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V O O R W O O R D 

 

Mijn werkstuk gaat over Aletta Jacobs. Zij was het eerste Nederlandse meisje 

dat mocht studeren en zij werd de eerste vrouwelijke arts. Ze had ook 

gestreden voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. 

 

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat het nu voor ons heel normaal lijkt dat 

meisjes naar school gaan, maar dat is nog steeds niet in alle landen zo.  

Bijvoorbeeld Malala (14 jaar) uit Pakistan werd in oktober 2012 in haar hoofd 

geschoten omdat ze strijd voerde voor meisjes om naar school te mogen. 

 

Aletta Jacobs had het ook moeilijk toen zij leefde en ik heb bewondering voor 

dat soort meisjes en vrouwen. Ik wil later ook zo worden alleen weet ik nog 

niet zo goed hoe ik dat moet doen. 
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I N L E I D I N G 

 

Aletta Jacobs werd geboren in 1854 in de provincie Groningen. Zij wou net als 

haar vader en haar oudste broer dokter worden. Maar in die tijd mocht een 

meisje niet studeren. Daarom had Aletta Jacobs toestemming gevraagd aan de 

minister van Onderwijs. Toen mocht dat en werd ze de eerste vrouwelijke arts 

van Nederland. 

 

In de tijd waarin Aletta Jacobs leefde hadden vrouwen het vaak moeilijk. Ze 

hadden veel kinderen en het huishouden was zwaar. Arme vrouwen moesten 

werken en het huishouden doen maar rijke vrouwen hadden dienstmeisjes en 

hoefden alleen voor hun kinderen te zorgen.  

 

Aletta Jacobs ging werken als huisarts in een arme wijk van Amsterdam en hielp 

arme vrouwen gratis. Ze deed veel voor vrouwen die het moeilijk hadden. 

 

Aletta Jacobs wou dat mannen en vrouwen dezelfde rechten kregen want dat 

was niet zo.  De man was altijd de baas. Daarom dacht ze als vrouwen ook 

mogen stemmen en gekozen worden in de politiek dat het dan beter zou gaan 

in de wereld. Dat er dan ook minder ruzie zou zijn en overal vrede. Daarom 

begon ze de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Dat was in 1894 maar pas in 

1922 mochten vrouwen stemmen dus zo lang heeft zij daarvoor gevochten. 

  


