
 

 www.f-site.nu 

 

Angela Davis – 
Internationale ster van 

het Amerikanisme 
  

Algemeen 

Periode: Moderne tijd (1800-heden) 
Tijdvak 10: Tijd van televisie en computer (1950-heden) 
Kenmerkende aspecten: 
- De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een                    
- wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog. 
- De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren 1960 aanleiding gaf tot 
ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen. 
- De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen. 
Niveau: 3 havo-vwo/bovenbouw havo-vwo 
Tijd: 15 minuten 
Leerdoelen: 
   - Je krijgt inzicht in de positie die Angela Davis innam ten tijde van de Koude Oorlog.  
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OPDRACHT 
 
Lees of bespreek met je docent de biografie van Angela Davis op F-site.nu of 
op dit opdrachtenblad. Beantwoord onderstaande vragen.  
 
VRAAG 1 

a. Welke twee ideologische blokken stonden na de Tweede Wereldoorlog 
tegenover elkaar ten tijde van de Koude Oorlog?  

b. In welk blok en met name welke landen was Angela Davis juist populair? 
Leg je antwoord uit.  

c. Lees het volgende citaat:  
‘Communisten zijn een gevaar voor dit prachtige overheidssysteem dat wij 
allen delen en waar we trots op zijn" 
 
Dit stelde de Amerikaanse president Ronald Reagan zodat hij o.a. de 
communistische Angela Davis kon laten ontslaan van haar baan bij de 
universiteit. In juni 1970 schreef hij dit in een memo. Waarom wilde de 
president Angela Davis laten ontslaan? Leg je antwoord uit.  
 
d. Bekijk onderstaande afbeeldingen. Er staat: 100.000 rozen voor Angela 
Davis. Met deze actie werden schoolkinderen opgeroepen om rozen aan 
Angela Davis in de gevangenis te sturen.  
 

 
 
e. In welk land denk je dat deze actie plaats vond?  

f. Wat wilden de initiatiefnemers met deze actie bereiken denk je?   

VRAAG 2  
 
Een beroemde quote van Angela Davis is:  
 
"Ik accepteer niet langer de dingen die ik niet kan veranderen… ik verander de 
dingen die ik niet kan accepteren." 
 
Probeer in je eigen woorden uit te leggen wat Angela Davis hiermee bedoelde 
te zeggen.  
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BIOGRAFIE   

Angela Davis (1944 - heden) is een Amerikaanse politiek activiste en filosofe. Ze 
werd een icoon door haar strijd tegen het Amerikaanse establishment in de jaren 
’60.  
 
Angela Davis was in de jaren ’60 en ‘70 betrokken bij de Black Panther Party. 
Vanwege de aanslagen van de Ku Klux Klan, het geweld van de politie tegen de 
Afrikaans-Amerikaanse bevolking en de moord op Martin Luther King wilden de 
Black Panters radicaal een eind maken aan racisme. De hoogopgeleide Angela 
Davis was vanwege haar vlammende betogen heel populair bij de Black Panters. 
 
Door de Amerikaanse regering en politie werd Davis gevreesd. Ze werd als 
‘terrorist’ afgeschilderd en in 1970 onterecht beschuldigd van een moord op een 
rechter. Ze werd wereldnieuws omdat zij op de ‘Most Wanted’-lijst van de FBI 
kwam en gearresteerd werd. Mensen over de hele wereld pleitten voor haar 
vrijlating. Met succes: ze werd vrijgesproken. In communistisch Oost-Europa werd 
ze heel populair vanwege haar strijd stegen het Amerikaanse establishment.  
 
Angela staat ook aan de wieg van de zwarte feministische beweging. Volgens 
Davis was het feminisme vooral op witte vrouwen gericht. De zwarte 
burgerrechtenbeweging richtte zich juist vooral op mannen. Angela wil tot op de 
dag van vandaag al deze dingen verenigen en verschillende vormen van 
discriminatie tegelijk bestrijden. 
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