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‘Ain’t I a Woman?’ 
Het leven van 

Sojourner Truth 
 

Algemeen 
 
Tijdvak 7: Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) 
Kenmerkende aspecten: 

• Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ werd toegepast op alle 
terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en 
sociale verhoudingen. 

• De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg 
discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap. 

• De uitbouw van Europese overheersing, met name in de vorm van 
plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische 
slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme. 

Tijdvak 8: Tijd van burgers en stoommachines (1800-1900) 
Kenmerkende aspecten:  

• Opkomst van emancipatiebewegingen. 
• De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, 

nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme. 
Niveau: onderbouw havo, vwo / bovenbouw havo, vwo 
Tijd:  

• Vraag 1: 20 min 
• Vraag 2: 15 min 

Leerdoelen: 
• Je krijgt inzicht in de strijd van de Amerikaanse burger- en 

vrouwenrechtenactivist Sojourner Truth. 
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OPDRACHT 
   
VRAAG 1 
 
In 1851 hield Sojourner Truth een speech tijdens een bijeenkomst over 
vrouwenrechten in Ohio. 'Ain't I a Woman', speech 1851 in Ohio.  
Lees hieronder een fragment uit de speech.  
 
“De Heer gaf mij de naam Sojourner omdat ik de opdracht heb het land af te 
reizen om de mensen hun zonden te tonen en om voor hen een teken Gods te 
zijn.  
“Daarna vroeg ik de Heer om nog een naam omdat iedereen twee namen heeft 
en de Heer gaf mij de naam Truth, omdat ik de mensen de waarheid verkondig.” 
“Waar kwam Christus vandaan? Van God en een vrouw! Mannen hadden er niks 
mee van doen.” 
“Als Eva in haar eentje sterk genoeg was om de wereld op z'n kop te zetten, dan 
moet het nu alle vrouwen samen zeker lukken de aarde weer recht te krijgen.” 
(….) 
“Ik heb geploegd en geoogst en geschild en gehakt en gemaaid. Kan een man 
soms meer doen dan dat?” 
 
a. Wat was de oorspronkelijke naam van Sojourner Truth? 
b. Waarom koos zij denk je voor deze naam? Wat wilde ze met haar 
naamsverandering duidelijk maken? 
c. Leg aan de hand van een citaat uit de speech uit hoe er in die tijd over 
vrouwen werd gedacht.  
d. Leg aan de hand van een citaat uit de speech uit hoe er in die tijd over 
zwarte vrouwen werd gedacht.  
e. Probeer nu in je eigen woorden uit te leggen wat Sojourner Truth bedoelde 
met de uitspraak 'Ain't I a Woman'?  
 
 
VRAAG 2 
 
Je hebt je verdiept in het leven van Sojourner Truth. Probeer nu in eigen 
woorden haar te beschrijven aan de hand de twee begrippen: Abolitionisme 
en Feminisme. Gebruik minimaal 200 woorden.  
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BIOGRAFIE  
 
Sojourner Truth was een Amerikaanse burger- en vrouwenrechtenactiviste. Ze 
werd beroemd met haar toespraken tegen slavernij en voor vrouwenrechten, 
met name voor zwarte vrouwen.    
  
Sojourner Truth werd rond 1797 geboren als slavin in een Nederlandse 
nederzetting in New York. Haar officiële naam was Isabelle Baumfree. Toen ze 
9 jaar oud was, werd ze voor 100 dollar verkocht, samen met een paar 
schapen. Zij zou hierna nog drie keer worden doorverkocht. In 1826 lukte het 
Sojourner om samen met haar twee jongste kinderen het slavenbestaan te 
ontvluchten. Ze ging naar New York. 
  
Na een religieuze ervaring in 1843 stelde Sojourner tegen vrienden dat God 
haar had opgedragen de waarheid te verkondigen. Hierna trok ze het land 
door om mensen te het onrecht van slavernij te laten inzien. Ondanks dat 
Sojourner niet kon lezen of schrijven, was ze een fantastische spreker. Ze werd 
beroemd met de toespraak ‘Ain’t I a Woman?’ (Ben ik geen vrouw?) uit 1851. 
Ze sprak in Ohio voor een groep witte vrouwen die streden voor gelijke 
rechten in de Verenigde Staten. Sojourner maakte duidelijk dat zwarte 
vrouwen in deze strijd niet vergeten moesten worden.   
 
Haar autobiografie The Narrative of Sojourner Truth: A Northern Slave was van 
grote betekenis voor het abolitionisme. Sojourner Truth werd door haar strijd 
een belangrijk icoon uit de Amerikaanse geschiedenis.  
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