
SLOTQUIZ :
 

1. In 1886 braken zware sociale onlusten uit. De regering besefte dat de levensomstan-
digheden van de arbeiders moesten verbeteren.

a.	 Er	werd	een	minimumloon	ingevoerd,	zodat	de	koopkracht	van	gezinnen	steeg.

b.	 Er	werd	geïnvesteerd	in		huishoudonderwijs	voor	meisjes	en	vrouwen:	ze	leerden	zo	het	beperkte	
gezinsinkomen	optimaal	te	gebruiken.

c.	 Vrouwenarbeid	werd	toegelaten,	zodat	ook	vrouwen	geld	konden	verdienen	voor	het	gezin.

2. Toen in 1934, in volle economische crisis, werd voorgesteld dat de overheid alleen nog 
mannelijk personeel zou aanwerven, was er voor één functie een uitzondering:

a.	 poetspersoneel

b.	 typisten

c.	 leerkrachten

3. In 1894 nam de Belgische Werkliedenpartij (BWP) algemeen enkelvoudig stemrecht 
(AES) voor mannen en vrouwen op in het partijprogramma. Waarom besloot ze in 1901 
het vrouwenstemrecht tijdelijk op te geven?

a.	 Op	vraag	van	de	liberalen:	die	wilden	AES	voor	mannen	(een	eis	van	de	BWP)		steunen,	maar	zon-
der	vrouwenstemrecht.	Ze	vreesden	dat	vrouwen	vooral	katholiek	zouden	stemmen.

b.	 Op	vraag	van	de	katholieken,	die	ook	AES	voor	mannen		wilden,	maar	vonden	dat	vrouwen	niet	aan	
politiek	hoorden	te	doen.

c.	 Na	het	bestuderen	van	een	wetenschappelijk	rapport	waren	ze	overtuigd	dat	vrouwen	niet	geschikt	
waren	voor	de	politiek.

4. In de 19de eeuw streefde vooral de katholiek kerk naar aparte jongens- en meisjes-
scholen. Gemengde kleuter- en lagere scholen werden aangemoedigd om:

a.	 jongens	in	de	voormiddag	les	te	laten	volgen	(ze	werkten	in	de	namiddag)	en	meisjes	in	de	namid-
dag	(zij	hielpen	‘s	morgens	in	het	huishouden).

b.	 verschillende	speeltijden	in	te	lassen.

c.	 jongens	en	meisjes	in	aparte	banken	te	zetten,	of	gescheiden	ingangen,	klassen	en	speelplaatsen	
te	voorzien.



5.  Sinds wanneer is er in de Belgische regering iemand verantwoordelijk voor gelijkheid 
man/vrouw?

a.	 Sinds	1920,	toen	vrouwen	verkiesbaar	werden	voor	het	Parlement.	Emile	Vandervelde	(BWP)	werd	
minister	van	Justitie	en		vrouwenemancipatie.

b.	 Sinds	1965:	het	was	een	bevoegdheid	van	de	eerste	vrouwelijke	minister	in	België,	Marguerite	De	
Riemaecker-Legot	(CVP).

c.	 Miet	Smet	(CVP)	werd	in	1985	staatssecretaris	voor	Leefmilieu	en	Maatschappelijke	Emancipatie.

6.  Terugkijkend op anderhalve eeuw werken aan meer gelijkheid man/vrouw, is de mees-
te vooruitgang geboekt op het vlak van:

a.	 wettelijke	gelijkheid	zowat	alle	ongelijkheden	tussen	mannen	en	vrouwen	zijn	uit	de	wet	verdwe-
nen.	

b.	 wettelijke	gelijkheid	op	het	werk:	in	2012	tellen	de	meeste	beroepen	evenveel	mannen	als	vrouwen.

c.	 speelgoed	en	kledij	voor	kinderen:	er	wordt	nu	veel	minder	onderscheid	gemaakt	dan	pakweg	50	
jaar	geleden.

7.  Gaan werken was omstreeks 1885 het minst aanvaard voor

a.	 arbeidersvrouwen

b.	 landbouwersvrouwen

c.	 vrouwen	uit	de	burgerij

8. In vergelijking met de 17de eeuw, was in de 19de eeuw de belangstelling van weten-
schappers voor man/vrouw-verschillen 

a.	groter

b.	even	groot

c.	kleiner

9. Wanneer een meisje en een jongen anno 1950 in het beroepsonderwijs kozen voor een 
richting textiel, dan

a.	 was	hun	opleiding	ongeveer	dezelfde.

b.	 was	hun	opleiding	sterk	verschillend:	jongens	leerden	hoe	de	machines	uit	de	textielindustrie	werk-
ten,	meisjes	leerden	naaien	en	breien.

c.	 klopt	de	vraag	niet,	er	bestond	toen	nog	geen	beroepsonderwijs	voor	meisjes.

10. De slogan ‘baas in eigen buik’ van feministes uit de jaren 1970, gaat over

a.	 gezonde	voeding

b.	 zwangerschap

c.	 schoonheidsidealen



Antwoorden & feedback

Vraag 1
[B].	De	overheid	meende	dat	een	beter	beheer	van	het	huishouden	de	armoede	zou	doen	afne-
men.	Er	kwamen	geen	hogere	lonen;	vrouwenarbeid	was	er	altijd	al	geweest.			

Vraag 2
[A]	Bij	het	poetspersoneel	konden	wel	nog	vrouwen	in	dienst	komen.

Vraag 3
[A].	Enkelvoudig	stemrecht	was	niet	in	het	voordeel	van	de	liberalen.	Door	het	alleen	aan	mannen	
te	geven,	hoopten	ze	hun	stemmenverlies	te	beperken.	De	katholieke	partij	verdedigde	nog	steeds	
het	meervoudig	stemrecht.	

Vraag 4
[C]:	Nogal	wat	scholen	hadden	gescheiden	ingangen	en	klassen	voor	jongens	en	meisjes.	Op	veel	
oude	klasfoto’s	zitten	de	jongens	aan	de	ene	kant	van	de	klas	en	de	meisjes	aan	de	andere		

Vraag 5
[C].	Miet	Smet	was	van	1985	tot	1999	bevoegd	voor	gelijke	kansen	van	mannen	en	vrouwen,	eerst	
als		staatssecretaris,	later	als	minister.]

Vraag 6
[A]	Inzake	wetgeving	is	zowat	alles	geregeld.	Er	zijn	echter	heel	weinig	beroepen	waarin	even-
veel	vrouwen	als	mannen	werken.	Inzake	speelgoed	en	kledij	voor	kinderen	nam	het	onderscheid	
eerder	toe	dan	af.	

Vraag 7
[C]	Het	betaamde	niet	dat	welgestelde	vrouwen	werkten,	zeker	wanneer	ze	gehuwd	waren.	De	be-
roepen	die	bij	hun	stand	pasten,	waren	bovendien	vaak	voorbehouden	aan	mannen.	In	de	‘lagere	
klassen’	werkte	de		meerderheid	van	de	vrouwen.

Vraag 8
[A]	Wetenschappers	uit	de	17de	eeuw	vonden	dat	mannen	en	vrouwen	globaal	hetzelfde	lichaam	
hadden.	In	de	19de	eeuw	lag	het	accent	veel	meer	op	de	verschillen.

Vraag 9
[B.]	Het	beroepsonderwijs	voor	meisjes	was	erg	op	handwerk	afgestemd,	dat	van	jongens	evolu-
eerde	mee	met	de	technologische	vooruitgang

Vraag 10
[B]	‘Baas	in	eigen	buik’	betekent	dat	kinderen	krijgen	een	vrije	keuze	moet	zijn.	De	feministische	
beweging	vroeg	goede	voorbehoedsmiddelen	(en	informatie	daarover)	en	het	recht	op	abortus	
voor	wie	ongewenst	zwanger	werd.


