De jaren ‘60 in de klas
Vrouwenemancipatie
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
De meeste jonge vrouwen in Nederland
studeren, werken en plannen zelf
wanneer ze aan kinderen beginnen. Maar
daar is hard voor gestreden, want in 1960
ging dat nog heel anders. Als vrouw
trouwde je, werd je huisvrouw en zorgde
je voor de kinderen. Gelukkig kwam daar
in de jaren '60 verandering in.

Kijkvragen
1 Het begin van het feminisme in de jaren
‘60 begon met een artikel van Joke KoolSmit in De Gids.
a Hoe heette het artikel?
b Welke organisatie richtte Smit met twee
andere vrouwen op?
2 Joke Smit zei in het fragment uit de jaren
‘60 dat sommige vrouwen geëmancipeerd
zijn, maar vrouwen als groep niet.
a Wanneer zouden vrouwen als groep
geëmancipeerd zijn?
b Wat moesten mannen doen om dit
mogelijk te maken?

Vakgebied
Geschiedenis, maatschappijleer
Kernbegrippen
Feminisme, Dolle Mina, emancipatie
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Bovenbouw: Mens en Maatschappij: 37, 38,
51, 52, 53.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘De
jaren ‘60 in de klas’. Op Schooltv.nl vind je
meer over dit onderwerp, bijvoorbeeld:
‘Andere Tijden in de klas – Dolle Mina’.
Antwoorden
1a ‘Het onbehagen bij de vrouw’. 1b ManVrouw-Maatschappij. 2a Als vrouwen
evenveel inspraak in de maatschappij
hebben als mannen. 2b Mannen moesten
ook emanciperen. 3 Dolle Mina. 4a Omdat
ze per ongeluk zwanger werden. 4b Door
een abortus. 4c Omdat dat toen nog
verboden was. 5ab Eigen antwoord.

3 Er onstond nog een feministische
actiegroep die radicaler, fanatieker en
ludieker was. Hoe heette deze groep?
4 Inez van Eijk had in de jaren ‘60 veel
vrienden die ineens moesten trouwen.
a Waarom moesten ze trouwen?
b Hoe losten sommige vrouwen dit op?
c Waarom gebeurde dit stiekem?
Verdiepingsvragen
5a Vind jij dat de feministen uit de jaren
‘60 hun doel bereikt hebben? Leg uit.
b Vind je dat er nog iets aan de
vrouwenemancipatie verbeterd moet
worden? Zo ja, wat dan?
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