De IJzeren Eeuw
Vrouwen voorwaarts
Leeftijd:

16-18 jaar 16-18 jaar

Niveau:

VO bovenbouw

Samengevat
In de negentiende eeuw zaten vrouwen uit de hogere
klasse vooral thuis. De straat op gaan of werken was
onfatsoenlijk want op straat liepen alleen prostituees en
dienstmeiden. Vrouwen uit de lagere klasse moesten wel
werken om in hun onderhoud te voorzien. Schrijfster
Betsy Perk wilde aan de buitenwereld laten zien wat zij
deed. Toen ze na de dood van haar vader afhankelijk werd
van aalmoezen bleef Betsy strijdbaar. Ze richtte een
tijdschrift op en een vereniging: Arbeid Adelt. Betsy streed
voor economische onafhankelijkheid van de vrouw.
Die strijd is vandaag de dag nog niet gestreden.
Vakgebied
Geschiedenis
Kernbegrippen
Industrialisatie - socialisme - emancipatie - feminisme
Kerndoel

Kijkvragen
1a Waartegen streed Betsy Perk?
b En waarvoor streed zij?
2 Wat was een ‘oude jongejuffrouw’?
A Een vrouw zonder vader.
B Een ongetrouwde vrouw.
C Een werkende vrouw.
3 Wanneer wordt Betsy Perk bevestigd in haar idee
dat veel andere vrouwen ook ontevreden zijn over
hun afhankelijkheid?
4 Betsy richt de vereniging ‘Arbeid Adelt’ op.
Deze bestaat nog steeds. Wat zal nu de doelstelling
van deze vereniging zijn?
A Vrouwen ondersteunen in hun opleiding.
B Vrouwen opleiden tot handwerksters.
C Vrouwen helpen bij het vinden van werk.
5 Tegenwoordig wordt er nog steeds gestreden voor
gelijkheid en onafhankelijkheid van vrouwen.
Waarom is dat nog steeds nodig?
6 In het fragment wordt de fiets gebruikt als
symbool voor de vrijheid van vrouwen. Leg uit.

Deze video sluit aan bij het examenprogramma
geschiedenis, domein B Oriëntatiekennis. Tijdvak 8,
kenmerkend aspect: de opkomst van politiekmaatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme,
socialisme, confessionalisme en feminisme.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘De IJzeren eeuw’.
Op de programmapagina op Schooltv.nl staan nog meer
videoclips over de vrouwenbeweging in de negentiende
eeuw, bijvoorbeeld over Aletta Jacobs.
Antwoorden
1a fatsoensnorm, ongelijkheid. b afhankelijkheid, recht om
te werken 2 B. 3 Als zij een oproep doet in haar tijdschrift
om handwerken te verkopen en er 400 vrouwen reageren,
4 A. 5 Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen,
zijn ondervertegenwoordigd in hoge posities in de samenleving. 6 Fietsen gaf vrouwen letterlijk bewegingsvrijheid:
het stuur in eigen handen nemen. 7 Zij moest regeren
vanuit een monarchistisch model, ooit opgebouwd door
mannen. Zij kon zich niet losmaken van de protocollen,
zij was dus geen rolmodel voor feministen en wilde ook
niet als dusdanig beschouwd worden.
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Verdiepingsvraag
7 Voor de feministen was het gunstig dat er een
vrouwelijk staatshoofd was in die tijd, maar
Wilhelmina wilde geen instrument voor de
vrouwenbeweging zijn. Wat konden haar bezwaren
geweest zijn?

