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Eeuwige (?) liefde
Opdracht 1
1
2
3
4
5

6
7

Goed lezen (en/of luisteren)

warm – koud, guur
Ook goed: veilig – onveilig
Dat er geen echte veiligheid is.
‘Ik geloof in jou en mij’
‘En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing, de glans van het
gouden zonlicht in jouw haar.’
a
Na de eerste twee strofen begint het refrein met ‘want je kunt niets zeker
weten’; na de derde strofe begint het refrein met ‘En je kunt ...’
b
Ja, de onzekerheid is geaccepteerd, hoort er bij, is niet meer de grote
angst.
Ten dele. Naast het romantische beeld van het gouden zonlicht en zo is er ook het
weten dat de toekomst onzeker is.
Hier niet: er is veiligheid, maar ook onzekerheid.

Opdracht 2

Beschrijving eeuwige liefde ik-figuur

Opdracht 3

Vergelijken

Opdracht 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Goed lezen

Alles wat ze bezaten voor het huwelijk, wordt gemeenschappelijk eigendom.
a
Dan zijn de partners gelijkwaardig.
b
moreel argument
a
– aansluiten op de praktijk
– aansluiten bij andere landen
b
argument op basis van (gewenste) gevolgen
a
Het huwelijk wordt een gescheiden huishoudboekje.
b
In het huwelijk blijven de partners een gescheiden (financieel) leven
leiden.
a
Als iemand niet gelooft in de goede bedoelingen van de mensen.
b
Omdat de politici nu ook al niet meer in de goede bedoelingen geloven en
daarom alles willen regelen.
a
alinea 9 t/m 14
b
alinea 15
Het is niet zeker of alle huwelijken die niet in een scheiding eindigen, geen
huwelijkse voorwaarden kennen.
toegeving
voorbeeld als argument
Een regeling waarin wordt vastgelegd hoeveel iedere partner van het
gezamenlijke bezit krijgt.
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gelijkwaardigheid: met gedeelde rijkdom of schuld
voorwaarden waardoor een machtsstructuur ontstaat
Omdat de maatschappij steeds individualistischer wordt.
moreel argument
Nee, blijkens de twee laatste alinea ziet hij heel goed de werkelijkheid.
geen
Beschrijving eeuwige liefde Philip Huff

Opdracht 6

Beschrijving eeuwige liefde Kamerleden

Opdracht 7

Uiteenzetting

Opdracht 8

Samenvatten

De kern van je formulering moet zijn:
1
Onze wensen zijn vaag. Omdat we onszelf niet kennen, weten we ook niet wie we
zoeken.
2
Ook de ander heeft geen zelfkennis, en dus leren we elkaar niet kennen.
3
Omdat we niet gewend zijn aan geluk, kiezen we iemand die ons op de bekende
manier zal teleurstellen.
4
Alleen zijn is erg, en daarom kiezen we te snel.
5
We vertrouwen te veel op gevoelens.
6
We weten te weinig van de liefde.
7
We denken dat we een uitzondering zijn, leren niet van de ervaringen van
anderen.
8
We denken dat het huwelijk een eind aan alle gezoek kan maken.
Opdracht 9

1
2
3

Soorten huwelijken

Soort huwelijk
verstandshuwelijk
romantisch
huwelijk
psychologisch
huwelijk

Opdracht 10

Gebaseerd op ...
bezit
gevoelens

Probleem / Bezwaar
had niets met geluk te maken
we kennen onze gevoelens te weinig

kennis van onszelf en van de
ander

moet nog worden ontwikkeld

Beschrijving eeuwige liefde Alain de Botton

Opdracht 11

Reactie

Opdracht 12

Discussie

-
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