TEST JOUW FAVORIETE FILM!
Een hele simpele manier om te testen of een film, TV-serie of boek #BeperktZicht zou
kunnen hebben, is de Bechdel test. Een film slaagt voor de test als er minstens twee
vrouwelijke personages in voorkomen die een voornaam hebben en met elkaar spreken
over een andere onderwerp dan over een man. Dit klinkt misschien als iets vanzelfsprekends,
maar shocking feitje: bijna de helft van de films slaagt niet voor de test. Zelfs wereldberoemde films als Star Wars, Avatar en Harry Potter halen de eindstreep niet.
Benieuwd hoe dit werkt? Ga er lekker een avondje voor zitten met een flinke bak popcorn
of een goed glas wijn en test jouw favo films zelf!

De Bechdel test is vernoemd naar de Amerikaanse Alison Bechdel. Zij tekende in 1985 een strip
waarin het hoofdpersonage verklaarde dat ze alleen nog maar naar films kijkt waarin minstens 2
vrouwen voorkomen die met elkaar praten over iets anders dan over een man. Grofweg de helft
van alle films haalt deze test niet.*
Er zijn ook veel toevoegingen op de test. Wij delen hier een uitgebreidere versie, omdat de originele
test niks zegt over het karakter van de personages en hun invloed op de verhaallijn, terwijl wij dat
wel belangrijke onderdelen vinden.
Deze test is geen waterdichte manier om verhalen op seksisme te testen, maar eerder een
introductie om je bewust te worden van de ongelijke representatie van vrouwen en mannen.
Met de test kun je bijhouden of vrouwen en mannen gelijkwaardig worden gerepresenteerd.

* BRON: BECHDELTEST.COM/STATISTICS/

Hoe werkt het?
Kijk een film en beantwoord de 4 vragen. Als je een vraag met ‘ja’ kunt beantwoorden zet je
een vink in het betreffende vakje. Heeft een film in elk vakje een vink, dan is de film geslaagd
voor de test. Is de uitkomst verrassend of wil je anderen inspireren hetzelfde te doen? Deel de
test en jouw uitkomst dan via social media met #BeperktZicht.

Veel plezier!

De Bechdel test
Zitten er minimaal 2
vrouwen in het verhaal
die allebei een voornaam
hebben?

Zijn er minimaal 2
vrouwen die met elkaar
praten over iets anders
dan over een man?

Is minimaal 1 van de
vrouwen relevant voor het
plot? Als je bijvoorbeeld
alle vrouwen uit het
verhaal haalt, verandert
het plot dan?

Worden de vrouwelijke
personages op nietstereotype en/of
veelzijdige manieren
weergegeven?**

Titel:

Titel:

Titel:

Titel:

Vergelijk het aandeel van vrouwen met dat van mannen:
Zitten er minimaal 2
mannen in het verhaal
die allebei een voornaam
hebben?

Zijn er minimaal 2
mannen die met elkaar
praten over iets anders
dan over een vrouw?

Is minimaal 1 van
de mannen relevant
voor het plot? Als je
bijvoorbeeld alle mannen
uit het verhaal haalt,
verandert het plot dan?

Worden de mannelijke
personages op nietstereotype en/of
veelzijdige manieren
weergegeven?

Titel:

Titel:

Titel:

Titel:

**DENK AAN STEREOTYPEN ALS: DE BOSSY BITCH, ZORGENDE MOEDER, VROUWEN DIE SLECHT IN WISKUNDE ZIJN, ‘ASIAN BEST FRIEND’,
SEKSPOES, PRINSES IN NOOD, ‘GAY BEST FRIEND’, MANNEN DIE ALLEEN AAN SEKS KUNNEN DENKEN, ETC.

Wil je meer weten over stereotypering in films en boeken, maar ook in het dagelijks leven?
Ga dan naar www.beperktzicht.nl.

