
 

Andere Tijden in de Klas 
Dolle Mina en de mannen 
 

Leeftijd: 13-15 jaarr16-18 jaar 
Niveau:  VO Bovenbouw 
 
Samengevat 
In Nederland begint de 
vrouwenemancipatie rond 1900 met de 
Eerste feministische golf. Vrouwen eisen 
het recht om te stemmen en gekozen te 
kunnen worden. Uiteindelijk krijgen ze dat 
recht ook. Eind jaren zestig van de 20e 
eeuw laten vrouwen opnieuw van zich 
horen. Een van de actiegroepen die wordt 
opgericht is Dolle Mina. Met ludieke acties 
probeert ze aandacht te vragen voor de 
nog altijd ondergeschikte positie van de 
vrouw.   
  
Vakgebied 
Geschiedenis: Moderne Tijd  
 
Kernbegrippen 
Eerste feministische golf, Tweede 
feministische golf, opkomst van 
emancipatiebewegingen  
 
Kerndoelen 
Periode De Koude Oorlog 1945-1991 
Tijdvak 10 Tijd van televisie en computer 
Kenmerkende aspecten 45+47 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op de 
programmapagina op Schooltv.nl is meer 
te vinden over feminisme. Bijvoorbeeld 
over Aletta Jacobs.   
 
Antwoorden 
1B 2 Vooral politieke strijdpunten, stem- 
en kiesrecht voor vrouwen en het recht 
voor vrouwen om hoger onderwijs te 
volgen. 3C 4 Er mag al tijdens de opvoeding 
geen onderscheidt worden gemaakt 
tussen jongens en meisjes 5 
Overeenkomst: streven naar verbetering 
van de positie van vrouwen. Verschil: 1e, 
vooral politieke thema's, 2e, vooral sociaal-
maatschappelijke thema’s. 

Kijkvragen 
 

                                         
 
1 Dolle Mina is vernoemd naar één van de 
eerste feministen. Wie is zij? 
A Koningin Wilhelmina 
B Wilhelmina Drucker 
C Aletta Jacobs 
D Florence Nightingale 
 
2 Wat zijn de strijdpunten van de Eerste 
feministische golf? 
 
3 Rond welk jaar (in de twintigste eeuw) is de 
tweede feministische golf ongeveer 
begonnen? 
A 1930 
B 1950 
C 1970 
D 1990 
  
Verdiepingsvragen  
 

              
 

4 Leg in eigen woorden uit wat wordt bedoeld 
met deze tekst van een ‘Dolle mina’-
demonstrante. 
 
5 Omschrijf de verschillen en 
overeenkomsten tussen de eerste en de 
tweede feministische golf. 
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http://schooltv.ntr.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-dolle-mina-en-de-mannen/
http://www.schooltv.nl/video/aletta-jacobs-strijdster-voor-rechten-voor-vrouwen/#q=aletta

