Aankondiging

Tentoonstelling De straat op! 100 jaar vrouwenkiesrecht en activisme
Beleef de strijd voor vrouwenkiesrecht in Amsterdam door de ogen van activisten van toen en nu
Tijdstip: Vrijdag 27 september 2019 t/m 5 januari 2020
Locatie: OBA Oosterdok, Oosterdokskade 143, Amsterdam

Amsterdam, 11 juli 2019

Op 27 september 1919 vierden de strijdsters voor het vrouwenkiesrecht feest in het Concertgebouw
in Amsterdam. Nu, 100 jaar later, opent Atria, kennisinstituut voor emancipatie en
vrouwengeschiedenis, de tentoonstelling De straat op! 100 jaar vrouwenkiesrecht en activisme.
Wat betekent 100 jaar vrouwenkiesrecht voor jou? In de tentoonstelling De straat op!, over
vrouwenkiesrecht en activisme in Amsterdam komt de strijd van activisten van toen en nu tot leven.
Centraal staan de opvallende gebeurtenissen en bijzondere verhalen van de vrouwen en mannen die
tijdens de eerste feministische golf streden voor het vrouwenkiesrecht. Massaal gingen zij de straat
op voor een betere toekomst. Wie waren zij? Waar kwam hun vastberadenheid vandaan? Aan de
hand van archiefmateriaal blikken Amsterdamse activisten van nu, terug op de activisten van toen.
Tegelijkertijd geven zij inzicht in wat hen vandaag de dag de barricade op krijgt en waarvoor we in de
toekomst de straat op moeten.
Aan de hand van o.a. foto’s, krantenartikelen en propagandamiddelen uit Atria’s collectie duik je in
de geschiedenis van 100 jaar geleden. Een Virtual Reality-beleving neemt je mee naar de
demonstratie voor vrouwenkiesrecht in het Amsterdam van 1916 met vrouwenkiesrechtstrijders als
Aletta Jacobs en Wilhelmina Drucker. Activisten van nu, zoals Devika Partiman, Sylvana Simons en
Clarice Gargard, vertellen je in interviews wat 100 jaar vrouwenkiesrecht nu betekent en waar zij
vandaag voor strijden.
De tentoonstelling is een samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en Justin
Zijlstra (VR-beleving) en is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam, Fieldlab Virtual
Worlds van CLICKNL, Netwerk Digitaal Erfgoed, Amsterdams Universiteitsfonds (AUF), Rotary van
Amsterdam, Ministerie van OCW, Soroptimisten, Provincie Noord-Holland en het Aletta Jacobs
Fonds.
Over Atria
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, zet zich in voor de emancipatie van
vrouwen, in al hun diversiteit en in hun maatschappelijke context. We beheren en delen het erfgoed

van vrouwenbewegingen, onderzoeken de huidige positie van vrouwen in de samenleving en geven
advies voor toekomstig beleid. www.atria.nl
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Voor de pers: voor meer informatie en/of uitnodiging voor de feestelijke opening en rondleiding kunt
u contact opnemen met Atria, Esther Terweij (T.: 06 42310877) of Juul Muller (T.: 06 174 161 19 of
020 303 15 00) E: e.terweij@atria.nl en j.muller@atria.nl

