Metropolis in de klas
Tatoeages
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
Tatoeages zijn permanente versieringen
die op de huid zijn getekend. Je hebt ze in
allerlei soorten en maten. Vaak zeggen
tatoeages iets over de mensen die ze
dragen. In Pakistan zijn tatoeages
verboden, terwijl je in Egypte gewoon op
straat een tatoeage kan laten zetten.
Gangsters in Amerika gebruiken
tatoeages om te laten zien bij welke
bende zij horen en waar zij vandaan
komen.
Vakgebied
Maatschappijleer
Kernbegrippen
Macht, sociale orde, criminaliteit,
identiteit, traditie, cultuur
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de kerndoelen
voor de basisvorming:
- 2.3 beleid: regels, effecten en dilemma’s
- 6.4 sociale orde en structuur
- 6.5 visies
- 7.2 macht, invloed & sociale ongelijkheid

Kijkvragen
1 In Afghanistan is het hebben van
tatoeages, ‘Haram’. Dat wil zeggen dat het
verboden is voor moslims om tattoos te
dragen. Waaruit blijkt dat tatoeages
‘Haram’ zijn?
2 Bij veel mensen in de video blijkt dat het
hebben van tatoeages iets zegt over je
identiteit. Beschrijf een scène uit de video
waaruit dat blijkt.
3 Zoals te zien is in de video, let de
Egyptische tatoeëerder niet zo op de
hygiëne. Waarom zou hij op deze manier
niet in Nederland aan de slag mogen?
4 Waarom dragen leden van bendes in de
V.S. tatoeages?
A Omdat ze het mooi vinden
B Om hun geloof te laten zien
C Om te laten zien bij welke gang ze horen
D Omdat ze in de gevangenis hebben
gezeten
Verdiepingsvragen
5 Er zijn verschillende redenen om een
tattoo te laten zetten. Geef bij de volgende
voorbeelden aan waarom deze mensen een
tattoo hebben. (zoek de voorbeelden op het
internet).
a Een lid van de motorclub ‘Bandidos’.
b Een Maori uit Nieuw Zeeland.
c Een voetballer van het Nederlands elftal.

Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Metropolis in de klas’. Bekijk meer over
tattoos op Schooltv.nl.
Antwoorden
1 Ze maken tatoeages in het geheim. 2
Mensen in Egypte die een tatoeage laten
zetten die te maken hebben met het
geloof/ in Amerika een ex-gangster die
zijn gezicht vol heeft laten tatoeëren om
te laten zien waar hij bij hoorde. 3 De
overheid in Nederland heeft strenge
regels wat betreft hygiëne bij het zetten
van tatoeages. 4 C 5a Identiteit en
intimidatie b status en geloof c
schoonheid, als sieraad 6 Eigen antwoord

6 Heb jij een tatoeage? Zo ja, waarom heb
je er één en heeft jouw tatoeage een
betekenis? Zo nee, zou jij er één willen en
waarom wel/niet?
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