hadden bijgevolg een zeer grote invloed op de
christelijke bevolking. De bevolking geloofde op die manier dat de vrouw
inderdaad minderwaardig was door Genesis 2,7 – 3,16. Het spreekt dan ook
voor zich dat deze strijd tussen het religieus vrouwbeeld en het
wetenschappelijk vrouwbeeld op de eerste plaats komt.
Indien men verder wil ingaan op deze religieuze kant, is het ook mogelijk
stukken uit de Koran te verzamelen die een specifiek Islamitisch vrouwbeeld
benadrukken.
In het Christendom wordt de Bijbel gebruikt als bron van informatie. Hierdoor
wordt ze door Christenen ook gebruikt als inspiratiebron en ondersteuning
van een specifiek mensbeeld, ook het beeld van de vrouw. Ter illustratie van
ons voorbeeld betreffende de stelling dat mannen afkomstig zijn van Mars en
vrouwen van Venus wordt hieronder gebruik gemaakt van Genesis 2,7 - 3,16.

Leesopdracht:
Lees Genesis 2,7-3,16 en onderlijn de stukken die betrekking hebben op de
vrouw.
[7] Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde,
en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. [8]
God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij
de mens die hij had gemaakt. [9] Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten
die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin
stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.[…]
[15] God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te
bewerken en erover te waken. [16] Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle
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bomen in de tuin mag je eten, [17] maar niet van de boom van de kennis van
goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’
[18] God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een
helper voor hem maken die bij hem past. [19] Toen vormde hij uit aarde alle in
het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien
welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo
zou het heten. [20] De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle
wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. [21] Toen liet God,
de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij
een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. [22] Uit de rib die
hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij
bracht haar bij de mens. [23] Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan
mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit
een
man
gebouwd.
[24] Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich
hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. [25] Beiden waren ze
naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.
Hoofdstuk

3

[1] Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de
slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd
heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ [2] ‘We mogen
de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, [3] ‘behalve die van
de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten
van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan
zullen we sterven.’ [4] ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. [5]
‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan
eet, dat jullie dan als goden* zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en
kwaad.’
[6] De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren
een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid
zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan
haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. [7] Toen gingen hun beiden de
ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren
aan elkaar en maakten er lendenschorten van. [8] Toen de mens en zijn vrouw
God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen,
verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. [9] Maar God, de HEER, riep de
mens: ‘Waar ben je?’ [10] Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd
bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ [11] ‘Wie heeft je verteld
dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden
had te eten?’ [12] De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij
ter zijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik
ervan gegeten.’ [13] ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan
de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan
gegeten.’ [14] God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit
hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op
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je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. [15]Vijandschap
sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij
verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’ [16]Tegen de vrouw zei hij: ‘Je
zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je
man begeren, en hij zal over je heersen.’
Bron: http://www.willibrordbijbel.nl/?
Pas op het einde van dit hoofdstuk, wordt gevraagd om beide teksten met
elkaar te vergelijken. In deze eerste tekst krijgt de vrouw een ondergeschikte
positie aangemeten. Ze wordt gezien als het hulpje van de ‘man’ en ze wordt
gemaakt uit een van de ribben van de man waardoor ze eigenlijk een
onderdeel is van die man. Het is ook de vrouw die zo slecht en goedgelovig is
om te eten van de boom en er dus voor gestraft te worden. Uiteindelijk zal zij
gestraft worden bij de zwangerschap en het baren van een kind. Ze zal ook
altijd onderdanig blijven aan haar man. Dit zijn dus allemaal tekenen van een
zeer duidelijke onderschikte positie van de vrouw in de Bijbel en bijgevolg het
Christelijk geloof dat daarop voortbouwt.

Evolutieleer
Natuurlijk is Charles Darwin niet de enige evolutiebioloog maar wel een zeer
interessante en zeer toepasselijk voorbeeld mede omdat hij in de 19e eeuw de
volledige kerk op zijn hals heeft gehaald met zijn uitspraken die lijnrecht
ingingen tegen het christelijk geloof. Hij beweerde immers dat de vrouw zelf
de macht had te beslissen over de nakomelingen en dat ze zelf konden
beslissen welke man ze wenste te nemen. Dit zou dus ingaan tegen de
ondergeschiktheid van de vrouw in relatie tot haar man.
Charles Darwin (1809-1882) is vooral bekend geworden met zijn beroemd
boek "On the origin of Species". Hierin legt hij klaarblijkelijk uit hoe de
ontstaan en de evolutie van soorten in werking wordt gesteld. De essentie van
zijn theorie en de drijvende kracht van de evolutie is de ‘struggle for life’
(strijd om te overleven) namelijk de natuurlijke selectie van organismes op
Aarde. Met andere woorden, de soort past zich aan naar het milieu en de
leefomstandigheden doordat een individu die een bepaalde eigenschap heeft
wel zal overleven terwijl anderen die niet zo goed aangepast zijn aan de
leefomstandigheden niet overleven. Ook hield hij er een specifieke theorie op
na over de plaats van de vrouw in de samenleving en ten opzichte van de
mannelijke soort. In zijn boek ‘The Descent of Man, and Selection in Relation
to Sex’ wordt uitgebreid ingegaan op de relatie tussen man en vrouw.
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Leesopdracht:
Lees onderstaande tekst over Charles Darwin en duid de delen aan met
betrekking tot het mensbeeld over vrouwen.
Charles Darwin

In het tweede deel van het boek ‘The Descent of Man, and Selection in
Relation to Sex’ namelijk ‘Selectie in relatie tot sekse’, wordt de seksuele
selectie uit de doeken gedaan. Met het begrip ‘seksuele selectie’ – het
uitkiezen van de aantrekkelijkste partners voor de voortplanting (meestal door
de vrouwen) – verklaart Darwin de lichamelijke en mentale verschillen tussen
de seksen, en tussen verschillende menselijke populaties, zoals rassen en
sociale kasten. Seksuele selectie, en de concurrentiestrijd tussen individuen
van dezelfde sekse die onlosmakelijk daarmee is verbonden, zijn volgens
Darwin minstens even belangrijk voor de evolutie als natuurlijke selectie en de
daarmee
verbonden
strijd
om
het
leven.
Bij de mens is seksuele selectie volgens Darwin verantwoordelijk voor de
lichamelijke en geestelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Ook de
kenmerkende naaktheid van de menselijke soort is volgens Darwin in de loop
van de evolutie ontstaan als lichaamsornament in het spel van seksuele
selectie. Bij vogels bijvoorbeeld zijn het de mannetjes die het mooiste zingen of
dansen, of die de mooiste staartveren kunnen laten zien, die het meeste kans
maken om tot voortplantingspartner te worden uitverkoren. Een klassiek
voorbeeld is de staart van de mannelijke pauw. Met zijn prachtig gekleurde,
iriserende staartveren die de pauwhaan waaiervormig tentoonspreidt, maakt
hij grote indruk op de andere sekse. Volgens Darwin staat dit
selectiemechanisme los van natuurlijke selectie en is het zeer belangrijk bij de
evolutie van zowel mens als dier.
Bron: http://www.evolutietheorie.be/
Vraag aan de leerlingen waarom zo’n auto’s (zie afbeelding hieronder van een
Lamborghini) vrouwen zou aantrekken?
Het antwoord zit hem evolutietheorie: het kopen van zo’n dure wagen is het
symbool voor het hebben van geld, het hebben van geld en een dure wagen
zijn de uitzonderlijk mooie veren van de man. Mooie veren staat gelijk aan
mooie vrouwen.
Eventueel kan worden afgesloten met een discussie over het waarom hiervan
en met enkele andere, door de leerlingen gevonden, voorbeelden.
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http://www.autoevolution.com/news-g-image/lamborghini-aventador-hits-1000units-production-milestone/80889.html

Groepsopdracht:
Maak in groepen van vier of vijf personen een affiche voor onwetende
omstanders waarin de tegenstellingen tussen het scheppingsverhaal en de
evolutietheorie duidelijk worden gemaakt aan de hand van illustraties.
Hierin kan qua creativiteit worden gespeeld met verschillende methodes: met
alcoholstift werken, met prenten, met een bordschema, met zelfgemaakte
kunstwerken,….
Er kan ook gebruik worden gemaakt van enkel hedendaagse voorbeelden etc.
Eventueel kunnen ze dit ook presenteren voor de klas door een toelichting te
geven bij de poster.
Vergeet geen gebruik te maken van zelfevaluatie en peerevaluatie.

Historisch

Om het volgende stuk interactiever te maken is het ook mogelijk de klas te
verdelen in groepen: prehistorie, middeleeuwen, industriële revolutie,
feminisme en vandaag en hen allen een stukje te laten voorbereiden.
Vervolgens worden de groepen door elkaar gezet zodat een expert van elke
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groep aanwezig is per nieuwe groep. Deze kunnen dan aan de anderen
uitleggen waarover hun experten kennis gaat. Indien dit een uitgebreide
opdracht wordt kunnen ze ook zelf opzoekingswerk doen (los van de cursus)
over het thema, foto’s verzamelen etc zodat iedereen uitgebreider geïnformeerd
kan worden. Zorg dat iedereen goed meewerkt in elke groep, dat iedereen het
thema uitstekend kent, anders komen er hiaten in de kennis van de leerlingen.
Vergeet geen gebruik te maken van zelfevaluatie en peerevaluatie.Eventueel
kan het achteraf nog klassikaal worden verbeterd.

Prehistorie

Het mensbeeld van de hedendaagse vrouw wordt mede bepaald door een
uiterst lange geschiedenis waarin vrouwen deelnamen aan de samenleving.
Vanaf de prehistorie reeds wonen mannen en vrouwen immers samen.
Bijgevolg is het mogelijk om vanaf dat moment reeds een mensbeeld van de
vrouw te onderscheiden. In de prehistorie was er tevens nood aan een
verdeling van taken zodat de mensen zich bewust kon richten op de eigen en
specifieke problemen. Bijgevolg werd er een onderscheid gemaakt tussen de
taken die weggelegd waren voor de mannen en taken weggelegd voor de
vrouwen. Mannen werden ingezet bij het jagen. Hiervoor moesten ze ver van
huis
en
ontwikkelden
hun
ruimtelijke
oriëntatie
en
communicatievaardigheden. Omdat de man instond voor het grootste deel
van de voedselvoorziening werd hij gezien als hoofd van het gezin. Vrouwen
werden dichter bij huis aan het werk gezet door het zorgen voor de kinderen,
het verzamelen van zaden en het koken. Hierdoor werden met name hun
sociale vaardigheden en zorgverantwoordelijkheden ontvouwd. Het is
duidelijk dat reeds in de prehistorie er een duidelijk verschillend mensbeeld
bestond over de man, als jager en hoofd van het gezin en de vrouw als kok en
verzorger van de kinderen.
Er mag echter niet worden vergeten dat het de vrouw was die toch een deel
van de touwtjes in handen heeft. Zij koos immers zelf de man van haar
kinderen en die was per definitie de sterkste van de groep. Daarvoor
moesten de vrouwen echter wel hun geboorteplaats vaak verlaten en op de
woonplaats van hun man gaan wonen. Mannen aanbaden hun vrouwen als
voortbrenger van hun kinderen. Er werden immers beeldjes van typische
vrouwen gevonden in de graven van de mannen die hen gebruikten als
geluksbrengers. De vrouwen zijn wel zeer typisch met brede heupen en grote
borsten, nodig voor het goed kunnen baren en grootbrengen van de kroost.
Als extra artikel kan dit worden gekozen. Hierin wordt wetenschappelijk
aangetoond dat de prehistorische vrouw moest verhuizen voor de man.
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BRUSSEL - Prehistorische vrouwen uit Zuid-Afrika verlieten hun familie om op
zoek te gaan naar een man. Dat blijkt uit onderzoek van hun tanden.
De mannelijke leden van twee rechtoplopende mensachtige soorten, die meer
dan een miljoen jaar geleden in Zuid-Afrika leefden, bleven heel hun leven
thuis wonen, terwijl hun vrouwen van elders kwamen. Dat blijkt uit onderzoek
van hun tandglazuur,
dat
net
in
Nature
is
verschenen.
De wetenschappers, onder leiding van Sandi Copeland van de Colorado
University in Boulder in de VS, wilden in de eerste plaats de verspreiding in het
landschap van onze voorouders in kaart brengen. Ze onderzochten resten van
Australopithecus africanus uit Sterkfontein en Paranthropus robustus uit
Swartkrans, twee nabijgelegen grotten. Beide soorten zijn nauw verwant en
vroege voorlopers van de moderne mens. Ze zijn familie van de oudere
Australopithecus afarensis, waarvan ‘Lucy' het beroemdste exemplaar is.
Het team van Copeland heeft negentien tanden van 2,7 tot 1,7 miljoen jaar
oud onderzocht. Door het eten van planten en dieren nemen aangroeiende
beenderen en tanden strontium op, een metaal dat in de bodem zit. Elke
bodem heeft een unieke verhouding van bepaalde strontiumdeeltjes.
Daardoor is het mogelijk aan het strontium dat in tanden zit, te zien waar
iemand is opgegroeid. Met een laser hebben de onderzoekers kleine stukjes
glazuur gesneden uit de tanden, die zich vormden rond de leeftijd van acht
jaar. Zo konden ze zien waar dat individu at en dus leefde als kind.
Toen de wetenschappers voor elk individu die plaats waar het was opgegroeid,
vergeleken met de plaats waar het skelet uiteindelijk was terechtgekomen (en
gevonden),
leidde
dat
tot
een
verrassend
resultaat.
Bijna de helft van de kleinere – vrouwelijke – tanden was niet afkomstig uit de
buurt van de vindplaats, tegenover slechts tien procent van de mannelijke.
‘Dat wijst er mogelijk op dat vrouwen wegtrokken uit hun familie', zegt
Copeland. Ook bij chimpansees en bonobo's verlaten de vrouwtjes hun familie
als ze volwassen zijn om op zoek te gaan naar een partner. Toch komt dit vrij
weinig voor bij primaten. Gorillamannetjes leven bijvoorbeeld samen met een
harem.
Dat was niet de enige verrassing. ‘We hadden verwacht dat meer
mensachtigen van buiten de regio kwamen, aangezien algemeen wordt
aangenomen dat mensen rechtop gingen lopen om grotere afstanden te
kunnen afleggen', aldus Copeland. ‘Dat ze binnen zo'n beperkt gebied bleven,
kan erop wijzen dat ze die eigenschap om andere redenen ontwikkelden.'
Volgens recent onderzoek ging de mens rechtop lopen om beter te kunnen
vechten (DS 31 mei).
Bron: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=5A3AV2AQ
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Middeleeuwen

In de middeleeuwen, na het maken van een sprong in de tijd, werd het
mensbeeld over vrouwen met name bepaald door de belangrijkste spilfiguren
van die tijd, namelijk de kerk en de adel. De middeleeuwse samenleving was
bij uitstek een zeer starre samenleving waarin met name de mannelijke
bevolking het machtsinstrument beheerde. Hierdoor kreeg het beeld van
vrouwen voornamelijk een negatieve bijklank. Binnen de Kerkgemeenschap,
die sterk gedreven werd door mannen, werd de vrouw gezien als een
ondeugd. Een verleiding tot seks werd binnen het celibaat gezien als
verwerpelijk. De vrouw werd als minderwaardig en slaafs beschouwd.
Vrouwen die niet luisterden naar een man konden dan ook worden gestraft.
Denk hierbij aan de heksenverbrandingen van alleenstaande en uitzonderlijke
vrouwen. Er ontstonden in die tijd ook Fabliaux, moppen over seksualiteit die
de spot dreven met vrouwen. Een voorbeeld hiervan hieronder:
Want vertel een vrouw al je geheimen
En zei zal wonderwel haar mond houden
En ze zal nog liever ter helle varen
Dan dat zei het haar buurman zei.
(Het tegendeel hiervan is waar!)
Dit mensbeeld werd vervolgens ook gepredikt in de misvieringen waardoor
tevens de adel en de gewone bevolking hiervan doordrenkt werden. Bij de
gewone bevolking waren man en vrouw voor het grootste deel aan elkaar
gelijk vermits beide moesten werken voor de kost.
Indien extra achtergrondinformatie gewenst is, is het altijd mogelijk een
historische film te tonen. Denk hierbij aan de film ‘The other Boleyn Girl’
(2008) of King Arthur (2004). In deze films kunnen passages over vrouwen
worden gebruikt.
Voor
meer
informatie
over
heksenverbrandingen:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_heksen01

Industriële Revolutie
Ook in de 18e eeuw-19e eeuw zette dit kerkelijk mensbeeld over de sterke
genderdifferentiatie zich verder door. Er werd een strikte complementariteit
tussen mannen en vrouwen vastgelegd. Mannen moesten dienen als
beschermer (zowel van hun gezin als het vaderland), moesten zorgen voor de
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voedselvoorziening en konden deelnemen aan het politieke leven. Vrouwen
daarentegen moesten zich vooral schikken naar een leven binnenshuis en
gericht op de zorg voor de kinderen.

Interpretatie opdracht:
Lees onderstaande encycliek en leg uit hoe dit past binnen het mensbeeld
over vrouwen dat werd opgehangen in die periode.
Om dieper in te gaan op het thema van de katholieke kerk (zowel in de
middeleeuwen als in de 19e eeuw) werd gebruik gemaakt van de pauselijke
encyclieken. Deze werden als zeer waardevol en gezaghebbend beschouwd.
Desondanks waren deze niet altijd vooruitstrevend. De vrouw wordt hier
aangeschreven als een slaaf, ondergeschikt en gehoorzaam. Het hoofd van de
familie bleef de man. Het mensbeeld dat op dat moment richtinggevend kon
worden beschouwd was dus allesbehalve vrouwlievend. Deze tekst is een
goede aanvulling op de theorie.

Pauselijke encyclieken over de hiërarchie tussen mannen en
vrouwen, 1880 en 1930
“De ‘orde der liefde’ is eenmaal de huiselijke gemeenschap door deze
liefdesband stevig gevestigd, dan moet als noodzakelijk gevolg in haar
opbloeien wat Augustinus de orde der liefde noemt. Deze orde omvat van de
ene kant de gezagspositie van de man boven de vrouw en de kinderen, en van
de andere kant de bereidwillige, niet afgedwongen ondergeschiktheid en
gehoorzaamheid van de vrouw, waartoe de apostel aanspoort met de
woorden: ‘Gij, vrouwen, weest onderdanig aan uw mannen als aan de Heer;
want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de
Kerk.’ (Ef. 5, 22–23). […] Zeer wijze lessen over het bewaren van deze ware
verhouding tussen man en vrouw geeft onze voorganger Leo XIII, in zijn reeds
vermelde encycliek over het christelijk huwelijk: ‘De man’, zegt hij, ‘is de eerste
in het gezin en het hoofd der vrouw. De vrouw echter, als zijnde vlees van zijn
vlees en gebeente van zijn gebeente, moet aan de man onderdanig en
gehoorzaam zijn, maar niet op de manier van een slavin, doch op die van een
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gezellin. Zo zal haar gehoorzaamheid aan hem eervol en waardig zijn. Daar
beiden een beeld zijn, de een van Christus, de ander van de Kerk, moet bij de
een die beveelt zowel als bij de ander die gehoorzaamt, de goddelijke liefde
voortdurend de plichtsvervulling regelen.’ (Paus Leo XIII, Arcanum divinae
sapientiae, encycliek over het christelijke huwelijk, 1880). Ziedaar dus, wat het
tweede huwelijksgoed, de trouw, omvat: eenheid, kuisheid, liefde, en eervolle,
edele gehoorzaamheid; woorden, die even zovele uitdrukkingen zijn van
zegeningen voor de echtgenoten en de echtvereniging. Deze moeten de
waarborg zijn voor het bestaan en de bevordering van vrede, waardigheid en
geluk in het huwelijk”.
Uittreksel uit Casti Connubii, encycliek van Paus Pius XI over ‘het christelijke
huwelijk met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende
toestanden, noden, dwalingen en misbruiken’, 1930, met een verwijzing naar
Arcanum divinae sapientiae van Paus Leo XIII, 1880.
Bron: Universiteit Gent(2009). Jongens en meisjes… bestemming bekend?
België, 1830-2000. Pedagogisch dossier van leerkrachten. AVG Carhif

De genderdifferentiatie werd nog groter door de strikte ruimtelijke scheiding
tussen werk in een fabriek (voor de mannen) en werk thuis (voor de
vrouwen) die zich ontwikkelde gedurende het begin van de industriële
revolutie. Dit kon echter niet worden bewerkstelligd in de lagere klassen waar
vrouwen mee moesten werken in de fabrieken. Hun lonen waren echter niet
in verhouding met de arbeid die ze moesten volbrengen.
Het onderscheid wordt nog verder wettig bewerkstelligd door het Burgerlijk
Wetboek van Napoleon waarin artikel 213 stelt dat ‘de man zijn vrouw
bescherming verschuldigd is en de vrouw gehoorzaamheid aan haar man’ en
artikel 214 dat de vrouw verplicht is bij haar man te wonen en hem overal te
volgen waar hij beslist te verblijven maar dat de man verplicht is haar te
ontvangen en haar al het nodige te verschaffen voor haar levensonderhoud,
volgens zijn vermogen en situatie.
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Onderzoeksopdracht:
Ga op zoek naar het trouwboekje van een familielid. Bekijk welke artikels met
betrekking tot de huwelijksvoorwaarden uit het Burgerlijk wetboek werden
overgenomen?
Burgerlijk wetboek:

Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten
Art. 212. De rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de echtgenoten
worden geregeld door de bepalingen van dit hoofdstuk, die van toepassing zijn
door het enkele feit van het huwelijk.
Zij worden bovendien geregeld door de bepalingen betreffende het wettelijk
stelsel of door die van hun huwelijkscontract, welke niet mogen afwijken van
de bepalingen van dit hoofdstuk.
Het huwelijk wijzigt de handelingsbekwaamheid van de echtgenoten niet,
behoudens bij toepassing van artikel 476.
Art. 213. Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn
elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.
Art. 214. De echtelijke verblijfplaats wordt door de echtgenoten in onderlinge
overeenstemming vastgesteld. Bij gebreke van overeenstemming tussen de
echtgenoten doet de vrederechter uitspraak in het belang van het gezin.
Is een der echtgenoten afwezig, onbekwaam verklaard of in de onmogelijkheid
zijn wil te kennen te geven, dan wordt de echtelijke verblijfplaats vastgesteld
door de andere echtgenoot.
Artikel 215 : Bescherming van de gezinswoning
Art. 216. § 1. Iedere echtgenoot heeft het recht een beroep uit te oefenen
zonder de instemming van de andere echtgenoot.
Indien deze evenwel oordeelt dat hieraan een ernstig nadeel verbonden is voor
zijn zedelijke of stoffelijke belangen of voor die van de minderjarige kinderen,
heeft hij het recht zich tot de rechtbank van eerste aanleg en in spoedeisende
gevallen tot de voorzitter van die rechtbank te wenden.
De rechtbank kan de uitoefening van het beroep afhankelijk stellen van een
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voorafgaande wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van de
echtgenoten.
Het bepaalde in de twee vorenstaande leden is niet van toepassing op de
uitoefening van openbare mandaten.
§ 2. De ene echtgenoot mag in zijn beroepsbetrekkingen de naam van de
andere alleen met diens instemming gebruiken.
De instemming kan alleen om gewichtige redenen worden ingetrokken. Tegen
intrekking kan de echtgenoot opkomen bij de rechtbank van eerste aanleg en
in spoedeisende gevallen bij de voorzitter van die rechtbank.
Art. 217. Iedere echtgenoot ontvangt zijn inkomsten alleen en besteedt ze bij
voorrang aan zijn bijdrage in de lasten van het huwelijk.
Hij kan het overschot besteden voor de aanschaf van goederen in zoverre dit
verantwoord is voor de uitoefening van zijn beroep; die goederen staan
uitsluitend onder zijn bestuur.
Wat er daarna nog overblijft is onderworpen aan de regels van het
huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten.
Art. 218. Iedere echtgenoot kan, zonder de instemming van de andere, op zijn
naam een depositorekening voor geld of effecten doen openen en een
brandkast huren.
Ten opzichte van de bewaarnemer of de verhuurder wordt alleen hij geacht
het bestuur of de toegang te hebben.
De bewaarnemer en de verhuurder moeten de andere echtgenoot in kennis
stellen van de opening van de rekening of de huur van de brandkast.
Art. 219. Iedere echtgenoot kan tijdens het huwelijk aan de andere algemene
of bijzondere last geven om hem te vertegenwoordigen in de uitoefening van
de bevoegdheden die zijn huwelijksvermogensstelsel hem laat of toekent.
Die lastgeving kan te allen tijde worden herroepen.
Art. 220. § 1. Is een der echtgenoten afwezig, onbekwaam verklaard of in de
onmogelijkheid zijn wil te kennen te geven, dan kan de andere echtgenoot zich
door de rechtbank van eerste aanleg laten machtigen om de in artikel 215, § 1,
bedoelde handelingen alleen te verrichten.
§ 2. Indien de echtgenoot die in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen
te geven, geen lasthebber heeft aangesteld of geen wettelijke
vertegenwoordiger heeft, kan de andere echtgenoot aan de rechtbank van
eerste aanleg vragen om in zijn plaats te worden gesteld voor de uitoefening
van al zijn bevoegdheden of een gedeelte ervan.
§ 3. In de gevallen bepaald in § 1, kan de andere echtgenoot zich door de
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vrederechter laten machtigen om de door derden verschuldigde geldsommen
geheel of ten dele te ontvangen ten behoeve van de huishouding.
Art. 221. Iedere echtgenoot draagt in de lasten van het huwelijk bij naar zijn
vermogen.
Wanneer een der echtgenoten deze verplichting niet nakomt, kan de andere,
onverminderd de rechten van derden, zich door de vrederechter laten
machtigen om, met uitsluiting van zijn echtgenoot, diens inkomsten of de
inkomsten uit de goederen die hij krachtens hun huwelijksvermogensstelsel
beheert, alsook alle andere hem door derden verschuldigde geldsommen te
ontvangen onder de voorwaarden en binnen de perken die het vonnis bepaalt.
Het vonnis kan worden tegengeworpen aan alle tegenwoordige of
toekomstige derden-schuldenaars, na kennisgeving door de griffier op verzoek
van de eiser.
Wanneer het vonnis ophoudt gevolg te hebben, geeft de griffier daarvan
bericht aan de derden-schuldenaars.
De griffier vermeldt in zijn kennisgeving wat de derde-schuldenaar moet
betalen of moet ophouden te betalen.
Wanneer naderhand een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding van
tafel en bed wordt ingediend, blijft de machtiging niettemin uitvoerbaar tot
aan de beslissing van de rechtbank of van de voorzitter van de rechtbank in
kort geding.
Artikel 222 : Hoofdelijkheid inzake schuden voor de huishouding
Art. 223. Indien een der echtgenoten grovelijk zijn plicht verzuimt, beveelt de
vrederechter, op verzoek van de andere echtgenoot, dringende voorlopige
maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en
de kinderen.
Hetzelfde geschiedt op verzoek van een der echtgenoten, indien de
verstandhouding tussen hen ernstig verstoord is.
Indien een echtgenoot zich tegenover de andere schuldig gemaakt heeft aan
een feit als bedoeld in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405 van het
Strafwetboek, of heeft gepoogd een feit te plegen als bedoeld in de artikelen
375, 393, 394 of 397 van hetzelfde Wetboek, of indien er ernstige
aanwijzingen voor dergelijke gedragingen bestaan, zal de echtgenoot die het
slachtoffer is, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden, het genot
toegewezen krijgen van de echtelijke verblijfplaats indien hij daarom verzoekt.
De vrederechter kan ondermeer aan een der echtgenoten verbod opleggen
om, voor de tijd die hij bepaalt, eigen of gemeenschappelijke roerende of
onroerende goederen, zonder de instemming van de andere echtgenoot, te
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vervreemden, te hypothekeren of te verpanden; hij kan de verplaatsing van de
meubelen verbieden of het persoonlijk gebruik ervan aan een van beide
echtgenoten toewijzen.
Daden van vervreemding zijn alle daden bedoeld in artikel 1 van de wet van 16
december 1851 en in artikel 8 van de wet van 10 februari 1908.
De vrederechter kan de echtgenoot die de roerende goederen onder zich heeft,
verplichten borg te stellen of van voldoende gegoedheid te doen blijken.
Art. 224. § 1. Op verzoek van de andere echtgenoot en onverminderd de
toekenning van schadevergoeding, kunnen worden nietigverklaard :
1. de handelingen door een der echtgenoten verricht met overtreding van de
bepalingen van artikel 215;
2. de handelingen door een der echtgenoten met overtreding van een
krachtens artikel 223 gevraagd of verkregen verbod tot vervreemding of
hypothekering verricht na de overschrijving van het desbetreffende
verzoekschrift of vonnis;
3. de schenkingen door een der echtgenoten, die de belangen van het gezin in
gevaar brengen;
4. de persoonlijke zekerheden door een der echtgenoten gesteld, die de
belangen van het gezin in gevaar brengen.
§ 2. De vordering tot nietigverklaring of schadevergoeding moet op straffe van
verval worden ingesteld binnen een jaar na de dag waarop de handeling ter
kennis is gekomen van de echtgenoot-eiser.
Indien de echtgenoot overlijdt voordat verval is ingetreden, beschikken zijn
erfgenamen vanaf het overlijden over een nieuwe termijn van een jaar.
Bron: http://www.burgerlijkwetboek.be/

Wat zeggen ze over de positie van de vrouw en man? Zijn ze eerder positief
voor vrouwen of voor mannen? Beargumenteer.
Er wordt altijd gesproken van gelijke partners. Er is dus een grote mate van
gelijkwaardigheid tussen beide vereist in het huwelijk.
Komen ze overeen met het Burgerlijk Wetboek van Napoleon? Leg uit
waarom wel of niet.
In het wetboek van Napoleon was er nog geen sprake van enige
gelijkwaardigheid tussen de partners, nu is dit wel het geval.
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Feministische golf
Aan het einde van de 19e eeuw begonnen de eerste feministische groepen
zich te verenigen naar een eensgezind standpunt van meer gelijkheid,
meisjesonderwijs, recht op arbeid en een verandering van het Burgerlijk
Wetboek. Reeds gedurende de eerste Wereldoorlog kwamen er voor de
vrouwen nieuwe maatschappelijke posities vrij doordat de mannelijke
bekleders aan het front waren. In tijden van oorlog worden vaak door de
chaotische omstandigheden veranderende rolpatronen waargenomen. In de
periode van het Interbellum en zeker na de tweede Wereldoorlog kregen de
bovengenoemde verenigingen dan ook steeds meer macht. Ze wensten de
loonongelijkheid op te lossen, geboorteplanning (recht op eigen lichaam),… .
Uiteindelijk werden een aantal van deze eisen omgezet in wetten, zoals onder
andere de abortuswet.
Als extra oefening kunnen de leerlingen de geschiedenis van de abortuswet (of
enkele andere die de gelijkheid van man en vrouw benadrukken (kiesrecht etc.)
eens natrekken: het geeft een mooi beeld over de voor- (katholieken en
monarchie) en tegenstanders (liberalen) en hun mensbeeld ten opzichte van
de vrouw.
Vandaag?

Maar hoe zit het vandaag? Hoe is het Westers wereldbeeld over vrouwen
vandaag? Kunnen we de vruchten plukken vandaag van het feminisme of
keren we eerder terug naar de middeleeuwen? Is de loonkloof uiteindelijk
gedicht? Ga zelf eens op onderzoek uit.
‘Het vandaag’ – gedeelte speelt in op de onderzoeksvaardigheden van de
leerlingen. Laat hen onderstaande oefeningen eens zelf onderzoeken, laat hen
extra informatie en documenten raadplegen om te komen tot de juiste
oplossingen. Het zal hen meer inzicht geven in het gebruik van verschillende
soorten bronnenmateriaal; een interview, cijfergegevens, internet, boeken,
etc. en in het vormen van een eigen mening in verband met de materie.
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Interview:
Ga per twee op bezoek bij een grootmoeder en vraag haar naar haar jonge
jaren. Stel een vijf kritische vragen (met eventuele doorvragen) naar de
leefwereld van je eigen leeftijd toen en het mensbeeld over vrouwen dat er
toen heerste. Stel vervolgens dezelfde vragen aan een vrouwelijke
leeftijdsgenoot van jou (zus, klasgenoot,…). Je moet een antwoord krijgen op
de vraag: Hoe keken (of kijken) andere mensen naar jou als jonge vrouw? Hoe
voel je jezelf daarbij? Kreeg (of krijg) je alle mogelijkheden die je zelf zou
willen krijgen?

Vergelijkingsopdracht:
Vergelijk de resultaten van het interview van de grootmoeder met deze van
een leeftijdsgenoot. Wat valt op? Argumenteer.
Dit is een persoonlijke opdracht maar waarschijnlijk zullen de grootmoeders
getuigen dat in hun tijd er veel meer geluisterd moest worden naar de vader
des huizes. ’S Avonds weggaan met je lief, gaan drinken met vriendinnen, etc.
zal waarschijnlijk aan veel meer regels werden gebonden dan vandaag zal
worden vastgesteld. Er waren ook nog strikte meisjesscholen en
jongensscholen waardoor met elkaar in contact komen een stuk moeilijker
werd. Misschien waren er zelfs nog grootmoeders die vroegtijdig moesten
gaan werken. Kortom, er zullen grote veranderingen zijn ontwikkeld in het
mensbeeld van de vrouw in de samenleving vroeger en nu.

38

Internetopdracht:
Zoek informatie op het internet over de aanwezigheid van vrouwen in de
federale politiek nu en in de jaren ’60. Vergelijk beide gegevens. Wat valt je op
met betrekking tot de aanwezigheid? Hadden/hebben ze belangrijke functies?
Bronnen:
http://www.rosadoc.be/joomla/index.php/kwesties/politieke_participatie/poli
tieke_participatie_in_belgie_cijfers.html
•

Federaal :

•

39% vrouwen in het Federaal Parlement
31% vrouwen in de Federale regering
(laatste verkiezing 2010)
Vlaanderen :
39% vrouwen in het Vlaams Parlement
44% vrouwen in de Vlaamse Regering
(laatste verkiezing 2009)

•

Provincies en Gemeenten :
38% vrouwen in de Provincieraden
34% vrouwelijke gemeenteraadsleden,
27% vrouwelijke schepenen,
9.4% vrouwelijke burgemeesters.
(laatste verkiezing 2006) België: Federaal niveau
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1949: Eerste verkiezingen na het invoeren van het stemrecht voor vrouwen
Jaren 1970: tweede golf van feminisme
1974: eerste nationale stem-vrouw campagne
1999: Eerste volledige toepassing van wet Tobback-Smet uit 1994: Opgelegd
quotum van 1/3 van hetzelfde geslacht op de verkiezingslijsten en dit voor alle
verkiezingsniveaus.
2007: Eerste volledige toepassing van de quotawetten van 2002: Op elk van
de verkiezingslijsten mag het verschil tussen het aantal kandidaten van elk
geslacht niet groter zijn dan één. De eerste twee kandidaten moeten van een
verschillend geslacht zijn. Tijdens de verkiezingen van 2003 geldt een
overgangsmaatregel: de eerste drie plaatsen op de lijst mogen niet door
kandidaat van hetzelfde geslacht ingenomen worden.
bron:
www.senaat.be: samenstelling senaat in 2003, 2007
Vrouw en politiek in België, Leen Van Molle ; Eliane Gubin, Lannoo, 1998.
(RoSa exemplaarnummer: FII b/0410)
Vrouwen in de Belgische samenleving : statistische gegevens 1970-1998.
Marleen Busschots, 1998.(RoSa exemplaarnummer: FI a/0295)

Vlaanderen

1999: toepassing Tobback-Smet
2004: overgangsmaatregel quotawetten
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2009: volledige toepassing quotawetten
bron: www.vlaamsparlement.be
Provincie

2006: verplichte pariteit op de lijsten
bron:
www.vlaanderenkiest.be
Vrouwen in de Belgische samenleving : statistische gegevens 1970-1998.
Marleen Busschots, 1998.(RoSa exemplaarnummer: FI a/0295)
Gemeente

2006: verplichte pariteit op de lijsten
bron:
www.vlaanderenkiest.be
Vrouwen in de Belgische samenleving : statistische gegevens 1970-1998.
Marleen Busschots, 1998.(RoSa exemplaarnummer: FI a/0295)
Belangrijke data
1920 vrouwen vanaf 21 jaar kregen stemrecht voor de
gemeenteraadsverkiezingen
1921 passief stemrecht. Vrouwen krijgen het recht om zich politiek kandidaat
stellen.
1921 eerste vrouw in Belgisch parlement Marie Spaak-Janson wordt via de
weg van coöptatie senator voor de Belgische Werkliedenpartij.
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1929 Eerste rechtstreeks verkozen vrouw in het parlement: Lucie Dujardin.
1948 actief vrouwenstemrecht
1965 eerste vrouweljike minister, Marguerite de Riemaecker-Legot wordt
minister van Gezin en Huisvesting.
1974 aantal vrouwen in het parlement stijgt tot 15.42%
1994 Wet Tobback-Smet: Opgelegd quotum van 1/3 van hetzelfde geslacht op
de verkiezingslijsten en dit voor alle verkiezingsniveaus.
2002 De quotawetten. Op elk van de verkiezingslijsten mag het verschil tussen
het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één. De eerste
twee kandidaten moeten van een verschillend geslacht zijn

Samenvattende opdracht:
Vergelijk het interview met de officiële datagegevens. Wat valt je op? Geef
enkele algemene conclusies?
Vrouwen hebben het heel erg zwaar gehad om hun macht te laten gelden, op
alle vlakken: politiek, economie, sociaal, binnen het gezin etc. Dit heeft diepe
groeven nagelaten die vandaag de dag nog niet volledig zijn weggewerkt.
Toch is er een positieve evolutie te merken, met dank aan de feministische
bewegingen die hiervoor geijverd hebben.
Waarneembaar is dit in
bovenstaande grafieken die de evolutie zeer duidelijk weergeven in de
politieke participatie. Maar dit zal ook uit de gesprekken zeer duidelijk worden
weergegeven.
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Statistische opdracht:

Gemiddeld bruto maandloon van vrouwen t.o.v. dat van mannen , in € (voor
voltijdse en deeltijdse werknemers in de privésector)

Gemiddeld brutoloon per maand
3500
3000
Brutoloon

2500
2000
1500
1000
500
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vrouwen 1806 1834 1932 2003 2049 2106 2130 2242 2343
Mannen

2440 2462 2592 2677 2720 2756 2783 2909 2999

Bron: http://www.abvv.be/web/guest/files-nl/-/file/685496/&p_l_id=10184
Vergelijk op deze grafiek de loonsstijging tussen mannen en vrouwen van
2001 tot 2009. Is er sprake van een loonkloof? Waarom wel/niet?
Er is wel degelijk sprake van een loonkloof, duidelijk waarneembaar in de
grafiek waarbij de vrouwelijke lonen (aangeduid met de rode lijn) zeer
duidelijk nog steeds een stuk lager liggen dan de mannelijke (aangeduid met
een blauwe lijn). Er is dus nog steeds sprake van een loonkloof.
Bereken vervolgens deze loonkloof in 2001 en 2009? Is er enige verandering?
De loonkloof was zich op 9 jaar tijd een beetje aan het verkleinen. In 2001 ging
het nog over circa 25 procent, dit wordt 21 procent in 2009. We kunnen dus
wel degelijk spreken van een afname al is deze nog zeer klein. Wanneer deze
evolutie zich echter doorzet zal dit op termijn een rooskleurig beeld
bewerkstelligen.
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Zoekopdracht:
Zoek prenten van speelgoed voor jongens en meisjes afzonderlijk en kleef ze
in de hieronder voorziene kaders. Gebruik voor deze oefening reclame die je
krijgt voor sinterklaas of elk andere reclame voor speelgoed.
Jongensspeelgoed
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trein
Voetbal
Gereedschap
Auto’s
Buitenaardse wezens
Ridders en kastelen
Brandweer en politie
Action Man
Veel harde en donkere
kleuren: blauw, bruin, kaki

Meisjesspeelgoed
•
•
•
•
•
•
•
•

Poppen
Koken
Winkelen
Verpleegster
Kapsters
Huisdieren
Barbie
Veel zachte kleuren: wit, roze,
rood,…

Welke verschillen kunnen worden waargenomen tussen meisjes en
jongensspeelgoed? En hoe zouden deze kunnen worden gelinkt aan het
Westers vrouwbeeld? Argumenteer.
Er is reeds sprake van een grote mate van stereotypering van jongs af aan.
Meisjes spelen enkel met meisjesspeelgoed, jongens enkel met
jongensspeelgoed. Het is heel duidelijk aan de hand van de kleuren en de
modelkinderen die ermee spelen, voor welke doelgroep het speelgoed bedoeld
is, afwijken daarvan wordt bijgevolg zeer moeilijk. Dit kan echter wel enorme
gevolgen hebben op latere leeftijd. De rollen en positie van de vrouw (met
andere woorden het mensbeeld van de vrouw) wordt dus al met de paplepel
meegegeven, zelfs zonder dat de ouders daar iets specifieks aan kunnen doen.
Naast reclame in speelgoedwinkels, is de meeste reclame op televisie ook
gendergebonden (denk aan de wassende vrouwen bij Dash). Laat hen zelf
eens een stereotype doorbrekende opdracht maken: een reclamefilmpje
zonder genderdiscriminatie of een boekje met universele speelgoedartikelen.
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Filmopdracht:
Bekijk volgende aflevering van het M!LF
(http://2be.be/uit-de-mlf-doos-shii)

In welk daglicht wordt het beeld over vrouwen hier gebracht? Argumenteer.

Bij dit fragment moet je opletten op het laatste stuk, dat niet voor
kinderenogen bestemd is. Het is ook mogelijk een ander fragment uit de serie
te gebruiken
Dit is echter een goed voorbeeld van gebrek aan feminisme op de Belgische
buis. Zulke programma’s komen niet al te laat op de avond op tv waardoor
ook jongeren uit het middelbaar onderwijs dit kunnen volgen. Hier wordt
echter een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ‘coole’ mannen en de
‘slaafse’ vrouwen die zich enkel moeten bezighouden met de typische
vrouwelijke huishoudelijke taken. Ook dit is een vrij pervers beeld, het
choqueert maar is wel zeer duidelijk.

Zoekopdracht:
Zoek in 3 stripverhalen (kies uit: Jommeke of Suske en Wiske) uitspraken over
vrouwen. Kopieer ze en plak ze hieronder.
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Voorbeeld: Jommeke

Figuur 24: Jommeke

Op welke manier worden vrouwen afgeschilderd in stripverhalen? Welk taken
moeten ze volbrengen? Welke karaktertrekken hebben zij? Beargumenteer.
In stripverhalen zijn de mogelijkheden legio. In The Simpsons is het Marge die
de afwas moet doen en moet kuisen, bij Suske en Wiske is het Tante Sidonia
die altijd voor iedereen moet zorgen en ook kuist, afwast etc., bij Kiekeboe is
dit Charlotte en bij Jommeke is het overduidelijk dat deze taak wordt
uitbesteedt aan Marie, de moeder van Jommeke. Indien de mannen toch deze
job moeten overnemen (vb. als de moeder moet werken of weg is) wordt hier
vaak bij geklaagd of in een grap getrokken. Het tegenovergestelde is natuurlijk
ook waar. Als er iets moet in elkaar getimmerd worden of iemand moet het
gras afrijden zal het Homer, Lambik, Kiekeboe en Theofiel zijn. Ook als er
iemand een vrouw moet beschermen tegen een extern gevaar zullen het de
mannen zijn die hun borstkas natmaken.
In het voorbeeld worden de meeste voorbeelden gehaald uit stripverhalen die
ook geschikt zijn voor zeer jonge lezers omdat het extra benadrukt dat
stripverhalen tevens een vorm zijn van media die reeds van jongs af aan een
zekere invloed hebben op het mensbeeld van jonge kinderen.
Deze oefening kan naast met stripverhalen ook worden gedaan met
televisieseries en tekenfilms voor kinderen: Assepoester, Shrek, Mickey
Mouse,… .

46

Samenvattende opdracht:
Maak een algemene conclusie in verband met het feminisme in de media.
Zowel in reclame, kranten, de media als in stripverhalen worden de
feministische beelden onder uit gehaald. Er wordt zeer weinig gebruik
gemaakt van vrouwen die daarin een vooruitstrevende en belangrijke rol
spelen. Om het alleen nog maar gemakkelijker te maken worden de
stereotyperingen: vrouw aan de haard, vrouw die het huishouden doet en de
handige Harry, beschermer van het gezin als man worden enkel maar verder
benadrukt en gebruikt.

Andere culturen
Nepal

In Nepal is er een grote etnische verscheidenheid waardoor men niet kan
spreken van één typische vrouwenpositie. De eeuwige familiebanden en
relatie met de schoonfamilie bepalen het leven van de gemiddelde Nepalese
vrouw. Deze banden zijn sterk verschillend van bevolkingsgroep tot
bevolkingsgroep. Bijna de helft van de huwelijken, met name die van de
hindoes, wordt door de ouders geregeld.
Slechts enkele vrouwen zijn welgesteld, de grote meerderheid besteden de
meeste tijd in het huishouden. Hun inzet in het huishouden wordt geschat op
11uur per dag terwijl dat van de mannen maar 7.5 uur bedraagt. De
inspanningen van de vrouw variëren met de jaargetijden. Het merendeel van
de tijd werken ze in het huishouden; water halen, eten en brandstoffen
voorzien. Maar zij moeten ook hun bijdrage leveren op andere domeinen, zo
moeten ze helpen op het veld. Sommige vrouwen verdienen extra geld als
verkoopsters van hun eigen producten op lokale markten. Andere vrouwen
verhuren zich als seizoenarbeidster ver buiten hun eigen dorp, waar ze een
klein restaurant of een theehuis beheren.
De positie van de vrouw word bepaald door de godsdienst. De Tibetanen
gaan veel losser om met hun vrouwen, ze zijn toleranter en vrijer. Terwijl de
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hindoes de bewegingsruimte van hun vrouwen juist inperken. Men kan dus
spreken over een degelijke ongelijkheid van man en vrouw in de hindoecultuur. Dit uit zich niet alleen in de verdeling van de arbeid maar ook in de
dagelijkse omgang met mensen, zoals met hun eigen familieleden en
vrienden. Zo mogen hindoe-vrouwen niet in het openbaar praten met
mannelijke familieleden. Andere regels zijn ook nog dat ze de oudere broer
van haar man niet mag aanraken, dat ze de naam van haar man niet mag
uitspreken en dat ze hun gezicht moeten bedekken voor hun schoonvader. In
de Tibetaanse beïnvloedde gebieden gaat het er losser aan toe. Een voorbeeld
hiervan is dat de vrouwen op eigen houtje naar hun velden mogen buiten het
dorp. Ze hebben wel vrijheid maar ook deze heeft grenzen en zijn ze
economisch afhankelijk van de man. Sommige vrouwen verdienen zelf de kost
maar dat blijft ook beperkt want ze blijven in het nadeel. Zo hebben ze
bijvoorbeeld geen erfrecht. Nepalese vrouwen maken in het dagelijkse leven
een zeer vrije indruk, toch hebben zij geen invloed op het leven van een
ander.
Andere gemeenschappen waren vrouwen een unieke plaats krijgen zijn onder
andere Indianen in Noord Amerika, de Touareg, de Aboriginals, de inwoners
van Papoua New Guinea, de Pashtun in Afghanistan, Roma zigeuners etc.
Bespreek hiervan bijvoorbeeld elk de huwelijksceremonie, een goed beeld van
de vrouw in de samenleving en haar plaats binnen het huwelijk.
Het kan bijgevolg interessant zijn om ook deze te bespreken. Hiervoor kan een
van de volgende opdrachten tevens voor worden gebruikt.

Discussieopdracht:
Ontwerp een VN conferentie die handelt over de emancipatie van de vrouw in
de samenleving. Verdeel de klas in 8 groepen (2 à 3 leerlingen) die allen een
land vertegenwoordigen (België, Amerika, Rusland, China, India, Brazilië, Iran
en Democratisch Republiek Congo) . Zij doen opzoekwerk over hun land in
verband met de vrouwenemancipatie en vrouwenrechten (hou eventueel
rekening met minderheidsgroepen in de samenleving). Vervolgens komt
iedereen samen en tracht men tot een globaal standpunt rond
vrouwenemancipatie te komen. Het is erg belangrijk dat ieder landsstandpunt
naar voren komt.
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Verdeel de klas in 8 gelijke groepen van 2 of 3 leerlingen. Zij krijgen elk een
land toegewezen: België, Amerika, Rusland, China, India, Brazilië, Iran en
Democratisch Republiek Congo.
De leden van de groep gaan op zoek naar het huidige vrouwbeeld in de
samenleving aan de hand van de emancipatiegraad en de vrouwenrechten in
de samenleving. Belangrijk is dat er in sommige van deze landen
minderheidsgroepen zijn die niet dezelfde erkenning krijgen. Hou hier rekening
mee.
Wat er gevonden wordt, kan worden neergeschreven in een beperkt aantal
pagina’s (indien men die op voorhand reeds wil raadplegen). Anders houden
de leerlingen hun documenten voor tijdens het gesprek.
Per land dient er een gemeenschappelijk standpunt te worden uitgewerkt in
verband met vrouwenemancipatie (verder thema zelf te bepalen).
Gedurende een twee uur durende sessie (bij voorbaat in een lesblok), komen
de leerlingen dan samen en bespreken het thema. Het doel is om te komen tot
een gemeenschappelijk standpunt maar het is tevens belangrijk de
discussievaardigheden te trainen, te luisteren naar elkaar en tevens de
standpunten van de verschillende culturen te kunnen onderscheiden.
De leerkracht is de moderator.
Vergeet geen gebruik te maken van zelfevaluatie en peerevaluatie.

:
Presentatieopdracht:
Verdeel de klas in 5 gelijke groepen. Iedere groep krijgt een godsdienst
toegewezen: Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom en Taoïsme. De
groepsleden zoeken samen (mits goede verdeling van de taken) naar het
typisch vrouwbeeld binnen de verschillende godsdiensten. Hier maken ze een
korte samenvatting van (min 3 en max 5 pagina’s). Vervolgens maken ze hier
een bondige powerpointpresentatie van. In het kader van het mensbeeld zal
op het einde van deze lesperiode hiervan een heldere presentatie worden
gegeven.
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Verdeel de klas in 5 gelijke groepen. Iedere groep krijgt een godsdienst
toegewezen: Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom en Taoïsme.
De groepsleden zoeken samen (mits goede verdeling van de taken) naar het
typisch vrouwbeeld binnen de verschillende godsdiensten.
Elk groepslid krijgt daarom een taak toegewezen. Iemand is de kapitein (die de
leiding heeft), iemand de typist (die het verslag neertypt), iemand de
presentatie ontwerper (maakt de presentatie) en iemand de layout verzorgt.
Hier maken ze een korte samenvatting van (minimum 3 en maximum 5
pagina’s).
Vervolgens maken ze hier een bondige powerpointpresentatie van. In het
kader van het mensbeeld zal op het einde van deze lesperiode hiervan een
heldere presentatie worden gegeven.
Vergeet geen gebruik te maken van zelfevaluatie en peerevaluatie.

Bezoek aan een stad:
Als extra is er ook de mogelijkheid in verschillende steden om een toer te
maken langs de belangrijkste vrouwen in de stad. Om een beeld te krijgen van
het vrouwbeeld in een specifieke stad.
http://toerisme.mechelen.be/nl/3441/content/8739/historischevrouwenwandeling.html
http://www.rosadoc.be/citytrips_parijs/vrouwenwandeling_parijs.pdf
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/vrouwenwandeling-zij-strateni/4b16da3c-5291-42ba-9c89-08e7cd6b3497
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Richtvragen
Op het einde van elk hoofdstuk wordt er plaats gelaten voor richtvragen. Deze
helpen de leerlingen bij het invullen van de leerstof of eventueel de leerkracht
bij het opstellen van vragen. Hier wordt verwezen naar de pagina ter oplossing
van de vragen.
1. Wat is het mensbeeld dat de Bijbel ophangt over de vrouw? Hoe
beïnvloedt dit ons actueel mensbeeld? P23-25
2. Op welke manier heeft de theorie van Charles Darwin een actuele
verandering gebracht in het bestaande (Bijbelse) mensbeeld van de
vrouw? P25-27
3. Wat was het mensbeeld van de vrouw in de Prehistorie? Beïnvloedt dit
ons huidige mensbeeld? P28-29
4. Wie bepaalde het mensbeeld van de vrouw in de Middeleeuwen en
hoe? Beïnvloedt dit ons huidige mensbeeld? P30
5. Wat is het mensbeeld van de vrouw in de Industriële Revolutie? Zijn er
verschillen met het huidige mensbeeld? P30-36
6. Welke invloed had het Burgerlijk Wetboek van Napoleon op het
mensbeeld van de vrouw toen en nu? P30-36
7. Welke veranderingen in het mensbeeld over de vrouw hebben de
feministen bewerkstelligd die hun gevolg hebben nu? P37
8. Maak een vergelijkende studie tussen de verschillende mensbeelden
van de vrouw vroeger en nu? P28-37
9. Welke veranderingen in het vrouwbeeld zijn merkbaar in de politieke
participatiegraad? P39- 42
10. Is er vandaag nog steeds een loonkloof? Leg uit? P43
11. Hebben media een invloed op het mensbeeld van de vrouw vandaag?
P44 - 47
12. Hoe is het wereldbeeld van de vrouw in Nepal? Zijn er verschillen
waarneembaar? P47-48
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Bijlagen
Indien interessant kunnen de powerpointpresentaties tevens in
gebruiksvriendelijke versie worden meegegeven.

Bijlage 1: Powerpoint Deel 1

Inleiding

Is de mens
universeel?

• Wereldbeeld
• Historische en culturele factoren
1.
2.
3.
4.
5.

Stabiliteit
Wetenschap
Technologie
Milieu en economie
Crisis

Wereldbeeld
•
•
•
•

Unieke kijk op de wereld
Als een lens
Ordenings- en referentiekader
Cultureel en historisch
bepaald

Historische en culturele factoren
1.
2.
3.
4.
5.

Stabiliteit
Wetenschap
Technologie
Milieu en economie
Crisis

Stabiliteit
• Van generatie op generatie
• Binnen cultuur doorgegeven
• Voorbeeld: het kerngezin
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Wetenschap
• Tegen Katholieke Kerk
• Charles Darwin
• Wetenschap versus Mythe

Technologie
• Industriële Revolutie
• Wasmachine
• Nieuwe en sociale media

Milieu en economie
• Milieukwesties, natuurrampen en
economische winsten
• Bedreiging kleine samenlevingen
• Maar ook in Westen

• Artikel 1: Verwoestijning

• Artikel 2: Gespot: de stam die zich verbergt
voor de buitenwereld

Crisis
• Schokgolf door de samenleving

• Artikel 9/11

Bijlage 2: Powerpoint Deel 2

Komen mannen
van Mars en
vrouwen van
Venus?

Inleiding
• Inleiding
• Wetenschap?
1. Scheppingsverhaal
2. Evolutieleer

• Historisch
1.
2.
3.
4.
5.

Prehistorie
Middeleeuwen
Industriële Revolutie
Feminisme
Vandaag

•

Andere culturen: Nepal
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Inleiding
• Verschillen tussen man en vrouw
• Relaties tussen man en vrouw
• Historisch en cultureel gegroeid

Wetenschap
Scheppingsverhaal

Scheppingsverhaal
• Bijbel: Genesis 2,7-3,16
• Inspiratiebron

Evolutieleer
• Charles Darwin
• Struggle for life
• ‘The Descent of Man, and
Selection in Relation to Sex’

Historisch
1.
2.
3.
4.
5.

Prehistorie
Middeleeuwen
Industriële Revolutie
Feminisme
Vandaag

Evolutieleer

Prehistorie
•
•
•
•

Verdeling van de taken
Vrouw kiest man
Vrouw woont bij man
Geluksbrengers

Industriële Revolutie
• Complementariteit
• Ruimtelijke scheiding
• Lagere klasse: gelijkheid
• Burgerlijk Wetboek Napoleon
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Feministische golf

Vandaag?

• Gelijkgezind standpunt: meer gelijkheid
• Wetten

Interview
Vergelijking

Vandaag?

Vandaag?

Politieke participatie
Gemiddeld brutoloon per maand
3500
3000

Brutoloon

2500
2000
1500
1000
500
0

Vandaag?
Jongensspeelgoed
Meisjesspeelgoed

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Vrouwen

1806

1834

1932

2003

2049

2106

2130

2242

2343

Mannen

2440

2462

2592

2677

2720

2756

2783

2909

2999

Andere culturen
Nepal
•
•
•
•

Etnische verscheidenheid
Grootste deel: huishouden
Tibetanen: vrijheid vrouw
Hindoe: ongelijkheid

VN- vergadering

Presentatie
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