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De vrouw voor Rosa 
Parks 

Algemeen 

• Tijdvak 10: Tijd van televisie en computer (1950-heden)
• Kenmerkende aspecten:

• De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele
samenlevingen.

• Niveau: Bovenbouw havo, vwo
• Tijd: 40 min
• Leerdoelen:

• Je krijgt inzage in de wijze waarop vrouwen binnen de
burgerrechtenbeweging actief waren.

http://www.f-site.nu


www.f-site.nu 

OPDRACHT 

Lees de biografie van Rosa Parks op F-site en kijk vervolgens de aflevering 
van Andere Tijden: "De vrouwen van Martin King" (Kijk hier: andere tijden) 
Tijdens het kijken maak je onderstaande vragen.  

Op 2 maart 1955 weigert Claudette Colvin haar plaats in een bus af te staan. 
Als Rosa Parks negen maanden later precies hetzelfde doet, wordt zij een 
icoon. Het verhaal van Colvin blijft nagenoeg onbekend. Deze kijkwijzer volgt 
en zoomt in op het verhaal van Claudette Colvin met tijdsaanduiding. Het 
andere verhaal in deze documentaire gaat over Autherine Lucy. Het lukt het 
na een jarenlange juridische strijd om in 1956 toegelaten te worden tot de 
Universiteit van Alabama. Hierover worden geen vragen gesteld in de 
kijkwijzer.  

0- 3 min

a. Waarmee werd Rosa Parks wereldberoemd? Beschrijf de actie en haar
invloed.

b. Waarom werd Rosa Parks volgens Claudette Colvin wel beroemd?

5- 7 min

c. Waar moesten zwarte mensen volgens de wet zitten?
d. Wat liet dat zien als zwarte en witte mensen op die manier in de bus

zaten?
e. Waar ging Claudette Colvin zitten?
f. Welk argument gebruikt zij dat zij op die plek gaat zitten?

11.10 min -13.00 min 

g. Wat gebeurde er met Claudette Colvin toen ze niet wilde opstaan?
h. Waar was Claudette Colvin’s vader bang voor?

16.20 – 23.30 min 

i. Op twee punten wordt Claudette Colvin aangeklaagd. Welke?
j. Welke gevolgen had Claudette’s actie voor haar persoonlijk?
k. Welke twee kopstukken van de burgerrechtenbeweging raakten

betrokken bij de arrestatie van Claudette Colvin?
l. Wat was een reden dat Claudette Colvin niet geschikt werd bevonden om

als boegbeeld voor de NAACP te dienen?
m. Wat gebeurde er 9 maanden later?
n. Wat zegt Martin Luther King in zijn speech over de actie van Rosa Parks?
o. Wat voor een boycot wordt er ingezet naar aanleiding van Rosa Parks

actie?
p. Wat wordt er van Claudette Colvin gevraagd?
q. Wat wordt er uiteindelijk bereikt?

https://www.anderetijden.nl/aflevering/745/De-vrouwen-van-Martin-Luther-King
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26.15 – 29.00 min 

r.  Hoe gaan Rosa Parks en Claudette Colvin de geschiedenis in?  
s. ‘Ik was niet de eerste, en Rosa was niet de eerste’ wat bedoelt Claudette 

Colvin daarmee? 
t. Waarom stelt Claudette Colvin dat Rosa Parks boegbeeld werd en zij niet? 

Welke 2 redenen noemt ze? 
u. Wat zegt Claudette Colvin over haar eigen actie?  

 
Discussievragen 

1. Claudette Colvin is anders dan Rosa Parks niet zo bekend geworden. 
Leg dit uit.  

2. Wat vind je hiervan? 
3. Nu je deze documentaire hebt gezien: Hoe spontaan was de actie van 

Rosa Parks? Leg je antwoord uit. 
4. De documentaire heet ‘De vrouwen van Martin Luther King’. Vind je 

deze naam terecht nu je het verhaal van Claudette Colvin kent? Leg je 
antwoord uit. 
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