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Inleiding.  

Ons verslag gaat over vrouw en geschiedenis. De vrouw wordt in de geschiedenisboeken niet 
veel genoemd, want zij stond altijd op de achtergrond. Nu kunnen meisjes naar school en 
een goede opleiding volgen. De vrouw werd vroeger als machine gebruikt: Kinderen krijgen 
en voor het huishouden zorgen en de echtgenoot tevreden houden. In de jaren zestig 
kwamen de vrouwen van de middenstand op voor de rechten van de vrouw. En na 
jarenlange inspanning en moeite kun je als vrouw nu kiezen om te gaan werken of te gaan 
studeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De vrouw van vroeger. 
Voor de jaren zestig, was het zo dat de man uit werken ging en de vrouw bleef thuis om voor 
de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. De vrouw mocht 
niks. Na de oorlog was gezinspolitiek erg belangrijk, de overheid was 
ervan overtuigd dat moeder zijn en werken niet samenging. Ook waren 
er wetten, die zeiden dat wanneer een vrouw trouwde zij automatisch 
ontslagen werd. 
Zij mochten ook niet gaan studeren, de eerste vrouw op de Universiteit 
was Aletta Jacobs. Zij werd arts in 1878. Maar zij kwam ook op voor 
stemrecht van de vrouw. De man mocht wel stemmen, werken en als 
hij dan ’s avonds thuiskwam, hoefde hij niets meer te doen in het 
huishouden. 
In de jaren zestig nam de welvaart toe, hierdoor konden mensen meer 
spullen kopen, daardoor ontstonden er meer banen, mannen konden 
deze nieuwe banen niet alleen opvullen, dus de vrouwen waren nodig voor het werk. Dit 
maakte de vrouwen mondiger.  
In 1968 werd de man-vrouw maatschappij opgericht. Deze maatschappij wilde gelijke 
rechten, gelijke lonen en gelijke taakverdeling tussen man en vrouw. Het resultaat was dat 
de vrouw meer ging werken en dat de man mee ging doen in het huishouden.  
 
 
De 1e feministische golf. 
Rond 1900 ontstond er een vrouwenbeweging. Het waren vooral vrouwen uit de 
middenklasse. De vrouwen die dat deden, deden het ook omdat ze zich verveelden. Ze 
werden feministen genoemd. Het feminisme is een maatschappelijke en politieke beweging 
die ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch bekijken en vrouwen 
emancipatie nastreven. Deze vrouwen streden voor beter onderwijs voor meisjes. Maar ook 
voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en voor stemrecht. Via de politiek wilden ze de 
arbeidersklasse verbeteren. In 1919 werd het vrouwenkiesrecht ingevoerd. 
De feministen van de jaren zestig kwamen op voor vrouwenemancipatie. Dat betekende dat 
de vrouw zelfstandig was en voor zichzelf kon zorgen.  
 
De 2e feministische golf.  
Door de man-vrouw maatschappij ontstond de tweede feministische golf, deze tweede golf 
ging over gelijke kansen en opleidingen. Er werden praatgroepen opgericht waar vrouwen 
ervaringen deelden en keken naar de maatschappij. De Amsterdamse 
praatgroepenbeweging hadden een technische school, dit gebouw werd het vrouwenhuis 
genoemd. Andere steden en buurten kregen ook zo’n huis. De strijd voor het recht op 
abortus was ook een groot punt, de Dolle Mina’s vonden dat vrouwen baas waren over 
eigen buik. Een van de belangrijkste acties van hen was het bezetten van een abortuskliniek.  
De Dolle Mina’s werden opgericht in 1969, zijn hadden unieke acties: zij wisten de aandacht 
te vestigen op de ongelijke rechten van man en vrouw. Zij probeerden de positie van de 
vrouw in de maatschappij te verbeteren. In 1968 werd de Mammoetwet ingevoerd: de 
meisjesscholen verdwenen en er kwamen gelijke kansen voor jongens en meisjes. 
 
 
 



 
Hoe staat de vrouw nu? 
In de jaren zeventig ontstonden er nieuwe scholen: dit waren de Moedermavo’s voor 
vrouwen die al kinderen hadden, zij volgden les wanneer de kinderen op school zaten. Na 
deze opleiding hadden zij veel meer kans op een goede baan. 
In 1975 kwam er een wet, waarin de lonen van de man en de vrouw gelijk werden. Ook 
volgde er bij solliciteren positieve discriminatie: wanneer een man en vrouw evengoed 
waren, gelijke opleiding en gelijke ervaring hadden dan werd de vrouw aangenomen.   
 
Conclusie:  
De mannen, maar ook de vrouwen werken nu allebei. Het kan wel zo zijn dat de vrouw nu 
wat minder lang werkt, om het huishouden te doen en voor de kinderen te zorgen. Maar ook 
de mannen doen in veel gezinnen het huishouden. De meisjes en de jongens gaan nu samen 
naar school. De meisjes krijgen nu dezelfde mogelijkheden en kansen als de jongens. 
 
Bronvermelding. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Feminisme 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dolle_Mina 
Paragraaf 9 module 2. 
De aantekeningen van de PowerPoint.  
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