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Gebruik bron 1.
Twee beweringen bij de bron:
1. Tendeloo is voor de afschaffing van de wet op de handelingsonbekwaamheid van de
vrouw.
2. Veel feministen vonden dat Tendeloo niet vooruitstrevend genoeg handelde.
Leg uit:
- welke twee redenen Tendeloo geeft voor het beëindigen van de
handelingsonbekwaamheid van de vrouw, en
- om welke reden feministen vonden dat Tendeloo niet vooruitstrevend genoeg handelde.
bron 1 – Corry Tendeloo, lid van de socialistische Partij van de Arbeid, spreekt op 15
september 1955 in de Tweede Kamer:
‘Mijnheer de Voorzitter!
Het vraagstuk van de getrouwde ambtenares is niet nieuw. Wij herinneren ons de
verdrietige gebeurtenissen in de jaren 1930/1940, de jaren van economische crisis. Toen
zijn allerlei maatregelen genomen om getrouwde ambtenaressen te ontslaan. De vrouw
behoorde in haar gezin en in haar huis en niet op de arbeidsmarkt. Voor het kopen van
producten is geld nodig. Dit geld kan de vrouw en ook de gehuwde vrouw in onze tijd
alleen buitenshuis verdienen. […] Daar komt nog bij, dat voor vele vrouwen de gezinstaak
het leven niet meer vult en dit steeds minder zal gaan doen, hoe meer de huishouding
gemechaniseerd wordt en hoe minder tijd deze daardoor vergt. Daarnaast zien wij onder
vrouwen de toenemende behoefte om iets bij te dragen aan de maatschappij. […] Hieruit
mag niemand concluderen, dat wij onverkort alle gehuwde vrouwen buitenshuis zouden
willen laten werken. De bezwaren kennen wij ook. Fabrieksarbeid voor de gehuwde vrouw
achten ook wij ongewenst. Een dagtaak in het gezin na een dagtaak in de fabriek is een
veel te zwaar leven. Het kan natuurlijk ook zijn, dat het gezin nog jonge kinderen heeft en
dat de moeder daarvoor heeft te zorgen. Ook in dit geval zouden wij het ongewenst
achten, wanneer de gehuwde vrouw arbeid buitenshuis prefereerde boven die in haar
gezin.’
Kern van een juist antwoord:
Tendeloo is tegen de wet op de handelingsonbekwaamheid van de vrouw, wat blijkt
uit (twee van de volgende):
- Tendeloo stelt dat het gemiddelde gezinsinkomen te laag ligt en dat de
vrouw dus moet bijdragen aan het gezinsinkomen
- Tendeloo stelt dat door de introductie van nieuwe apparaten, vrouwen
tijd over hebben die ze zouden kunnen besteden aan werk buitenshuis
- Tendeloo stelt dat vrouwen de behoefte voelen om iets bij te dragen
aan de maatschappij.
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maar feministen vonden dat Tendeloo niet vooruitstrevend genoeg handelde,
omdat zij vindt dat het de vrouw is die voor het huishouden moet zorgen / niet
zomaar iedere vrouw buitenshuis zou moeten werken / vrouwen voor jonge
kinderen zouden moeten zorgen (waarmee ze vasthoudt aan de traditionele manvrouw-verhoudingen in een gezin).
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Gebruik bron 2.
Uit deze bron kun je concluderen dat de assimilatie en integratie van Turkse
gastarbeidergezinnen rond 1970 is begonnen.
Leg uit dat deze conclusie:
- door de bron lijkt te worden bevestigd maar
- toch niet kan worden getrokken op basis van deze bron.

bron 2 – een foto van twee Turkse gastarbeidersgezinnen uit de jaren 1970.
Toelichting:
De mensen op de foto dragen traditionele Nederlandse kleding.
Kern van een juist antwoord:
De Turkse gastarbeidersgezinnen hebben traditionele Nederlandse kleding aan,
waaruit blijkt dat zij zich verdiepen in de Nederlandse cultuur / interesse hebben in
de Nederlandse samenleving.
Maar het gaat slechts om twee Turkse gastarbeidersgezinnen, waarmee de foto niet
per definitie representatief is voor alle Turkse gastarbeidersgezinnen.
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