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First Lady Eleanor 
Roosevelt  

  
Algemeen 
 
Tijdvak 9: Tijd van de wereldoorlogen (1900-1950) 
Kenmerkende aspecten: 

• Het voeren van twee wereldoorlogen 
• Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door 

massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de 
burgerbevolking bij oorlogvoering. 

Niveau: 3 havo, vwo/bovenbouw havo, vwo 
Tijd: 

• Vraag 1: 10 min 
• Extra opdracht: 15 min 

Leerdoelen: 
• Je leert wat Eleanor Roosevelt voor Amerika deed tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. 
• Je krijgt Inzage in wat Eleanor Roosevelt heeft betekent voor de 

totstandkoming van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens. 
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OPDRACHT 
 
Lees of bespreek de biografie van Eleanor Roosevelt op F-site.nu of in dit 
opdrachtenblad. Beantwoord de volgende vragen.  
 
VRAAG 1 
 
In een column in 1943 schreef First Lady Eleanor Roosevelt het volgende:  
 
“In grote lijnen ben ik er niet zeker van dat de mannen van de Verenigde Staten 
hun vrouwen en dochters aanmoedigen deel te nemen in de ondersteunende 
militaire dienst. Zelfs ben ik er niet zeker van of onze vrouwen ervan overtuigd zijn 
dat zij nodig zijn in deze diensten. Zij zullen zich afvragen of zij echt dezelfde baan 
kunnen doen die mannen normaal gesproken doen [...] Het leven in militaire 
dienst is hard en oncomfortabel, maar ik denk dat vrouwen zich net zo goed 
staande kunnen houden zoals mannen dat kunnen.” 
 
a. Als je kijkt naar het jaar wanneer Eleanor de column schreef, wat valt je dan 
op?  
b. Wat voor werk deden Amerikaanse vrouwen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog voornamelijk denk je? Noem drie voorbeelden. 
c. Wat voor werk wilde Eleanor dat de Amerikaanse vrouwen gingen doen?  
d. Eleanor Roosevelt kreeg veel kritiek op haar boodschap. Waarom denk je? 
e. Bekijk onderstaande poster. Wat denk je dat Eleanor van deze poster vond? 
Leg je antwoord uit.  
 
 

 
 

Bron: Amerikaanse propagandaposter uit de Tweede Wereldoorlog die vrouwen stimuleert om in 
militaire dienst te gaan. 
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VRAAG 2 
 
Eleanor Roosevelt werd in 1946 aangewezen als afgevaardigde voor de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die in 1945 was opgericht. Ze 
werd al snel benoemd als voorzitter van de mensenrechtencommissie en 
speelde een belangrijke rol bij het maken van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens.  

Bekijk de presentatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens door Eleanor Roosevelt.  
 

 
Eleanor Roosevelt met de Engelse versie van de verklaring in 1949.  
 
Lees de biografie van Eleanor Roosevelt op F-site of op de volgende pagina en 
beantwoord onderstaande vragen.  
a. Waarom denk je dat juist Eleanor Roosevelt werd gekozen om op te treden 
als voorzitter van de mensenrechtencommissie? 
b. Bedenk waarom zo vlak na de Tweede Wereldoorlog de totstandkoming 
van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een “grootse 
gebeurtenis” was? Leg je antwoord uit.  
c. Welke wens had Eleanor met de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens? 
d. Is die wens ook uitgekomen? Leg je antwoord uit.   
e. Eleanor Roosevelt werd door president Harry Truman van Amerika 
(vicepresident onder Franklin D. Roosevelt) ‘First Lady van de wereld’ 
genoemd. Waarom gaf hij haar deze bijnaam?  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2rDoS7XErcw
https://www.youtube.com/watch?v=2rDoS7XErcw
https://www.youtube.com/watch?v=2rDoS7XErcw
https://www.youtube.com/watch?v=2rDoS7XErcw
http://www.f-site.nu
https://www.youtube.com/watch?v=2rDoS7XErcw
https://www.youtube.com/watch?v=2rDoS7XErcw
www.f-site.nu


 

 www.f-site.nu 

 
 

 
 

 

 
BIOGRAFIE 
 
Eleanor Roosevelt was de langstzittende en meest actieve first lady ooit. Ze heeft 
zich haar hele leven ingezet om mensenrechten te verbeteren.  
Als lid van een vooraanstaande familie uit New York, verlangde Eleanor naar meer 
dan alleen rijkdom en luxe. Ze koos voor een carrière als sociaal werker om zo 
mensen te kunnen helpen. Ook in haar latere werk als politica kwam dit terug. 
 
Ze was getrouwd met politicus Franklin D. Roosevelt. Toen hij in 1921 de ziekte 
polio kreeg, nam ze een deel van zijn werk over. In 1933 werd het harde werken 
beloond toen Franklin president werd en Eleanor First Lady.  
 
Vóór Eleanor traden de vrouwen van een president nooit op de voorgrond. Eleanor 
bleef evenwel werken en verspreidde haar politieke boodschap via columns en 
een eigen radioprogramma. Zo sprak ze zich uit voor de Afro-Amerikaanse 
gemeenschap, een gevoelig onderwerp binnen de Amerikaanse politiek en 
samenleving. Tijdens de Tweede Wereldoorlog streed zij ook voor hulp aan 
vluchtelingen uit Nazi Duitsland.  
 
Na de Tweede Wereldoorlog hielp ze bij het opstellen van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens (1948), waarin de basisrechten van alle mensen staan 
beschreven. Mede dankzij Eleanor is er op internationaal niveau tegenwoordig 
veel meer aandacht voor mensenrechten in het algemeen en vrouwenrechten in 
het bijzonder.  
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