
Antwoordenvel bij de tekst ‘Thuis bevallen is typisch Nederlands’ 

 

1. ………………………. 

 

2. Eigen antwoorden 

 

3. ……………………………….. 

 

4. Bijvoorbeeld: 

- Veel Zweedse mannen en vrouwen hebben hun blonde haren gemeen. 

- Buitengewoon, ongeëvenaard, fameus, markant, speciaal en apart 

betekenen ongeveer hetzelfde als uniek. 

- (Voor)lezen voor het slapen gaan, ontbijten, mail checken en Sinterklaas vieren zijn 

voorbeelden van rituelen. 

- Het tegenovergestelde van een vechtersmentaliteit is alles maar op z’n beloop laten, 

niet je uiterste best doen. 

Het tegenovergestelde van een 9-tot-5-mentaliteit is ook buiten kantoortijden bezig 

zijn met je werk. 

Het tegenovergestelde van een uitstelmentaliteit is direct aanpakken, direct beginnen. 

 

5. Eigen antwoorden 

 

6. …………………………. 

 

7. Eigen antwoord 

 

8. ………………………….. 

 

9. Bijvoorbeeld: De tekst legt uit waarom het thuis bevallen behoort tot het Nederlands 

immaterieel erfgoed. Ook lezen we over argumenten voor en tegen de thuisbevalling. 

 

10. A. Beide behoren (binnenkort) bij het Nederlands materieel erfgoed. 

B.  De thuisbevalling. 

C. Massaal. 

D. Veel vrouwen bevallen in Nederland thuis, de thuisbevalcultuur past bij de 

Nederlandse mentaliteit om zelf te mogen kiezen en bevallen kent een aantal typisch 

Nederlandse gebruiken. 

E.  Door een uniek systeem met kraamverzorgsters die tot acht dagen na de bevalling 

thuis blijven helpen. 

F.  Ambachten 

G. Veranderlijk. 

H. Materieel erfgoed verandert niet, je geeft het niet door (het is er gewoon) en je kunt 

het vastpakken (het is tastbaar). 

I.  Positieve publiciteit, veel aandacht, de thuisbevalling staat op de kaart.. 

J.  Het zou er veiliger zijn en moeder en kind zijn omringd door alle zorg. 

K.  Je loopt minder snel een bacterie op, je ontwijkt corona, je wordt uitstekend begeleid 

en het is heerlijk om thuis in je eigen bed te bevallen.  



11. A.  De tekst vertelt dat veel vrouwen thuis bevallen in tegenstelling tot andere landen. 

B. De alinea legt uit wat immaterieel erfgoed is en wat het verschil is met materieel 

 erfgoed. 

C. Met de hand gemaakt, de klompen komen niet uit een machine. 

D. Je kunt het aanraken, beetpakken, betasten. 

E.  Door het systeem van kraamzorg. 

F.  Thuis bevallen komt in het nieuws. 

G. Blauw: De molens van Kinderdijk, de Waddenzee, het ir. D.F. Woudagemaal, 

Grachtengordel van Amsterdam….de overige acht voorbeelden is immaterieel 

erfgoed (rood). 

H. Roze en blauw, wieg, grootouders vernoemen, ooievaar, kraamvisite, planten van 

een boom, aangeven bij de burgerlijke stand. 

I.  Bijvoorbeeld: de mensen in het ziekenhuis hebben veel en dagelijkse ervaring (ze 

doen niet anders dan helpen bij de geboorte), in het ziekenhuis kan men snel iets 

doen voor pijnbestrijding, … 

J.  Eigen antwoorden.  

 

 


