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Inleiding
'Wat is de relatie tussen mens en dier?' de
brandende vraag waar jij je de komende tijd
mee gaat bezighouden. In deze krant staan
alle tools om je te verdiepen in dit
onderwerp.
De relatie tussen mens en dier is een groot
onderwerp, door de artikelen te lezen krijg je
meer structuur en wordt het makkelijker om
een visie te vormen. En wellicht wordt je
geïnspireerd voor je eindwerk!
Het is de bedoeling dat je de hele krant leest
en dat je het huiswerk maakt.

leerdoelen
•
•

•

•

Eisen
•
•
•
•

•
•

Je leest filosofische
teksten.
Je filosofeert over
controversiële
vraagstukken. Je doet dit
met klasgenoten tijdens
de les. Ook doe je dit
individueel door te
reageren op een van de
vragen (uit de krant)
middels een betoog.
Je denkt kritisch na over
de relatie tussen mens en
dier en kan dit uiten in
een beeldend werk.
Je kan met een kritische
blik zijn/haar werk maken,
presenteren en feedback
geven/ontvangen.

Je hebt de artikelen uit de krant gelezen.
Je doet actief mee aan het filosoferen in groepjes.
Je hebt een betoog geschreven naar aanleiding van een van
de vragen (uit de krant).
Je hebt tastbaar werk gemaakt dat de machtsverhouding
tussen mens en dier aankaart. Dit kan zijn: tekening,
schildering, klei, hout, metaal, photoshop, video of
fotografie.
Je werk is individueel gemaakt.
Je hebt je werk kort gepresenteerd.

Opdracht

Verstoor de
machtsverhouding
tussen mens en dier

Beoordelingscriteria
Volgens het
beoordelingsformulier van
Oskar en Hannie.
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Filosoferen
Lees onderstaande artikelen en filosofeer
vervolgens met een klasgenootje over één van deze
stellingen. Je schrijft je bevindingen op in een kort
betoog van minimaal 50 woorden.

1. Wat is de machtsverhouding tussen mens en dier en hoe is die
tot stand gekomen?
2. In hoeverre bepaalt de mens het leven van dieren, vandaag de
dag?
3. Is het eigenlijk wel zo erg dat dieren uitsterven?
4. Zijn dieren vrijer dan wij
5. Moet iedereen vegan worden?
6. Wat vind je van de vleesindustrie?
7. Een olifant mag opgezet worden in een museum, maar wat zou
je ervan vinden als je een mens opgezet zou zien in bijvoorbeeld
Naturalis?

Op een bepaalde manier zijn dieren vrijer dan wij
‘Wanneer een mus tegen het raam vliegt en versuft op de grond valt, worden we overvallen door een
‘ah’-gevoel. Het dier is zielig. Voor de meesten van ons is dat vanzelfsprekend, want we voelen met
dieren mee. Dat verklaart ook de aversie die veel mensen hebben tegen jagers die herten en wilde
zwijnen eerst bijvoeren om ze vervolgens af te schieten. Wie een hond afschiet omdat hij vlooien
heeft – het gebeurde onlangs met legerhond Rataplan in Uruzgan; de vlooien zouden ziektes kunnen
overdragen – kan op kritiek rekenen. Zo gaan wij niet met dieren om. Zelfs als je geen bijzondere
band met dieren hebt, wil je toch dat ze beschermt zijn. Het is het akelig om ze te zien lijden.’
Het ‘ah’-gevoel is een relatief nieuw verschijnsel. Pas laat in de zeventiende en begin achttiende eeuw
begint men het gevoel van dieren serieus te nemen. ‘Rousseau schrijft: ‘Overal ligt de mens in de
ketenen.’ Maar in de natuur zijn dieren nog vrij en spontaan. Dieren hebben geen last van gepieker,
gesomber, schaamte en kritische distantie. Ze lijden ook niet onder opgelegde normen en waarden.
Op een bepaalde manier zijn dieren ‘vrijer’ dan wij. Zij hebben wat wij ook willen bereiken:
spontaniteit, schaamteloosheid, authenticiteit. Zij zijn puur. Vandaar is ‘terug naar de natuur’ ook
Rousseaus motto.’
Filosoof.nl

Bas Haring: 'Laat die dieren toch uitsterven'
We moeten ons niet blindstaren op
uitstervende soorten, stelt Bas Haring in
zijn boek Plastic Panda’s. Volgens
Haring gebruiken filosofen en biologen
vreemde redeneringen voor hun
pleidooi voor biodiversiteit. ‘Als
natuurbeschermers niet de juiste
argumenten gebruiken voor hun goede
doelen, dan snijden ze zichzelf daar op
een dag mee in de vinger.’
In Plastic Panda’s vraagt Bas Haring zich
af of het eigenlijk wel zo’n ramp is dat
de natuur haar ongereptheid verliest en
daardoor eenvormiger wordt, minder
divers. Om na een verrassende en bij
vlagen hilarische zoektocht tot de
conclusie te komen dat die ramp nogal
meevalt.

‘Ik ben als een Noach die bij het bij het inladen
van zijn ark zegt: we hoeven alleen de beesten
en plantjes mee te nemen die we echt nodig
hebben. De rest is kolderieke franje. Wees
eerlijk: missen we de rode ral en de Geneefse
houting?’
Zijn betoog wekt veel verontwaardiging bij
wetenschappers. Begrijpt Haring dan niet dat
dat de natuur op instorten staat? We weten niet
precies welke diersoorten er wel en niet nodig
zijn:
‘Dat is een Jenga-argument, waar de natuur uit
een hele boel houtblokjes bestaat waarvan we
niet weten welke het finale blokje zou zijn die
de boel laat instorten. Zelf vergelijk ik de natuur
liever met de economie. Het verdwijnen van
een enkele soort kan een best groot effect
hebben, maar niet de instorting van de natuur.’
Filosoof.nl
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In dit Circus zijn de dieren
hologrammen
Circus Roncalli heeft de levende dieren de deur uit
gedaan. Met dierenwelzijn in gedachten zie je in dit
circus geen circusdieren maar hologrammen en
het is fantastisch.
Het diervriendelijke circus heeft een vermakelijke
show met clowns en acrobaten, precies zoals je bij
een middagje circus verwacht. Maar sinds maart
(en daarmee is het Duitse circus het eerste ter
wereld) treden er hologrammen van olifanten,
paarden en een gigantische vis op.
Het is een doorbraak voor de circuswereld: zonder
dierenleed wel een spectaculaire circuswaardige
show neerzetten. Vooralsnog vervangen de
holografische dieren de olifanten, paarden en
beren. Maar uiteindelijk zijn de mogelijkheden
oneindig: waarom geen dinosaurus?
De oprichter en eigenaar van Circus Roncalli,
Bernhard Paul, kreeg het idee voor het
holografische circus toen hij de Super Bowl-show
van Justin Timberlake met de overleden legende
Prince zag. Hij was direct onder de indruk en zocht
naar manieren om de techniek ook te introduceren
in de circuswereld.
Bernhard Paul investeerde zo'n 500.000 euro in de
techniek. Hij liet een crew van vijftien 3D-designers
en software engineers twee jaar werken aan de
show, die werkt met techniek van Optoma. In
maart ging de show in première. Vooralsnog staan
er enkel optredens in Duitsland op de agenda.
Bright.nl

Graham Hill: Waarom ik
doordeweeks vegetariër ben
Ongeveer een jaar geleden vroeg ik mezelf het volgende af: Waarom ik, alles overwegende, nog geen vegetariër ben? Ik ben tenslotte een van "de groenen" Ik
groeide op met hippie ouders in een blokhut. Ik heb een website genaamd Treehugger (boom omhelzer) opgezet. Ik vind dat soort dingen belangrijk. Ik wist dat
door slechts één hamburger per dag mijn risico op overlijden met een derde zou toenemen. Ik wist dat de 10 miljard dieren die we ieder jaar fokken voor vlees
opgroeien onder wrede condities in fabrieksboerderijen hetgeen we, hypocriet genoeg, nooit zouden accepteren voor onze eigen katten, honden en andere
huisdieren. Vlees veroorzaakt, verbazingwekkend genoeg, meer uitstoot, dan alle transportmiddelen tezamen. Auto's, treinen, vliegtuigen, bussen, boten, alles bij
elkaar. En vleesproductie gebruikt 100 keer meer water dan de meeste groenten.
Ik wist ook dat ik hier niet alleen in sta. De samenleving als geheel
eet nu twee keer zoveel vlees dan het in de jaren 50 deed. Wat toen
een speciaal, klein bijgerecht was, is nu over het algemeen het
hoofdgerecht. Dus, eigenlijk zouden al deze inzichten genoeg
moeten zijn om vegetariër te worden. En toch bleef ik gewoon, een
lekkere grote biefstuk wegwerken.
Waarom was ik aan het uitstellen? Ik besefte dat ik eigenlijk alleen
één enkelvoudige keuze was voorgelegd: of je bent een vleeseter, of
je bent een vegetariër. En ik vermoed dat ik er gewoon nog niet
klaar voor was. Stel je je laatste hamburger voor... Dus, mijn
gezonde verstand, mijn goede voornemens, waren in conflict met
mijn smaakpapillen. En ik besloot om het uit te stellen. Maar uitstel
werd natuurlijk afstel. Klink dat bekend?
Dus ik vroeg me af of er niet een derde mogelijkheid bestond? Ik
dacht er over na en ik vond er een. Ik heb dat het afgelopen jaar
gedaan, en het is geweldig. Het heet "doordeweekse veggie". De
naam zegt het al: niets met een gezicht van maandag tot vrijdag.
En in het weekend: eigen keus. Simpel. Als je het nog beter wilt
doen, denk eraan, de hoofdschuldigen, in termen van milieuschade
en gezondheid, zijn de rode, bewerkte vleessoorten. Dus zou je die
moeten omruilen met goede, duurzaam gevangen vis. Het is een
gestructureerde aanpak dus het is makkelijk te onthouden. En het
is helemaal niet erg om af en toe te smokkelen. Vijf dagen geen
vlees is tenslotte alleen al een reductie van 70 procent van je
vleesconsumptie.
Het doordeweekse veggie programma was geweldig. Mijn
belasting aan het milieu is kleiner, ik verminder de
vervuiling. Ik voel me beter over de dieren. Ik bespaar
zelfs geld. Het beste van allemaal, ik ben gezonde, ik weet
dat ik langer zal leven, en ik ben zelfs wat afgevallen.
Dus vraag jezelf nu eens af, voor je gezondheid, voor je
portemonnee, voor het milieu, voor de dieren, wat houd je nog
tegen om het eens te proberen? Want, als we allemaal onze
vleesconsumptie halveren, dan is alsof de helft van ons vegetariër
zou zijn.

Ted Talk
4

Dierentuinen:

Vloek of zegen?
Aapjes kijken: de meesten van ons doen het maar wat
graag. Maar lang niet iedereen is enthousiast over de
dieren achter hekken of in grote hokken. Want is dat
eigenlijk niet vreselijk zielig?

Voordeel 1: Dierentuinen redden levens
Wat hebben de westelijke laaglandgorilla, de Grévyzebra, algazel en de comorenvleerhond met elkaar gemeen? Het zijn
allemaal diersoorten die dankzij dierentuinen het hoofd boven water weten te houden. Deze diersoorten worden in het wild
ernstig bedreigd – de algazel is in het wild zelfs al uitgestorven – en dankzij dierentuinen en hun fokprogramma’s weten
we zeker dat deze diersoorten in ieder geval in gevangenschap zullen blijven bestaan. En als fokprogramma’s heel
succesvol zijn, kunnen dierentuinen zelfs besluiten dieren weer in het wild uit te zetten en de ernstig bedreigde of in het
wild uitgestorven soorten een tweede kans gunnen. De dieren die we hier boven noemden, behoren tot de tien diersoorten
die het sterkst afhankelijk zijn van dierentuinen. Andere soorten in deze lijst zijn de blauwoogmaki, de Sumatraanse tijger
en het mantelaapje.
Nadeel 1: Stress!
Er wordt herhaaldelijk onderzoek gedaan naar de gezondheid van dieren in de dierentuin. Want hoe goed ze ook verzorgd
worden en hoe sterk hun omgeving ook op hun natuurlijk habitat lijkt: ze bevinden zich toch in een vreemde situatie. En
dat heeft zo zijn weerslag op de gezondheid van dieren, zo stelden onderzoekers bijvoorbeeld in 2011 nog. Ze
bestudeerden chimpansees in dierentuinen en ontdekten dat deze apen in gevangenschap afwijkend gedrag vertoonden
dat wijst op mentale problemen. En de chimpansee is niet alleen. Zo blijken olifanten (zowel de Afrikaanse als Aziatische
variant) wanneer ze in de dierentuin ter wereld komen aanzienlijk korter te leven dan hun wilde soortgenoten. En daaraan
lijken zowel fysieke (obesitas) als psychologische problemen (stress) ten grondslag te liggen.

HOLY FUCK
overal dieren!

Voordeel 2: Ambassadeurs van hun soort
Tijgers, gorilla’s en enorme roggen: in Nederland zullen we ze niet zomaar tegenkomen. En daardoor blijven de soorten
toch een beetje een abstract begrip. Dankzij de dierentuin komen die abstracte begrippen tot leven. Want lezen en filmpjes
kijken over exotische diersoorten is leuk, maar niets is zo indrukwekkend als een tijger recht in de ogen kijken. En als we
eenmaal van die diersoorten onder de indruk zijn, begrijpen we ook beter waarom het zo’n kwalijke zaak is dat hun wilde
soortgenoten het moeilijk hebben. In die zin worden de dierentuindieren ambassadeurs van hun soort die ons helpen de
soorten te leren kennen, beter te leren begrijpen en wellicht zelfs een bijdrage te leveren aan hun behoud.
Nadeel 2: Dierentuinen zijn duur
Het houden van dieren is niet goedkoop. En dus rijst bij critici de vraag of we dat geld misschien niet beter kunnen
besteden. Natuurlijk is het behoud van soorten geld waard. Maar zijn er misschien andere plekken waarop we met
diezelfde som geld een veel groter effect zouden kunnen bewerkstelligen? Ja, zo stellen sommigen. Ze stellen dat het
onderhouden van een groep olifanten in een dierentuin al snel honderd keer meer kost dan het beschermen van een
evengrote groep olifanten en hun ecosysteem in het wild kost. En is het niet effectiever om wilde dieren en hun leefgebied
te beschermen en zo het behoud van de diersoort te garanderen dan enkele olifanten in een dierentuin – die
hoogstwaarschijnlijk niet meer in het wild kunnen overleven – te onderhouden? In andere woorden: moeten we niet
investeren in wilde dieren om te voorkomen dat we deze dieren straks echt alleen nog maar aan dierentuinen kunnen
bezichtigen?
Voordeel 3: Het ideale laboratorium
Dieren in het wild bestuderen is een lastige en kostbare
klus. Dierentuinen bieden wetenschappers de gelegenheid
om dieren onder gecontroleerde omstandigheden,
gedurende langere tijd te bestuderen. Al heel wat papers
zijn (deels) gebaseerd op dierentuinen. In die zin helpen de
dierentuinen ons om meer inzicht te krijgen in dieren. Die
inzichten kunnen weer gebruikt worden om dieren in het
wild beter te begrijpen en te beschermen.
Nadeel 3: Dag, wild dier!
Hoe goed een dierentuin ook probeert om de
omstandigheden waarin organismen in het wild leven, na
te bootsen, het blijft toch namaak. En dat heeft invloed op
dieren. Ze hoeven niet meer op jacht naar voedsel en
hoeven niet bang te zijn voor roofdieren. Het gevaar
bestaat dan ook dat de dieren die zich in dierentuinen
bevinden gaandeweg hun instincten kwijtraken. Het worden
een soort half gedomesticeerde versies van hun wilde
soortgenoten. De grote vraag is dan ook: wat behouden de
dierentuinen voor ons? Leveren ze een bijdrage aan het
behoud van diersoorten die het in het wild bijzonder
moeilijk hebben? Of creëren ze een soort slappe aftreksels
van de machtige wilde dieren? En welke invloed heeft dat
op de bezoeker? Krijgt die niet een heel fout beeld van de
dieren en de gevaren waar hun wilde soortgenoten mee te
kampen hebben? In andere woorden: weten bezoekers
werkelijk dat schattige beren, knuffelachtige leeuwen en
grappige olifanten in werkelijkheid niet bestaan en dat ze in
het wild ook niet als zodanig door de mensheid behandeld
worden?

scientas.nl
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Matthijs Kuijpers
Fotograaf Matthijs Kuijpers uit Rotterdam reist de hele wereld over op zoek naar de meest
bijzondere reptielen en amfibieën. In zijn studio legt hij de diertjes haarscherp vast. In 35 jaar
heeft hij al meer dan 2000 soorten gefotografeerd.
De 45-jarige Matthijs Kuijpers was tien toen hij gefascineerd raakte door reptielen. "Mijn broertje had slangen,
maar hij vond het maar niks, dus nam ik de zorg op me", vertelt Matthijs.
"Op mijn vijftiende kreeg ik mijn eerste fototoestelletje. Ik zag dat er weinig foto's van slangen en hagedissen
waren, bijvoorbeeld in encyclopedieën." En als de dieren dan al waren vastgelegd, was dat volgens Matthijs
vaak op een negatieve manier. "Slangen die altijd maar werden neergezet als vies en glibberig. Ik wilde juist
de mooie kant van die dieren vastleggen."
Het was het begin van een passie waar hij nu, 30 jaar later, nog dagelijks mee bezig is. Als 18-jarige vertrok
hij naar Madagascar om zeldzame dieren te fotograferen en in bomen te klimmen om hagedissen te spotten
voor films. "Zo ben ik eigenlijk het wereldje ingerold."

Voor opdrachtgevers zoals Netflix, National Geographic en de BBC reist hij af naar de verste uithoeken van
de wereld. Op zoek naar zeldzame wezens. Soms is dat bij een verzamelaar thuis, maar vaak ook middenin
de wildernis.
"Anderhalf jaar geleden was ik op Suriname. Op zoek naar een met uitsterven bedreigde pad die daar
bovenop een berg leeft. Ik wilde hem vastleggen voordat hij is uitgestorven", zegt Matthijs.
Met een compacte mobiele studio gaat hij naar het leefgebied van het dier, vangt het en zet het voor de
lens. Na een korte fotosessie laat Kuijpers het dier weer vrij.

Sommige fotoshoots zijn lastiger dan anderen. "Een cobra is heel visueel ingesteld. Ze gaan af op beweging, maar zijn ook heel erg dodelijk. Ik doe dikke
handschoenen aan en ga met mijn handen heen en weer om de slang te laten focussen."
De 45-jarige fotograaf wordt weleens de Nederlandse Steve Irwin genoemd. Geen enkel gevaarlijk reptiel of amfibie gaat hij uit de weg. En ja, ook Matthijs is al
meerdere keren gebeten. Zelfs zo erg dat hij op het randje van de dood balanceerde. "Ik heb wel een keer kritiek in het ziekenhuis gelegen na een beet van een
gifslang", zegt Matthijs.
Toch kwam het nooit in hem op om te stoppen. "Ik neem het dier nooit iets kwalijk. Als ik gebeten word komt dat altijd door mijn eigen fouten." Als hij niet scherp is
fotografeert Matthijs dan ook per definitie geen giftige dieren. "Sommige giftige slangen zijn zo snel, de mambo bijvoorbeeld. Als je dan iets verkeerds doet ben je
gewoon dood."
Het gif maakt de fascinatie voor de dieren eigenlijk alleen maar groter. "In Colombia heb je een klein goud gifkikkertje. Dat is het giftigste dier ter wereld. Een druppel
gif is al genoeg om tien mensen dood te maken", zegt Matthijs.
"Ik heb giftige beten van gifslangen ervaren. En als je ziet wat dat kleine beetje gif met je lichaam doet. Dat vind ik fascinerend."
Zelfs na 35 jaar is Matthijs nog niet uitgekeken op de kleurrijke dieren. "Ik zie nog steeds nieuwe dieren, nieuwe vormen", zegt hij. "Iedereen kent wel de grote
zoogdieren die met uitsterven worden bedreigd zoals de neushoorns en ijsberen. Maar reptielen en amfibieën zijn ook ernstig bedreigd over de hele wereld.
"Het zou zonde zijn als een mooi dier zoals zo'n paarsroze padje verdwijnt en nooit meer terugkomt. Door ze te fotograferen en te laten zien voelt het alsof ik even
voor de beestjes spreek. Kijk dan toch eens wat er allemaal op de wereld leeft."
RTLnieuws

Foto's: Reptiles4all.com (Matthijs Kuijpers)
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Foto's: Reptiles4all.com (Matthijs Kuijpers)
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Pop / Media
Waar Disney in investeerde, was een diepe, emotionele betrokkenheid
met zijn getekende figuren. Hij wist kinderen, en het kind in de
volwassene, te raken door oergevoelens op te rakelen. De
aantrekkingskracht van wilde dieren bijvoorbeeld, en het menselijke
verlangen om dicht bij ze te komen.
De mooiste scène uit Sneeuwwitje, Disney’s eerste lange film, was de
schoonmaakactie van de verdreven prinses in het rommelige huisje van
de zeven dwergen. Alle vogels en dieren uit het bos kwamen
Sneeuwwitje daarbij helpen, op de muziek van haar schoonmaakliedje.
Een toonbeeld van harmonie tussen mens en dier.
Vanuit het dierenperspectief maakte Disney de angst voelbaar die de
mens hen aanjaagt. Als Bambi’s moeder aan de rand van de open vlakte
stilstaat, het hertenlijf gespannen, het hoofd opgericht en de oren
gespitst, kunnen de filmkijkers de geur van de mensenvijand bijna
ruiken. Dat Disney haar liet doodschieten, was echt een statement. Met
de cartoonwet dat elk figuurtje altijd alles overleeft, die dan toe het
verloop van zijn films bepaalde en zijn universum geruststellend
lichtvoetig maakte, werd in Bambi wreed gebroken.
Was Walt Disney dan een dierenactivist? De films die onder zijn bezielende leiding zijn vervaardigd, propageren opvallend vaak
een harmonieus samenleven van mens en dier. Dombo was een protest tegen het misbruiken van olifanten voor
circusamusement. En in 101 Dalmatiërs was de ultieme slechterik een dame die de gestippelde vachten van jonge hondjes wilde
gebruiken voor een bontmantel. En Jungle Boek toonde het uitzinnige geluk van een jongetje dat in de jungle opgevoed wordt
door wilde dieren, maar daar van hen niet mag blijven omdat hij later een mens wordt met een geweer en tijger Shere Khan
hem daarom alvast wil opeten.
Hij heeft ons dichter bij de dieren gebracht, maar laat ons tegelijkertijd vergeten dat het dieren zijn.
Zo blijkt maar weer uit verschillende nieuwsberichten. Het ad schrijft op 12 mei 2018 dat een frans gezin in een wildpark uit de
auto stapt om de cheeta’s van dichtbij te bekijken.
‘’We kijken door de bril van Disney naar wilde dieren.’’ Stelt bioloog Middas Dekkers.
Hij ziet een veranderende relatie van de mens met de natuur. Misschien zijn de mensen door alle natuurfilms zo vertrouwd
geraakt met beesten waar ze normaal gesproken van zouden moet schrikken, dat ze niet het verschil zien tussen het echte dier
en het plaatje op de televisie. Er zijn twee verschillende fauna’s: de echte en die in je hoofd. Als ik je ‘s nachts wakker maak en
roep ‘Beer!’, dan denk je eerst aan een teddybeer en pas daarna aan een gevaarlijke echte beer. En er is echt een enórm verschil
tussen de lieve beer uit de kinderboekjes en de wilde beer uit de natuur.
Je kunt je afvragen of daarin de verantwoordelijkheid bij de filmmakers ligt. Het moet toch meteen duidelijk zijn dat je te maken
hebt met wilde dieren?

samengestelde tekst: de groene Amsterdammer/AD
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dieren in de kunst
Crying Animals Julien Nonnon
Crying Animals is een fotoserie, die ons bewust maakt van de
verdwijning van dieren uit de bergen. Het is meer dan een
schijnwerper, het is een hartenkreet om de schoonheid van de
wereld die ons omringt te redden en te laten zien.
Met mijn fresco's, mogelijk gemaakt door een krachtige projector,
wil ik het publiek bewust maken van de bedreigingen waarmee deze
dieren in hun natuurlijke omgeving worden geconfronteerd.

Pierre Huyghe - The Walking Dream

Marco Evaristti Helena

Goat Men - Thomas Thwaites
Thomas Thwaites' veranderde zichzelf voor
drie dagen in een geit, waarmee hij de Ig
Nobelprijs voor de Biologie van 2016
verdiende. Zijn reden? Hij wilde de wereld
ervaren vanuit een ander perspectief.
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Muze:

Shaun Tan

Shaun Tan verstoort de
machtsverhouding tussen
mens en dier door dieren
in posities te zetten die
mensen hebben
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Verstoor de
machtsverhouding
tussen mens en dier

opdracht

J

e gaat net zoals Shaun Tan de
machtsverhouding tussen mens en dier
verstoren. Hierbij moet je goed kijken naar
de relatie tussen mens en dier. Wat valt je
op? Wat zou je graag willen veranderen?

Je gaat tweedimensionaal aan de slag in de
beeldende discipline. Dit kan zijn: tekening,
schildering, klei, hout, metaal, photoshop,
video of fotografie.
Zorg ervoor dat je maak- en denkproces
zichtbaar is, denk bijvoorbeeld aan het
maken van een mindamp, schetsen,
experimenten en screenshots.
Het is belangrijk dat jouw visie zichtbaar
wordt, om die reden wordt er individueel
gewerkt.

Succes!
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leerling

school
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