
  



 

Voorwoord 
 

Amerikaanse presidentsverkiezingen spreken ook bij ons tot de verbeelding. Twee 

kandidaten - van de Democratische en de Republikeinse partij - nemen het tegen elkaar 

op. Dat gaat gepaard met enorm veel media-aandacht, grote meetings en harde 

debatten.  

Maar vooraleer er in een partij een kandidaat aangeduid wordt, vindt er een 

maandenlange campagne plaats waarin elke politicus met presidentiële ambities probeert 

om de nominatie voor zijn of haar partij binnen te halen. Dat was niet anders in 2020 bij 

de Democratische Partij. Wie zou de beste kandidaat zijn om Donald Trump te verslaan? 

Dat was de inzet. 

Tijdens die campagne gingen meerdere politici van de Democratische Partij met elkaar in 

debat. Zo ook Joe Biden, Kamala Harris, en nog een resem anderen.  

Naar aanleiding van een van die televisiedebatten maakte de Amerikaanse kunstenares 

Bria Goeller de grafische afbeelding ‘That little girl was me’. Over dat beeld gaat deze 

oefening. Het beeld bevat een maatschappelijke en historische gelaagdheid die ook ons 

Europeanen kan aanspreken. 

En zoals we intussen weten: Joe Biden won de Democratische Partij-nominatie, Kamala 

Harris werd zijn ‘running mate’. En uiteindelijk versloeg dit duo Donald Trump.  
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That little girl was me 

 

 

In het najaar van 2020 maakte de Amerikaanse kunstenares Bria Goeller deze grafische 

afbeelding, met de titel ‘That little girl was me’. 

Beschrijf wat je ziet: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Het werk bevat tal van verwijzingen. Ga op zoek naar deze verwijzingen: 

1) De titel ‘That little girl was me’.  Waar slaat deze titel op?   

Tip: https://youtu.be/JYMm3tivK7A?t=70 

2) De vrouw in pak: wie is ze? Zoek haar naam op en leg uit bij welke belangrijke 

gebeurtenis in januari 2021 zij een rol speelde. 

3) Het schaduwmeisje: wie is ze? 

Tip: het schaduwmeisje verwijst naar een ander kunstwerk: ‘The Problem We All Live 

With’ van Norman Rockwell. 

Waarover gaat het kunstwerk van Norman Rockwell waarin dit meisje de hoofdfiguur 

is? 

Wat is de naam van het ‘schaduwmeisje’?  

 

4) Welke mensenrechten kun je verbinden aan het werk van Bria Goeller en leg uit 

waarom.  

https://youtu.be/JYMm3tivK7A?t=70
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Voor de leerkracht 
 

Het grafisch werk van Bria Goeller ‘That little girl was me’ toont Kamala Harris, tegen de 

achtergrond van een witte muur.  

De schaduw toont de contouren van Ruby Bridges, het kleine meisje op het schilderij van 

Norman Rockwell ‘The Problem We All Live With’. 

Antwoorden op de vragen: 

1) De titel ‘That little girl was me’. Waar slaat deze titel op? 

Tijdens de voorverkiezingen van de Democratische Partij in de VS gingen twee 

kandidaten voor de nominatie tot presidentskandidaat met elkaar in debat: Kamala 

Harris en Joe Biden. Harris confronteerde Biden met een vroeger standpunt over gratis 

busvervoer van kinderen naar school.  

Dat gratis busvervoer werd gezien als een middel om Amerikaanse openbare scholen te 

desegregeren. Kinderen uit achterstandswijken - meestal gekleurde kinderen - konden op 

die manier integreren in overwegend witte scholen. Maar veel witte gemeenschappen en 

lokale overheden verwierpen dat idee en zonder dwang van de federale overheid bleven 

scholen gesegregeerd. 

In het fragment uit het debat hoor je Kamala Harris zeggen: “That little girl was me”. 

https://youtu.be/JYMm3tivK7A?t=63     (1:02 tot 1:24)  

"Er was een klein meisje in Californië dat deel uitmaakte van de tweede klas. Om de 

openbare scholen te integreren werd ze elke dag met de bus naar school gebracht. Dat 

kleine meisje was ik," zei Harris. 

Biden reageerde dat hij destijds (ruim 50 jaar geleden) geloofde dat de beslissing om 

studenten al dan niet tussen schooldistricten te vervoeren als een manier om scholen te 

desegregeren, op lokaal niveau moest worden genomen. "Ik was niet tegen het 

busvervoer in Amerika", zei Biden. “Waar ik tegen was, is busvervoer in opdracht van het 

ministerie van Onderwijs. Daar was ik tegen.” 

2) De vrouw in pak: wie is ze? Zoek haar naam op en leg uit van welke 
belangrijke gebeurtenis in januari 2021 zij deel uitmaakte. 

Kamala Harris is een Amerikaanse politica van de Democratische Partij. Ze was 

presidentskandidate tijdens de voorverkiezingen en werd Joe Bidens ‘running mate’ bij de 

presidentsverkiezingen in november 2020. Ze werd in januari 2021 vicepresident van Joe 

Biden en is de eerste Indiaas-Afro-Amerikaanse en de eerste vrouwelijke vicepresident in 

de Amerikaanse geschiedenis. 

3) Het schaduwmeisje: wie is ze? 

Een tip: het schaduwmeisje verwijst naar een ander kunstwerk, namelijk van Norman 

Rockwell. 

Waarover gaat het kunstwerk van Norman Rockwell waarin dit meisje de hoofdfiguur is? 

Wat is de naam van het ‘schaduwmeisje’?  

https://youtu.be/JYMm3tivK7A?t=63


 

‘The Problem We All Live With’ is een schilderij uit 1964 van Norman Rockwell. Het wordt 

beschouwd als een iconisch beeld van de Civil Rights Movement in de Verenigde Staten.  

Het toont Ruby Bridges, een zesjarig Afro-Amerikaans meisje op weg naar de William 

Frantz Elementary School - een geheel witte openbare school - op 14 november 1960 

tijdens de desegregatiecrisis in New Orleans.  

Omwille van bedreigingen met geweld wordt ze begeleid door vier Amerikaanse 

‘marshals’. Het schilderij is zo gekaderd dat de hoofden van de marshals bij de schouders 

zijn weggesneden. Op de muur achter haar staat het raciale scheldwoord ‘nigger’ en de 

letters ‘KKK’. Een tomaat die tegen de muur is gegooid is ook zichtbaar. De witte 

demonstranten zijn niet zichtbaar. De toeschouwer bekijkt de scène vanuit hun 

standpunt. Het schilderij is olieverf op doek en meet 91 cm hoog en 150 cm breed.  

 

 

 

'The Problem We All Live With' (1964) 
De Standaard/Cultuur - 17 Mar. 2018 

 
Elke zaterdag toont iemand ons zijn favoriete beeld: het werk dat altijd opnieuw beroert, troost of inspireert. 
Vandaag: Carll Cneut. 
 
'Ik groeide op in een dorpje in West-Vlaanderen. Er was niet veel, maar wel een kleine bibliotheek. Eén rek stond 
vol met boeken over kunst. Toen ik dat ontdekte, ging ik elke week in die boeken kijken. Vooral naar de beelden. 
Waar ik dit werk van Norman Rockwell voor het eerst zag herinner ik me niet precies, maar de kans is dus groot 
dat het in een van die boeken was. En het is me mijn hele leven bijgebleven. Ik hou ook erg van het illustratief 
werk van Rockwell, maar dit schilderij springt er voor mij uit. Het thema, de compositie, het kleurgebruik: het 
ontroert me nog altijd.' 
 
'Ruby Bridges, een zesjarig zwart meisje, wandelt naar school. Het is 14 november 1960. Als allereerste 
kleurlinge gaat ze naar een publieke, blanke school. Daar komt zoveel protest tegen, dat ze door vier U.S. 
marshals begeleid moet worden. Het werk werd een soort iconisch beeld van de Civil Rights Movement in 
Amerika. Los van de prachtige esthetiek ervan - hij schraapte zelfs gruis van muren en mengde die met de verf 



waarmee hij de muur op dit werk schilderde - is het dus ook een politiek werk. Maar Norman Rockwell maakte 
eveneens veel illustratieve kunst. Hij is een soort peetvader van de illustratie en beïnvloedde mijn werk, net als 
Ensor. Al begon het voor mij allemaal met die boeken uit de bib én met Soubry: de spaarpunten die ik inruilde 
voor boeken en prenten.' 'Ook de titel van dit werk intrigeert: The problem we all live with. Want wie is die “we”? 
Zijn dat wij die naar het werk kijken? Zijn het de marshals? Is het het volk dat aan de kant van de weg met 
tomaten gooit en smerige dingen schreeuwt? Rockwell laat dat over aan de kijker. Je kan het werk op 
verschillende manieren interpreteren. Het confronteert je met de vraag: waarom is dit zwarte meisje een 
probleem? Maar door die titel kan je die vraag doortrekken naar een bredere ongelijkheid dan enkel die rond 
racisme. Het roept vragen op over hoe wij als mensen op elkaar reageren wanneer iemand er anders uitziet of 
zich anders gedraagt - al is dat louter mijn interpretatie, natuurlijk.' 
 
'Het meisje staat ook niet centraal in beeld maar ietsje naar links. Dat komt omdat het schilderij in 1964 als 
illustratie gebruikt werd op een dubbele pagina in een magazine. Dan moet je rekening houden met een marge 
links en rechts van de nietjes. Een praktisch toeval, maar het maakt het werk net heel sterk. Want daardoor 
ontstaat een sprekende leegte in het midden. Net als de kadrering. De afkapping van het beeld bij de schouders 
van die marshals. Geen hoofden. Anonimiteit. Daardoor worden ze een soort symbool. In mijn allereerste 
boekillustraties deed ik het ook vaak, de tekening abrupt stoppen waar het blad eindigt. Dat was in die tijd not 
done. Commercieel niet interessant. Uitgevers wisten zich daar geen raad mee. Maar ik vind het net fijn dat een 
kijker een beeld zélf moet afmaken. In zijn hoofd voort tekenen. Het net als Rockwell in dit werk deels overlaten 
aan de kijkers. Hen niet te veel betuttelen.'  
 
Joke Van Caesbroeck 
Carll Cneut is illustrator.  
Copyright © 2018 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden 

 

Ruby Bridges 

    

 

Op 14 november 1960 liep Ruby Bridges naar school, begeleid door vier federale 

‘marshals’, terwijl een blanke menigte haar beledigingen toeriep. Het meisje was 6 jaar 

oud. Ze zou als de eerste zwarte leerling in het eerste leerjaar starten op de William 

Frantz Elementary School in New Orleans.  

Tot dan waren de scholen in de meeste zuidelijke staten van de VS gesegregeerd. 

Segregatie op openbare scholen was echter ongrondwettig verklaard door het 

Hooggerechtshof en dus eisten de ouders van Ruby het recht op om hun dochter in de - 

tot dan volledig witte - school in te schrijven. Tot groot ongenoegen van een groot deel 

van de witte gemeenschap. 

Toen Ruby Bridges op die eerste schooldag bij haar klas aankwam waren alle andere 

leerlingen vertrokken. De rest van het schooljaar kreeg ze in haar eentje les van haar 

lerares. Het hele schooljaar lang werden Ruby en haar familie bedreigd. Supermarkten 



weigerden haar moeder iets te verkopen. Haar vader verloor zijn baan. De familie kreeg 

voortdurend doodsbedreigingen. 

Toen Ruby het volgende schooljaar naar het tweede jaar overging schreven acht zwarte 

leerlingen zich in voor het eerste leerjaar en verdween de schimpende menigte aan de 

schoolpoort.  

4) Welke mensenrechten kun je verbinden aan het verhaal van Kamala Harris 
en Ruby Bridges en leg uit waarom. 

Laat de leerlingen de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens erbij nemen. 

Volgende artikelen kunnen gelinkt worden aan het verhaal van Kamala Harris en van 

Ruby Bridges. 

De artikelen 1 en 2 garanderen gelijkheid voor alle mensen. 

Artikel 3 verwijst naar de onschendbaarheid van personen, een recht dat bij Ruby 

Bridges en haar ouders in gevaar kwam. 

De artikelen 7, 8 en 10 kunnen gelinkt worden aan het feit dat de ouders van Ruby 

Bridges haar inschrijving in de school moesten afdwingen via de rechtbank en dat het 

meisje beschermd werd door federale ordehandhavers tegen de agressieve menigte aan 

de schoolpoort. 

Bij het artikel 19 over de vrijheid van mening en meningsuiting kan de vraag voorgelegd 

worden aan de leerlingen of de blanke voorstanders van segregatie het recht hebben hun 

ongenoegen te uiten zoals dat gebeurde bij Ruby Bridges.  

Artikel 21 sluit aan bij de kandidatuur van Kamala Harris en Joe Biden en bij de 

verkiezingen voor het Amerikaanse presidentschap. 

Artikel 26 verwijst naar de vrijheid van ouders om hun kinderen naar een school naar 

keuze te sturen. 

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 

 

Artikel 1 

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd 

met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van 

broederschap te gedragen. 

 

Artikel 2 

Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, 

zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, 

politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, 

geboorte of andere status. 

 

Artikel 3 

Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. 

 

Artikel 7 

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke 

bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere 

achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke 

achterstelling. 

 



Artikel 8 

Eenieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke 

instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij 

Grondwet of wet. 

 

Artikel 10 

Eenieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn 

zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van 

zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem 

ingestelde strafvervolging. 

 

Artikel 19 

Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de 

vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en 

ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te 

geven. 

 

Artikel 21 

1. Eenieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, 

rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers. 

2. Eenieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de 

overheidsdiensten van zijn land. 

3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal 

tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden 

krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens 

een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert. 

 

Artikel 26 

1. Eenieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het 

lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. 

Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. 

Hoger onderwijs zal openstaan voor eenieder, die daartoe de begaafdheid bezit. 

2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke 

persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de 

vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal 

de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede 

steunen. 

3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en 

onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.  



Eindtermen 

Eindtermen Cultureel bewustzijn en culturele expressie  

 

Uitingen van kunst en cultuur waarnemen en conceptualiseren  

 

Kunst- en cultuuruitingen gaan altijd over iets. Soms dient dat onderwerp zich direct aan 

(bv. bij een portret), soms is dat minder duidelijk. Alleszins is het aantal onderwerpen 

van kunst- en cultuuruitingen eindeloos: geboorte, dood, liefde, geschiedenis, het 

alledaagse, rituelen, kunst zelf …  

 

Reflectie op het onderwerp van kunst- en cultuuruitingen wordt mogelijk vanaf het 

moment dat er betekenis aan gegeven wordt. De betekenis krijgt mede vorm door het 

onderwerp dat door de waarnemer wordt herkend of wordt toegeschreven aan de kunst- 

of cultuuruiting. Door die kennis, gevoelens en gedachten te delen krijgt de kunst- en 

cultuuruiting niet alleen betekenis voor een individu maar ook voor een hele 

cultuurgemeenschap. Door het bewust inzetten van de verschillende zintuigen wordt de 

culturele basisvaardigheid ‘waarnemen’ versterkt. Kenmerken van kunst- en 

cultuuruitingen zintuigelijk verkennen en overdenken verrijkt en verdiept het culturele 

bewustzijn en de culturele expressie. Zo wordt men sterker in zijn persoonlijke 

ontplooiing, in zijn maatschappelijke participatie en in zijn levenslang leren.  

 

Ook de bedoelingen van kunst- en cultuuruitingen zijn divers; decoreren, ontluisteren, 

praktisch gebruiken, informeren, confirmeren, revolteren, emoties uitdrukken en 

expressie uiten … Het kunnen herkennen en benoemen van de waarde en de functie van 

kunst- en cultuuruitingen zowel voor zichzelf als voor een maatschappij verdiept de 

beleving ervan. De toenemende culturele diversiteit maakt dat men best een brede 

waaier aan onderwerpen en bedoelingen kan onderscheiden. Vele kunst- en 

cultuuruitingen laten zich immers niet vatten in één betekenis. Het ontwikkelen van de 

culturele basisvaardigheid ‘conceptualiseren’ staat hier centraal. Via woorden, klanken, 

beelden, geuren, smaken … die voor hem of haar betekenis hebben, bouwt iemand een 

conceptueel kader op. Om flexibel op de veranderingen in de samenleving te kunnen 

inspelen, is het van belang dat men zich bewust is van dit kader en van het dynamische 

karakter ervan. Concepten zijn steeds in evolutie door de ontmoetingen van iemand met 

zijn en andere culturen. In een maatschappij waarin (sub)culturen steeds sneller wijzigen 

en evolueren (bijvoorbeeld door migratie en globalisering) is dit een noodzaak.  

 

Uitingen van kunst en cultuur waarnemen en conceptualiseren.  

8.1 De leerlingen erkennen het belang van waargenomen kunst- en cultuuruitingen voor 

zichzelf en hun eigen leefwereld. (attitudinaal)  

8.2 De leerlingen onderscheiden via waarnemingen van kunst- en cultuuruitingen het 

zintuiglijk waarneembare, de bedoelingen en het onderwerp ervan.  

8.3 De leerlingen beschrijven aan de hand van aangereikte criteria de interactie tussen 

het zintuiglijk waarneembare, de bedoelingen en het onderwerp van kunst- en 

cultuuruitingen.  



Uitingen van kunst en cultuur duiden in relatie tot de maatschappelijke, 

historische en geografische context waarin ze zich manifesteren.  

8.4 De leerlingen brengen kunst- en cultuuruitingen in verband met de context waarin 

deze voorkomen.  

 

Uitingen van kunst en cultuur beleven en de waardering ervoor duiden.  

8.5 De leerlingen drukken hun gedachten en gevoelens uit bij het waarnemen van kunst- 

en cultuuruitingen.  

 

Eindtermen Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake 

samenleven 

Democratische principes en democratische cultuur kaderen binnen de moderne 

rechtsstaat.  

 

7.4 De leerlingen hanteren strategieën om met vooroordelen, stereotypering, 

machtsmisbruik en groepsdruk om te gaan. 

7.5 De leerlingen reflecteren kritisch over de voordelen en de uitdagingen verbonden aan 

diversiteit. 

7.6 De leerlingen lichten met historische en actuele voorbeelden mechanismen achter 

onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme toe. 

Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan. 

 

7.7 De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen en bij te sturen. 

(attitudinaal) 

7.8 De leerlingen hanteren strategieën om op een geïnformeerde en beargumenteerde 

wijze in dialoog te gaan over maatschappelijke uitdagingen. 

Democratische principes en democratische cultuur kaderen binnen de moderne 

rechtsstaat. 

 

7.16 De leerlingen komen op voor de eerbiediging van de rechten van de mens en het 

kind en voor sociale rechtvaardigheid. (attitudinaal) 

7.17 De leerlingen appreciëren de democratische principes en het samenleven in een 

democratie. (attitudinaal) 

7.18 De leerlingen onderscheiden in concrete situaties het belang en de impact van 

mensenrechten. 

7.19 De leerlingen onderscheiden de dynamiek van de rechtsstaat, die gebaseerd is op 

grondrechten en wederkerigheid.      
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