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Inleiding 

 

Op zondag 13 juni 2010 trekken de Belgen onverwachts weer naar de stembus voor de 

federale wetgevende verkiezingen. Door alle heisa zouden we bijna vergeten dat vrouwen in 

ons land tot voor 1948 hun stem helemaal niet mochten uitbrengen. Wanneer de Belgische 

vrouw op 26 juni 1949 voor het eerst gaat stemmen, is dat 30 jaar later dan de Nederlandse 

vrouw en zelfs meer dan 50 jaar later dan de Nieuw-Zeelandse vrouw. Nochtans is de 

verwerving van het vrouwenstemrecht een mijlpaal in de geschiedenis van de 

vrouwenbeweging. Op regeringsverantwoordelijkheid, een volgende cruciale stap in de 

vrouwenemancipatie, moeten de Belgische vrouwen vervolgens wachten tot 28 juli 1965, de 

dag waarop Marguerite de Riemaecker aangesteld wordt als eerste vrouwelijke minister. Op 

„gelijk loon voor gelijk werk‟, ten slotte, wachten zij nog steeds. Gelijke bezoldiging voor 

vrouwen en mannen is vandaag echter lang niet meer zo veraf als het op 16 februari 1966 

was, de dag waarop de arbeidsters van wapenfabriek FN-Herstal
1
 het werk neerlegden en zo 

de strijd voor gelijk loon in België en in Europa in gang zetten. 

 

Aan de hand van een onderzoek van de berichtgeving over deze mijlpalen uit de tweede 

feministische golf door De Standaard, De Volksgazet en Het Laatste Nieuws reconstrueer ik 

het beeld dat de toenmalige verzuilde Vlaamse dagbladpers van de vrouwenbeweging 

gevormd heeft. De centrale onderzoeksvraag waarop deze masterproef een antwoord tracht te 

bieden is dus de volgende: „Welk beeld wordt er door de Vlaamse pers geschetst van de 

vrouwenbeweging tijdens de periode 1948-1966 van de tweede feministische golf?‟. 

 

In haar doctoraatsthesis Moeten strijdende vrouwen zo grof zijn: de vrouwenbeweging en de 

media is van Zoonen nagegaan “hoe de vrouwenbeweging in haar beginjaren in de pers is 

verschenen en hoe dit het beeld van de vrouwenbeweging heeft beïnvloed” (1991, p. 324). De 

auteur is tot de conclusie gekomen dat “de journalisten die over de feministische beweging 

schreven, [hiermee tegelijkertijd de „publieke identiteit‟ van de vrouwenbeweging 

construeerden]” (1991, p. 324). De media bieden geen afspiegeling van de werkelijkheid, 

aldus van Zoonen (1991, p. 324), maar vormen zelf een realiteit. Aan de hand van 

personderzoek ga ik na welke „publieke identiteit‟ de Vlaamse journalisten van de 

vrouwenbeweging geconstrueerd hebben. Dat houdt voornamelijk in dat ik tracht te 

achterhalen of de drie kranten in kwestie dezelfde mening over de vrouwenbeweging 
                                                           

1
 Voor de lijst met afkortingen: zie bijlage. 
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verkondigen als de zuil waartoe ze behoren. Mijn concrete verwachting is namelijk dat de 

verzuilde Vlaamse pers het beeld van de vrouwenbeweging, de vrouwen en hun 

verwezenlijkingen tijdens de periode 1948-1966 van de tweede feministische golf sterk heeft 

beïnvloed door vanuit een bepaalde partijideologie over de drie cruciale gebeurtenissen in 

kwestie te berichten. Daarenboven verwacht ik dat de standpunten van de katholieke, de 

socialistische en de liberale partijen over het vrouwenstemrecht, de eerste vrouwelijke 

minister en de staking bij FN-Herstal terug te vinden zijn in de berichtgeving door 

respectievelijk De Standaard, De Volksgazet en Het Laatste Nieuws. 

 

De geselecteerde onderzoekseenheden zijn 69 artikels gepubliceerd in De Standaard, De 

Volksgazet en Het Laatste Nieuws in februari-maart 1948 (verwerving stemrecht), juni 1949 

(eerste stembusgang), juli 1965 (eerste vrouwelijke minister) en februari-mei 1966 (staking 

FN-Herstal). In totaal zijn dat 28 artikels uit De Standaard, 21 uit De Volksgazet en 20 uit Het 

Laatste Nieuws. 

 

Ik gebruik binnen dit onderzoek een kwalitatieve methode van data-analyse, namelijk 

discoursanalyse. Daarvoor baseer ik me op de vorm van discoursanalyse die van Zoonen in 

haar werk, over de interactie tussen de vrouwenbeweging en de media, ontwikkeld heeft. Het 

uitgangspunt van haar methode is een analyse van de vijf journalistieke W‟s (en H), namelijk 

wat, waar, wanneer, wie, waarom en hoe, aan de hand van datamatrices. Bovendien heb ik 

zelf nog zes categorieën voor analyse toegevoegd, namelijk de datum, het paginanummer, de 

auteur, het soort artikel, het genre en eventuele kritiek.  

 

Aangezien ik gebruikmaak van een tijdsintensieve kwalitatieve methode is het onmogelijk om 

alle artikels door te nemen die verschenen zijn over de vrouwenbeweging in de Vlaamse 

dagbladen tijdens de tweede feministische golf. Daarom wordt de Vlaamse pers 

gerepresenteerd door de dagbladen die de verzuilde Vlaamse geschreven pers uit de periode 

1948-1966 het best vertegenwoordigen, namelijk De Standaard (katholiek), De Volksgazet 

(socialistisch) en Het Laatste Nieuws (liberaal). De tweede feministische golf wordt 

vertegenwoordigd door het vrouwenstemrecht, de eerste vrouwelijke minister en de staking 

bij FN-Herstal. Die mijlpalen worden immers algemeen aangeduid als uiterst belangrijk voor 

de geschiedenis van de vrouwenbeweging. 

Deze masterproef bestaat uit drie grote hoofdstukken: de literatuurstudie, de methodologie en 

de onderzoeksresultaten.  
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De literatuurstudie behandelt de volgende onderwerpen: de tweede feministische golf in 

Vlaanderen, de drie mijlpalen tijdens de periode 1948-1966 (i.e. het vrouwenstemrecht, de 

eerste vrouwelijke minister en de strijd voor gelijk loon), de verzuilde Vlaamse pers, de 

onderzoeksvragen en -doelstellingen en, ten slotte, de hypothesen – gebaseerd op de 

bevindingen uit de literatuurstudie.    

 

In de methodologie worden achtereenvolgens het onderzoeksontwerp, de onderzoekseenheden 

en het onderzoeksinstrument (d.w.z. de dataverzameling, de discoursanalyse en de 

beperkingen) besproken. 

 

De onderzoeksresultaten worden als volgt opgedeeld: per mijlpaal schets ik de algemene 

trend, waarna ik de specifieke aspecten van de berichtgeving per krant behandel. Ten slotte 

kom ik tot een algemeen beeld van de belangrijkste tendensen, waarna ik de 

onderzoeksvragen beantwoord, de beperkingen samenvat en suggesties geef voor toekomstig 

onderzoek. 
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I. Literatuurstudie 

 

Dit hoofdstuk geeft een kritisch overzicht van de relevante literatuur over de 

vrouwenbeweging tijdens de tweede feministische golf in Vlaanderen. De bedoeling van dit 

overzicht is de situering van het onderzoeksvoorwerp van deze masterproef, d.w.z. de 

berichtgeving van drie Vlaamse kranten over drie mijlpalen in de periode 1948-1966. Dit 

onderdeel behandelt de tweede feministische golf in Vlaanderen in het algemeen en zoomt in 

op drie keerpunten uit die periode: het vrouwenstemrecht, de eerste vrouwelijke Belgische 

minister en de staking bij FN-Herstal. Aan de hand van deze achtergrondschets worden op het 

einde van de literatuurstudie de onderzoeksvragen en de hypothesen gevormd.  

 

1. De tweede feministische golf in Vlaanderen 

1.1. Wat is feminisme? 

 

De Vrouwenthesaurus (1992), geciteerd door RoSa (Feminisme en feministische stromingen, 

par. 1), beschrijft feminisme als volgt: 

 

1. Algemene aanduiding voor zowel een politieke, sociale beweging als 

wereldbeschouwing waarin de ongelijke (machts)verhoudingen tussen vrouwen en 

mannen bekritiseerd worden; het feminisme vormt als dusdanig de inspiratiebron voor 

vrouwenstudies. 

2. Het woord „feminisme‟ is eind negentiende eeuw geïntroduceerd en heeft in 

verschillende historische perioden andere betekenissen gehad; gemeenschappelijk is 

de herwaardering van de ervaring en de cultuur van vrouwen. 

 

Ik vermeld bovenstaande definitie omdat ze de grootste consensus aanduidt. Feminisme kan 

namelijk op verschillende manieren gedefinieerd worden: elk werk benadrukt andere aspecten 

van de term. Bovendien bestaan er verschillende „feminismes‟, dat wil zeggen diverse 

feministische stromingen, waarvan sommigen veel raakpunten hebben en andere net enorm 

tegenstrijdig zijn. Hoewel A Vindication of the Rights of Woman (1792) van de Britse Mary 

Wollstonecraft traditioneel gezien wordt als het eerste feministische pleidooi, duikt de term 

„feminisme‟ zelf pas op vanaf het einde van de negentiende eeuw. (RoSa, Feminisme en 

feministische stromingen, par. 1-2) 
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Vanaf de jaren ‟60 van de twintigste eeuw ontstaat er een feministische theorie, die uitgaat 

van drie basisprincipes: 

 

1. gender [in tegenstelling tot sekse, het biologische geslacht] is een sociale 

constructie die vrouwen meer onderdrukt dan mannen; 

2. de constructies van gender worden bepaald door de patriarchale maatschappij; 

3. de ervaringen van vrouwen vormen de beste bron van kennis voor het bouwen aan 

een niet-seksistische toekomst. (Kramarae, 2000, geciteerd door RoSa, Feminisme en 

feministische stromingen, par. 1-2) 

 

De feministische theorie stelt enerzijds genderstereotypen aan de kaak en reikt anderzijds 

alternatieve modellen aan. Vanaf de jaren ‟70 kan men van verschillende feministische 

stromingen spreken. Voorbeelden zijn het liberaal, het marxistisch, het radicaal, het cultureel, 

het postmodern en het anarchistisch feminisme. (RoSa, Feminisme en feministische 

stromingen, par. 3-4) 

 

De historiek van het westerse feminisme wordt doorgaans uitgedrukt in golven. In de 

volgende drie secties zullen de eerste, de tweede en de derde feministische golf voor België 

(Vlaanderen) behandeld worden. 

 

1.2. Voorloper: de eerste feministische golf 

 

De eerste feministische golf begint in België bij de onafhankelijkheid in 1830. De situatie van 

de Belgische vrouw is op dat ogenblik allesbehalve gunstig. Vrouwen hebben geen politieke 

rechten, man en vrouw zijn juridisch ongelijk, er bestaat geen degelijk onderwijs voor meisjes 

en werkende vrouwen kennen slechte arbeidsomstandigheden voor een karig loon (RoSa, s.d., 

p. 2). De organisaties die strijden voor vrouwenrechten, zoals de Conseil National des 

Femmes belges/Nationale Vrouwenraad van België, opgericht in 1905 door Marie Popelin, 

hebben dan ook heel wat eisen op hun gemeenschappelijke agenda staan. De voornaamste is 

het stemrecht voor vrouwen. De Eerste Wereldoorlog stelt een feministische doorbraak echter 

uit. (RoSa, s.d., p. 6-8) 
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1.3. De tweede feministische golf 

 

Volgens Michielsens (2005, p. 59-60) sluit de periode 1914-1918 de eerste feministische golf 

af en wordt de “term „tweede feministische golf‟ […] gebruikt om de continuïteit tussen de 

eerste feministische beweging en de acties van de jaren zestig te beklemtonen”. Dat wil 

zeggen dat er geen duidelijke scheidingslijn bestaat tussen het einde van de eerste en het begin 

van de tweede golf. De periode van het interbellum tot en met de jaren „50 wordt weleens 

gezien als een uitloper van de eerste golf, maar binnen het kader van deze masterproef zal 

deze periode reeds bij de tweede feministische golf gerekend worden. Binnen die tweede golf 

ontstaan er verschillende groepen met eigen accenten. Hoe dan ook blijft de 

gemeenschappelijke noemer “de strijd tegen elke vorm van ongelijkheid” (RoSa, Feminisme 

en feministische stromingen, par. 2). 

 

Tijdens het interbellum worden er enkele veranderingen doorgevoerd op politiek en wettelijk 

vlak. In 1920 mogen vrouwen voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en 

vanaf 1921 kunnen ze zich ook verkiesbaar stellen voor gemeente, provincie, Kamer en 

Senaat. Er wordt in datzelfde jaar door de Ligue belge du Droit des Femmes een 

vrouwenpartij opgericht, de Parti Général des Femmes belges (PGFB), maar die kent 

helemaal geen succes. In hetzelfde jaar wordt bovendien de eerste stap richting gelijk loon 

voor gelijk werk gezet met de invoering van gelijke barema‟s voor onderwijzers en 

onderwijzeressen. De crisis van de jaren ‟30 maakt deze laatste maatregel echter weer 

ongedaan. Desondanks is deze periode de bloeitijd van de verzuilde vrouwenorganisaties in 

België. Het christelijk feminisme brengt organisaties voort als KAV (Kristelijke Arbeiders 

Vrouwenbeweging), met het vrouwenstemrecht als grootste strijdpunt. De socialistische 

vrouwenbeweging, met o.a. de Socialistische Vooruitziende Vrouwen, zet zich vooral in voor 

onderwijs en sociale zaken. De vrees dat vrouwen conservatief zouden stemmen zorgt er voor 

dat de socialisten dwarsliggen wat het algemeen kiesrecht betreft. De liberale feministes, ten 

slotte, richten over heel het land organisaties op die zich, net als de socialisten, voornamelijk 

bezighouden met de „zachte‟ sectoren zoals onderwijs en sociale zaken. In de jaren 1940-1945 

komt er noodgedwongen een tijdje geen schot in de vrouwenzaak. (RoSa, s.d., p. 9-10 & 

Vanthienen, 2003) 

 

Na de Tweede Wereldoorlog kondigt zich een bloeiperiode aan. Op 27 maart 1948 wordt het 

algemeen stemrecht bij wet vastgelegd en op 26 juni 1949 trekken de vrouwen voor het eerst 
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naar de stembus. Na deze parlements- en provincieraadsverkiezingen worden slechts zes 

vrouwen voor de Kamer verkozen en zeven voor de Senaat. (RoSa, s.d., p. 11) Op de eerste 

vrouw in de regering is het nog wachten tot Marguerite de Riemaecker-Legot, uit KAV-

kringen, minister van Gezin en Huisvesting wordt op 28 juli 1965 (Vanthienen, 2003).  

Zes maanden later, op 16 februari 1966, leggen ongeveer 3000 vrouwelijke werknemers van 

de wapenfabriek FN-Herstal het werk neer om gelijk loon voor gelijk werk te eisen. In 1952 

had België conventie nr. 100 van de Internationale Arbeidsorganisatie over gelijk loon voor 

gelijkwaardig werk ondertekend, maar die conventie is in 1966 nog steeds niet in de nationale 

wetgeving opgenomen. Ook bij de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 

1957 werd er, in het Verdrag van Rome, een artikel (119) vastgelegd dat gelijk loon voor 

gelijk werk aan de lidstaten oplegt. De stakende vrouwen beroepen zich op die internationale 

verdragen. Een belangrijk gevolg van hun staking, die drie maanden duurt, is de oprichting 

van het actiecomité „Gelijk Loon voor Gelijk Werk‟. (RoSa, s.d., p. 12 & Leplae, 2000a, p. 2-

3) 

 

Op 16 februari 1968 wordt die strijd verder gezet, wanneer de Belgische 

luchtvaartmaatschappij Sabena stewardess Gabrielle Defrenne verplicht op non-actief zet 

omdat ze veertig jaar geworden is, terwijl mannen met hetzelfde beroep pas op 65-jarige 

leeftijd met pensioen moeten. Ze dient klacht in bij de arbeidsrechtbank voor „discriminatie 

op grond van geslacht‟. (RoSa, s.d., p. 12 & Leplae, 2000a, p. 2-3) In het Europees Hof van 

Justitie in Luxemburg wordt uiteindelijk het historische arrest-Defrenne uitgesproken:  

  

Er is wel degelijk sprake van discriminatie op grond van geslacht en bovendien wordt 

besloten dat artikel 119 van het Verdrag van Rome een directe werking heeft, 

waardoor het ook voor de Belgische rechtbanken kan ingeroepen worden. In 1975 

komt er in België een collectieve arbeidsovereenkomst over gelijk loon voor gelijk 

werk. (Leplae, 2000a, p. 3) 

 

Intussen heeft de uitvinding van de pil, in de jaren ‟60, voor de loskoppeling van seksualiteit 

en voortplanting gezorgd. Moeder worden is nu een keuze („baas in eigen buik‟). De eerste 

helft van de jaren ‟70 introduceert een aantal nieuwe autonome groepen, zoals het 

socialistische Dolle Mina (naar de Nederlandse Wilhelmina Drucker, een socialistische 

feministe van de eerste golf), het algemeen-progressieve VOK (Vrouwenoverlegkomitee), de 

Verenigde Feministische Partij (VFP-PFU) en de PAG (Pluralistische Actiegroep voor 
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Gelijke Kansen van Man en Vrouw). Die laatste groep probeert vrouwen te overtuigen zich 

kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen met slogans als „Moet het 

gemeentepotje nu echt uitsluitend door mannen gekookt worden?‟, moedigt aan om voor 

vrouwen te stemmen via de actie „Mag er echt geen vrouw bij? Geef haar een duwtje. Stem 

voor haar‟ en legt uit hoe zo efficiënt mogelijk op vrouwen te stemmen: „Vrouwen met 

politieke overtuiging stemmen voor alle vrouwen op hun lijst. Vrouwen zonder politieke 

overtuiging stemmen voor alle vrouwen op alle lijsten‟ – stemmen op personen op 

verschillende lijsten mag op dat ogenblik nog. (RoSa, Stem vrouw, par. 3) 

 

Bovendien worden er binnen de bestaande politieke partijen vrouwenorganisaties opgericht, 

waaronder de werkgroep „Vrouw en Maatschappij‟ binnen de CVP, waarvan het belangrijkste 

doel was om een groter aantal vrouwen in de organen van de katholieke partij te integreren 

(Fiers et al., 2006, p. 18). Deze ontwikkeling brengt nieuwe eisen met zich mee: gelijke 

kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, herverdeling van de gezinstaken, herziening 

van de wetgeving, meer vrouwen in de politiek en abortus uit het strafrecht. Die laatste eis is 

echter zelfs binnen de vrouwenbeweging controversieel. Abortus wordt in België uiteindelijk 

pas in 1990 uit het strafrecht gehaald.  

 

Heel wat feministische eisen vinden wel reeds gehoor in de jaren ‟70. Zo wordt in 1973 het 

wettelijk verbod op de verspreiding van informatie en de reclame voor voorbehoedsmiddelen 

opgeheven en wordt in 1974 de wet op de gelijkheid bij ouderschap ingevoerd. Dat houdt in 

dat beide ouders evenveel zeggenschap over de opvoeding en het beheer van de goederen van 

hun kinderen hebben. In hetzelfde jaar stijgt het aantal vrouwen in het parlement bovendien 

voor het eerst boven de drie procent (Claes, 2009, p. 25) – er is zelfs een verdubbeling tot 6,6 

procent – dankzij de grootse „stem-vrouwcampagne‟ (met de appel van Adam en Eva als 

symbool op de affiches en flyers) opgezet door het VOK en de Nationale Vrouwenraad. 

Dankzij die campagne “winnen enkele vrouwen het met voorkeurstemmen van mannen die 

wel op een verkiesbare plaats staan” (RoSa, Stem vrouw, par. 5). De Verenigde Feministische 

Partij zelf kent echter geen succes, hoewel de oprichting ervan, in maart 1972, een hoogtepunt 

is voor de heroriëntering van de vrouwenbeweging naar de politiek (Van Molle & Gubin, 

1998, p. 55). Het jaar 1975 wordt vervolgens door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 

„Internationaal Jaar van de Vrouw‟. (Belgische Senaat, 2008, p. 8) Midden jaren ‟70 vindt er 

ook een focusverschuiving plaats. De mentaliteit van de vrouwenbeweging verandert en het 

persoonlijke wordt politiek: er komen vluchthuizen, vrouwenhuizen, lesbiennegroepen, enz. 
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Deze “verinnerlijking” wijst dan ook op het einde van de tweede feministische golf, al is die 

volgens sommigen vandaag nog steeds niet ten einde. (RoSa, s.d., p. 13-18 & Leplae, 2000a, 

p. 3-7) 

 

1.4. Uitloper: een derde feministische golf? 

 

“Als men spreekt van de term „derde feministische golf‟ dan wil men benadrukken dat nieuwe 

feministes verschillend zijn van de vrouwen uit de jaren zestig en zeventig”, zegt Michielsens 

(2005, p. 60). Hoewel niet iedereen het erover eens is dat we ons momenteel in een derde golf 

bevinden, is het duidelijk dat de jaren ‟80 een nieuwe periode inluiden voor de het feminisme: 

“tweede golffeministes uit de autonome organisaties zwermen uit naar alle takken van de 

maatschappij [en hun] organisaties worden geïntegreerd in grotere instellingen zoals de 

politieke vrouwengroepen of de vakbonden” (RoSa, s.d., p. 19). Of we hen nu zo noemen of 

niet, één ding is zeker: het enige wat de derde golf-feministes gemeen hebben is 

individualiteit, en wellicht ook het zich afzetten tegen de generatie van de tweede golf. Enkele 

tendensen van de zogenaamde derde feministische golf zijn het cyberfeminisme, de grrls 

(meisjes die zich bezighouden met techniek), het ecofeminisme en het postfeminisme (RoSa, 

Feminisme en feministische stromingen, par. 5). 

 

Een belangrijke verwezenlijking van de jaren „80 is de ontwikkeling van een volwaardig en 

structureel verankerd gelijkekansenbeleid: in 1985 wordt Gelijke Kansen erkend als officieel 

beleidsdomein, in 1989 wordt deze bevoegdheid toegewezen aan de minister voor Arbeid en 

Tewerkstelling, in 1993 wordt er, op federaal niveau, een Raad voor Gelijke Kansen 

opgericht, in 1994 stemt men de quotawet Smet-Tobback, die een minimale 

vertegenwoordiging van vrouwen op de kieslijsten verplicht, en in 1995 wordt de eerste 

Vlaamse minister voor Gelijke Kansen aangesteld, namelijk Anne van Asbroeck (RoSa, s.d., 

p. 19 & Leplae, 2000b, p. 3). De verkiezingen van 1999 zorgen echter niet voor de verhoopte 

opkomst van vrouwelijke parlementsleden, aangezien vrouwen op verkiesbare plaatsen 

moeten staan om in het federaal parlement door te breken en daarover had de wet niets 

bepaald (Belgische Senaat, 2008, p. 9). In 2002 komen de huidige quotawetten er. Die zorgen 

voor een “evenwichtige 50/50 op de kieslijsten en bij de eerste kandidaten zowel een vrouw 

als een man [de zogenaamde rits]” (Claes, 2009, p. 25). De nieuwe pariteitswet zorgt er bij de 

federale parlementsverkiezingen van 2003 voor dat op dat ogenblik meer dan 30 procent van 

de federale parlementsleden van het vrouwelijk geslacht is (Belgische Senaat, 2008, p. 10). 
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2. Drie mijlpalen in de tweede feministische golf 

 

De tweede feministische golf, hier afgebakend door het begin van de Eerste Wereldoorlog en 

de “verinnerlijking” in de jaren ‟70, kent een aantal hoogtepunten, waaronder de verwerving 

van het algemeen stemrecht in 1948 en de eerste keer stemmen in 1949, politieke participatie 

op uitvoerend niveau met de eerste vrouwelijke Belgische minister in 1965 en de strijd voor 

gelijk loon via de staking bij FN-Herstal in 1966. De hedendaagse vrouwenbeweging stipt die 

gebeurtenissen aan als mijlpalen in de tweede feministische golf, voornamelijk omdat ze er 

zelf voor gestreden hebben (Leplae, 2000a, p. 2-3). Het is geen toeval dat de keerpunten zich 

alle drie op het niveau van politiek (stemrecht en politieke participatie) en arbeid (strijd voor 

gelijk loon), de gebieden met de grootste progressiemogelijkheden, bevinden. De tweede 

golffeministes hebben ook de opvallendste vooruitgang geboekt. 

 

2.1. Het vrouwenstemrecht 

2.1.1. De verwerving in 1948 

 

Het algemeen vrouwenkiesrecht komt er in België pas na de Tweede Wereldoorlog, op 27 

maart 1948 voor de parlementsverkiezingen; vier maanden later ook voor de 

provincieraadsverkiezingen. Bijzonder laat dus, in vergelijking met andere Europese landen. 

Zo wordt het vrouwenstemrecht in Groot-Brittannië al in de grondwet opgenomen in 1918, 

Nederlandse vrouwen trekken in 1919 voor het eerst naar de stembus, dankzij de 

inspanningen van Wilhelmina Drucker (RoSa, Stemrecht voor vrouwen, par. 1), en in de 

Verenigde Staten komt de politieke emancipatie er in 1920 (Keymolen & Coenen, 1991, p. 

43). Ook de Turkse vrouwen gaan vóór de Belgische stemmen, namelijk in 1934. “Zullen wij 

moeten wachten totdat de vrouwen van Zoeloeland stemrecht krijgen, opdat wij ook zouden 

mogen stemmen?”, zegt Isabelle Blume, een socialistische politica, in de Kamer in 1945 

(Keymolen, Castermans & Smet, 1981, p. 47). Zoals reeds vermeld, is het vrouwenstemrecht 

al een strijdpunt voor de feministes van de eerste golf, maar worden bepaalde economische en 

juridische gelijkheden heel wat eerder bereikt dan politieke emancipatie (RoSa, Stemrecht 

voor vrouwen, par. 1). 

 

Bij het ontstaan van België, in 1830, geldt het cijnskiesstelsel, waarin stemrecht samenhangt 

met belastingniveau. Het kiesrecht is op dat ogenblik beperkt tot mannen ouder dan 25 jaar. In 

1893, het jaar waarin Nieuw-Zeelandse vrouwen als eersten algemeen stemrecht verwerven, 
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wordt het algemeen meervoudig stemrecht in België ingevoerd, maar alleen voor mannen. Bij 

de gemeenteraadsverkiezingen van 1895 voert de Ligue belge du Droit des Femmes 

(opgericht door Marie Popelin en Louis Franck), de voorloper van de reeds genoemde 

Nationale Vrouwenraad, vruchteloos actie voor het vrouwenstemrecht.  

 

In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog nemen de traditionele politieke partijen het 

vrouwenstemrecht op in hun programma, maar het succes van de eerste socialistische partij, 

de Belgische Werkliedenpartij (BWP) en de invoering van de evenredige vertegenwoordiging 

in 1899 veranderen alles. In 1902 wordt de katholieke partij grote verdediger van het 

vrouwenstemrecht, omdat ze verwachten dat de vrouwen voor hen zullen stemmen. Min of 

meer om dezelfde reden keren de socialisten zich tegen het vrouwenkiesrecht. (RoSa, 

Stemrecht voor vrouwen, par. 2-3) De BWP had in 1885 nochtans als eerste voor gelijkheid 

tussen mannen en vrouwen gepleit. Bovendien had socialistisch volksvertegenwoordiger voor 

Luik Célestin Demblon tijdens de Kamerzitting van 4 april 1895 de volgende twee befaamde 

uitspraken gedaan: “De vrouw is nu gelijkgesteld (in het wetboek) met de minderjarigen, de 

krankzinnigen en de onwaardigen!” en “De twintigste eeuw die nu bijna aanvangt, zal niet 

alleen de eeuw van het socialisme, maar door dit feit zelf, de eeuw van de vrouw zijn!” (De 

Weerdt, 1980, p. 112). De liberalen hadden de socialistische partij echter gesteund in de 

vorming van een politiek front tegen de absolute meerderheid van de katholieken en de eis 

voor algemeen enkelvoudig stemrecht. In ruil daarvoor eiste de liberale partij dat de 

socialisten het vrouwenstemrecht lieten vallen. Zowel de liberalen als de socialisten vreesden 

het conservatieve stemgedrag van vrouwen, waarop de katholieke partij zich, in de strijd tegen 

het opkomend socialisme, uiteraard nog meer achter het vrouwenstemrecht schaarde. (Claes, 

2009, p. 24)    

 

Ondanks het feit dat er zich, als gevolg van bovenvermelde veranderingen, binnen de zuilen 

verschillende vrouwenorganisaties ontwikkelen, ontstaat er in 1913 met de Fédération belge 

pour le Suffrage des Femmes een gemeenschappelijk feministisch front voor het 

vrouwenstemrecht. (RoSa, Stemrecht voor vrouwen, par. 4) De Nationale Vrouwenraad zorgt 

ook voor een speciale „Commissie Vrouwenstemrecht‟. De Eerste Wereldoorlog gooit echter 

roet in het eten. De Union Patriotique des Femmes belges legde zich, onder leiding van Jane 

Brigode en Louise Van den Plas, toe op “hulp en bijstand door arbeid” (Keymolen & Coenen, 

1991, p. 45-47). 
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Tijdens het interbellum wordt er opnieuw voor het vrouwenstemrecht gestreden. De publieke 

opinie is door de oorlog verlinkst en koning Albert zegt in zijn troonrede van 22 november 

1918 dat “de gelijkheid in het lijden en in de volharding, tijdens de bezetting en aan het front, 

[…] ook gelijkheid in politieke rechten teweeggebracht [heeft]” (Keymolen & Coenen, 1991, 

p. 51). De socialisten nemen bovendien voor het eerst deel aan de regering, maar het is nog 

steeds de conservatieve partij die zich inzet om het algemeen stemrecht te bewerkstelligen. 

(Keymolen et al., 1981, p. 47-48) Hoewel er zich inderdaad een aantal democratische 

verdedigers van het vrouwenstemrecht in de katholieke partij bevinden, benadrukken 

Keymolen et al. echter dat 

 

de meerderheid […] toch gevormd [wordt] door de conservatieve vleugel, die slechts 

schoorvoetend het enkelvoudig stemrecht [aanvaardt] en het meteen [koppelt] aan het 

vrouwenstemrecht. Hoe dan ook, de posities [ingenomen] door de verschillende 

partijen [in verband met het vrouwenstemrecht], zullen dertig jaar lang ongewijzigd 

blijven. (1981, p. 48) 

 

De feministes en de democratische vleugel van de katholieke partij proberen vanaf dan het 

vrouwenstemrecht te realiseren door middel van “manifesten, petities, beïnvloeding van 

parlementariërs en regeringsleden” (Keymolen et al., 1981, p. 49). De Fédération belge pour 

le Suffrage des Femmes, met Jane Brigode als voorzitster en Louise Van den Plas als 

secretaresse, voert aan dat de vrouwelijke elite “talrijk [is] in alle domeinen en de 

maatschappelijke waarde die zij vertegenwoordigt […] groot genoeg [is] om haar 

medewerking niet te verwaarlozen” (Keymolen et al., 1981, p. 49-50). Samen met de 

Nationale Vrouwenraad verzamelt de Fédération 200.000 handtekeningen voor het 

vrouwenstemrecht, wat door de linkse partijen geminimaliseerd wordt (Keymolen et al., 1981, 

p. 52). 

 

In 1920 wordt het reeds genoemde algemeen enkelvoudig stemrecht, via een 

grondwetswijziging, definitief ingevoerd ter compensatie van het oorlogsleed. Het zijn echter 

enkel “vrouwen die omwille van verzetsdaden gevangen [waren gezet], niet-hertrouwde 

weduwen [en alleenstaande] moeders van gesneuvelde soldaten [of gefusilleerde burgers]” die 

op dat ogenblik mogen gaan stemmen (RoSa, Stemrecht voor vrouwen, par. 5). Die vrouwen 

verwerven het stemrecht dus eerder als plaatsvervanger van man, echtgenoot of zoon (Celis & 

Meier, 2006, p. 6). Ongeveer 20.000 vrouwen voldoen op dat ogenblik aan de voorwaarden, 
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maar in 1932 blijven daar al maar 9000 meer van over omwille van overlijden of hertrouwen 

(Keymolen et al., 1981, p. 72) In datzelfde jaar kunnen de Belgische meerderjarige vrouwen 

(behalve prostituees en overspelige vrouwen, terwijl mannelijke burgers hun kiesrechten niet 

verliezen voor bigamie of overspel) wel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 

1921 worden 181 vrouwelijke gemeenteraadsleden verkozen (Keymolen & Castermans, 1991, 

p. 53). 

 

Dit alles is het gevolg van een akkoord tussen de drie grote partijen, gesloten in april 1919, 

waarbij vooral de katholiek Michel Levie een cruciale rol speelde. De socialisten kwamen met 

de belofte van het vrouwenstemrecht voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen en 

zowel de socialisten als de liberalen gingen akkoord met het hierboven beschreven kiesrecht 

voor bepaalde vrouwen. (Keymolen et al., 1981, p. 52-57) Die brengen echter weinig of niets 

teweeg op politiek vlak. Ze volgen vooral het stemgedrag van hun man en stemmen, 

opvallend genoeg, niet voor vrouwen. (RoSa, Stemrecht voor vrouwen, par. 6) In 1921 mogen 

vrouwen zich voor het eerst kandidaat stellen voor de gemeenteraad, de provincieraad en het 

parlement. Ze kunnen vanaf dat moment ook gemeentesecretaris, schepen of burgemeester 

worden (RoSa, Stemrecht voor vrouwen, par. 5) – een gehuwde vrouw moet hiervoor wel 

toestemming krijgen van haar echtgenoot (Keymolen & Castermans, 1991, p. 53). Dat wil 

zeggen dat vrouwen vanaf 1921 passief stemrecht verwerven. Ze kunnen zich verkiesbaar 

stellen maar mogen dus vreemd genoeg zelf niet stemmen. Zo wordt de eerste vrouw in het 

parlement socialiste Marie Spaak-Janson, oud-leerling van de school van Isabelle Gatti de 

Gamond, die als gecoöpteerd senator zetelt. (Claes, 2009, p. 25) Paul-Henri Spaak, 

medeoprichter van de Europese Gemeenschap, zal later zijn toespraken in de Senaat beginnen 

met de woorden: “Mijnheer de voorzitter, dames en heren, lieve mama…”. In 1929 wordt 

Lucie Dejardin de eerste vrouwelijke volksvertegenwoordiger en bijgevolg de eerste vrouw 

rechtstreeks verkozen voor het parlement. (Nederlandstalige Vrouwenraad, 2005, p. 8-9) 

“Niet dat de eerste vrouwelijke parlementsleden pleitbezorgsters zijn van de 

vrouwenbelangen”, zegt Claes (2009, p. 25), “in 1929 stemt Marie Spaak-Janson tegen het 

voorstel voor volwaardig vrouwenstemrecht”. 

 

Zowel de socialisten als de liberalen blijven het algemeen stemrecht intussen tegenhouden, al 

zijn hun argumenten allesbehalve overtuigend:  
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De enen [beweren] dat zij gebonden [zijn] door het pact van de nationale unie, dat het 

vrouwenstemrecht had uitgesloten. De anderen [beschouwen] de hele zaak als een 

electoraal maneuver (sic) van de katholieke partij. Nog anderen [wijzen] op de 

politieke onkunde van de vrouw. [De socialist] Emile Vandervelde lanceerde 

[bijvoorbeeld] de idee dat zij eerst een politieke leerschool moest doorlopen via het 

gemeente- en provinciestemrecht. (Keymolen et al., 1981, p. 54) 

 

Sommigen beweren op dat ogenblik zelfs dat de vrouwen het stemrecht eigenlijk niet willen. 

Georges Hubin (socialist) beweert zelfs dat arbeidersvrouwen de invoering van het algemeen 

stemrecht onrechtvaardig zouden vinden. Daarop blijven de katholieken uiteraard voorstander 

van het vrouwenkiesrecht, maar de tegenstanders worden gerustgesteld: de katholieke partij 

plant geen grootse vrouwenemancipatie. Charles Woeste benadrukt zelfs dat het niet de 

bedoeling is om “de vrouw in de politieke strijd te gooien en haar te onttrekken aan de rol die 

haar van nature is toebedeeld in het gezin”. (Keymolen et al., 1981, p. 54-57) 

 

Keymolen et al. (1981, p. 66) onderstrepen dat de socialistische vrouwen even verdeeld zijn 

als hun partij: die van Luik en Charleroi volgen de algemene partijtendens en verkiezen 

daarom sociale verbeteringen boven politiek bewustzijn, terwijl de Brusselse socialistische 

vrouwen het vrouwenstemrecht propageren. Isabelle Blume wijst meermaals op de paradox 

dat vrouwelijke mandatarissen in België niet mogen stemmen. Aan liberale zijde, gaan 

Keymolen et al. verder, houden de vrouwen zich op de achtergrond, met uitzondering van 

Jane Brigode, die het in 1939 tot voorzitster van de partijraad schopt. De katholieke vrouwen, 

ten slotte, worden vooral vertegenwoordigd door Louise Van den Plas, die het 

vrouwenstemrecht dapper blijft verdedigen. Toch richt de katholieke vrouwenbeweging zich 

voornamelijk op de verbetering van de economische situatie van de arbeidster en de 

ontwikkeling van een sociale wetgeving gericht op het gezin en het moederschap (De Weerdt, 

1980, p. 139). 

 

De Tweede Wereldoorlog legt de vrouwenbeweging en haar eisen vervolgens een tijdlang 

lam, maar daarna zet de strijd voor het vrouwenstemrecht zich onverminderd voort: 

 

De overwinning van de geallieerden [is] in vele opzichten ook de overwinning van de 

democratie en dat [kan] alleen maar gunstig inwerken op de kwestie van het 

vrouwenstemrecht. Anderzijds [zorgt] de oorlog [en de nasleep ervan] in België voor 
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een reeks politieke problemen die onrechtstreeks het vrouwenstemrecht weer 

[vertragen]. (Keymolen et al., 1981, p. 73) 

 

Meteen na de wapenstilstand, in 1945, worden een katholiek en een communistisch voorstel 

rond de invoering van het vrouwenkiesrecht in de Kamer geweigerd. Onder de linkse 

regering-Van Acker wordt van die twee voorstellen vervolgens, in de maand oktober van 

datzelfde jaar, één voorstel gemaakt.  

 

Een definitieve doorbraak komt er op 27 maart 1948, onder de socialistisch-katholieke 

regering Spaak-Eyskens: de CVP staat erop dat het vrouwenkiesrecht in de 

regeringsverklaring wordt opgenomen. Belgische vrouwen hebben genoeg aan de 

goedkeuring van een gewone wet met een tweederdemeerderheid om eindelijk stemrecht te 

veroveren – dat was namelijk zo vastgelegd in de grondwetswijziging (artikel 47) van 1920 

bij de invoering van het algemeen enkelvoudig mannenstemrecht. De toekomstige eerste 

vrouwelijke Belgische minister Marguerite de Riemaecker houdt vóór de stemming in de 

Kamer een toespraak waarin ze een beschrijving geeft van “het nieuwe beeld van België met 

zijn mannelijke wilskracht en vrouwelijke zachtheid, met zijn stoer voorhoofd en zijn soepele 

ledematen, een harmonische gestalte, een prachtige synthese van wat de mens verwezenlijken 

kan, wanneer beide geslachten hun krachten verenigen”. (Keymolen et al., 1981, p. 73) De 

auteur  benadrukt dat de verschillende partijen op dat ogenblik beweren dat ze reeds lang 

voorstander waren van het vrouwenstemrecht (1981, p. 77). Uiteindelijk wordt het algemeen 

stemrecht goedgekeurd met 183 tegen 3 (socialistische) stemmen, waarna de Senaat het op 15 

juli 1948 ook accepteert. Het vrouwenstemrecht wordt vervolgens in België voor het 

parlement (en de provincie) ingevoerd op 26 juli 1948, als één van de laatste landen van 

Europa (Keymolen et al., 1981, p. 77), Finland was namelijk reeds in 1906 het eerste 

Europese land geweest waar vrouwen naar de stembus mochten trekken. België zou later nog 

gevolgd worden door onder andere Griekenland in 1952, Zwitserland in 1971 en Portugal in 

1976. 

 

2.1.2. De eerste keer stemmen in 1949 

 

Vrouwen gaan voor het eerst stemmen bij de parlementsverkiezingen van 26 juni 1949. De 

CVP verwerft 105 van de 212 Kamerzetels en de meerderheid in de Senaat. Een jaar later, op 

4 juni 1950, verovert de partij zelfs de volstrekte meerderheid in beide Kamers. Keymolen et 
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al. (1981, p. 77) onderstrepen dat dit vooral het gevolg is van de koningskwestie (de 

katholieken wilden Leopold III opnieuw op de troon), maar geven aan dat de vrouwelijke 

kiezers er waarschijnlijk ook wel de hand in hebben gehad.  

 

Michielsens (2005, p. 68) wijst er echter op dat, hoewel de CVP de verkiezingen van 1949 

wint, er geen sprake is van de gevreesde aardverschuiving die de socialistische en liberale 

partijen vreesden: “In de verkiezingen van 1946 werden 2.338.255 geldige stemmen 

uitgebracht voor de Senaat, 2.365.638 voor de Kamer, zonder vrouwen. In de verkiezingen 

van 1949 [zijn] er 4.980.903 stemmen voor de Senaat en 5.030.886 voor de Kamer” 

(Michielsens, 2005, p. 66). De katholieken haalden 42,7 procent van de stemmen voor de 

Senaat in 1946 (51 zetels) en de CVP 44,3 procent in 1949 (54 zetels). De socialisten dalen 

van 31,2 procent (34 zetels) naar 29,7 procent (33 zetels) en de liberalen kennen een stijging 

van 9,2 procent (4 zetels) naar 15,3 procent (14 zetels). Voor de Kamer is er ongeveer 

dezelfde tendens. De CVP haalt in 1949 43,5 procent van de stemmen (105 zetels), tegenover 

42,5 procent (92 zetels) voor de katholieke partij in 1946. De socialisten zakken van 31,6 

procent (66 zetels) naar 29,7 procent (66 zetels) en de liberalen gaan van 8,9 procent (16 

zetels) naar 15,2 procent (29 zetels). (Michielsens, 2005, p. 67-68). De CVP kan dus 

inderdaad geen overweldigende stijging laten noteren. Michielsens (2005, p. 68) zegt dat het 

mogelijk is dat de ongehuwde vrouwen de clerus gevolgd hebben, maar dat dit volgens de 

analisten – die er geen rekening mee houden dat vrouwen weleens zelfstandig zouden kunnen 

gekozen hebben – niet opweegt tegen het aandeel van de vrouwen die in de politieke traditie 

van hun mannen gestemd hebben. 

 

Het aandeel van de Belgische vrouw in het politieke leven kent evenwel geen spectaculaire 

vooruitgang na de invoering van het vrouwenkiesrecht. Integendeel, het wordt zelfs een goede 

vijftien jaar wachten op de eerste vrouwelijke minister, Marguerite de Riemaecker-Legot, 

benoemd op 28 juli 1965. 

 

2.1.3. Het vrouwenstemrecht en de politieke partijen 

 

Dit onderdeel vat de standpunten samen van de belangrijkste politieke partijen wat betreft het 

vrouwenstemrecht. De liberale, katholieke en socialistische meningen omtrent het kiesrecht 

voor vrouwen vormen namelijk het uitgangspunt van deze masterproef. 
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Aanvankelijk geldt in België het unionisme, dat wil zeggen dat katholieken en liberalen 

samen regeren, maar dat er eigenlijk geen politieke partijen zijn. Er bestaan wel verenigingen 

en clubs met verschillende ideologieën. De liberale partij komt er in 1846, de katholieke in 

1884 en de socialistische een jaar later, in 1885. (Michielsens, 2005, p. 35) 

 

De liberalen houden zich niet actief bezig met de strijd van de vrouwen. Zoals reeds vermeld, 

zijn ze tegen het vrouwenstemrecht met het argument dat vrouwen “niet ontwikkeld genoeg 

[zijn] om te weten wat ze [doen], en zeker niet wijs genoeg om zich te verzetten tegen de 

invloed van de clerus” (Michielsens, 2005, p. 36). Volgens Michielsens (2005, p. 37) heeft het 

feit dat de liberale partij gekant is tegen het vrouwenkiesrecht twee dimensies. Aan de ene 

kant is het antiklerikaal en aan de andere kant heeft het te maken met hun aanvankelijk betoog 

tegen algemeen enkelvoudig stemrecht: “wie niet bekwaam is om te begrijpen waar het over 

gaat mag niet stemmen”. 

 

De katholieke partij is ongetwijfeld de grootste verdediger van het vrouwenstemrecht. Ze 

hebben echter het heimelijk motief om de vrouwen “als potentieel electoraal „reserveleger‟ 

tegen het socialisme [in te zetten]” (Van Molle & Gubin, 1998, p. 32). Voor de conservatieve 

vleugel, die „christelijk feminisme‟ gelijkstelt met een vierkante cirkel, is het echter moeilijk 

om achter het vrouwenkiesrecht te staan. Uiteindelijk draaien ze uit electorale overwegingen 

wel bij. (Van Molle & Gubin, 1998, p. 33) 

 

De socialisten verhouden zich moeizaam ten opzichte van de vrouwenstrijd. Tot 1902 

verdedigen ze het vrouwenkiesrecht, maar daarna delen ze het standpunt van de liberalen wat 

het vrouwenstemrecht betreft: “vrouwen [zijn volgens hen] te ongeletterd en te onderhevig 

aan de invloed van „mijnheer pastoor‟”, zelfs diegenen die principieel achter de emancipatie 

van de vrouw staan (Michielsens, 2005, p. 38). Uiteraard is het voor de socialistische vrouwen 

net zo lastig om zich neer te leggen bij de beslissing van hun partij als voor de 

behoudsgezinde vleugel van de katholieke partij, maar naar het voorbeeld van Isabelle Gatti 

de Gamond – die nochtans voorvechtster van het gelijk recht op onderwijs was en bovendien 

gezegd had dat “de man […] pas vrij [zal] zijn als ook de vrouw bevrijd is” – geven ze zich 

uiteindelijk toch gewonnen: ze wijzen het vrouwenkiesrecht af. (Van Molle & Gubin, 1998, p. 

33) 
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Volgens Van Molle en Gubin (1998, p. 146) “[blijft] het vrouwenstemrecht [vlak na de 

oorlog] voor alle partijen het voorwerp van verregaande politieke speculaties” en dat terwijl 

“de gewijzigde sociaal-economische context […] een doorbraak […] in de kwestie [mogelijk 

zou kunnen maken]”. Hoewel niemand er in 1945 nog aan twijfelt, gaan de auteurs verder 

(1998, p. 146), dat het vrouwenstemrecht verwezenlijkt zal worden, slagen de socialisten er in 

om de beslissing met 18 maanden uit te stellen. De angst dat de vrouwen massaal voor de 

katholieken zouden stemmen, en zo Leopold III zouden terugbrengen, is voor hen te goot.    

 

Opvallend is dus dat zowel de socialistische partij als de liberale partij, ondanks het feit dat ze 

op veel andere vlakken progressieve standpunten innemen, de verwezenlijking van het 

vrouwenstemrecht zo lang mogelijk uitstellen. De katholieke partij, die tot de conservatieve 

vleugel behoort, daarentegen, maakt er een punt van om de vrouwen naar de stembus te laten 

trekken. Voorstander of niet, zoals reeds vermeld beweert elke politieke partij tijdens de 

verkiezingscampagne van 1949 uiteindelijk de grootste voorstander van het 

vrouwenstemrecht te zijn. Van Molle en Gubin wijzen erop dat de partijen ook een 

„vrouwelijk‟ luik toevoegen aan hun programma:  

 

De strijd voor de juridische en economische rechten van vrouwen bij de liberalen, de 

antiklerikale strijd en de belangen van de arbeiders bij de socialisten en ten slotte de 

eigen zending van vrouwen en het belang van het gezin bij de CVP-PSC. (1998, p. 43) 

 

2.2. De eerste vrouwelijke minister 

 

Zoals gezegd, brengen de eerste verkiezingen sinds de goedkeuring van het vrouwenstemrecht 

geen vervrouwelijking van het parlement met zich mee. Van 1949 tot 1971 telt het parlement 

tussen twee en vier procent vrouwelijke leden (Keymolen & Coenen, 1991, p. 77). Het wordt 

vijftien jaar wachten op de eerste vrouwelijke Belgische minister: Marguerite de Riemaecker-

Legot (uit KAV-kringen), minister van Gezin en Huisvesting – ze beheert dus een „zachte‟ 

portefeuille – van juli 1965 tot februari 1968. (De Weerdt, 1981, p. 178) 

 

De Riemaecker zetelt op het ogenblik dat ze minister wordt al sinds 1946 voor de CVP in de 

Kamer, waar ze bij de stemming van het vrouwenkiesrecht in 1948 “niet als mandataris, maar 

als vrouw” gesproken had over, zoals eerder vermeld, “mannelijke wilskracht en vrouwelijke 
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zachtheid”. Het standpunt van de eerste vrouwelijke minister is dus opvallend traditioneel. Zo 

hecht ze veel belang “aan de eigenheid van de vrouwelijke natuur en aan de moederrol”:  

 

„Je n‟hésite pas à affirmer,‟ [schrijft] ze in 1959, „que toute femme équilibrée, 

lorsqu‟elle est mariée et a un ou plusieurs enfants, est avant tout épouse et mère. Je 

veux dire par là que cette femme, quelles que soient par ailleurs sa formation et sa 

condition sociale, aura pour principal centre d‟intérêt et de préoccupation le bonheur 

de son foyer, l‟éducation de ses enfants et la bonne gestion de son ménage. La femme 

est, en effet, par nature et par vocation, au cœur du problème familial. (Van Molle & 

Gubin, 1998, p. 49-50) 

 

De minister van Gezin en Huisvesting verkiest, gaan Van Molle en Gubin (1998, p. 50) 

verder, het verenigingsleven, bij voorkeur als vrijwilligers, boven een professionele carrière 

voor vrouwen, aangezien het volgens haar te vermijden was om jonge kinderen op een 

pijnlijke manier van hun moeder te scheiden. Daarom beschouwt ze bijvoorbeeld crèches ook 

als een noodzakelijk kwaad voor vrouwen die buitenshuis werken (Van Molle & Gubin, 1998, 

p. 50). 

 

Na het eerste vrouwelijke regeringslid in 1965 worden er in 1973 twee vrouwen als 

staatssecretaris aangesteld, Maria Verlackt (CVP) en Irène Petry (PS). Zij behouden hun 

functie echter slechts een jaar omwille van de regeringswijziging (LeburtonI naar LeburtonII). 

(Keymolen & Coenen, 1991, p. 77) Op het ogenblik van het ontslag van beide vrouwen is er 

net sprake van belangrijke wijzigingen met betrekking to het huwelijksgoederenstelsel, 

echtscheiding en abortus, hetgeen heel wat protest uitlokt (De Weerdt, 1980, p. 178). Volgens 

De Weerdt (1980, p. 178) wijst dat op een mentaliteitswijziging wat betreft de vrouwenzaak. 

Zo richt Miet Smet binnen de katholieke partij als gevolg van dat ontslag het reeds genoemde 

„Vrouw en Maatschappij‟ op (De Weerdt, 1980, p. 178).  

 

De volgende vrouwelijke minister komt er – met Rika De Backer (CVP), minister van 

Nederlandse Cultuur en Vlaamse Zaken – pas in 1974, het jaar waarin de VFP-PFU wordt 

opgericht en het aantal vrouwen in het parlement en de provincies verdubbelt in vergelijking 

met 1971 (De Weerdt, 1980, p. 178). Tussen 1949 en 1974 daalt de rechtstreekse politieke 

participatie van vrouwen, na een kleine opflakkering, dus aanzienlijk (De Weerdt, 1980, p. 

176). In 1975 is het aantal vrouwen in de partijbesturen overigens ook nog uitermate laag: 
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Op 27 leden van het partijbestuur van de CVP [zijn] er 4 vrouwen; in het partijbureau 

van de BSP [zetelt] 1 vrouw op 49 leden; bij de PVV [telt] de partijraad 2 vrouwen op 

een totaal van 19 leden; in de Volksunie [zit] er 1 vrouw in een partijbestuur van 14 

leden; bij de KP [is] er helemaal geen vrouw in het politiek bureau […]. (De Weerdt, 

1980, p. 178) 

 

De Weerdt (1980, p. 179) vermeldt het FDF (Front Démocratique des francophones), met 17 

vrouwen op een totaal van 79 leden in het directiecomité, als uitschieter. Bovendien, gaat ze 

verder, is de rol van vrouwelijke mandatarissen groter in de gemeentebesturen en in de 

commissies van openbare stand. Dat is volgens haar het gevolg van de reeds vermelde mening 

dat gemeentelijke en provinciale mandaten een politieke leerschool vormen: “na vijftig jaar 

waren de vrouwen dus nog steeds aan het leren”. 

 

De aanstelling van Marguerite de Riemaecker-Legot op 28 juli 1965 zorgt dus niet meteen 

voor een echte doorbraak. Toch is de benoeming van de eerste vrouwelijke Belgische minister 

een mijlpaal voor de vrouwenbeweging, omdat het de “derde stap in de machtsverwerving” 

betekent: regeringsverantwoordelijkheid, na kiesrecht en volksvertegenwoordiging (Van 

Molle & Gubin, 1998, p. 49). 

 

2.2.1. De eerste vrouwelijke minister en de politieke partijen 

 

Wat de aanstelling van de eerste vrouwelijke minister betreft, kunnen we niet meer – zoals bij 

het vrouwenstemrecht – stellen dat een bepaalde politieke partij „pro‟ of „contra‟ is, aangezien 

de partijen in 1965 op dat vlak op dezelfde lijn zaten: geen van allen is uitgesproken tegen de 

aanwezigheid van een vrouw in de regering.  

 

Het feit dat De Riemaecker een nieuw departement, namelijk Gezin en Huisvesting, 

toegewezen krijgt, is bovendien “niet louter een uitweg om een vrouw in de regering op te 

nemen” (Van Molle & Gubin, 1998, p. 291). De Hoge Raad voor het Gezin had namelijk 

reeds in 1961 op de nood voor een doelmatiger familiaal beleid gewezen (Van Molle & 

Gubin, 1998, p. 291). Dat de eerste vrouwelijke minister niet de ministerpost van Justitie 

toegewezen krijgt, omdat de partijvoorzitters en ondervoorzitters formateur Pierre Harmel 

ervan overtuigen dat het een te grote stap zou zijn (Van Molle & Gubin, 1998, p. 291), wijst 

er echter wel op dat de partijen niet willen „overdrijven‟. Ze zijn zeker geen tegenstanders van 
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vrouwen in uitvoerende functies, maar zijn ook niet meteen van plan om „harde‟ portefeuilles 

aan vrouwen toe te wijzen. 

 

Het spreekt overigens voor zich dat de socialistische en liberale partijen minder achter 

CVP‟ster De Riemaecker staan dan de katholieke partij. 

 

2.3. De strijd voor gelijk loon 

 

De strijd van de vrouwenbeweging om gelijk loon voor gelijk werk barst reeds volop los 

tijdens de tweede feministische golf. Toch bestaat de „loonkloof‟ (dat wil zeggen dat de 

gemiddelde vrouw minder verdient dan de gemiddelde man) vandaag nog steeds wereldwijd. 

Over het exacte percentage is men het niet eens, maar toch situeert het zich ergens rond de 

twintig procent. (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2006, p. 10) 

 

Het feit dat die kloof nog bestaat, ondanks de wetgeving in verband met antidiscriminatie en 

gelijk loon, wordt als volgt verklaard (RoSa, Gelijk loon, par. 1). Ten eerste werken vrouwen 

vaker deeltijds dan mannen, onder andere omwille van familiale omstandigheden of omdat ze 

vaak niet aan een voltijdse baan geraken. Getrouwde vrouwen met kinderen hebben 

bovendien over het algemeen een lager loon dan gehuwde mannen met kinderen of kinderloze 

vrouwen. Vrouwen maken immers het meest gebruik van het tijdskredietstelsel, hetzij om 

voor de kinderen te zorgen hetzij om op een zieke te passen. Horizontale segregatie op de 

arbeidsmarkt, vervolgens, houdt in dat de sectoren die het slechtst betalen – zoals de horeca – 

meer vrouwen tewerkstellen en dat de bestbetalende sectoren – informatica en chemie, 

bijvoorbeeld – gedomineerd worden door mannen. Fysieke inspanningen in typische 

vrouwenberoepen (verpleegster/verzorgster die patiënten optilt) worden ook minder 

gewaardeerd dan in typische mannenberoepen (bouwvakker die materiaal verplaatst). Mannen 

genieten bovendien veel meer dan vrouwen van extralegale voordelen, zoals een 

bedrijfswagen, een tankkaart, een gsm, een pensioenplan, een hospitalisatieverzekering, 

maaltijdcheques, enz. Daarnaast bestaat er ook verticale segregatie of het „glazen plafond‟. 

Dat wil zeggen dat een onzichtbare barrière vrouwen ervan weerhoudt om topfuncties te 

bekleden. Vrouwen zijn namelijk nog steeds ondervertegenwoordigd in leidinggevende 

beroepen, zeker op de allerhoogste niveaus. Ten slotte spreekt men, naast bovenstaande 

objectieve verklaringen van de loonkloof, nog van onverklaarbare loonverschillen. Die zijn 

mogelijk te wijten aan discriminatie. (RoSa, Gelijk loon, par. 3) 
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Het belangrijkst voor deze masterproef is evenwel de historiek van de zoektocht naar gelijk 

loon voor gelijk werk. In het volgende onderdeel wordt de staking bij FN-Herstal, de grootste 

doorbraak in de strijd voor gelijk loon en het eigenlijke beginpunt, in detail besproken. Die 

cruciale strijd voor de vrouwenbeweging bevat nog twee belangrijke stappen: de 

ondertekening van het Verdrag van Rome en de zaak-Gabrielle Defrenne. Aangezien die 

respectievelijk de aanleiding tot en een herneming van de discussie rond FN-Herstal zijn, zal 

ik ook dieper op die gebeurtenissen ingaan. 

 

2.3.1. Vooraf: het Verdrag van Rome 

 

In 1957 wordt de Europese Economische Gemeenschap opgericht: West-Duitsland, 

Nederland, Luxemburg, Italië, Frankrijk en België ondertekenen het Verdrag van Rome. 

Artikel 119 van dat verdrag stelt dat iedere lidstaat het beginsel van gelijke beloning van 

mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke arbeid moet toepassen. Het artikel wordt 

op uitdrukkelijk verzoek van de Fransen in het verdrag opgenomen, omdat Frankrijk tot op 

dat moment als enige land een wetgeving in verband met gelijke beloning heeft aangenomen 

en vreest dat de loonkost zwaar op zijn industrie zal wegen (Gubin & Jacques, 2007, p. 74). 

België is door de ondertekening verplicht om zich aan artikel 119 te houden vanaf januari 

1962. Bovendien had de Belgische staat, zoals eerder vermeld (Leplae, 2000a, p. 2-3), in 1952 

reeds conventie nr. 100 van de Internationale Arbeidsorganisatie over „gelijk loon voor 

gelijkwaardig werk‟ ondertekend. De formulering „gelijk loon voor gelijkwaardig werk‟ heeft 

zelfs bredere implicaties dan „gelijk loon voor gelijk werk‟. Hoe dan ook, die conventie wordt 

niet geratificeerd en artikel 119 van het Verdrag van Rome wordt ook niet toegepast. Halfweg 

de jaren ‟60 is er nog weinig of niets veranderd, hetgeen in 1966 protest uitlokt onder de vorm 

van de staking bij FN-Herstal. (RoSa, De strijd voor gelijk loon, par. 1) 

 

2.3.2. De staking bij FN-Herstal 

 

Op 16 februari 1966 leggen de vrouwelijke werknemers van de „Fabrique Nationale d‟armes 

de guerre‟ te Herstal massaal het werk neer uit protest tegen het feit dat ze gemiddeld 

vijfentwintig procent minder verdienen dan hun mannelijke collega‟s voor exact hetzelfde 

werk:  
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Het [wordt] één van de grootste acties uit de Belgische sociale geschiedenis. „Groot‟ 

niet alleen door haar omvang – 3800 arbeidsters [leggen] die dag het werk neer voor 

een staking die 12 weken [zal] duren – maar ook door haar symboolfunctie op zowel 

feministisch als sociaal vlak. (RoSa, De strijd voor gelijk loon, par. 2) 

 

De FN-vrouwen willen voornamelijk een herwaardering van hun functie. Ze willen erkend 

worden als gespecialiseerde arbeidsters en overeenkomstig betaald worden. (RoSa, De strijd 

voor gelijk loon, par. 4) 

 

De „femmes-machine‟ baseren zich voor hun strijd op bovengenoemde internationale 

verdragen. Niet alleen is het loon van gespecialiseerde arbeidsters op sleutelposten lager dan 

dat van de ongeschoolde mannelijke arbeiders die de ateliers schoonmaken (Van Mechelen, 

1996, p. 13) – terwijl ze nochtans een soort van ingangsexamen hadden moeten afleggen en 

een gespecialiseerde kennis van de machines hadden verworven – maar de 

arbeidsomstandigheden zijn ook mensonwaardig: het werk is vuil en ongezond. Bovendien 

zijn de machines verouderd en de hygiënische omstandigheden slecht. Hoewel de vrouwen 

dagelijks onder olie en vuil bedolven worden, zijn er amper wasmogelijkheden op het 

fabrieksterrein en is er geen toegang tot warm water. (RoSa, De strijd voor gelijk loon, par. 3) 

 

De FN-arbeidsters eisen een loonopslag van vijf frank per uur via hun actie, die ze spontaan, 

“zonder syndicale steun, zonder overleg of zonder stakingsaanzegging”, beginnen (RoSa, De 

strijd voor gelijk loon, par. 5). Charlotte Hauglustaine, een arbeidster, leidt de staking 

wekenlang (Michielsens, 2005, p. 71). Vervolgens wordt er een informeel arbeidsterscomité 

opgestart om te coördineren (de vakbonden richten na de erkenning ook een stakingscomité 

op). De staking krijgt massaal aandacht en kan al snel op heel wat solidariteit rekenen. Binnen 

het bedrijf ondertekenen de mannelijke werknemers een steunpetitie  hoewel 500 van hen 

door de actie werkloos worden, en, erbuiten, beginnen arbeidsters van andere bedrijven, zoals 

ACEC (Ateliers de Construction Electrique de Charleroi) en Schreder (verlichting), aan een 

solidariteitsstaking. (RoSa, De strijd voor gelijk loon, par. 5) Opvallend is dat de 

vakbondsafgevaardigden die de solidariteitsbetogingen aanvoeren allemaal mannelijk zijn. Er 

zijn namelijk geen vrouwelijke leden (Van Mechelen, 1996, p. 13). Er komt ook 

internationale steun: duizenden vrouwen uit de zes lidstaten van de EEG komen in Luik 

betogen op 24 april 1966 (Keymolen & Coenen, 1991, p. 86).  
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Uiteindelijk komt er op 5 mei 1966, na interpellatie in het Belgisch en Europees Parlement, 

een einde aan de twaalf weken durende staking. Het resultaat is een onmiddellijke 

loonsverhoging van 2 frank per uur en een extra opslag van 0,75 frank op 1 januari 1967 

(RoSa, De strijd voor gelijk loon, par. 5), weliswaar slechts zeventig procent van wat de 

vrouwen oorspronkelijk geëist hadden (Van Mechelen, 1996, p. 14): 

 

De impact van de staking [is] groot. Nooit eerder [heeft] een actie van vrouwen, 

ontstaan vanuit een vrouweneis, een zodanige solidariteit en weerklank 

teweeggebracht. De vakbonden [beseffen] dat er in het vervolg rekening [moet] 

worden gehouden met de vrouwen. Niet alleen [wordt] de eis van gelijke beloning 

eindelijk op de agenda geplaatst, ook de vrouwen zelf [worden] zich meer bewust van 

het belang van een syndicale deelname. „Gelijk loon voor gelijk werk‟ [wordt een jaar 

later, op 24 oktober 1967] in de wetgeving opgenomen. (RoSa, De strijd voor gelijk 

loon, par. 6) 

 

Na de staking in Herstal heerst er ontgoocheling over de politieke wereld: “het [wordt] 

duidelijk dat het kiesrecht niet [heeft] bijgedragen tot het rechttrekken van de ongelijkheid 

tussen beide seksen” (Van Molle & Gubin, 1998, p. 49). Een belangrijk gevolg van de acties 

is de oprichting ten tijde van de staking van het tweetalige actiecomité „Gelijk Loon voor 

Gelijk Werk‟ dat de “doeltreffendheid van politieke actie voor vrouwen” in vraag stelt (Van 

Molle & Gubin, 1998, p. 49). Wanneer de vrouwen weer aan het werk gaan, blijft het comité 

de strijd voor economische gelijkheid van vrouwen en mannen voorzetten. Het verenigt 

intellectuele vrouwen van verschillende politieke strekkingen en blijft als drukkingsgroep 

werken tot 1977 (RoSa, Actiecomité Gelijk Loon voor Gelijk Werk, par. 1).  

 

Als gevolg van de legendarische staking ondertekent het ABVV, de Belgische socialistische 

vakbond, op 23 april 1967 bovendien de oorkonde „De rechten der werkende vrouw‟, waarin 

onder andere de volgende eisen vermeld worden:  

 

[…] recht op arbeid, collectieve voorzieningen voor kinderopvang en informatie over 

geboorteplanning, volledige gelijkheid in de sociale zekerheid, algehele toepassing 

van art[ikel] 119 van het Verdrag van Rome, vermindering van de arbeidsduur, 

verlenging van de schoolplicht, aan beroepsnoden aangepast onderwijs, beschermende 

maatregelen voor de arbeidszekerheid van zwangere vrouwen, mogelijkheid tot 
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verlenging van het bevallingsverlof, volwaardige vertegenwoordiging in de syndicale 

bestuursorganen. (Keymolen & Coenen, 1991, p. 87-88) 

 

Ondanks de directe gevolgen van de befaamde staking, blijven de reeds vermelde 

internationale verdragen dode letter in België (Leplae, 2000a, p. 2). Er volgen andere acties en 

een nieuwe staking bij FN-Herstal in 1974. Hoewel de directie van de fabriek het principe 

„gelijk loon voor gelijk werk‟ intussen al in het protocolakkoord heeft ingeschreven, komt 

daar in de praktijk weinig van in huis tot het in 1975 in de collectieve arbeidsovereenkomst 

wordt opgenomen (Van Mechelen, 1996, p. 14). Dat laatste is één van de verstrekkende 

gevolgen van de zaak-Gabrielle Defrenne. 

 

2.3.3. Achteraf: de zaak-Gabrielle Defrenne 

 

Zoals reeds vermeld, zet Sabena airhostess Gabrielle Defrenne op 16 februari 1968 verplicht 

op non-actief omdat ze veertig jaar wordt. Haar arbeidscontract zegt namelijk dat vrouwen na 

hun veertigste verjaardag niet meer tot de crew mogen behoren, in tegenstelling tot 

mannelijke collega‟s van dezelfde leeftijdscategorie, wat uiteraard nadelig is voor het 

pensioen van de stewardessen. Zich beroepend op artikel 119 van het Verdrag van Rome, 

dient Defrenne klacht in bij de arbeidsrechtbank tegen haar werkgever voor discriminatie op 

grond van geslacht. (RoSa, De strijd voor gelijk loon, par. 7) 

 

Uiteindelijk verschijnen haar klachten in 1976 voor het Europees Gerechtshof in Luxemburg, 

dat in totaal drie uitspraken doet. Defrennes eerste verzoek om eenzelfde pensioen te krijgen 

als haar mannelijke collega‟s wordt afgewezen („Defrenne I‟). De derde zaak, over de 

verschillende arbeidsvoorwaarden waardoor vrouwen gedwongen worden vroeger met 

pensioen te gaan dan mannen, wordt ook afgewezen („Defrenne III‟). Volgens het Hof vallen 

noch de pensioenuitkeringen, noch de arbeidsvoorwaarden onder artikel 119 en het principe 

„gelijk loon voor gelijk werk‟. De uitspraak in de zaak „Defrenne II‟ is echter wel positief. 

(RoSa, De strijd voor gelijk loon, par. 8) Daarin oordeelt het Europees Hof van Justitie 

namelijk dat de zes oorspronkelijke lidstaten, door de ondertekening van het Verdrag van 

Rome en bijgevolg van artikel 119, verplicht zijn om hun onderdanen te beschermen tegen 

discriminatie voortkomend uit de nationale wetgeving of uit cao‟s. Artikel 119 kan dus voor 

de Belgische rechtbanken gebruikt worden om gelijk loon voor gelijk werk te eisen. Sabena, 

dat pas in 1966 gelijk loon voor vrouwen en mannen heeft ingevoerd, wordt op basis daarvan 
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verplicht om het loon van Defrenne voor de periode 1962-1966 aan te vullen tot aan het 

bedrag dat aan de stewards betaald werd. (RoSa, De strijd voor gelijk loon, par. 8) 

 

Zoals gezegd, voert de Europese Commissie in 1975, als gevolg van het historische arrest-

Defrenne, een richtlijn in in verband met de gelijke beloning van vrouwen en mannen. Er 

volgen ook nog richtlijnen wat betreft “de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten 

aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding, promotiekansen en 

arbeidsvoorwaarden” en op het gebied van de sociale zekerheid. (RoSa, De strijd voor gelijk 

loon, par. 9) 

 

De staking bij FN-Herstal en de zaak-Gabrielle Defrenne zorgen er dus samen voor dat er  

concrete stappen gezet worden wat betreft gelijk loon voor gelijk werk, inclusief juridische 

garantie. (RoSa, De strijd voor gelijk loon, par. 9) 

 

2.3.4. De strijd voor gelijk loon en de politieke partijen 

 

Net als bij de aanstelling van de eerste vrouwelijke minister, kunnen we, wat de strijd voor 

gelijk loon betreft, niet zeggen dat de partijen „pro‟ of „contra‟ zijn. Als het gaat om de 

maatschappelijke achteruitstelling van vrouwen, kunnen we zelfs, tussen de vrouwelijke 

mandatarissen onderling, een soort van toenadering over de partijgrenzen heen vaststellen. Zo 

dienden de communistische Suzanne Grégoire, de socialistische Isabelle Blume en de 

katholieke Marguerite De Riemaecker in 1947 al samen een wetsvoorstel in “tot afschaffing 

van de reglementering van prostitutie” (Van Molle & Gubin, 1998, p. 336). De vrouwelijke 

Kamerleden dringen bovendien in de jaren ‟60, nog voor de staking bij FN-Herstal, aan op 

besprekingen in verband met de gelijke bezoldiging van vrouwen en mannen (Van Molle & 

Gubin, 1998, p. 290).  

 

Dat wil echter niet zeggen dat de partijen geen afwijkende standpunten over de strijd voor 

gelijk loon innemen. Zo neemt de socialistische partij, waarvan de vrouwelijke leden in 1955 

al een voorstel voor „gelijk loon voor gelijk werk‟ geformuleerd hadden (Van Molle & Gubin, 

1998, p. 336), het op voor de belangen van de FN-arbeidsters, maar legt de klemtoon op 

syndicalisme. De katholieken, daarentegen, concentreren zich meer op het belang van het 

gezin, al mogen we niet vergeten dat de christelijke vakbond ook een grote rol in de staking 

bij FN-Herstal speelt. De liberale partij, ten slotte, ziet de strijd voor gelijk loon in de context 
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van de strijd voor de juridische en economische gelijkheid van de vrouw. (Van Molle & 

Gubin, 1998, p. 48)  

 

3. Onderzoeksvragen en hypothesen 

 

Aan de hand van het bovenstaande overzicht van de tweede feministische golf in Vlaanderen 

en de gedetailleerde bespreking van drie mijlpalen uit de periode 1948-1966, namelijk het 

vrouwenstemrecht, de eerste vrouwelijke Belgische minister en de staking bij FN-Herstal, 

worden in dit onderdeel de onderzoeksvragen, de onderzoeksdoelstellingen en de hypothesen 

voor deze masterproef, met als onderzoeksvoorwerp de berichtgeving van drie Vlaamse 

kranten over de drie keerpunten, gevormd. 

 

3.1. De Vlaamse pers en de tweede feministische golf 

 

Tijdens de periode 1948-1966 van de tweede feministische golf, voor deze masterproef  

afgebakend van de Eerste Wereldoorlog tot de jaren ‟80, is de Vlaamse pers nog verzuild. Dat 

wil zeggen dat de kranten in politieke belangengroepen uiteenvallen en dat hun berichtgeving 

bijgevolg de standpunten van de verschillende politieke partijen zou kunnen weergeven.  

 

De Vlaamse pers zal in het kader van dit onderzoek gerepresenteerd worden door drie 

kranten. De volgende dagbladen zullen representatief gebruikt worden voor de drie 

traditionele zuilen: De Standaard (voor de katholieke zuil), De Volksgazet, samen met 

Vooruit voorloper van De Morgen (voor de socialistische zuil) en Het Laatste Nieuws (voor 

de liberale zuil). Wat meteen opvalt als men nader ingaat op de verzuiling van de Vlaamse 

pers is dat “de conservatief-katholieke en de liberaal-burgerlijke pers” reeds van vóór de 

stichting van de katholieke partij (CVP sedert 1945) en de liberale partij (PVV sedert 1961) 

dateert. De socialistische pers, daarentegen, treedt van bij begin op als “spreekbuis van de 

socialistische partij [BSP sedert 1944] of van haar vakbond”. (Luykx, 1978, p. 506) 

 

De eerste editie van Het Laatste Nieuws, een volksblad dat Vlaams, liberaal en vrijzinnig 

moet zijn, komt er op 7 juni 1888. Onder leiding van de liberale flamingant en journalist-

uitgever Julius Hoste kent het dagblad veel succes. Zijn opvolger, Julius Hoste jr., stuurt het 

blad meer in de richting van de algemene informatie, met veel sport, hetgeen enorm aanslaat 

bij het publiek. In de naoorlogse jaren richt Hoste sr. de Stichting Het Laatste Nieuws op, 
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opdat het dagblad na zijn dood dezelfde politieke en filosofische lijn zou blijven volgen. Hij 

overlijdt echter voor die operatie compleet afgerond is. Daarop vormen zijn weduwe en twee 

dochters in 1955 het traditionele familiebedrijf om tot een naamloze vennootschap, die in 

1963 alle aandelen van het Antwerpse dagblad De Nieuwe Gazet opkoopt. (De Bens, 1997, p. 

335-338)   

 

Op 3 juni 1914, net voor de Eerste Wereldoorlog, verschijnt het eerste nummer van De 

Volksgazet, een blad voor de socialistische partij én vakbond, ontstaan uit een fusie tussen De 

Werker en De Volkstribuun. Na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de periode waarin het 

vrouwenstemrecht verwezenlijkt wordt (1948) en de vrouwen voor het eerst gaan stemmen 

(1949) – met Jos Van Eynde (voorzitter van de Antwerpse BSP-federatie) als hoofdredacteur 

– is de krant zeer succesvol. Tijdens de jaren ‟50 en ‟60, met de eerste vrouwelijke minister in 

1965 en de staking bij FN-Herstal in 1966, krijgt het dagblad echter een ouderwets imago: “de 

krant [is] doctrinair links en [heeft] te weinig lezers”, waardoor de adverteerders interesse 

verliezen. Vanaf 1964 is Van Eynde zelfs zowel directeur als hoofdredacteur van het dagblad 

en tegelijkertijd voorzitter van de socialistische partij. Bovendien is er “een absoluut gebrek 

aan beheer en een totale afwezigheid van bedrijfspolitiek”. Dat is ook deels de reden van het 

verdwijnen van de socialistische partijpers, naast de toenemende commercialisering van de 

dagbladmarkt en de dalende belangstelling voor uitgesproken partijideologische standpunten 

in de pers. (De Bens, 1997, p. 351-354) 

 

De Standaard, mede opgericht door CVP‟er Frans Van Cauwelaert, verschijnt voor het eerst 

net na de Eerste Wereldoorlog, op 4 december 1918. Het doel van NV De Standaard is om 

“een katholiek, Vlaams dagblad te Brussel” uit te geven. In 1921 komt de krant financieel in 

de problemen, waarop Gustaaf Sap te hulp komt. Daaruit volgt een conflict tussen de eerder 

diplomatische Van Cauwelaert en de meer Vlaams-nationalistische Sap. Wanneer deze laatste 

in 1929 de meerderheid van de aandelen verwerft, sluit de krant zich bij het „rechtse‟ kamp 

aan. In hetzelfde jaar richt Sap ook de katholieke Vlaamse volkskrant Het Nieuwsblad op. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog overlijdt Sap, waarna het dagblad een tijd op verdwijnen 

staat. In 1947 verschijnt De Standaard, opgekocht door de familie Sap, echter opnieuw en 

wordt de krant weer even gezaghebbend als voor de oorlog: het blad beïnvloedt de 

opinievorming rond “grote maatschappelijke thema‟s, zoals de Koningskwestie”. De krant 

blijft Vlaamsgezind, maar doorbreekt de band met België niet. (De Bens, 1997, p. 257-264) 
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Uit bovenstaand overzicht kunnen we concluderen dat Het Laatste Nieuws, De Volksgazet en 

De Standaard respectievelijk de liberale, de socialistische en de katholieke zuilen tijdens de 

periode 1948-1966 het best vertegenwoordigen in het kader van deze masterproef. Het Laatste 

Nieuws vertegenwoordigt de liberale zuil het best, aangezien deze krant het belangrijkste 

Nederlandstalige liberale dagblad is (vanaf 1963 zelfs het enige). De Volksgazet is dan weer 

de beste vertegenwoordiger van de socialistische zuil, omdat deze krant het socialistische blad 

bij uitstek is in die periode. De Standaard, ten slotte, is de beste vertegenwoordiger voor de 

katholieke zuil, omdat het dagblad binnen de katholieke zuil de meest gezaghebbende stem is.  

 

Volgens Van Molle en Gubin (1998, p. 40) is de heersende opinie onder politici en pers op het 

ogenblik dat het vrouwenstemrecht goedgekeurd wordt, op 27 maart 1948, alvast de 

volgende: vrouwen zijn beïnvloedbaar. De katholieken rekenen op die manipuleerbaarheid 

van de vrouwen om er electoraal hun voordeel mee te doen, terwijl de socialistische en de 

liberale partij net vrezen dat de vrouwen door de katholieken beïnvloed zullen worden om 

conservatief te stemmen: 

 

Het lijkt wel alsof de mannelijke politici er zich niet of nauwelijks van bewust [zijn] 

dat het opleidingsniveau van vrouwen sinds de Eerste Wereldoorlog gevoelig [is] 

gestegen. Het lijkt erop dat ze bitter weinig vertrouwen [hebben] in de sociale én 

politieke vrouwenwerking die nochtans in de drie grote zuilen en partijen in meerdere 

of mindere mate gestalte [heeft] gekregen. (Van Molle & Gubin, 1998, p. 40) 

 

Over de aanstelling van de eerste vrouwelijke minister, Marguerite de Riemaecker-Legot, op 

28 juli 1965, zeggen Van Molle en Gubin het volgende:  

 

[…] het begrip voor vrouwen in publieke functies in België [verloopt] volgens twee 

snelheden […]: de grote politieke tenoren [zijn] in 1965 voldoende vertrouwd met 

vrouwen in hun partijstructuren en op de parlementaire banken om er één in de 

regering op te nemen, terwijl de dagbladpers nog [getuigt] van een opmerkelijke 

misogynie. (1998, p. 52) 

 

Het is uiteraard boeiend om bovenstaande stellingen te toetsen in het onderzoek van deze 

masterproef en om na te gaan hoe de Vlaamse kranten de vrouwenbeweging, de vrouwen en 

hun verwezenlijkingen portretteren. 
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3.2. Onderzoeksvragen en -doelstellingen 

 

De centrale onderzoeksvraag waarop deze masterproef een antwoord tracht te bieden is de 

volgende: „Welk beeld wordt er door de Vlaamse pers geschetst van de vrouwenbeweging 

tijdens de periode 1948-1966 van de tweede feministische golf?‟.  

 

Naar mijn mening is deze kernvraag relevant omdat bestaand onderzoek naar de 

vrouwenbeweging tijdens de drie bewuste mijlpalen, naar mijn weten, tot nu toe weinig of 

geen uitgebreid personderzoek bevat. Van Molle en Gubin hebben in het standaardwerk 

Vrouw en politiek in België (1998) weliswaar krantencommentaren doorgenomen, maar dat 

was niet het middelpunt van hun onderzoek. Naast onderzoek in persarchieven gingen de 

auteurs namelijk uit van onderzoek in partijarchieven en zowel mondelinge als schriftelijke 

getuigenissen van vrouwelijke politici. Hun personderzoek was een van de middelen om tot 

een overzicht van de (politieke) emancipatie van de Belgische vrouw tussen 1830 en 1998 te 

komen. Zo bekeken de auteurs onder andere de Belgische krantencommentaren over de 

verwerving van het vrouwenstemrecht (1948) en de eerste keer stemmen (1949). Ook voor de 

aanstelling van de eerste vrouwelijke minister (1965) namen ze de dagbladen door. Deze 

masterproef zal echter de berichtgeving in de Vlaamse pers over het vrouwenstemrecht, de 

eerste keer stemmen en de eerste vrouwelijke minister, alsook over de staking bij FN-Herstal 

(1966) centraal stellen. Dat wil zeggen dat ik voor mijn analyse regelmatig van het werk van 

Van Molle en Gubin zal kunnen vertrekken. Aangezien dit onderzoek echter uitsluitend focust 

op de mijlpalen in kwestie, zal ik er ook veel dieper op kunnen ingaan.    

 

Wat de inhoudelijke relevantie betreft, is van Zoonen in haar doctoraatsthesis Moeten 

strijdende vrouwen zo grof zijn: de vrouwenbeweging en de media dan weer nagegaan “hoe 

de vrouwenbeweging in haar beginjaren in de pers is verschenen en hoe dit het beeld van de 

vrouwenbeweging heeft beïnvloed” (1991, p. 324). Het gaat hier evenwel om de Nederlandse 

pers. Deze masterproef zal de Vlaamse pers aan een gelijkaardig onderzoek onderwerpen. 

Van Zoonen is in haar werk tot de conclusie gekomen dat “de journalisten die over de 

feministische beweging schreven, [hiermee tegelijkertijd de „publieke identiteit‟ van de 

vrouwenbeweging construeerden]” (1991, p. 324). Dat verwoordt meteen de intrinsieke 

relevantie van mijn studie. Aan de hand van personderzoek zal ik namelijk nagaan welke 

„publieke identiteit‟ er door de Vlaamse journalisten van de vrouwenbeweging geconstrueerd 

werd.  
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Verkondigen de drie kranten in kwestie effectief de mening van de zuil waartoe ze behoren? 

En, als ze dat al doen, op welke manier? De berichtgeving kan namelijk gekleurd worden door 

allerhande aspecten: of er al dan niet bericht wordt over een bepaald onderwerp en, indien 

men erover bericht, hoeveel, wanneer, op welke plaats, in welke vorm en door welke auteur. 

Bovendien kan de journalist, al dan niet expliciet, kritiek uiten aan de hand van de inhoud en 

de taal van zijn stukken – hetzij in zijn of haar eigen bewoordingen, hetzij door het gebruik 

van geciteerde bronnen. In het laatste geval kan de auteur dan weer een beeld tot stand 

brengen door bepaalde bronnen meer, minder of helemaal niet aan het woord te laten.   

 

3.3. Hypothesen 

 

Zoals hierboven uiteengezet, gaat mijn onderzoek uit van van Zoonens conclusie dat de pers 

de „publieke identiteit‟ van de vrouwenbeweging geconstrueerd heeft. De media bieden geen 

afspiegeling van de werkelijkheid, aldus van Zoonen (1991, p. 324), maar vormen zelf een 

realiteit. Mijn concrete verwachting voor dit onderzoek is zodoende dat de verzuilde Vlaamse 

pers het beeld van de vrouwenbeweging, de vrouwen en hun verwezenlijkingen tijdens de 

periode 1948-1966 van de tweede feministische golf sterk heeft beïnvloed door vanuit een 

bepaalde partijideologie over de drie cruciale gebeurtenissen in kwestie te berichten. 

Bovendien verwacht ik dat de standpunten van de katholieke, de socialistische en de liberale 

partij over het vrouwenstemrecht, de eerste vrouwelijke minister en de staking bij FN-Herstal 

terug te vinden zijn in de berichtgeving door respectievelijk De Standaard, De Volksgazet en 

Het Laatste Nieuws. Aan de hand van de uiteenzettingen in de literatuurstudie, ben ik voor 

deze masterproef bijgevolg tot de volgende concrete hypothesen gekomen: 

 

 Hypothese 1: het katholieke dagblad De Standaard zal zich achter het 

vrouwenstemrecht en de eerste vrouwelijke minister scharen. Tegenover de staking bij 

FN-Herstal zal de krant zich minder positief opstellen. 

 

 Hypothese 2: het socialistische dagblad De Volksgazet zal zich aanvankelijk tegen het 

vrouwenstemrecht keren, om het dan te verdedigen als het eenmaal verwezenlijkt is. 

De eerste vrouwelijke minister zal zeer weinig aandacht krijgen. Op de staking bij FN-

Herstal, daarentegen, zal de krant zich wel werpen, vooral wat syndicalisme betreft. 
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 Hypothese 3: het liberale dagblad Het Laatste Nieuws zal zich eerst afzijdig houden 

van de strijd om het vrouwenstemrecht, maar zal er in de aanloop naar de verkiezingen 

wel achter gaan staan. De eerste vrouwelijke minister zal weinig aandacht krijgen. De 

krant zal de staking bij FN-Herstal echter wel steunen.  
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II. Methodologie 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de methodologie voor dit onderzoek. Eerst wordt het 

onderzoeksontwerp uiteengezet, dan volgt er een beschrijving van de selectie van de 

onderzoekseenheden en nadien wordt het onderzoeksinstrument uitvoerig behandeld. Dat 

laatste houdt het volgende in: een overzicht van de dataverzameling, een uitgebreide 

toelichting bij de gebruikte methode voor data-analyse, namelijk discoursanalyse, en ten slotte 

een uiteenzetting van de beperkingen. 

 

1. Onderzoeksontwerp 

 

In deze masterproef zal de berichtgeving van de Vlaamse pers over de vrouwenbeweging 

tijdens de periode 1948-1966 van de tweede feministische golf onderzocht worden. Concreet 

betekent dat het volgende: de Vlaamse pers wordt in mijn onderzoek vertegenwoordigd door 

drie dagbladen die de drie belangrijke politieke stromingen van de periode 

vertegenwoordigen, namelijk De Standaard (katholiek), De Volksgazet (socialistisch) en Het 

Laatste Nieuws (liberaal). Bovendien wordt de tweede feministische golf in mijn onderzoek 

gerepresenteerd door drie mijlpalen die ik in de literatuurstudie aangeduid heb, namelijk het 

vrouwenstemrecht, de eerste vrouwelijke minister en de staking bij FN-Herstal. 

 

2. Onderzoekseenheden 

 

De geselecteerde onderzoekseenheden zijn de artikels gepubliceerd in De Standaard, De 

Volksgazet en Het Laatste Nieuws over de drie mijlpalen in kwestie. De periodes voor die 

gebeurtenissen werden als volgt afgebakend: februari-maart 1948 (verwerving) en juni 1949 

(eerste stembusgang) voor het vrouwenstemrecht, juli 1965 voor de eerste vrouwelijke 

minister en februari-mei 1966 voor de staking bij FN-Herstal. De selectie van de analyse-

eenheid verliep op de volgende manier: aan de hand van literatuuronderzoek heb ik de drie 

belangrijkste keerpunten tijdens de tweede feministische golf geselecteerd, namelijk de 

verwerving van het vrouwenstemrecht op 27 maart 1948 en de eerste keer naar de stembus op 

26 juni 1949, de aanstelling van de eerste vrouwelijke Belgische minister op 28 juli 1965 en 

de staking bij FN-Herstal van 16 februari 1966 tot 5 mei 1966. Zoals uit de literatuurstudie 

blijkt, beschouwt de vrouwenbeweging zelf deze drie gebeurtenissen als mijlpalen. 

Vervolgens heb ik alle exemplaren van de drie dagbladen in kwestie gepubliceerd tijdens en 
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rond (i.e. inclusief de maanden ervoor en erna) die periodes doorgenomen. Het resultaat is een 

totaal van 69 artikels (cartoons meegerekend), namelijk 28 uit De Standaard, 21 uit De 

Volksgazet en 20 uit Het Laatste Nieuws. 

 

3. Onderzoeksinstrument 

3.1. Dataverzameling 

 

De gegevens werden tijdens de periode november-december 2009 verzameld door middel van 

vijf bezoeken (met een totale duur van 22 uur) aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

te Antwerpen, waar de drie dagbladen De Standaard, De Volksgazet en Het Laatste Nieuws 

van de periode februari 1948-mei 1966 op microfilm beschikbaar zijn. 

 

3.2. Discoursanalyse 

 

De methode van data-analyse die ik gebruikt heb voor dit onderzoek is kwalitatief, namelijk 

discoursanalyse. Volgens Deacon, Pickering, Golding, en Murdock (1999, p. 15) benadrukt 

discoursanalyse het gebruik van taal als representatievorm van een bepaalde sociale realiteit. 

Volgens van Zoonen (1991) kan het begrijp „discours‟ op verschillende manieren gedefinieerd 

worden: 

 

In zijn meest brede zin – zoals bijvoorbeeld (sic) in het werk van Foucault – verwijst 

het naar maatschappelijke processen van symbolische in- en uitsluiting, of discursieve 

disciplinering, die plaatsvindt middels talige en niet-talige uitingen. De gebruikelijke 

conceptualiseringen in de tekstwetenschap zijn beperkter. In sommige gevallen 

verwijst discours bijvoorbeeld naar uitingen van gesproken taal, in andere gevallen 

verwijst het naar de structurele kenmerken van verhaaltypen zoals sprookjes. (p. 92) 

 

In haar doctoraatsthesis Moeten strijdende vrouwen zo grof zijn: de vrouwenbeweging en de 

media, over de interactie tussen de vrouwenbeweging en de media, heeft van Zoonen het 

volgende geconstateerd:  

 

[De media bieden] geen afspiegeling van de werkelijkheid […], maar [construeren] 

zelf een werkelijkheid […]. Wat wel en niet een artikel waard werd geacht, de 

bewoordingen die werden gebruikt, waar, wanneer en van wie er een artikel 
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verscheen: het droeg bij aan het beeld dat de lezers zich vormden van de 

vrouwenbeweging. (1991, p. 324) 

 

Als onderzoeksinstrument heeft van Zoonen voor discoursanalyse gekozen, omdat deze 

methode “de teksten voor zichzelf laat spreken en hun context analyseert” (1991, p. 91). Ook 

typerend voor discoursanalyse, benadrukt van Zoonen, is “dat het niet zozeer een methode 

van vastomlijnde procedures behelst” (1991, p. 92). Deze methode is bijgevolg ook ideaal 

voor mijn onderzoek, zeker omdat discoursanalyse bepaalde perspectieven en belangen 

probeert terug te vinden in de analyse-eenheid, waardoor het vaak gebruikt wordt voor 

onderzoek in het gebied van genderstudies (Deacon et al., 1999, p. 15). 

 

Van Zoonen baseert haar vorm van discoursanalyse op Van Dijk (1988) en Potter en 

Wetherell (1987). Volgens Potter & Wetherell (1978), geciteerd door van Zoonen (1991), is 

discoursanalyse “geen kwestie van het volgen van regels en recepten; het betekent vaak op 

voorgevoelen ingaan en experimentele, verklarende schema‟s opstellen – die misschien keer 

op keer moeten opgegeven en herzien worden” (p. 95). Van Dijk (1988), geciteerd door van 

Zoonen (1991), ziet krantenteksten als een vorm van discours: “een complexe eenheid van 

taalkundige vorm, betekenis en actie, die het best beschreven kan worden als een 

communicatieve gebeurtenis of een communicatieve handeling” (p. 92-93) en beweert dat 

elke journalistieke tekst “een superstructuur [bevat], dat wil zeggen een verzameling vaste 

categorieën in nieuwsberichten die naar inhoud kunnen verschillen maar naar vorm steeds 

hetzelfde zijn” (p. 93). Met andere woorden, zegt van Zoonen, hoort een journalistieke tekst 

uit de volgende categorieën te bestaan: wat, waar, wanneer, wie, waarom en hoe (p. 93). Het 

lijkt misschien vreemd om hier naar de vijf journalistieke W‟s (en H) te verwijzen, maar deze 

vraagwoorden zijn het uitgangspunt van deze vorm van discoursanalyse, aldus van Zoonen (p. 

93). De auteur heeft die zes categorieën bijgevolg gebruikt om de mediaconstructies van de 

vrouwenbeweging (tekstuele component) te analyseren (p. 93). Bovendien heeft ze de manier 

waarop die constructies tot stand komen (contextuele component) toegevoegd aan haar 

analyse (p. 93). Naast deze inhoudelijke thematiek (de macrostructuur) onderscheidt van 

Zoonen ook de analyse van woordkeuzes (de microstructuur). 

 

Binnen het kader van mijn onderzoek zijn vooral de constructies door de media van de 

vrouwenbeweging, dat wil zeggen de beeldvorming zelf (tekstuele component), van belang en 

niet zozeer de aanleiding of de gevolgen ervan. Om die reden heb ik dan ook dat onderdeel 
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van de methode van van Zoonen – de analyse van de tekstuele component, i.e. de zes 

categorieën wat, waar, wanneer, wie, waarom en hoe – geïsoleerd voor mijn discoursanalyse. 

Daarnaast heb ik de microstructuur – i.e. woordkeuzes: het al dan niet uitdrukken van kritiek 

op die manier – ook in mijn analyse opgenomen. Bovendien heb ik zelf nog zes categorieën 

voor analyse toegevoegd, namelijk de datum, het paginanummer, de auteur, het soort artikel, 

het genre en eventuele kritiek. Die laatste zes categorieën dienen niet gezien te worden zoals 

dat bij een inhoudsanalyse het geval is. Het gaat er, met andere woorden, niet om de 

frequentie van een bepaald genre of soort artikel te bepalen. Integendeel, de bedoeling is om 

de resultaten van de twaalf onderzochte categorieën kwalitatief te bespreken in het 

discussiegedeelte van deze masterproef.  

 

Voor elke mijlpaal heb ik bijgevolg een datamatrix met twaalf hoofdcategorieën opgesteld. 

Het verkrijgen van het vrouwenstemrecht en de eerste keer gaan stemmen worden echter apart 

geanalyseerd, waardoor ik dus met vier datamatrices gewerkt heb: één voor de verwerving 

van het vrouwenstemrecht, één voor de eerste keer gaan stemmen, één voor de aanstelling van 

de eerste vrouwelijke minister en één voor de staking bij FN-Herstal. Het is niet mijn doel 

om, zoals van Zoonen (1991, p. 95), de berichtgeving over de verschillende gebeurtenissen 

nog eens met elkaar te vergelijken, maar om per mijlpaal de drie dagbladen naast elkaar te 

leggen. Het gaat er namelijk om of de drie kranten, representatief gebruikt voor de zuil 

waartoe ze behoren, effectief de katholieke, socialistische of liberale mening verkondigen of 

zaak verdedigen. Ik heb de vorm van de datamatrices van van Zoonen overgenomen, maar de 

categorieën aangepast, zoals geïllustreerd in figuur 1. 

 

Figuur 1: voorbeeld datamatrix 

Krant Nr. 

artikel 

Wat 

(1) 

Wat 

(2) 

Waar Wanneer Wie Waarom Hoe Datum Pagina Auteur Soort Genre Kritiek 

DS               

DVG               

HLN               

Mijlpaal: het vrouwenstemrecht, de eerste keer stemmen, de eerste vrouwelijke minister of de staking bij FN-Herstal 

 

Het artikelnummer (1-69) komt overeen met de nummering in het overzicht (zie bijlage). De 

categorie „wat‟ (wat is er volgens het dagblad gebeurd) komt, zoals bij van Zoonen (1991, p. 

94), twee keer voor, omdat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen enerzijds de 
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„wat‟ in de koppen en in de leads en anderzijds de „wat‟ in de tekst zelf. De categorieën 

„waar‟ (waar is het volgens het dagblad gebeurd), „wanneer‟ (wanneer is het volgens het 

dagblad gebeurd), „wie‟ (wie zijn de deelnemers), „waarom‟ (waarom is het gebeurd of aan 

het gebeuren), „hoe‟ (hoe is de gebeurtenis volbracht), „datum‟, „pagina‟, „auteur‟, „soort‟ 

(grootte, met of zonder foto, …), „genre‟ (nieuws, reportage, opiniestuk/analyse, cartoon, …) 

en „kritiek‟ (levert de auteur, zelf of via een geciteerde bron, kritiek op de vrouwenbeweging) 

komen allemaal één keer voor. 

 

De 69 artikels werden per mijlpaal aan de hand van deze datamatrices geanalyseerd. Met de 

eerste datamatrix werden de artikels over het vrouwenstemrecht (22: tien uit De Standaard, 

vijf uit De Volksgazet en zeven uit Het Laatste Nieuws) geanalyseerd, met de tweede 

datamatrix de artikels over de eerste keer stemmen (20: tien uit De Standaard, zes uit De 

Volksgazet en vier uit Het Laatste Nieuws), met de derde datamatrix de artikels over de eerste 

vrouwelijke minister (6: twee uit De Standaard, twee uit De Volksgazet en twee uit Het 

Laatste Nieuws) en met de vierde datamatrix de artikels over de staking bij FN-Herstal (21: 

zes uit De Standaard, acht uit De Volksgazet en zeven uit Het Laatste Nieuws). Vervolgens 

heb ik de ingevulde datamatrices in het discussieonderdeel van deze masterproef besproken. 

Het was mijn bedoeling om per mijlpaal een overzicht samen te stellen van de gelijkenissen 

en verschillen met betrekking tot de berichtgeving tussen de drie dagbladen in kwestie. 

Uiteindelijk bereikte ik het doel van deze proef, namelijk een schets van de beeldvorming van 

de vrouwenbeweging tijdens de periode 1948-1966 (i.e. de drie mijlpalen) door de De 

Standaard, De Volksgazet en Het Laatste Nieuws – die respectievelijk de katholieke, de 

socialistische en de liberale zuil vertegenwoordigen.
2
 

 

3.3. Beperkingen 

 

Het is uiteraard onmogelijk om alle Vlaamse dagbladen met betrekking tot de 

vrouwenbeweging tijdens de tweede feministische golf door te nemen in het kader van deze 

masterproef, aangezien ik gebruik zal maken van een tijdsintensieve kwalitatieve methode. 

Daarom wordt de Vlaamse pers gerepresenteerd door De Standaard, De Volksgazet en Het 

Laatste Nieuws en de tweede feministische golf door het vrouwenstemrecht, de eerste 

vrouwelijke minister en de staking bij FN-Herstal. Net die mijlpalen, zo blijkt uit de 

                                                           
2
 De 69 artikels en de vier datamatrices zijn raadpleegbaar in de bijlage. 
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literatuurstudie, worden algemeen aangeduid als uiterst belangrijk voor de geschiedenis van 

de vrouwenbeweging. Bovendien zagen we zonet dat de drie dagbladen in kwestie de 

verzuilde Vlaamse pers in de periode 1948-1966 het best representeren. 

 

De 69 artikels in de bijlage zijn overigens niet allemaal even leesbaar, wegens de slechte 

kwaliteit van een deel van de scans op de microfilms in de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience te Antwerpen. Ik zal dus trachten om de inhoud van de artikels in de analyse zo 

nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Op die manier moet men de krantenartikels niet 

noodzakelijk in handen hebben om het onderzoek te kunnen volgen. De scans in de bijlage 

zijn bijgevolg louter ter illustratie, hoewel het, vooral wanneer het om cartoons of illustraties 

gaat, toch interessant is om de bijlagen te bekijken. 

 

Bovendien wil ik er hier op wijzen dat ik er bewust voor gekozen heb om geen kwantitatief 

onderzoek te doen, maar me volledig op een interpretatieve analyse te richten. Wegens tijds- 

en omvangsbeperkingen is het niet mogelijk om zowel een kwantitatieve inhoudsanalyse als 

een kwalitatieve discoursanalyse uit te voeren. In dat geval zou ik overigens het kwalitatieve 

onderzoek moeten beperken, terwijl het, naar mijn mening, cruciaal is voor dit onderwerp om 

het totaalbeeld centraal te stellen. Dat wil echter niet zeggen dat er geen (opmerkelijke) 

kwantitatieve gegevens aan bod zullen komen – zo wordt het aantal berichten dat de 

verschillende kranten aan een bepaalde mijlpaal wijden in het onderzoek opgenomen – maar 

dat moet slechts als illustratie en verduidelijking geïnterpreteerd worden. Het is dan ook niet 

de bedoeling om die gegevens op een diepgaande manier uit te werken. 

 

De inhoud en het taalgebruik van de krantenartikels zullen uiteraard wel uitgebreid 

geanalyseerd worden door middel van een discoursanalyse. Het is vooral belangrijk om tot 

een beeld van de vrouwenbeweging, de vrouwenzaak en de vrouw op zich te komen. Daarom 

heb ik er ook voor geopteerd om de ingevulde datamatrices niet systematisch per categorie te 

behandelen (hetgeen bovendien voor te veel overbodige informatie zou zorgen), maar telkens 

de aspecten eruit te halen die tot een bepaalde beeldvorming geleid kunnen hebben. 
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III. Onderzoeksresultaten 

 

Dit hoofdstuk beschrijft en bespreekt de onderzoeksresultaten van dit kwalitatieve onderzoek. 

De structuur is de volgende: achtereenvolgens worden de data besproken van de drie gekozen 

mijlpalen, namelijk de verwerving van het vrouwenstemrecht in 1948 en de eerste keer 

stemmen in 1949, de aanstelling van de eerste vrouwelijke minister in 1965 en de staking bij 

FN-Herstal in 1966. Ten slotte schets ik een algemeen beeld van de voornaamste tendensen. 

Het belangrijkste instrument hierbij is de datamatrix, zoals besproken in de methodologie. Per 

thema teken ik telkens eerst de algemene trend uit, waarna ik de specifieke aspecten van de 

berichtgeving – die, naar mijn mening, het beeld van de vrouwenbeweging beïnvloed hebben 

– van ieder dagblad aan bod laat komen. De resultaten worden niet uitdrukkelijk per 

datamatrix-categorie („wat‟, „waar‟, „wanneer‟, „wie‟, „waarom‟, „hoe‟, „pagina‟, „auteur‟, 

„soort‟, „genre‟ en „kritiek‟) behandeld. De verschillende categorieën smelten in de discussie 

samen tot één geheel en worden zo op een holistische manier geanalyseerd. Uiteraard kunnen 

niet alle artikels in detail behandeld worden. Het is de bedoeling om de opvallendste 

kenmerken te bespreken om zo een totaalbeeld van de berichtgeving over de 

vrouwenbeweging in de periode 1948-1966 te bekomen. De analyse van de 69 artikels kan, in 

de vorm van de vier ingevulde datamatrices, teruggevonden worden in de bijlage. 

 

1. Het vrouwenstemrecht 

1.1. Inleiding 

 

Zoals reeds vermeld in de literatuurstudie, verwerven de Belgische vrouwen uiteindelijk 

stemrecht voor de wetgevende verkiezingen op 27 maart 1948. Van Molle en Gubin geven 

een overzicht van de cartoons in de Belgische dagbladen op dat ogenblik: 

 

De cartoons die toen in de kranten werden gepubliceerd, weerspiegelden [de] 

verstarde posities: de schaduw van de pastoor die boven het stemhokje zweeft om 

vrouwen te beïnvloeden of ook de groep kloosterzusters die, aangevoerd door hun 

biechtvader, naar de stembus rennen. Waren vrouwen zo beïnvloedbaar? Het lijkt wel 

alsof de mannelijke politici er zich niet of nauwelijks van bewust waren dat het 

opleidingsniveau van vrouwen sinds de Eerste Wereldoorlog gevoelig was gestegen. 

Het lijkt erop dat ze bitter weinig vertrouwen hadden in de sociale én politieke 
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vrouwenwerking die nochtans in de drie grote zuilen en partijen in meerdere of 

mindere mate gestalte had gekregen. (1998, p. 40) 

 

Het bovenvermelde gebrek aan vertrouwen lijkt inderdaad ook op te gaan voor de 

berichtgeving van de Vlaamse dagbladen De Standaard, De Volksgazet en Het Laatste 

Nieuws – de drie kranten die in deze masterproef representatief gebruikt worden voor de 

katholieke, de socialistische en de liberale zuilen. Net als de katholieke partij, verdedigt De 

Standaard het vrouwenstemrecht in de hoop dat de vrouwen conservatief zullen stemmen. De 

Volksgazet en Het Laatste Nieuws, daarentegen, stellen het kiesrecht voor vrouwen over het 

algemeen meer in een slecht daglicht, omdat ze, net als de socialistische en liberale partijen 

vrezen dat elke vrouwelijke stem er één voor de CVP zal zijn. Eén constante lijkt zich echter 

op te dringen: of het dagblad zich nu achter het vrouwenkiesrecht schaart of het net 

tegenwerkt, de vrouwen, alsook de vrouwenbeweging en haar verwezenlijkingen, worden 

steevast op een kleinerende manier afgebeeld, alsof ze niet voor zichzelf kunnen nadenken, 

als het instrument van iemand anders, namelijk hun man, de kerk of een politieke partij. 

 

1.2. De Standaard 

 

Het dagblad De Standaard besteedt relatief veel aandacht aan de verwerving van het 

vrouwenstemrecht. Tijdens de maanden februari en maart 1948 verschijnen er tien berichten 

over dat thema, tegenover vijf in De Volksgazet en zeven in Het Laatste Nieuws.
3
 De stukken 

bestaan meestal uit twee of drie kolommen, beduidend langer dan in De Volksgazet en in Het 

Laatste Nieuws, en staan regelmatig op de voorpagina of de tweede pagina van de krant. 

 

Opvallend is dat het dagblad in zijn berichtgeving over de aanloop naar het vrouwenstemrecht 

steevast de link legt met het feit dat de socialistische partij de verwezenlijking ervan in de 

weg staat. Zo stelt een cartoon (nr. 1)
4
, gepubliceerd op de voorpagina, de BSP voor als een 

boer die zijn ezel, de CVP, een wortel (lees: de belofte van het vrouwenstemrecht) voorhoudt. 

Met de woorden “Hoe lang nog zo‟n tandem?” stelt De Standaard letterlijk de vraag hoe lang 

de socialistische partij het vrouwenstemrecht nog zal tegenhouden. Ook in een verslag van 

                                                           
3
 Een overzicht van het aantal artikels per krant en per thema is, aan de hand van tabel 1 en figuur 2, opgenomen 

in het vijfde onderdeel van dit hoofdstuk („Algemeen beeld‟). 
4
 Om de tekst niet voortdurend te onderbreken met noten telkens er naar een bepaald artikel wordt verwezen, 

wordt vanaf hier enkel het artikelnummer vermeld. Voor de legende van de nummering, de bibliografische 

verwijzingen en reproducties van de artikels: zie bijlage. 
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een bijeenkomst van de Antwerpse provinciale afdeling van de CVP (nr. 2) staat het uitblijven 

van de besprekingen omtrent het vrouwenstemrecht centraal. In dit geval worden de woorden 

van staatsminister Frans Van Cauwelaert geciteerd om het tegenwerken van de socialisten te 

hekelen. De Standaard veroordeelt bijgevolg de tegenstanders, maar geeft zelden argumenten 

voor het vrouwenstemrecht op zich. Verder dan het een “belangrijke hervorming” en een “bij 

uitstek democratische hervorming” (nr. 4) te noemen, komt het dagblad eigenlijk niet. Die 

tendens zou erop kunnen wijzen dat het vrouwenstemrecht inderdaad om electorale redenen 

op het programma van de CVP stond. 

 

De Standaard doet bovendien weinig moeite om dat te ontkrachten. Wanneer de besprekingen 

uiteindelijk worden aangevat, bericht de krant daar, als voorstander van het algemeen 

stemrecht, op een opvallend vrouwonvriendelijke manier over. Zo wordt er in het verslag van 

het eerste debat in de Kamer (nr. 3) beweerd dat door de grote vrouwelijke opkomst “het 

gewone geroezemoes van stemmen voor de vergadering een tikje hoger klinkt en dat men zich 

afvraagt welke de sterkste parfums zijn die tot de perstribune doordringen”. De redevoering 

van Isabelle Blume wordt in datzelfde artikel zelfs gereduceerd tot de volgende beschrijving: 

“En dan begint zij met uitgebreide en langdurige huldebetuigingen aan de socialistische 

politici die steeds het vrouwenstemrecht hebben verdedigd daar waar dit bij de rechterzijde 

niet steeds het geval was”. De kritiek op Blume is echter ook een gevolg van het feit dat ze tot 

de socialistische partij behoort. De journalist schrijft namelijk ook nog dat haar partijgenoot 

Fernand Brunfaut verdergaat “met deze zelfbewieroking en [zich] vooral [inspant] om te doen 

uitschijnen welke opvattingen de rechterzijde destijds over het vrouwenstemrecht had”. 

 

In het voorpaginaverslag (nr. 4) van de goedkeuring van het vrouwenkiesrecht in de Kamer, 

krijgen vooral de Franstalige socialisten het hard te verduren. Met name de uitlatingen van 

Louis Piérard, waaronder “Vive la Suisse!” (Zwitserland was naast België het enige land waar 

vrouwen op dat ogenblik nog niet konden stemmen), worden door De Standaard op de korrel 

genomen: “Er kan niet genoeg aandacht besteed worden aan de houding van de wallinganten 

in deze kwestie. Die mensen handelen alleen nog uit schrik: zij vrezen de Vlamingen, de 

kinderen en ook de vrouwen!”. Dezelfde paradox duikt weer op. Het dagblad verdedigt het 

vrouwenstemrecht in seksistische termen, aangezien met „de Vlamingen‟ de mannelijke 

Vlamingen bedoeld worden en „de kinderen‟ en „de vrouwen‟ apart vermeld worden.  
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In het tweede verslag (nr. 5) van diezelfde vergadering in de Kamer gaat De Standaard door 

op hetzelfde elan. Er wordt gesuggereerd dat het, grotendeels vrouwelijke, publiek niet 

geïnteresseerd genoeg is om tot het einde van de bespreking te blijven zitten:  

 

In de openbare tribunes was het publiek overwegend vrouwelijk: dames, jonge dames 

en piepjonge dametjes met vrolijk stemmengeroezemoes of ernstig en bezadigd zoals 

de dames met de groene hoeden. Naarmate het blijft duren vooraleer de vergadering 

begint, neemt de belangstelling af. 

 

Verderop in hetzelfde artikel wordt de naam van Isabelle Blume, al dan niet opzettelijk, 

verkeerd gespeld (“Blum”), waarna haar woorden opnieuw op schertsende manier samengevat 

worden: “[Zij] weidt […] uit in lyrische ontboezemingen die haar vreugde vertolken over de 

aanstaande verwezenlijking van het stemrecht, het lang verwachte, het veel omstredene, en zo 

voorts, en zo voorts, in saecula saeculorum”. De Standaard laat Marguerite de Riemaecker-

Legot, de toekomstige eerste vrouwelijke Belgische minister, langer aan het woord, maar dat 

heeft ze waarschijnlijk te danken aan het feit dat ze het standpunt van de CVP verkondigt. De 

katholieke partij lijkt overigens zeker te zijn van de stem van de Belgische vrouw. Het verslag 

van het debat eindigt namelijk als volgt:  

 

Het vrouwenstemrecht wordt aangenomen met 183 tegen drie stemmen. De 

tegenstemmers waren de socialisten: Jacques, Van Walleghem en Rongvaux. Dat zijn 

nog eens mensen met haar op hun tanden… en die blijkbaar geen schrik hebben voor 

de wraak van hun vrouwelijk kiezerskorps bij de eerstvolgende verkiezingen. 

 

Nadat het wetsontwerp voor het vrouwenstemrecht vervolgens in de Senaat goedgekeurd is, 

verschijnt er in De Standaard, op de tweede pagina, een opiniestuk van Marguerite de 

Riemaecker-Legot (nr. 7), waarin ze verkondigt dat de Belgische vrouwen dankzij de 

katholieke partij een recht verworven hebben, maar ook hun plicht niet mogen vergeten, 

namelijk voor de CVP stemmen. Na gezegd te hebben dat we, “nu de vrouwelijke helft van de 

gemeenschap niet meer genegeerd zal worden”, eindelijk van „algemeen‟ stemrecht kunnen 

spreken, stelt ze echter dat die vrouwelijke helft van de bevolking niet veel van politiek 

afweet: “Laten wij vooreerst bij onze mannen te rade gaan. Zij kennen er over ‟t algemeen 

meer van dan wij. […] Anderdeels moeten wij ons laten inlichten door een partij”. Het 

standpunt van de katholieken is hier duidelijk. Zij hebben het vrouwenkiesrecht verwezenlijkt 
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en als wederdienst moeten de vrouwen voor hen stemmen. Dat is bijgevolg ook de boodschap 

die De Standaard lijkt te verspreiden. 

 

1.3. De Volksgazet 

 

Het aantal berichten rond de verwerving van het vrouwenstemrecht is beperkt in De 

Volksgazet. Tijdens de maanden februari en maart 1948 publiceert het dagblad slechts vijf 

berichten die over het kiesrecht voor vrouwen handelen. Die stukken bestaan meestal maar uit 

één of twee kolommen, maar beginnen wel af en toe op de voorpagina, om vervolgens op 

pagina 5 of 6 van de krant verder te gaan. 

 

De Volksgazet opent haar verslag (nr. 29) van de bespreking van het vrouwenstemrecht in de 

Kamer met de neerbuigende uitspraak dat er “weer talrijke dametjes in de Kamer aanwezig” 

waren. Vervolgens wordt er in het artikel benadrukt dat de socialistische partij het 

vrouwenstemrecht enkel tegenhoudt om de CVP geen vrij spel te geven: “Ze willen dus 

principieel het vrouwenstemrecht toekennen, doch vermijden dat onmiddellijk nadat het is 

aangenomen, de katholieken een Kamerontbinding zouden uitlokken, om hun meerderheid 

aldus te verstevigen in het parlement en de structuurhervormingen onmogelijk te maken”. Dat 

wordt geïllustreerd met de woorden van Isabelle Blume:  

 

De katholieken die het [vrouwenstemrecht] thans modieus willen doorvoeren, hebben 

het jarenlang bestreden, zoals ze vroeger het algemeen stemrecht weigerden. […] [Ze] 

willen de vrouwen als manoeuvremassa gebruiken om bij een verkiezing die ze 

zouden uitlokken over de koningskwestie de meerderheid te verkrijgen. Ze wensen de 

socialistische verwezenlijkingen definitief te begraven. 

 

Uit de berichtgeving van De Volksgazet komen dus vooral de argumenten naar voren dat “de 

socialisten meer dan wie ook het vrouwenstemrecht willen” (nr. 30), maar dat de katholieke 

partij het kiesrecht voor vrouwen gebruikt om de BSP te boycotten. 

 

Wanneer de Kamer het vrouwenstemrecht goedkeurt, publiceert de krant een opvallend 

opiniestuk (nr. 31) waarin de verwerving vanuit duidelijk socialistisch oogpunt geanalyseerd 

wordt en de Belgische vrouwen gevraagd wordt om na te denken over de 

verantwoordelijkheid die ze gekregen hebben, maar volgens De Volksgazet misschien niet om 
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gevraagd hebben, en vervolgens socialistisch te stemmen. Eerst wordt beweerd dat de 

verwerving van het vrouwenstemrecht zo lang op zich heeft laten wachten door de schuld van 

de katholieke partij, “die altijd stellig heeft verdedigd dat [de vrouwen] maar in de kerk, in de 

keuken of bij hun kinderen moeten zitten [de fameuze zinsnede „Kirche, Kücke und Kindern‟] 

en zich niet met politiek hebben te bemoeien” en nu probeert om “de vrouw als kiesvee te 

kunnen aanwenden in de plaats van de mannen die haar ontlopen”. Vervolgens wordt 

benadrukt dat de socialisten (“wij”), “op een dag die historisch mag heten […], niets [willen] 

schrijven dat aan verkiezingspropaganda zou doen denken”, waarna de Belgische vrouwen 

ironisch genoeg – op een bijna dreigende toon – aangemaand worden om te bewijzen dat ze 

over de politieke rijpheid beschikken “die de voorstanders van het [vrouwen]stemrecht steeds 

hebben doen gelden” en hun kinderen een toekomst van sociale rechtvaardigheid te bezorgen 

door voor de BSP te stemmen: 

 

Elke vrouw, met de zin voor de reële levensmoeilijkheden die aan haar geslacht eigen 

is, [moet] overpeinzen dat het met haar, met haar man, met haar kinderen, met haar 

woning, met gans haar bestaan, oneindig veel slechter zou gesteld zijn dan heden, zo 

er geen socialisten waren geweest om aan de ontvoogding van de werkende stand te 

arbeiden. Moest (sic) één van de hervormingen in het gedrang komen, die door de 

mannen werden veroverd… waarlijk, de verantwoordelijkheid van de thans tot het 

stemrecht toegelaten vrouwen zou verpletterend zijn. 

 

In het verslag (nr. 33) van de goedkeuring van het vrouwenstemrecht door de Senaat worden 

vervolgens twee verschillende leden van de socialistische partij aan het woord gelaten: zowel 

Marie Spaak, die erop wijst dat “de socialisten reeds lang ijveren voor de gelijkheid van man 

en vrouw”, als Edgard Missiaen, die beweert dat de vrouwen het stemrecht niet vragen en dat 

“de democratie niet zal gediend worden door het vrouwenstemrecht, zolang de vrouw niet 

meer belang stelt in het politieke leven”. Die tegenstelling illustreert de reeds vermelde 

verdeeldheid binnen de socialistische partij wat vrouwenrechten betreft.  

 

1.4. Het Laatste Nieuws 

 

Het Laatste Nieuws publiceert tijdens de maanden februari en maart 1948 zeven artikels over 

de verwerving van het vrouwenstemrecht. Die berichten zijn echter meestal beperkt in lengte. 
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Bovendien haalt slechts één bericht de voorpagina, namelijk het nieuwsbericht over de 

goedkeuring van het kiesrecht voor vrouwen in de Senaat. 

 

Over het algemeen lijkt Het Laatste Nieuws zich, samen met de liberale partij, grotendeels 

buiten de discussie over het vrouwenstemrecht te houden. Zo wordt, in het verslag (nr. 50) 

van de behandeling van het wetsvoorstel in de Kamer, uitgelegd dat de socialisten het 

vrouwenkiesrecht wensen uit te stellen tot 1950, terwijl de katholieken een onmiddellijke 

uitvoering willen. Vervolgens stelt het dagblad dat de liberalen zich erbuiten houden, 

aangezien deze betwisting “in feite slechts het gevolg is van een loven en bieden tussen de 

regeringspartijen”. In hetzelfde artikel worden de woorden van liberaal Charles Janssens 

echter gebruikt om eraan te herinneren dat de liberale partij “sedert lang met het beginsel van 

het vrouwenstemrecht instemt” en dat het ogenblik volgens hen gekomen is om dat kiesrecht 

toe te kennen. Hieruit blijkt duidelijk dat de liberalen, hoewel ze van de drie grote partijen het 

minst voor het vrouwenstemrecht gestreden hebben, zich op het laatste ogenblik inderdaad 

ook opwerpen als verdedigers van het kiesrecht voor vrouwen. 

 

Verder wordt er in Het Laatste Nieuws weinig over het vrouwenstemrecht zelf gezegd. De 

nadruk ligt meestal op de onenigheid tussen de christelijke volkspartij en de socialisten. Op 

die manier lijkt de liberale partij zich te profileren als de stem van de rede. Het nieuwsbericht 

(nr. 55) – op de voorpagina, maar slechts één kolom lang – over de stemming van het 

vrouwenstemrecht in de Senaat begint wel met lovende woorden:  

 

Men is het erover eens, dat het vrouwenkiesrecht een hervorming is, die beantwoordt 

aan de geest van deze tijd. In verschillende landen werd het vrouwenkiesrecht 

trouwens sedert lange tijd ingevoerd, en men zal er zich in verheugen, dat zulks ook 

eindelijk in België is gebeurd door de stemming, die vrijdag in de Senaat plaatshad. 

 

Maar daarna verandert de toon: “Wat echter gans de betekenis van deze stemming heeft 

verlaagd, is het politiek verband, dat door de regering aan de meerderheidsgroepen werd 

opgedrongen tussen het vrouwenkiesrecht en de kolenmijnen”. Het Laatste Nieuws wijst 

hiermee op de gedane concessies met het oog op de verwezenlijking van het 

vrouwenstemrecht. “Alles toont aan”, gaat het artikel verder, dat “de christelijke volkspartij, 

in ruil voor het een of ander voordeel, verregaande toegevingen zal moeten doen aan een 

politiek, die vooral beheerst wordt door de uiterste vleugel van de socialistische partij”, 
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waarna Het Laatste Nieuws eindigt met een betoog voor een vrije economie: “[…] Wat 

geenszins van aard is, opdat de herstelpolitiek in België betere kansen zou bewaren dan in 

andere landen, waar een vergedreven dirigisme slechts averechtse uitslagen heeft 

opgeleverd”. 

 

1.5. Conclusie 

 

Uit bovenstaande analyse kunnen we concluderen dat de drie dagbladen in kwestie duidelijk 

beïnvloed worden door het standpunt van de zuil waartoe ze behoren, althans wat het 

vrouwenstemrecht betreft. De Standaard besteedt opvallend meer aandacht aan het kiesrecht 

voor vrouwen dan De Volksgazet en Het Laatste Nieuws. Dat is vanzelfsprekend, aangezien 

de CVP op dat ogenblik volop het vrouwenstemrecht verdedigt. Bovendien zijn de berichten 

over dat thema in de krant van de katholieke zuil prominenter aanwezig: de analyses bedragen 

meerdere kolommen en prijken regelmatig op de eerste pagina‟s. De berichtgeving over het 

vrouwenstemrecht in De Volksgazet en Het Laatste Nieuws, daarentegen, bestaat uit minder 

lange stukken. Vooral het dagblad van de liberale zuil verstrekt weinig informatie. De 

Volksgazet publiceert evenwel regelmatig een bericht over het vrouwenstemrecht op de 

voorpagina, maar dat lijkt vooral te maken te hebben met de strijd van de socialistische tegen 

de katholieke partij. 

 

Dat brengt ons meteen bij het meest opvallende kenmerk van de berichtgeving over het 

vrouwenstemrecht: alle drie de kranten lijken het belang van deze verwezenlijking als 

ondergeschikt voor te stellen. Zelfs in de krant De Standaard, die toch volop achter het 

kiesrecht voor vrouwen staat, laat men het doorgaans na om de meerwaarde van het 

vrouwenstemrecht echt te benadrukken. De Standaard en De Volksgazet beelden de Belgische 

vrouw op een denigrerende manier af en concentreren zich hoofdzakelijk op respectievelijk de 

katholieke en de socialistische zaak. Als beide dagbladen zich dan toch tot hun vrouwelijk 

publiek richten, dragen ze hen op om voor hen te stemmen als wederdienst aan de CVP voor 

de toekenning van het stemrecht of, in het geval van de BSP, om te bewijzen dat ze het 

verdienden. Het Laatste Nieuws, daarentegen, houdt zich, in de lijn van de zuil waartoe het 

dagblad behoort, op de achtergrond wat de kwestie van het vrouwenstemrecht betreft. De 

krant lijkt de liberale partij stemmen te willen bezorgen door afstand te nemen van het dispuut 

tussen de katholieken en de socialisten, i.e. door weinig te berichten over het 
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vrouwenstemrecht. Op die manier minimaliseren ze, net als de twee andere grote partijen, het 

belang van deze mijlpaal in de geschiedenis van de vrouwenbeweging.    

 

2. De eerste keer stemmen 

2.1. Inleiding 

 

In de literatuurstudie zagen we reeds dat elke partij zich, in de aanloop naar de verkiezingen 

van 26 juni 1949, voordeed als dé voorvechter van de vrouwenzaak en dat ze „vrouwelijke‟ 

punten aan hun verkiezingsprogramma toevoegden. Zoals uit bovenstaande analyse is 

gebleken, verkondigden De Standaard, De Volksgazet en Het Laatste Nieuws respectievelijk 

het katholieke, het socialistische en het liberale standpunt. We kunnen dus verwachten dat alle 

drie de dagbladen een vrouwvriendelijkere houding zouden aannemen met het oog op de 

eerste parlementaire verkiezingen waarbij de Belgische vrouwen naar de stembus mochten 

trekken. Volgens Van Molle en Gubin – die voor Vrouw en politiek in België (1998) ook 

krantencommentaren bestudeerd hebben, al was dat geen centraal gegeven in hun onderzoek – 

was het tegendeel echter waar: 

 

[D]e pers [wekte] de indruk dat er een zichtbaar verschil bestond in het gedrag van 

vrouwelijke en mannelijke kiezers, en dat dit verschil natuurlijk moest toegeschreven 

worden aan hun respectieve maatschappelijke functie. De kranten verspreidden het 

beeld van vrouwen die slechts schoorvoetend de stap in het openbare leven hebben 

gezet, zo mogelijk aan de arm van hun echtgenoot; vrouwen die veel vergissingen 

begingen […]. (1998, p. 43) 

 

“Het beeld dat er van deze „historische dag‟ werd geschetst”, gaan de auteurs verder, “was er 

een van vrouwelijke onbekwaamheid, wat de vrouwen graag vergeven werd aangezien zij 

naar verluidt niet echt het stemrecht hadden geëist” (1998, p. 42). Daarop benadrukken Van 

Molle en Gubin dat “de vrouwengroepen van de partijen nochtans zeer grote inspanningen 

hadden gedaan om vrouwen via lezingen, brochures en artikelen op hun politieke participatie 

voor te bereiden”, maar dat die moeite de dagbladpers blijkbaar volkomen was ontgaan (1998, 

p. 42). 
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2.2. De Standaard 

 

Dat lijkt inderdaad op te gaan voor De Standaard. Hoewel het dagblad er veel aandacht aan 

besteedt dat de vrouwen voor het eerst naar de stembus trekken – tijdens de maand juni 1949 

verschijnen er tien berichten over dat thema, waarvan zes op de voorpagina en vier op de 

tweede pagina van de krant – zet de trend die we al bij de toekenning van het 

vrouwenstemrecht zagen, zich voort. Vrouwen worden over het algemeen aan de hand van 

“een vleugje paternalisme” (Van Molle & Gubin, 1998, p. 43) afgebeeld.  

 

Zo analyseert De Standaard “de vrouwen voor de verkiezingen” aan de hand van een 

interview op de voorpagina met juffrouw Vertongen, de “jonge en dynamische algemene 

secretaresse” van “de gonzende bijenkorf, die het nationaal secretariaat van de CVP […] is” 

(nr. 11). De auteur van het artikel geeft aan dat de tijd aangebroken is om de problemen die 

samenhangen met het vrouwenkiesrecht te onderzoeken. Opvallend is dat de vrouw zelf als de 

hoofdoorzaak van die problemen wordt aangeduid. Volgens de auteur was de grootste 

moeilijkheid “de vrouw van achter haar stoof te halen en haar te wijzen op de ernst van de 

gevaren die haar de overtuiging bij te (sic) brengen dat, dankzij een behendige politieke 

werking haar toestand zou kunnen verbeteren”. Veel vrouwen bleven apathisch “tegenover de 

voor hun weggelegde taak”, gaat de auteur verder en “het is typisch voor haar psyche dat de 

vrouw vooral langs de materiële kant kon overtuigd worden”: 

 

Mannen laten zich licht verleiden om met grote, en vaak holle, woorden over de 

toekomst van het land en de volkse belangen te redetwisten. De vrouwen daarentegen 

hadden slechts oor voor de financiële en sociale verbeteringen die, door hun politieke 

stellingname, hun gezin zouden ten goede komen. 

 

Bovenstaande bewering lijkt op het eerste gezicht een compliment voor de vrouw te zijn, 

maar bij nader inzien komt het er eigenlijk op neer dat mannen zich met de toekomst van het 

land bezighouden en vrouwen met het gezin. Bovendien hebben vrouwen volgens de auteur 

een “afkeer van juridische spitsvondigheden” en gaan ze zo “onmiddellijk naar de kern van de 

zaak”. En dan komt de aap uit de mouw: die kern van de zaak is volgens De Standaard dat de 

terugkeer en het eerherstel van koning Leopold III, “de opperbevelhebber die in ‟40 hun 

mannen en zonen door de capitulatie van een gewisse dood gered heeft”, alleen door “de rode 

kliek van de BSP” in de weg gestaan wordt. Uit de literatuurstudie is reeds gebleken dat men 
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de CVP ervan beschuldigde het vrouwenstemrecht enkel te verdedigen om stemmen te 

winnen en zo de koningskwestie naar haar hand te zetten. Dat lijkt De Standaard hier min of 

meer te bevestigen. Twee weken later wordt er zelfs een oproep van het vrouwelijk comité 

van het Belgisch Nationaal Blok gepubliceerd, “De Vrouwen brengen de koning terug” (nr. 

14), waarin de vrouw wordt opgeroepen om “paal en perk te stellen” aan de staat van 

ongrondwettelijkheid waarin België zich zonder koning bevindt: “Stemt voor grondwet en 

koning!”. 

 

Van Molle en Gubin (1998, p. 44) wijzen erop dat het “veronderstelde stemgedrag van 

vrouwen […] systematisch geïnterpreteerd [werd] als dat van een stem onder invloed”. Daar 

lijkt ook De Standaard van overtuigd te zijn. Het “zwakke geslacht” (nr. 12) zal volgens een 

opiniestuk op de voorpagina (nr. 13) “steun geven aan het programma van de CVP”, want 

“Wie verleende aan de vrouwen het kiesrecht?” (lees: de katholieke partij). Bovendien zullen 

de Vlaamse vrouwen zich intuïtief van partijen met een antiklerikale inslag verwijderen, zegt 

De Standaard (nr. 16), omdat zij het “gelovend element” in de kiesstrijd zijn. Dat wordt in het 

artikel geïllustreerd aan de hand van een quote van een “moederken”: 

 

Ach, […] we zullen ons weren. Ik heb mijn kinderen al bij mij geroepen en hun 

gezegd wat er te doen staat op 26 juni. Want wij hebben een zaak te redden, dat is ons 

geloof. En wie daarop trapt, trapt op ons. 

 

De vrouw weet bijgevolg, beweert de auteur, dat “goddeloosheid leidt naar verwarring in het 

maatschappelijk leven en dat bewapening en oorlog er de uitkomsten van zijn”. Onze 

vrouwen hebben namelijk, gaat hij, want het is duidelijk geen vrouwelijke auteur, verder, 

 

doorheen de tijden […] de rol gespeeld, die hun door de natuur werd toegewezen. De 

vrouwen zijn doorgaans trouw gebleven, aan de wetten, die de Maker van de Natuur 

in ‟s mensen hart heeft neergeschreven. […] De vrouwen [zullen] hun tijd niet […] 

verliezen, maar zullen aansturen op een gezinspolitiek, die ons land zo broodnodig 

heeft. 

 

Er wordt hier, met andere woorden, gesteld dat de vrouw niet anders kan dan voor de 

katholieke partij stemmen, als ze de rol die God haar heeft opgelegd niet wil verloochenen. 
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Opvallend is wel dat de katholieke zuil voordeel probeert te halen uit het zogezegd volgzame 

stemgedrag van de vrouwen, maar het tegelijkertijd ontkent. Zo publiceert De Standaard 

enkele dagen voor de verkiezingen een cartoon op de voorpagina (nr. 18), met als titel “De 

vrouw van de inciviek gaat stemmen”. Die cartoon drijft de spot met de argumenten die de 

socialisten en de liberalen tegen het vrouwenstemrecht inbrachten, namelijk dat de vrouwen 

hun politiek onbetrouwbare mannen of de kerk zouden volgen wat stemgedrag betreft – het 

onderschrift is dan ook “His master‟s voice…”. 

 

In de reportage van de dag van de verkiezingen, het hoofdartikel op de voorpagina (nr. 20), 

suggereert De Standaard dan weer dat de vrouwen “moeite hadden met hun nieuwe rol” (Van 

Molle & Gubin, 1998, p. 43): 

 

De vrouwen vormen [„s ochtends] nog overal de meerderheid. Ze zeggen dat ze niet 

veel tijd hebben te verliezen, dat ze nog naar de mis moeten en het eetmaal moeten 

klaarmaken voor hun echtgenoten… “die natuurlijk een beetje later zullen komen”.    

 

De toon van de auteur van dit artikel (L.D.L.) is overwegend neerbuigend. “Het is tien voor 

acht”, begint hij. “Tal van mensen zijn al op stap naar de stembureaus. Vooral vrouwen gaan 

zo vroeg ter stembus: net of ze willen bewijzen dat ze aan hun eindelijk verworven kiesrecht 

zeer gehecht zijn” (cursivering door mij aangebracht). Daarna noteert hij dat “tal van vrouwen 

lachen als ze hun kiesplicht vervuld hebben; het is net of ze er trots op gaan” (cursivering 

door mij aangebracht).   

 

De journalist lijkt vooral vrouwen te interviewen die weinig interesse hebben voor het hele 

gebeuren en het stemrecht dus niet gewild hebben: 

 

Ge moet ze daar zien zitten, die menskens (sic) van tachtig, negentig jaar en meer. 

Gebogen, verdwaasd, eenzaam, verlaten. “Hoe oud zijt ge, madameke?” / 

”Achtennegentig jaar, mijnheer.” / “En komt gij ook stemmen?” / “Ja‟k, meneer. Maar 

„k weet niet hoe ik dat moet doen. Ze hebben het mij al twee keer uitgelegd en ik 

versta het nog niet.” / “Zijt ge niet blij dat de vrouwen mogen stemmen?” / “Och, 

meneer, dat is „pollentiek‟, hé, en dat is toch niet voor vrouwen, hé. In onze tijd was 

het veel beter.”  
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Bovendien schilderen de verzamelde quotes de vrouwelijke bevolking als onbekwaam af: 

 

Een beetje verder staat een oud moederke (sic) met haar kiesbrief in de hand. Als zij 

het stembureau betreedt, geeft ze haar brief af en het treinabonnement van haar zoon. 

“‟k Heb mijn identiteitskaart verloren, mijnheer”, zegt ze. “Ik hoop dat dit goed is.” 

“Ja”, zucht een van de mannen van het bureau. Er zullen deze keer veel ongeldige 

stemmen zijn. (cursivering door mij aangebracht) […] In een ander stemlokaal staat 

een vrouwke (sic) met het biljet waarop de kandidaten voor de provincie vermeld 

staan. Dat is een groen biljet. Het vrouwke (sic) komt bij me en zegt: “Dat is zeker 

voor de CVP, hé, meneer, want al de propagandapapierkens (sic) van de CVP zijn in 

het groen.” Ik heb alle moeite van de wereld om haar aan het verstand te brengen dat 

het niet zo was. Het biljet met de lijsten van de Senaat wilde het vrouwke (sic) 

wegsmijten, “omdat het heel zeker van de communisten was, daar het een rode kleur 

had”. 

 

De journalist lijkt geen enkele moeite te doen om een interview af te nemen van vrouwen die 

wel goed geïnformeerd zijn. De jonge vrouwen die komen stemmen worden overigens op hun 

uiterlijk, waarmee ze de mannen van het stembureau afleiden, afgerekend:  

 

Omstreeks de middag is de drukte het grootst. Nu ziet men weer vooral vrouwen, 

jonge vrouwen die in lichte kledij naar het stembureau stappen en in het kleine hokje 

een geur van parfum achterlaten. En op dat ogenblik kijken de heren van het bureau 

minder naar de bussen en de biljetten dan naar de stemhokjes… 

 

Ook bij het stuk over koningin Elisabeth (met foto) wordt er de nadruk gelegd op haar 

kleding: “Hare Majesteit draagt een grijs kleed, een grijze mantel en een grijze hoed. Ze heeft 

een witte roos op haar mantel”. 

 

De auteur vermeldt vervolgens dat de communisten, die bladen staan te verkopen aan enkele 

stembureaus, door de mensen voorbijgelopen worden. “Met de vrouwen schijnen ook ‟t 

gezond verstand én de bezadigdheid hun intrede gedaan te hebben in deze verkiezingsdag”. 

Vrouwen worden dus wel geprezen als ze het „juiste‟ stemgedrag vertonen. De journalist looft 

ook het geduld van de moeders “die lange tijd in het rijtje stonden met een kind op de arm, of 

een bengel aan de rokken”, maar sluit af met de volgende woorden: “De voormiddag bracht 
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de heerschappij van de vrouwen. Vermoedelijk zal het vanavond andersom zijn…”. Zoals 

reeds vermeld in de literatuurstudie, werden inderdaad bijzonder weinig vrouwen verkozen. 

“Terwijl over de vrouwelijke kiezers in seksestereotypen werd geoordeeld, bleef het quasi stil 

rond de vrouwelijke verkozenen”, merken Van Molle en Gubin op (1998, p. 44), “dat ze met 

zo weinig waren, was geen voorwerp van commentaren: dat werd als normaal beschouwd”. 

 

2.3. De Volksgazet 

 

Net als bij de toekenning van het vrouwenstemrecht, besteedt De Volksgazet heel wat minder 

aandacht aan de eerste keer stemmen. Tijdens de maand juni 1949 verschijnen er slechts zes 

(relatief korte) berichten over dat thema. Wat vooral opvalt aan de berichtgeving in de krant 

van de socialistische zuil is dat op één na alle berichten over de eerste keer stemmen in het 

kader van propaganda voor de BSP gepubliceerd worden – nog meer dan tijdens de periode 

van de toekenning van het kiesrecht voor vrouwen. Zo wordt een advertentie voor een 

openbare vrouwenmeeting in het Rubenspaleis met als onderwerp “Waarom dienen de 

vrouwen „socialist‟ te stemmen?” op de voorpagina (nr. 34) geplaatst.  

 

Van een socialistische vrouwenmeeting tijdens de grote Vrouwendag in het Brussels 

Volkshuis “met duizenden vrouwen als toehoorders” wordt er ook een reportage (nr. 35; 

kopstuk met foto‟s) op de eerste twee pagina‟s gepubliceerd. De verslaggever is van mening 

dat zo veel vrouwelijke propagandisten uit het hele land een goed teken zijn voor de 

verkiezingen. Hij heeft de vrouwen horen zingen en zegt dat het vertrouwen in “onze 

Socialistische Vrouwenbeweging” “niet meer geknakt kan worden” en dat de vrouwen voor 

kinderen en gezin vertrouwen stellen in het socialisme. Vervolgens wordt het 

verkiezingsprogramma overlopen met de woorden van Max Buset, voorzitter van de BSP. Op 

dat programma staan onder andere gelijkheid voor man en vrouw, voor gelijk werk gelijk 

loon, materiële steun voor de moeder die in haar keuken blijft en voor haar kinderen zorgt, 

een ordentelijk pensioen voor alle vrouwen die er recht op hebben, maar boven alles de 

vereniging van vrije arbeiders in een vrije Internationale. Daarop volgen de woorden van 

Isabelle Blume, die de vrouwen aanspreekt als de echtgenotes van mannen die in opstand 

gekomen zijn tegen de uitbuiting. Dan wordt er met de toespraak van Sirene Blieck nog eens 

op gewezen dat de socialisten de vrouwen het stemrecht bezorgd hebben, waarna de eisen van 

Edward Anseele opgenoemd worden: onder andere dat vrouwen in alle raden moeten kunnen 

meespreken en hun plaats in alle takken van het bedrijfsleven moeten kunnen innemen. 
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Bovendien wordt het “grote bedrog” van de CVP vermeld, dat zij in staat zijn om de klok 

terug te draaien en dat het de vrouwen zijn die de mannen zullen helpen het socialisme te 

verwezenlijken. De vrouwen worden hier dus voor de kar van de ontvoogding van de 

arbeiders gespannen. Ten slotte heeft de verslaggever het over het “onweerstaanbaar 

dynamisme” van Mathilde Schroyens, die haar geloof betuigt in “het socialisme der Vlaamse 

vrouwen”. De hele reportage zindert van de propaganda en heeft het over gevoel en 

ontroering, stralende voormannen, enz. Alle toejuichingen worden ook vermeld, net zoals de 

rechtverende zaal die opgezweept zweert de belofte te zullen nakomen. 

 

Vervolgens wordt er een reportage (hoofdartikel met foto‟s en kiespropaganda; nr. 36) over 

de reeds aangekondigde openbare vrouwenmeeting in het Rubenspaleis gepubliceerd. De 

verslaggever is waarschijnlijk identiek als bij de bovenvermelde reportage. De toon en de 

beschrijvingen zijn dezelfde, en op een bepaald moment lezen we hoe een koningsgezinde 

vrouw – “een door de Leopoldsfurie besmette hysterische vrouw – uit de zaal wordt gezet. 

Verder wordt er vermeld dat de CVP rekent op “de onwetendheid, de politieke onrijpheid en 

de godsdienstzin die nog steeds in onze vrouwen wortelt”, maar dat de socialistische partij 

rekent op het gezond verstand van de arbeidersvrouw. De verslaggever zegt ook dat de partij 

het meent met de ontvoogding van de vrouw, omdat Schroyens (die het 

verkiezingsprogramma in drie woorden samenvat: “een gelukkig gezin”) op een verkiesbare 

plaats op de kandidatenlijst voor de Kamer verschijnt. 

 

De Volksgazet brengt ook de tekst van de radiotoespraak van eerste minister Spaak om de 

Belgische vrouwen te overtuigen om voor de socialisten te stemmen op de voorpagina (nr. 

37). Die toespraak werd op de radio twee dagen na elkaar voorgelezen, één keer door Spaak 

zelf en één keer door de hoofdredacteur van De Volksgazet, BSP-voorzitter Jos Van Eynde. 

Uit het stuk blijkt duidelijk dat de socialisten bang zijn voor de “aarzeling” van de vrouwen 

en voor “officiële of onderduimse inmenging van de kerk in de kiesstrijd”. Spaak zegt tegen 

de vrouwen dat de uitslag van hen zal afhangen, omdat ze talrijker zijn dan de mannen en 

geeft aan niet te begrijpen waarom een gelovig (lees: katholiek) iemand niet voor de 

socialisten zou kunnen stemmen. Hij pleit voor de scheiding van godsdienst en politiek (i.e. 

de scheiding van kerk en staat), in dit geval uiteraard om de vrouwen over de streep te 

trekken. 
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De vrouwen worden zodoende via kiespropaganda in De Volksgazet gepaaid om voor de 

socialisten te stemmen. In het artikel “1 argument per dag voor het nummer 1” (nr. 38) wordt 

er gesuggereerd dat de “vrouwen zagen wat er gebeurde”, i.e. dat vrouwen misschien nog 

meer van politiek kennen dan mannen. Het vrouwenkiesrecht wordt hier duidelijk voorgesteld 

als een natuurlijke eis van de socialisten. Het feit dat de BSP het stemrecht voor vrouwen lang 

tegengehouden heeft uit angst voor een overwinning van de CVP, wordt gemakshalve 

doodgezwegen. Er wordt zelfs gezegd dat alleen een klerikaal zou denken dat vrouwen zich 

door meneer pastoor laten beïnvloeden. De propaganda speelt in op de fierheid en de 

eigenwaarde van de vrouw, i.e. de andere partijen denken dat vrouwen dom zijn, maar wij 

weten wel beter: “de tijd is voorbij dat men de vrouw kon opsluiten in haar woning”. De BSP 

is er dus zeker van dat de vrouwen de spot met de socialisten niet kunnen vergeten en dat ze 

de andere partijen zullen misprijzen omdat ze hen voor zo dom hielden. Uit de 

literatuurstudie, daarentegen, is gebleken dat uitgerekend de socialisten de stemmende vrouw 

het meest vreesden.   

 

2.4. Het Laatste Nieuws 

 

Het Laatste Nieuws schrijft opvallend weinig over de eerste keer dat de vrouwen gaan 

stemmen. Tijdens de maand juni 1949 verschijnen er slechts vier berichten over dat thema, 

waarvan weliswaar drie op de voorpagina. Dat laatste lijkt echter te maken te hebben met het 

feit dat twee van die artikels opiniestukken, uiteraard in het voordeel van de liberalen, zijn en 

het andere stuk de reportage van de dag zelf is. 

 

In de twee opiniestukken (nr. 57 & nr. 58) wordt er voornamelijk kritiek geleverd op het 

katholieke en het socialistische beleid. Zoals het al bij de toekenning van het 

vrouwenstemrecht deed, benadrukt Het Laatste Nieuws nu ook dat “het vrouwenkiesrecht in 

zekere mate „gekocht‟ werd in ruil voor zogenaamde structuurhervormingen”. Er wordt 

overigens gesteld dat “niemand meer dan [de vrouwen], aan wie de zorgen van het gezin 

toevertrouwd zijn, […] de nadelige gevolgen [hebben] kunnen ondervinden van de 

dirigistische politiek, die door de christelijke volkspartij en de socialisten gevoerd werd” 

(cursivering door mij aangebracht). De liberalen trekken dus, net als de CVP en de BSP, de 

kaart van het gezin. Bovendien beweren ze ook dat zij het meest voor de vrouwenzaak gedaan 

hebben. Ze hebben vrouwen in staatsbetrekkingen toegelaten, hen de ambten van notaris en 

magistraat laten bekleden, de organisatie en de ontwikkeling van het middelbaar onderwijs 
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geregeld, gelijk loon voor gelijk werk geëist en voor de gelijkheid van echtgenoten voor de 

wet gevochten. Op die manier wil de liberale partij uiteraard de stem van de vrouw voor zich 

winnen. 

 

De reportage over de dag van de verkiezingen (hoofdartikel met foto‟s; nr. 59) vermeldt dat 

veel mannen in de buurt van de kieslokalen de mogelijke uitslag bleven bespreken, “terwijl de 

meeste vrouwen zich na het vervullen van hun kiesplicht dadelijk huiswaarts spoedden”. Van 

het feit dat koningin Elisabeth haar stem uitbrengt, wordt vooral het vestimentaire aspect 

besproken: “[…] gekleed met een grijze mantel met grote grijze hoed”. Verder stelt Het 

Laatste Nieuws dat “het verkiezingsbeleid [niet schijnt] beïnvloed te zijn geworden door de 

deelneming van de vrouwen. Evenals de mannen hebben de vrouwelijke kiezers zich laten 

leiden door de algemene belangen. De mislukkingen van de regeringspolitiek hebben indruk 

gemaakt”. De vrouwen worden dus andermaal geprezen omdat ze „goed‟ gestemd hebben, in 

dit geval voor de liberale partij. Die heeft inderdaad vooruitgang gemaakt, maar de auteur laat 

na te vermelden dat er ook een groot aantal mensen, en dus ook vrouwen, voor de christelijke 

volkspartij gestemd hebben, aangezien zij toch wel een overwinning behaald heeft, al was die, 

zo zagen we in de literatuurstudie, niet zo omvangrijk als aanvankelijk door de socialisten en 

de liberalen gevreesd werd. 

 

2.5. Conclusie 

 

Bovenstaande analyse wijst uit dat de drie dagbladen in kwestie qua berichtgeving de lijn van 

bij de toekenning van het vrouwenstemrecht doortrekken. De Standaard besteedt wederom 

meer aandacht aan de eerste keer dat de vrouwen naar de stembus trekken dan De Volksgazet 

en Het Laatste Nieuws. Er verschijnen dubbel zo veel voorpaginaberichten in De Standaard 

als in De Volksgazet en Het Laatste Nieuws. Die laatste krant verstrekt ook nu weer het minste 

informatie over de vrouwenzaak.  

 

Van Molle en Gubin schetsen de situatie na 26 juni 1949 als volgt: 

 

[D]at er zich […] bij de eerste parlementsverkiezingen met vrouwenstemrecht nog 

geen mentaliteitswijziging had voorgedaan. Niet de politieke gelijkheid werd in de 

commentaren aangevoerd, wel reminiscenties aan het naturalistische concept dat het 

vrouwelijke gedrag de resultante is van haar fysiologie. Op die manier werd het effect 
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van de door vrouwen verworven politieke rechten onmiddellijk afgezwakt en werd er 

een mentale scheidingslijn aangebracht tussen het mannelijke en het vrouwelijke 

politieke gedrag. (1998, p. 44) 

 

Het valt inderdaad op dat het dagblad dat deze mijlpaal in de vrouwenbeweging het meest 

opvolgt, De Standaard, ook het meest zondigt op het vlak van portrettering. De krant schildert 

de vrouwen die gaan stemmen steevast af als ongeïnteresseerd, onwetend of volgzaam, dit in 

tegenstelling tot de mannelijke kiezers. In de aanloop naar de verkiezingen paaien ze de 

vrouwen nog wel en trekken ze de kaart van het gezin, om stemmen te winnen, maar eens 

iedereen zijn of haar stem uitgebracht heeft, worden de vrouwen op een uitgesproken 

seksistische manier geportretteerd. Na de verkiezingen krijgen de vrouwen enkel nog lof 

toegezwaaid omdat ze „juist‟ gestemd hebben. Volgens Van Molle en Gubin (1998, p. 43-44) 

werden nieuwe vrouwelijke parlementsleden na de verkiezingen overigens door CVP‟er Frans 

Van Cauwelaert, oud-minister en Kamervoorzitter, met felicitaties verwelkomd “omdat de 

vrouwelijke kiezers zich bescheiden hadden opgesteld en van hun numerieke overwicht geen 

misbruik hadden gemaakt […]. [Integendeel, ze hadden] de vroegere electorale keuze van het 

mannelijke kiezerskorps […] bevestigd”. 

 

De socialistische zuil en liberale zuilen zijn dan weer radicaal van koers veranderd. De 

tegenstanders van het vrouwenstemrecht worden plots „diegenen die het altijd al verdedigd 

hebben‟. Wat het beeld van de vrouw in hun berichtgeving betreft, verandert er echter niets. 

De Volksgazet blijft haar als beïnvloedbare moeder afschilderen in een berichtgeving die meer 

dan ooit propagandistisch klinkt, terwijl Het Laatste Nieuws zich, net als bij de toekenning 

van het vrouwenstemrecht, opvallend afzijdig houdt. Dit resulteert weliswaar in een minder 

gekleurde berichtgeving over de vrouw, maar dat lijkt vooral te maken te hebben met de 

liberale onverschilligheid wat het vrouwenstemrecht betreft. In de aanloop naar de 

verkiezingen van 26 juni 1949 doet de liberale zuil wel een poging om de vrouw voor haar kar 

te spannen. Dat doet ze op dezelfde manier als de andere partijen: „het gezin‟ op haar 

programma zetten, beweren dat ze het meest voor de vrouwen gedaan heeft en kritiek leveren 

op de andere partijen. Na afloop van de verkiezingen wordt er ook in Het Laatste Nieuws 

opgelucht ademgehaald dat de vrouw niet „verkeerd‟ gestemd heeft. Dat lijkt inderdaad de 

teneur in de Vlaamse pers te zijn na de eerste parlementsverkiezingen waaraan de vrouwen 

deelgenomen hebben: “alle partijen prezen zich gelukkig dat de vrouwen goed hadden 

gestemd” (Van Molle & Gubin, 1998, p. 44).    
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3. De eerste vrouwelijke minister 

3.1. Inleiding 

 

Volgens Van Molle en Gubin (1998, p. 49) was er in de kiescampagne van 1965 “geen spoor 

te bekennen van een gewijzigd klimaat. Ze verliep zoals gewoonlijk: elke partij riep de 

vrouwelijke kiezers op om „goed‟ te stemmen en […] het beeld van de mannelijke politieke 

superioriteit [was] nog niet verlaten […]”. Toch werd Marguerite De Riemaecker-Legot op 28 

juli 1965 de eerste vrouwelijke Belgische minister. Ze was meteen de eerste minister van 

Gezin en, vanaf maart 1966, ook van Huisvesting, zoals we reeds in de literatuurstudie gezien 

hebben. 

 

Vooral het geringe aantal artikels over de eerste vrouwelijke minister is opvallend. Zowel De 

Standaard als De Volksgazet en Het Laatste Nieuws publiceren elk slechts twee artikels over 

haar benoeming. “In tegenstelling tot wat men allicht zou verwachten”, bevestigen Van Molle 

en Gubin, 

 

[…] was de aanstelling van Marguerite De Riemaecker allesbehalve een 

persevenement. De media leverden nog volop commentaar op de regeringscrisis die 

65 dagen had geduurd en mikten vooral op de omvang van het nieuwe kabinet dat niet 

minder dan 27 ministers telde, in tegenstelling tot 20 in de vorige regering. De 

benoeming van De Riemaecker werd in vele kranten met enkele lapidaire zinnen 

afgedaan. (1998, p. 49)  

 

“Nochtans was er voldoende stof voorhanden om een „politiek‟ portret van de nieuwe minister 

te publiceren”, gaan Van Molle en Gubin verder. 

 

Ze zetelde sinds 1946 voor de CVP in de Kamer en had zich daar niet onbetuigd 

gelaten. In 1948, toen de wet op het vrouwenkiesrecht werd gestemd, had ze haar 

standpunt [zoals we reeds zagen in de literatuurstudie] verwoord “niet als mandataris, 

maar als vrouw”. Dat standpunt was overigens in talrijke opzichten nog erg 

traditioneel: “Dienen ligt in de natuur van de vrouw”[, zei ze bijvoorbeeld]. (1998, p. 

49) 
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Zo wees de literatuurstudie ook uit dat De Riemaecker vrouwen liever als vrijwilligers in het 

verenigingsleven dan in een professionele loopbaan zag en dat ze kinderdagverblijven als een 

„noodzakelijk kwaad‟ beschouwde. Toch was er van dat alles in de pers niets te merken, 

besluiten Van Molle en Gubin (1998, p. 50).  

 
3.2. De Standaard 

 

De Standaard lijkt inderdaad al het mogelijke te doen om geen „politiek‟, maar een 

„vrouwelijk‟ portret van de minister te schetsen. Het interview met De Riemaecker op het 

ministerie na de eerste kabinetszitting, dat weliswaar als hoofdartikel, met foto‟s, op de 

voorpagina staat (nr. 21), heeft eerst en vooral een opmerkelijke titel: “Minister van gezin 

poedert zijn neus…: Spreken over alles en nog wat met mevrouw De Riemaecker” 

(cursivering door mij aangebracht). De verslaggever waarschuwt de minister zelfs dat het niet 

om een politiek interview gaat, maar om “een gesprek van de hak op de tak, met ernstige, 

maar ook minder serieuze vragen…”. Hoewel op de volgende bladzijde haar cv prijkt, is het 

merkwaardig dat De Standaard het nalaat om de kersverse minister vragen te stellen over wat 

ze, bijvoorbeeld, nastreeft op politiek vlak. Het artikel krioelt bovendien van de “seksistische 

stereotiepen” (term: Van Molle & Gubin, 1998, p. 50). Zo zonderen de minister en de 

verslaggever zich af in een “zij-salon” om “rustig te konverseren (sic)”. Vervolgens noteert de 

journalist dat “na de zorgvuldige make-up [de dame zegt] o zo moe te zijn”. De eerste vraag 

die hij haar stelt zegt genoeg: “Hoe reageerden uw zonen toen zij het nieuws vernamen?”. De 

Riemaecker antwoordt dat haar kinderen het normaal en logisch vinden “dat een vrouw een 

ministerportefeuille krijgt”. Daarna verandert het interview helemaal in een gesprek over 

koetjes en kalfjes: de journalist vraagt of ze nog tijd heeft om te koken en wat ze dan het liefst 

kookt. De minister bevestigt hier haar traditionele instelling door te antwoorden dat ze, 

hoewel ze weinig tijd heeft, regelmatig kookt, want “een vrouw hoort ook thuis in haar 

keuken”. Bij een vraag over de Ronde van Frankrijk, geeft de verslaggever aan dat mevrouw 

de minister een pruillip opzet, omdat haar twee favorieten, “Rik Van Looy en de Fransman, 

hoe heet hij ook weer, … Poulidor, juist”, haar in de steek gelaten hebben (cursivering door 

mij aangebracht). Verder stelt de journalist vragen over mode, film, muziek en literatuur, om 

te eindigen met de vraag of haar aanstelling slechts een politiek voorval is dan wel het begin 

van een reeks vrouwelijke ministers, waarop ze antwoordt dat “veel zal afhangen van de 

manier waarop de pers en de openbare opinie mijn werk zal beoordelen”. Uit de 

literatuurstudie is overigens gebleken dat de volgende vrouwelijke Belgische minister bijna 
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tien jaar op zich zou laten wachten. Het interview in De Standaard eindigt met dezelfde 

seksistische toon die heel stuk overheerst: “Wij danken de minister voor de allercharmantste 

audiëntie, maar deze grijpt alweer naar zijn handtas om zijn lippenrood bij te werken” 

(cursivering door mij aangebracht). 

 

Een dag later brengt De Standaard het stuk “Nu vooruit met ministerie van gezin!” (nr. 22; 

vrije tribune) door Frans Van Mechelen, voorzitter van de Bond van Grote en Jonge 

Gezinnen, waarin De Riemaecker als “eerste vrouw in een ministerzetel en als eerste minister 

van het gezin” gefeliciteerd en verwelkomd wordt met de woorden “Dat de eerste titularis van 

dit nieuwe departement een moeder is, ligt geheel in de lijn van het streven dat de Bond tot 

het zijne heeft gemaakt” en “[…] dat het onze wens was dat een moeder de eerste minister 

van het gezin zou worden!”. Van Mechelen stelt dat “het nieuwe departement zal moeten 

bewijzen dat het ten volle ‘zijn man’ zal kunnen staan “te midden van het geheel der 

verschillende taken, welke aan diverse ministers werden toevertrouwd” (cursivering door mij 

aangebracht). Het artikel is vergezeld van een cartoon (nr. 22), waaruit duidelijk blijkt dat de 

pers zich inderdaad vooral op de omvang van de nieuwe regering concentreert. De 27 leden 

van het kabinet worden namelijk als stripfiguren, die bijeengedreven worden om op de foto te 

staan, gekarikaturiseerd. De Standaard laat echter niet na om de eerste vrouwelijke Belgische 

minister met kinderwagen en baby op die cartoon af te beelden.     

 

3.3. De Volksgazet 

 

In De Volksgazet haalt De Riemaecker de koppen niet. Het dagblad plaatst het feit dat er 

twaalf (waaronder zeven nieuwe) van de 27 ministers socialistisch zijn in het middelpunt. In 

de lead van het hoofdartikel over de nieuwe regering (nr. 40) wordt simpelweg vermeld dat 

een vrouw “voor het eerst in de Belgische geschiedenis” het ambt van minister zal vervullen. 

Een cv van de eerste vrouwelijke Belgische minister, uit CVP-kringen, wordt hier niet 

afgedrukt, omdat De Volksgazet enkel op de socialistische leden van de regering focust. Het 

opiniestuk (nr. 41) van Jos Van Eynde, voorzitter van de BSP, gepubliceerd na de 

eedaflegging bij de koning, is wel vergezeld van een kort cv van De Riemaecker. Het stuk, 

met als titel “De nieuwe regering”, heet de eerste vrouwelijke minister, in het woordgebruik 

van Van Molle & Gubin (1998, p. 50) “kort, maar galant” welkom en merkt op dat haar 

aanstelling onvermijdelijk was, aangezien België dertig jaar op Engeland achterliep: 
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En wat Mevr. De Riemaecker aangaat, die wij galant groeten, in België waren wij, 

met de omzetting van de vrouwenemancipatie op ministerieel vlak, toch al heel lang 

achter tegenover andere landen. In Engeland gebeurde dit, met Margaret Bondfield, 

reeds dertig jaar geleden. In dit opzicht staan wij dus ver van aan de spits van de 

vooruitgang. 

 

De Volksgazet laat het echter na om De Riemaecker zelf aan het woord te laten, hetgeen 

verklaard zou kunnen worden door het feit dat ze tot de christelijke volkspartij behoorde.        

 

3.4. Het Laatste Nieuws 

 

Het Laatste Nieuws publiceert een cv van De Riemaecker bij het artikel over de samenstelling 

van de nieuwe regering (nr. 61) en stuurt, opvallend genoeg, als enige van de drie dagbladen 

een vrouwelijke journalist (Rita De Doncker) naar het huis van de eerste vrouwelijke minister 

voor een interview. Dat wordt het hoofdartikel op de tweede bladzijde (nr. 62), met foto, 

vergezeld van het volgende onderschrift: “Een huismoeder als de anderen? Neen. Zij is 

immers ook minister van het Gezin en de Huisvesting”. De titel van het interview met De 

Riemaecker, vrij kort na haar aanstelling afgenomen, is “De eerste vrouwelijke Belgische 

minister houdt van „The Shadows‟ en breien”. De eerste vraag die de journaliste de minister 

stelt is hoe ze het klaarspeelt om tegelijkertijd politicus en huismoeder te zijn, waarop De 

Riemaecker antwoordt dat ze al een tijdje in de politiek meedraait en zich bijgevolg heeft 

kunnen aanpassen, maar dat ze ook veel hulp van haar familieleden krijgt en dat ze haar 

huishouden overigens nog steeds boven haar werk stelt. De Doncker vraagt haar ook of ze van 

“typisch vrouwelijke bezigheden, zoals koken” houdt. De minister antwoordt dat ze van 

koken houdt, maar dat dat natuurlijk door het feit komt dat ze het niet vaak moet doen, waarna 

ze haar andere hobby‟s opsomt, waaronder (moderne) muziek. Daarop begint de journaliste 

over de botsingen tussen de moderne jeugd en hun ouders: “Ik weet dat gij als vrouw, die zeer 

goed deze toestanden aanvoelt, hier een grote rol kunt spelen. Hebt gij al plannen?”. De 

Riemaecker vindt het echter voorbarig om nu al over plannen te spreken. Verder wordt er nog 

gevraagd of de minister “ook belang in buitenlandse politiek” stelt, waarop het antwoord ja is, 

om dan te eindigen met “de politiek relevante vraag” (Van Molle & Gubin, 1998, p. 50) naar 

haar „grootste betrachting‟. Het antwoordt luidt als volgt: 
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Mijn ambt op een dergelijke wijze uitoefenen, dat ik binnen vier jaar niet moet horen: 

“Waarom moeten wij nu een vrouw als minister aanduiden?”. Ik wil geen deuren 

toeslaan voor vrouwen, die er naar trachten eens een dergelijk ambt uit te oefenen.      

 

De journaliste sluit af met de woorden: “Een vermoeide, maar vriendelijke vrouw, bracht ons 

naar de deur. Men zou bijna vergeten dat zij minister is”. Door Rita De Doncker, die de 

meerwaarde inziet van een vrouw als minister bevoegd voor het gezin, uit te sturen, brengt 

Het Laatste Nieuws een politiek interview met de eerste vrouwelijke minister met, hoewel niet 

vrij van stereotiepen, relevante vragen naar De Riemaeckers organisatie, plannen en „grootste 

betrachting‟.    

 

3.5. Conclusie 

 

Uit bovenstaande analyse kunnen we concluderen dat de drie dagbladen in kwestie niet met 

hun tijd meegegaan zijn. In de literatuurstudie zagen wel al dat  

 

[…] het begrip voor vrouwen in politieke functies in België volgens twee snelheden 

verliep: de grote politieke tenoren waren in 1965 voldoende vertrouwd met vrouwen 

in hun partijstructuren en op de parlementaire banken om er één in de regering op te 

nemen, terwijl de dagbladpers duidelijk nog getuigde van een opmerkelijke 

misogynie. (Van Molle & Gubin, 1998, p. 52)  

 

Vooral De Standaard, die nochtans het meest prominent bericht over de eerste vrouwelijke 

minister, maakt zich schuldig aan een uitermate seksistische beeldvorming, vooral in het 

interview met CVP‟ster De Riemaecker, terwijl De Volksgazet nauwelijks ingaat op haar 

benoeming. Het Laatste Nieuws, daarentegen, toont zich met een politiek interview door Rita 

De Doncker van een ongeziene vrouwvriendelijke kant. Door een vrouwelijke journalist om 

een interview met de eerste vrouwelijke minister te sturen, verandert uitgerekend de liberale 

zuil, die zich voorheen zo afzijdig hield van de vrouwenzaak, voor het eerst – en misschien 

wel als eerste – het geweer van schouder. Dat is echter nog maar een begin, aangezien het 

artikel in Het Laatste Nieuws niet gespeend is van de nodige stereotiepen. De algemene 

tendens blijft uiterst vrouwonvriendelijk, zoals ook Van Molle en Gubin aangeven.        
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Toch waren er uitzonderingen in de Vlaamse dagbladpers. Zo verscheen er in september 1965 

in De Standaard een artikelenreeks van politiek commentator Manu Ruys “over de 

ondervertegenwoordiging van vrouwen in de Belgische politiek”: 

 

Hij benaderde de problematiek in een brede maatschappelijke context en analyseerde 

de onmacht van de vrouwenorganisaties. Over de aanstelling van De Riemaecker was 

hij bijzonder scherp: „Is dit niet de bekroning van de laatste feministische 

verzuchting? Is België thans niet een paradijs waar de vrouw ook in politieke 

gelijkheid naast de man staat? Helaas neen, het is pure oogverblinding. Marguerite De 

Riemaecker (52) ontving een portefeuille die zij ruimschoots verdient. Maar ze zou 

die reeds, zonder die ene handicap van haar sekse, tien jaar geleden gekregen hebben. 

Een mannelijk parlementslid met haar kwaliteiten zou op veertigjarige leeftijd 

minister zijn geweest.‟ De benoeming van De Riemaecker moest, volgens Ruys, doen 

vergeten dat de vrouwelijke vertegenwoordiging in het Parlement was gedaald. (Van 

Molle & Gubin, 1998, p. 52; cursivering door mij aangebracht)  

 

4. De staking bij FN-Herstal 

4.1. Inleiding 

 

Met de aanstelling van Marguerite De Riemaecker-Legot als eerste vrouwelijke minister werd 

de “derde stap in  de machtsverwerving” (Van Molle & Gubin, 1998, p. 49), i.e. 

regeringsverantwoordelijkheid, gezet. De staking van de werkneemsters van wapenfabriek 

FN-Herstal in 1966 (één jaar later) brengt een andere ondervertegenwoordiging, zelfs 

volledige afwezigheid van vrouwen aan het licht, namelijk in de Belgische 

vakbondsstructuren (Van Molle & Gubin, 1998, p. 156). Zoals we in de literatuurstudie 

zagen, begint de actie spontaan en staken de vrouwen wekenlang zonder syndicale steun – tot 

op het ogenblik dat de staking erkend wordt en de vakbonden een stakingscomité oprichten. 

We zeiden bovendien al dat de aanvoerders van de solidariteitsbetogingen, bij gebrek aan 

vrouwelijke vakbondsafgevaardigden, allemaal mannen zijn (Van Mechelen, 1996, p. 13). 

Volgens Van Molle en Gubin (1998, p. 157) was de staking mogelijk “het startpunt van de 

vrouwencontestatie in België”. Of het nu allemaal begonnen is in Herstal of niet, gaan de 

auteurs verder, één ding kan niet ontkend worden: “een sociale beweging eiste al in 1966 een 

gelijke behandeling voor vrouwen en mobiliseerde vrouwen tegen een hardnekkige 

discriminatie op basis van geslacht” (1998, p. 157). 
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De socialistische politici, met name de vrouwelijke, houden zich dan ook bezig met de 

economische emancipatie van de vrouw en haar arbeidsomstandigheden en beloning. Zo 

hekelen BSP-PSB-volksvertegenwoordigsters Germaine Copée en Mathilde Groesser-

Schroyens op 5 april 1966, precies een maand voor het einde van de staking, het feit dat er in 

België nog steeds geen gelijk loon voor gelijkwaardig werk van toepassing is (Van Molle & 

Gubin, 1998, p. 155). Het valt dus te verwachten dat vooral De Volksgazet zich op de staking 

bij FN-Herstal zal werpen, al zullen de andere dagbladen zich waarschijnlijk ook niet 

onbetuigd laten, aangezien Het Laatste Nieuws, samen met de liberale partij, reeds sinds 1949 

veel belang hechtte aan de economische (en juridische) rechten van de vrouw en De 

Standaard tot nu toe in deze analyse ontegensprekelijk de meeste aandacht aan de 

vrouwenzaak heeft geschonken.      

 

4.2. De Standaard 

 

Het dagblad De Standaard blijkt met zes stukken over de staking bij FN-Herstal, waarvan vijf 

op de eerste of tweede pagina en vier hoofdartikels, zijn reputatie eer aan te doen. De krant 

laat het seksistische taalgebruik ook nu niet helemaal achterwege. Zo wordt er in het eerste 

nieuwsbericht dat over de staking verschijnt (nr. 23) gezegd dat 3000 vrouwen de hele fabriek 

“verlamd” hebben of, met andere woorden, dat ze geen onderdelen meer aan de mannen 

leveren, waardoor die ook niet meer kunnen werken. Hetzelfde artikel vermeldt evenwel dat 

de regel „gelijk werk, gelijk loon‟ in België “nog niet” wordt toegepast. Er wordt dus op 

gewezen dat de overheid wel degelijk in de fout gaat door het Verdrag van Rome, uiteengezet 

in de literatuurstudie, niet toe te passen.  

 

Het volgende artikel over de staking (nr. 24) is er één met als titel “FN-staking duurt nu al 

twee weken” (cursivering door mij aangebracht). In dat nieuwsbericht worden de looneisen 

van de vrouwen – nu nog maar met 2500, als men het dagblad mag geloven – en het voorstel 

van de directie uiteengezet, alsook een vergelijking met de looncategorieën van Fabrimetal, 

waar 90 procent van de vrouwen minder dan het minimum voor mannen verdienen.  

 

Nog eens twee weken later komt de eerste reportage (en meteen ook het eerste kopstuk, hetzij 

slechts op de vijfde bladzijde geplaatst) over de staking in De Standaard (nr. 25). Auteur Jaak 

Veltman geeft met deze reportage een round-up van de actie, die nu een maand aan de gang 

is, en staat stil bij het „waarom‟, namelijk dat de arbeidsters de toepassing van het beginsel 
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„gelijk loon voor gelijk werk‟ uit het Verdrag van Rome eisen, aangezien 1 januari 1966 werd 

bepaald als tijdstip voor de uitvoering van de gelijkschakeling. Bovendien maken de vrouwen 

– nu opnieuw met 3000 – en de vakbonden volgens de verslaggever geschiedenis in Europa 

met een uniek feit binnen de vakbondsbeweging, namelijk “de eerste uitgesproken 

vrouwenstaking voor specifiek eigen eisen”. Het taalgebruik van de journalist is echter 

allesbehalve genderneutraal en soms zelfs ronduit seksistisch. De vrouwen zijn “zusterlijk 

verenigd”, ze worden “Eva‟s dochters” (alsof men ooit “Adams zonen” zou schrijven) en “het 

zwakke geslacht” genoemd, er wordt vermeld dat “Eva zich hier niet als een feeks ontpopt”, 

omdat de staking voorbeeldig verloopt en als uitsmijter gebruikt Veltman de volgende 

woorden van een vakbondsman: “juist omdat zij zo rustig en vastberaden zijn, hebben wij er 

geen vrouwen aan”. Bovendien heeft de verslaggever kritiek op het feit dat de mannen de 

dupe zijn en naar “de dop” moeten. Hij „vergeet‟ te zeggen dat de mannen vinden dat de 

vrouwen in hun recht zijn en dat ze zich bijgevolg solidair opstellen. In het interview met de 

vakbondsafgevaardigde wordt wel onderstreept dat de staking een grote inzet kent. Als de 

actie mislukt, zullen werkneemsters in alle EEG-landen er de gevolgen van dragen.   

 

Na zeven weken staking stuurt De Standaard Tilly Stuckens naar Herstal voor een 

hoofdartikel dat op de tweede bladzijde terechtkomt (nr. 26). Zij verzamelt getuigenissen over 

de leefsituatie, het loon, de arbeids- en de randvoorwaarden van de arbeidsters, zoomt in op 

de werking van het vrouwencomité en zet de aanklacht van de „femmes-machine‟ – ze 

verdienen minder dan de ongeschoolde arbeiders – in de verf. Stuckens beschrijft de actie, in 

tegenstelling tot Veltman, die de voorbeeldigheid van de staking prees, als een “wilde staking 

met een onregelmatig karakter”. De verslaggeefster gaat wel te rade bij de mannelijke FN-

arbeiders: die begrijpen de staaksters en vinden hun gedrag kranig. Volgens Stuckens klagen 

de vrouwen zelf bijna nooit en beseffen ze hoe sterk ze staan, aangezien ze de hele fabriek 

kunnen platleggen. In een interview met enkele arbeidsters suggereert de journaliste dat de 

staking voor sommige moeders een buitenkansje zou kunnen zijn om thuis te blijven bij hun 

kinderen. De staaksters geven haar echter direct lik op stuk: sinds het begin van de actie zijn 

ze nog langer van huis weg, benadrukken ze. Stuckens sluit af met een aankondiging van de 

betoging door de straten van Herstal op donderdag 7 april: 

 

Het zal een vreemde betoging zijn: twee- tot drieduizend arbeidsters, jonge en oudere 

vrouwen. De meeste onder hen: „des femmes-machine‟ zoals ze zichzelf noemen. 
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Femmes-machine, het is een fabrieksterm. Toch deed dit woord ons huiveren. Zoals 

deze hele staking iets huiveringwekkends heeft (cursivering door mij aangebracht). 

 

Opvallend is dat de journaliste hier, hoewel haar taalgebruik genderneutraal is in vergelijking 

met dat van Veltman, toch de staking in een negatief daglicht stelt. Het is niet duidelijk 

waarom ze dat precies doet. De economische eisen van de arbeidsters liggen weliswaar meer 

in de markt van de socialistische en liberale zuilen, maar de christelijke vakbond erkent toch 

de staking. 

 

In de voorpaginareportage, met foto‟s, over de “eerste arbeidstersbetoging voor het principe 

„gelijke arbeid, gelijk loon‟” (nr. 27) beschrijft Stuckens dan weer hoe de “opgewekte” en 

“overtuigde” betoogsters sociale geschiedenis schrijven en “op hun paasbest” naar “hun 

betoging” (“een feest, met veel emoties en kleuren”) gekomen zijn (cursivering door mij 

aangebracht), hoe “winkeliers en burgers […] glimlachend [toekijken], ogenschijnlijk zelfs 

met sympathie” en hoe de term “gelijke kansen” op de opschriften te lezen valt. De 

verslaggeefster vermeldt vervolgens dat de mannelijke sprekers de vrouwen aanmoedigen, 

maar benadrukt ook dat er geen enkele vrouw vooraan, tussen de vakbondsafgevaardigden, 

meeloopt en dat dit de ondergeschikte toestand van de vrouw nog maar eens pijnlijk duidelijk 

maakt. Daarop zegt Stuckens zich niet van de indruk te kunnen ontdoen dat de vakbonden 

munt uit deze delicate situatie slaan. De journaliste eindigt hier echter wel met een positieve 

noot: ze hoopt dat “de vrouwen die zo dapper en met opgeheven hoofd door de straten van 

Herstal stapten, overtuigd van hun recht”, ook weer met opgeheven hoofd de fabriek terug 

zullen kunnen betreden. 

 

Wanneer er uiteindelijk, na 79 dagen, een einde aan de staking komt, kopt De Standaard het 

volgende op de voorpagina: “Vrouwen winnen loonpleit” (nr. 28). Volgens het dagblad is de 

loonsverhoging die de vrouwen verkregen hebben zelfs “bijna een gelijkschakeling met de 

lonen van de mannen”, terwijl we in de literatuurstudie zagen dat de onmiddellijke 

loonsverhoging van 2 frank per uur en de extra opslag van 0,75 frank op 1 januari 1967 

(RoSa, De strijd voor gelijk loon, par. 5) slechts zeventig procent vormt van wat de vrouwen 

oorspronkelijk geëist hadden (Van Mechelen, 1996, p. 14). Dan volgt er een overzicht van de 

gebeurtenissen van de afgelopen drie maanden, waarna de verslaggever besluit dat niet enkel 

het principe van gelijk loon voor gelijk werk op het spel stond tijdens de staking, maar ook de 

onbestaande vertegenwoordiging van arbeidsters in vakbonden en ondernemingsraden, 
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“alleszins een ongerijmde toestand daar waar de vrouwelijke werkneemsters in de 

meerderheid zijn”.  

  

4.3. De Volksgazet 

 

Zoals verwacht, besteedt De Volksgazet (met acht artikels, waarvan de helft op de voorpagina) 

opvallend meer aandacht aan de staking bij FN-Herstal dan het geval was bij het 

vrouwenstemrecht en de eerste vrouwelijke minister. Merkwaardig is echter dat het dagblad in 

het eerste nieuwsbericht (nr. 42) niets over het „waarom‟ zegt. Er wordt helemaal geen uitleg 

gegeven over de aanleiding tot de staking. Het enige dat lijkt te tellen is dat er reeds 1000 

mannen werkloos geworden zijn en dat het aantal werklozen nog veel groter zal worden 

indien de onderhandelingen niet tot een akkoord leiden. De tussenkop luidt dan ook “Mannen 

werkloos”. 

 

Het volgende stuk over de staking komt er pas een kleine twee maanden later (nr. 43), 

wanneer er een socialistisch wetsvoorstel tot invoering van gelijke beloning ingediend wordt 

door twee vrouwelijke Kamerleden, namelijk de dames Gerbinet en Schroyens. Volgens De 

Volksgazet moet de wetgever optreden omdat artikel 119 van het Verdrag van Rome – het 

verschil tussen de lonen voor mannen en vrouwen, voor gelijk werk welteverstaan, geleidelijk 

opheffen en dit volledig tegen 1 januari 1966 – op 15 maart 1966 nog steeds niet toegepast is. 

Het conflict wordt opnieuw gewoon vermeld, zonder uitleg of duiding. 

 

Enkele dagen later volgt er een verslag (nr. 44) van een debat in de Kamer, naar aanleiding 

van de “vrouwenstaking te Herstal”, waarin “Mathilde Schroyens (soc.) zich laat gelden” 

(cursivering door mij aangebracht). Het artikel beschrijft hoe Gerbinet voorbeelden van 

loondiscriminatie geeft, de strijdvaardigheid van de FN-arbeidsters looft en aanklaagt dat er te 

weinig inspanningen geleverd worden om de problemen van de werkende vrouw op te lossen 

(zo zijn er in het hele land slechts 80 bewaarplaatsen voor kinderen). Vervolgens wordt 

vermeld dat Schroyens gelijk loon voor gelijk werk even belangrijk als het stemrecht vindt, 

dat de gelijkschakeling geen nadelen voor mannen met zich mee zal brengen en dat de 

industrie vrouwelijke werkkrachten nodig heeft: “de openbare besturen [zorgen] voor een 

behoorlijke opleiding van onze meisjes en jonge vrouwen. Indien zij later niet werken dan 

heeft men miljarden verspild aan die opleiding”. Vervolgens weerlegt Schroyens volgens de 

krant “de vele drogredenen die tegen vrouwenarbeid worden ingeroepen”: op maandag ligt 
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het absenteïsme hoger bij mannen dan bij vrouwen, zodra vrouwen verantwoordelijke taken 

krijgen zijn zij veel minder afwezig of veranderen zij minder snel van onderneming en het 

loon van werkende vrouwen is nodig om aan de nieuwe behoeften van de moderne 

maatschappij te voldoen. 

 

De staking van de FN-arbeidsters wordt in De Volksgazet bijna uitsluitend vanuit syndicale 

hoek bekeken. Zo looft de voorpaginareportage over de betoging van de staaksters te Herstal 

(nr. 45) “de onverzettelijke wil van de stakende arbeidsters om te strijden voor de sociale 

emancipatie van de vrouw”. De verplichte werkloosheid van 4000 mannen wordt nu tussen 

haakjes vermeld. Bovendien wordt er gezegd dat de staking voor de socialistische 

vakbeweging geheiligd is en dat de Internationale gezongen werd, “ook door de ACV-

vakbondsman” (zoals we eerder al zagen, slaan de christelijke en socialistische vakbonden 

voor de staking bij FN-Herstal de handen in elkaar). Opvallend is ook nog dat de achternaam 

van Irène Pétry van de Franstalige vleugel van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen 

(SVV), die later staatssecretaris zal worden, door het dagblad tot “Patry” verbasterd wordt. 

Ook de staking in ACEC te Charleroi wordt “De syndicale strijd van de vrouwen” genoemd 

(nr. 46) en de solidariteitsmanifestatie van duizenden vrouwelijke sympathisanten van de FN-

staaksters lijkt door De Volksgazet (nr. 47, met foto van zingende vrouwen) herleid te worden 

tot een bewijs van “de hechtheid van het gemeenschappelijk vakbondsfront”. 

 

Het verlossende bericht dat de staaksters na 79 dagen terug aan het werk gaan en “in 

triomfstoet terug naar de fabriek” trekken (nr. 48) komt als kopstuk op de voorpagina terecht. 

De Volksgazet overloopt het protocol van de overeenkomst integraal en benadrukt dat de FN-

arbeidsters “gewonnen” hebben, aangezien de loonsverhoging voor 70 procent tegemoet komt 

aan “de hoogste looneis, die in de afgelopen twaalf weken ooit door het Gemeenschappelijk 

Front was geformuleerd”. 

 

Enkele dagen later publiceert de krant, op de voorpagina, nog een opsomming van de 

hoofdlijnen in verband met de staking in de rubriek „Syndicale kroniek‟ (nr. 49), maar het 

overgrote deel van dat stuk is een syndicale oproep of, met andere woorden, propaganda voor 

de socialistische vakbond. In het artikel wordt de FN-actie een “primeur”, een “met passie 

geladen beweging” en wederom een “wilde” staking genoemd. Volgens De Volksgazet 

hebben “de vrouwen van de FN […] het dan maar eens met de grove middelen geprobeerd”, 

zal hun “grote overwinning […] aan alle vrouwen ten goede komen”, “zullen de patroons […] 
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nu wel beginnen na te denken”, hebben “de arbeidende vrouwen […] een paar lessen te 

trekken uit deze staking, namelijk dat er nog strijd nodig zal zijn!”, i.e. dat alle 

onrechtvaardigheden en ongelijkheden niet vanzelf zullen verdwijnen. Bovendien hebben de 

staaksters het volgens het artikel twaalf weken kunnen volhouden, omdat ze uitzonderlijk 

goed georganiseerd waren. De kroniek eindigt met een pleidooi voor de vakbondswerking: de 

mannen en de vakbonden kunnen en willen helpen, maar de vrouwen zullen zelf de weg naar 

de vakbonden moeten vinden – andere vrouwen moeten ook die oude waarheid kennen van 

“Verenigd zijn wij sterk”. Dat is uiteraard juist, maar toch lijkt het dagblad hier wat afbreuk te 

doen aan de strijd van de vrouwen zelf. De vakbonden zijn overigens sluw genoeg om munt 

uit deze overwinning te slaan.    

 

4.4. Het Laatste Nieuws 

 

Het Laatste Nieuws publiceert zeven artikels over de staking bij FN-Herstal, waarvan slechts 

twee kopstukken, beide analyses van de hand van René Adams. De eerste analyse (nr. 64) 

komt op het moment dat de staking 36 dagen aan de gang is. De auteur vat samen wat eraan 

vooraf is gegaan (de vrouwen hebben een akkoord tussen de vakbonden en de werkgever 

afgewezen), bespreekt de staking zelf, de bemiddelingspogingen tot nu toe, de voorstellen 

tegenover de eisen, “kat en hond”, en de historiek van het principe gelijk loon voor gelijk 

werk. Hij schenkt dus heel wat aandacht aan het „waarom‟. Toch duikt de bewering weer op 

dat 3000 vrouwen de werkloosheid van 4000 andere arbeiders “veroorzaakten”. Volgens de 

journalist houden de vrouwen “halsstarrig” vast aan hun eis. Volgens hem zal het een tijd 

duren eer vrouwen evenveel zullen verdienen als mannen, hoewel hij eindigt met te zeggen 

dat het geen jaren meer kan aanslepen eer men tot een bevredigende oplossing komt. Hij geeft 

ook toe dat België op gebied van gelijkheid een achterstand heeft opgelopen ten opzichte van 

Frankrijk, Italië en Nederland. Verder is het principe van gelijk loon voor gelijk werk voor 

hem een eenvoudige formulering die in werkelijkheid tot zeer ingewikkelde toestanden leidt. 

 

De tweede analyse (nr. 69; voorpagina) is er meteen één die een betoging op 2 juni 1966 van 

het actiecomité „Gelijk Loon voor Gelijk Werk‟, opgericht tijdens de staking, aankondigt. 

Ook hier wordt de historiek van het principe gelijk loon voor gelijk werk uit de doeken 

gedaan. Adams benadrukt dat de “wilde” staking is losgebroken juist omdat de vakbonden 

ingestemd hadden met een lichte loonaanpassing die geen rekening hield met het 

gelijkheidsprincipe. De auteur spreekt ten slotte zijn hoop uit dat de tewerkstelling van 
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vrouwen niet alleen zal onderzocht worden vanuit het loonperspectief, maar ook vanuit het 

oogpunt van de arbeidsomstandigheden, die dan emancipatie en democratische gelijkheid 

moeten mogelijk maken. 

 

Het verslag (nr. 66; eenkolommer) van de betoging van de FN-arbeidsters in Herstal vormt 

een schril contract met de analyses van Adams. De auteur lijkt het alleen maar belangrijk de 

vinden dat er geen incidenten waren, dat is ook de ondertitel van het artikel. Er wordt niets 

gezegd over de reden van de staking. Wanneer de staking voorbij is, publiceert Het Laatste 

Nieuws overigens slechts een droog verslag (nr. 68; langere eenkolommer) over het “akkoord 

bij FN na twaalf weken staking”.            

 

4.5. Conclusie 

 

De staking bij Herstal kan op heel wat aandacht rekenen van de drie dagbladen in kwestie, 

maar wat vooral opvalt, is dat geen van de kranten het nalaat om in de verf te zetten dat een 

groot aantal mannelijke arbeiders van de wapenfabriek werkloos zijn geworden door de 

stakende arbeidsters. De Standaard noemt geen exact aantal, maar volgens De Volksgazet zijn 

het er 1000 en volgens Het Laatste Nieuws zelfs 4000, terwijl de literatuur het over een 500-

tal arbeiders heeft, die bovendien hun steun voor de staaksters aan de hand van een petitie 

uitgedrukt hebben. De kranten lijken de werkloosheid van de FN-mannen dus meer aan te 

klagen dan de arbeiders zelf. Dat zouden we als volgt kunnen interpreteren: het is mogelijk 

dat de pers de stakende vrouwen vooral als “wilde” onruststokers wil portretteren. 

 

De Standaard doet wel zijn uiterste best om het „waarom‟ van de staking te schetsen, in 

tegenstelling tot De Volksgazet, die de reden volledig doodzwijgt en zich bijna uitsluitend op 

het syndicale aspect en de socialistische partij concentreert – hetgeen te verwachten viel voor 

het socialistische en syndicale blad bij uitstek. René Adams gaat in Het Laatste Nieuws zelfs 

heel diep op de historiek van de strijd voor gelijk loon in. De overige artikels in Het Laatste 

Nieuws negeren het „waarom‟ echter volledig. Zo is er een enorm verschil tussen de reportage 

over de betoging van de arbeidsters in De Standaard en die in Het Laatste Nieuws. In 

laatstgenoemde krant wordt er een heel kort verslag gepubliceerd dat bijna uitsluitend focust 

op het feit dat er geen incidenten waren. De Standaard, daarentegen, komt met een 

uitgebreide reportage door een vrouwelijke journalist, Tilly Stuckens. Hoewel De Standaard 

als enige van de drie dagbladen een vrouwelijke verslaggever naar Herstal stuurt, is het ook 
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de enige krant die opmerkelijk seksistisch taalgebruik hanteert in zijn berichtgeving. Dat is 

niet het geval voor de artikels van Stuckens, maar het neemt niet weg dat ze de staking bij 

FN-Herstal toch vrij negatief afschildert. Het is overigens opmerkelijk hoe De Standaard het 

akkoord tussen de staaksters en hun werkgever lijkt voor te stellen als een regelrechte 

overwinning voor de arbeidsters, terwijl er toch niet helemaal aan hun eisen voldaan is. De 

Volksgazet vermeldt wel de 30 procent die ze niet gekregen hebben, maar beeldt het akkoord 

niettemin als een triomf af. Dat zou erop kunnen wijzen dat de dagbladen van mening zijn dat 

er aan die vrouwelijke “onruststokers” al meer dan genoeg toegevingen gedaan zijn en dat een 

toekenning van 70 procent van wat ze oorspronkelijk eisten echt wel een overwinning is. In 

Het Laatste Nieuws is er dan weer geen sprake van een triomftocht, maar dat heeft 

waarschijnlijk meer te maken met de kort- en droogheid van het verslag dan met de 

overtuiging dat de vrouwen niet voldoende loonsverhoging gekregen hebben. 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat De Standaard andermaal de meest diepgaande analyse 

maakt, maar zich tegelijk bedient van een markant seksistisch taalgebruik. De Volksgazet, 

daarentegen, is – weliswaar voor het eerst – de krant die de meeste artikels over een mijlpaal 

publiceert, maar ze brengt die berichtgeving bijna uitsluitend vanuit (socialistisch) syndicaal 

oogpunt. Terwijl zowel de christelijke als de socialistische vakbonden sterk bij de FN-staking 

betrokken waren. Laten we niet vergeten dat het de socialisten waren die zich het meest 

bekommerd hebben om de arbeidsmarktdeelname van vrouwen en om hun 

vertegenwoordiging bij de vakbond. De liberalen waren ook fervente verdedigers van de 

economische emancipatie van de vrouw, hetgeen slechts gedeeltelijk blijkt uit de 

berichtgeving over de staking bij FN-Herstal in Het Laatste Nieuws. De analyses van René 

Adams geven blijk van een diepgaande overtuiging van de nood van de strijd voor gelijk loon, 

terwijl de andere artikels het bij een korte opsomming van enkele feiten houden. 

 

5. Algemeen beeld 

 

Bovenstaand onderdeel behandelde achtereenvolgens de verwerving van het 

vrouwenstemrecht in 1948 en de eerste keer stemmen in 1949, de aanstelling van de eerste 

vrouwelijke minister in 1965 en de staking bij FN-Herstal in 1966. In deze sectie zullen de 

analyses van de drie gekozen mijlpalen samengebracht worden tot een algemeen beeld van de 

berichtgeving in de Vlaamse pers, i.e. de drie dagbladen in kwestie, over de 

vrouwenbeweging. De bedoeling is om aan de hand van de hierboven vermelde resultaten de 
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analyse toe te lichten, de onderzoeksvragen te beantwoorden en de hypothesen te toetsen. Dit 

onderdeel zal overigens ook de beperkingen van het onderzoek opsommen en eventuele 

toekomstige onderzoekspistes aangeven.   

 

5.1. Beantwoording onderzoeksvragen 

 

Dit onderzoek – dat de bevindingen van Van Molle en Gubin in Vrouw en politiek in België 

(1998) ondersteunt, zo blijkt uit de analyse – heeft uitgewezen dat zowel De Standaard als De 

Volksgazet en Het Laatste Nieuws vanuit de ideologie van respectievelijk de katholieke, de 

socialistische en de liberale partij over cruciale gebeurtenissen voor de vrouwenbeweging 

berichten. Zo schenkt De Standaard, in de lijn van de CVP (die zich volop achter het 

kiesrecht voor vrouwen geschaard heeft), opvallend meer aandacht aan de verwerving van het 

vrouwenstemrecht dan de andere dagbladen. Toch laat deze krant het niet na om de vrouwen 

op een seksistische manier af te beelden. Dat geldt overigens ook voor De Volksgazet. In de 

aanloop naar de verwezenlijking van het vrouwenstemrecht wordt het pijnlijk duidelijk dat 

zowel de partijen als de dagbladen deze mijlpaal in de geschiedenis van de vrouwenbeweging 

helemaal niet als dusdanig portretteren. Het vrouwenkiesrecht wordt door de CVP gezien als 

een middel om stemmen te winnen, terwijl de BSP het net andersom ziet. Beide standpunten 

zijn overigens meer dan aanwezig in de berichtgeving van respectievelijk De Standaard en De 

Volksgazet, alsook de strijd tussen beide zuilen. Ook de liberale partij vreest het stemrecht 

voor vrouwen, maar dat blijkt minder uit de berichtgeving van Het Laatste Nieuws. Het valt 

echter wel op dat de krant weinig aandacht aan het vrouwenstemrecht schenkt, hetgeen 

mogelijk een strategie is om het standpunt van de liberale zuil uit te drukken, i.e. ze zijn geen 

voorstander, dus berichten ze er ook zo weinig mogelijk over. 

 

Wanneer de vrouwen voor het eerst naar de stembus trekken, zien we opnieuw dat de 

dagbladen de standpunten van de respectievelijke partijen verwoorden: maar nu werpen de 

drie kranten zich, net zoals de partijen, op als dé voorstander van het vrouwenstemrecht. Uit 

dit onderzoek blijkt echter dat de vrouwen daar geen positieve beeldvorming aan overhouden. 

Integendeel, de kiesgerechtigde vrouw wordt steevast als volgzaam, onbekwaam en 

ongeïnteresseerd getypeerd. Vooral De Standaard hanteert opvallend seksistisch 

woordgebruik wanneer het om vrouwen gaat. Als de verkiezingen achter de rug zijn, krijgen 
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de vrouwen overigens schouderklopjes van de partijen en de dagbladen omdat ze dan toch 

niet „verkeerd‟ gestemd hebben. 

 

Wat het vrouwenstemrecht betreft, bevestigt dit onderzoek mijn hypothesen. De Standaard 

heeft zich inderdaad volledig achter het vrouwenstemrecht geschaard (hypothese 1), terwijl 

De Volksgazet en Het Laatste Nieuws het eerst tegenwerken – hetzij door kritische 

berichtgeving, hetzij door een gebrek aan berichtgeving – en nadien toch verdedigen 

(hypothesen 2 en 3). De uiterst seksistische beeldvorming van vrouwen door De Standaard, 

ondanks het feit dat dit dagblad het vrouwenkiesrecht het meest verdedigde, behoorde echter 

niet tot mijn verwachtingen.   

 

Bij de eerste vrouwelijke minister blijken alle drie de dagbladen een nog uitermate seksistisch 

beeld op te hangen in de weinige stukken die er over haar aanstelling gepubliceerd worden, 

terwijl de partijen op dat ogenblik reeds bij het punt aanbeland waren waarop ze een vrouw in 

de regering aanvaardden. De Standaard gaat opnieuw het verst wat vrouwonvriendelijk 

taalgebruik betreft, terwijl de eerste vrouwelijke minister toch uit CVP-kringen komt. Bij Het 

Laatste Nieuws, daarentegen, toont men zich in het interview met De Riemaecker, afgenomen 

door een vrouwelijke journalist, progressiever en eigentijdser. De Volksgazet lijkt De 

Riemaeckers aanstelling dan weer te negeren omdat ze niet tot de socialistische partij behoort. 

 

De resultaten bevestigen mijn hypothesen wat betreft de eerste vrouwelijke minister dus 

slechts gedeeltelijk. Ondanks het feit dat De Riemaecker een CVP‟ster is, blijkt De Standaard 

haar op een extreem seksistische manier te portretteren. Het dagblad schaart zich absoluut niet 

achter de eerste vrouwelijke minister, zoals verwacht werd (hypothese 1). Het klopt wel dat 

De Volksgazet de aanstelling van De Riemaecker grotendeels negeert (hypothese 2). Tegen de 

verwachtingen in (hypothese 3), wordt haar aanstelling door een vrouwelijke journalist van 

Het Laatste Nieuws vooruitstrevender aangepakt.    

 

De staking bij FN-Herstal kan, in tegenstelling tot de aanstelling van de eerste vrouwelijke 

minister, op veel persaandacht rekenen. Het valt echter op dat de dagbladen nog steeds niet 

van hun misogynie verlost zijn, aangezien de “wilde” arbeidsters over het algemeen afgebeeld 

worden als de oorzaak van het feit dat heel wat arbeiders werkloos zijn. Net als bij de 

berichtgeving over de andere mijlpalen, brengt De Standaard ook hier weer meer „analyse‟ 

dan de andere dagbladen, maar blijft volharden in de boosheid wat het taalgebruik betreft. De 
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artikels van hun vrouwelijke verslaggever bezondigen zich daar niet aan, maar portretteren de 

staaksters tegelijkertijd toch op een negatieve manier. De Volksgazet, vervolgens, stort zich 

volop op de staking bij FN-Herstal, maar bekijkt de hele strijd slechts vanuit syndicaal 

oogpunt, waardoor de verwezenlijkingen van de vrouwenbeweging opnieuw tekortgedaan 

worden en de vrouw vooral als een instrument afgebeeld wordt, zoals dat ook bij het 

stemrecht het geval was. Het Laatste Nieuws, ten slotte – dat met de FN-staking eindelijk 

meer over de vrouwenzaak begint te schrijven – brengt enkele stukken die de nood van de 

strijd voor gelijk loon sterk in de verf zetten, maar vergeet tegelijkertijd de belangrijke 

betoging van de FN-arbeidsters toe te lichten. 

 

De analyse bevestigt mijn hypothesen in verband met de staking bij FN-Herstal wederom 

slechts gedeeltelijk. Het klopt dat De Standaard zich niet positief opstelt ten opzichte van de 

staking (hypothese 1), ondanks het feit dat een vrouwelijke journalist de reportages verzorgt, 

maar dat lijkt meer met het aanhoudende seksistische taalgebruik te maken te hebben dan met 

partijideologie. De Volksgazet, vervolgens, werpt zich inderdaad volledig op de staking, maar 

doet dat uitsluitend vanuit syndicaal oogpunt (hypothese 2). Het Laatste Nieuws betuigt in 

enkele stukken zijn steun voor de strijd voor gelijk loon, zoals verwacht (hypothese 3), maar 

laat dat in andere stukken dan weer na. 

 

Globaal gezien schenkt De Standaard dus, zoals geïllustreerd door tabel 1 en figuur 2, het 

meeste aandacht aan de vrouwenzaak. Die aandacht verliest echter glans door de uiterst 

seksistische beeldvorming die ermee gepaard gaat. Twee van de drie gekozen mijlpalen 

passen op één of andere manier in de kraam van de katholieke zuil. De katholieken staan 

namelijk achter de verwezenlijking van het vrouwenstemrecht en leveren de eerste 

vrouwelijke minister. Toch houdt De Standaard vast aan dat denigrerende taalgebruik, 

hetgeen erop lijkt te wijzen dat het dagblad de vrouwenzaak steevast als minderwaardig 

opvat, of het nu de CVP ten goede komt of niet. De Volksgazet overtreft De Standaard in 

aantal artikels enkel wat de staking bij FN-Herstal betreft, maar beeldt de vrouw uitsluitend af 

als een „werktuig‟ van de socialistische partij, de vakbond, het gezin, enz. Het is duidelijk dat 

Het Laatste Nieuws over het algemeen het minst over de vrouwenzaak schrijft, hetgeen het 

minst seksistische taalgebruik oplevert. Hoe minder men echter over een zaak bericht, hoe 

minder kans er is om een teneur neer te zetten die de beeldvorming in een bepaalde richting 

stuurt. Bovendien kan een gebrek aan berichtgeving ook een „statement‟ zijn. 
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Tabel 1: artikels per krant en thema 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: artikels per krant en thema 

 
 

 

Concluderend kunnen we stellen dat het beeld geschetst door de Vlaamse pers van de 

vrouwenbeweging, de vrouwen en hun verwezenlijkingen (tijdens de periode 1948-1966 van 

de tweede feministische golf) er één in mineur blijkt te zijn. De dagbladen in kwestie lijken de 

vrouwenzaak grotendeels als een electoraal middel op te vatten – op die manier minimaliseren 

ze ook voortdurend het belang ervan – en zien bovendien de vrouw als een beïnvloedbaar en 

onbekwaam wezen dat niets van politiek afweet en veel ophef voor niets maakt. Het is 

opvallend hoe de misogynie van de dagbladen iedere stap van de vrouwenbeweging richting 

emancipatie systematisch bagatelliseert: het kiesrecht en de strijd voor gelijk loon, maar 

vooral regeringsverantwoordelijkheid. Terwijl alle politieke partijen het er op dat ogenblik 

over eens zijn dat de tijd meer dan rijp is voor de aanstelling van een vrouwelijke minister, 

herleiden de kranten De Riemaecker tot een huismoeder van twee zonen.  

     

Er zijn echter uitzonderingen, vooral wanneer De Standaard en Het Laatste Nieuws 

vrouwelijke journalisten uitsturen (De Volksgazet laat dat na). Dat brengt geen bruuske 
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mentaliteitsverandering met zich mee, maar wijst toch enigszins op een positieve evolutie. 

Het is geen toeval dat men met vrouwelijke verslaggevers begint te werken vanaf de periode 

1965-1966, terwijl dat in de periode 1948-1949 nog helemaal niet het geval is. Er zijn in de 

naoorlogse periode weinig tot geen vrouwelijke journalisten. Hoewel aspecten zoals het 

seksistische taalgebruik bij De Standaard, de socialistische propaganda bij De Volksgazet en 

het occasionele stilzwijgen van Het Laatste Nieuws min of meer een constante zijn doorheen 

de berichtgeving over de vrouwenzaak in de Vlaamse pers, kunnen we toch concluderen – al 

is het maar door het feit dat de staking bij FN-Herstal, in tegenstelling tot de aanstelling van 

de eerste vrouwelijke minister, wel een persitem is – dat de dagbladen in 1966 niet meer staan 

waar ze in 1948 stonden. De belangrijkste vaststelling waar dit onderzoek tot geleid heeft, is 

evenwel dat de dagbladen de vrouwenbeweging op geen enkel moment de erkenning geven 

die ze verdient voor de verwezenlijking van cruciale stappen in de strijd voor stemrecht, 

regeringsverantwoordelijkheid en gelijk loon voor gelijk werk. 

 

5.2. Beperkingen 

 

Wegens de tijdsintensieve kwalitatieve methode was het onmogelijk om alle Vlaamse 

dagbladen door te nemen in het kader van deze masterproef. Daarom werd de Vlaamse pers 

gerepresenteerd door de kranten De Standaard, De Volksgazet en Het Laatste Nieuws en de 

tweede feministische golf door drie mijlpalen, namelijk het vrouwenstemrecht en de eerste 

keer naar de stembus, de eerste vrouwelijke minister en de staking bij FN-Herstal. Het zijn 

echter die mijlpalen die in de literatuur algemeen aangeduid worden als uiterst belangrijk voor 

de geschiedenis van de vrouwenbeweging. Zo blijkt uit de literatuur ook dat de 

bovenvermelde dagbladen de verzuilde Vlaamse pers in de periode 1948-1966 het best 

vertegenwoordigen.    

 

Ik heb ook al vermeld dat enkele van de 69 artikels in de bijlage slecht leesbaar zijn, wegens 

de slechte kwaliteit van een deel van de scans op de microfilms in de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience te Antwerpen. Ik heb bijgevolg getracht om in de loop van de analyse zo 

accuraat mogelijk de inhoud van de artikels te beschrijven, waardoor het onderzoek volledig 

te volgen is zonder de krantenartikels in handen te hebben en de scans in de bijlage dus louter 

als illustratie fungeren. Nochtans is het, vooral wanneer het om cartoons of illustraties gaat, 

interessant om de bijlagen door te nemen. 
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Eerder heb ik er reeds op gewezen dat de keuze om geen kwantitatief onderzoek te doen, maar 

me volledig op een interpretatieve analyse te richten, een bewuste keuze was. Het was, 

wegens tijds- en omvangsbeperkingen, namelijk niet mogelijk om zowel een kwantitatieve 

inhoudsanalyse als een kwalitatieve discoursanalyse uit te voeren. Het was volgens mij 

cruciaal voor dit onderwerp om het totaalbeeld centraal te stellen en het kwalitatieve 

onderzoek dus niet te beperken. Er zijn echter wel (opmerkelijke) kwantitatieve gegevens aan 

bod gekomen – zo werd het aantal berichten dat de verschillende kranten aan een bepaalde 

mijlpaal wijdden in het onderzoek opgenomen – maar dat diende slechts ter illustratie en 

verduidelijking. Het was niet mijn bedoeling om die specifieke data aan diepgaand onderzoek 

te onderwerpen. 

 

Uiteraard werden de inhoud en het taalgebruik van de krantenartikels wel uitgebreid 

geanalyseerd door middel van een discoursanalyse. Zoals reeds vermeld, was het vooral 

belangrijk om tot een beeld van de vrouwenbeweging, de vrouwenzaak en de vrouw op zich 

te komen. Daarom heb ik ook de ingevulde datamatrices niet systematisch per categorie 

behandeld, hetgeen voor te veel overbodige informatie zou gezorgd hebben. Ik heb, 

daarentegen, telkens de aspecten eruit gehaald die tot een bepaalde beeldvorming geleid 

kunnen hebben. 

 

5.3. Toekomstig onderzoek 

 

Naar mijn mening is er nog heel wat personderzoek met betrekking tot de vrouwenbeweging 

in Vlaanderen of België in de twintigste eeuw mogelijk. Het zou volgens mij vooral 

interessant zijn om de tijdspanne en het aantal kranten gebruikt voor dit onderzoek uit te 

breiden. Zo zou men meer mijlpalen kunnen uitkiezen, bijvoorbeeld de zaak-Gabrielle 

Defrenne (1968), de eerste Dolle Mina-actie (4 maart 1970, Antwerpen) en de eerste 

Nationale Vrouwendag (11 november 1972), of zelfs voor ononderbroken periodes kunnen 

opteren. Wat dagbladen betreft, zou men bijvoorbeeld, per zuil, Franstalige tegenhangers aan 

het onderzoek kunnen toevoegen. 

   

Om af te sluiten gaan we nu over naar de conclusie van deze masterproef, waarin nogmaals 

het voorwerp en de relevantie van het onderzoek uiteengezet worden. Ik vat kort de gebruikte 

methode en de dataverzameling samen. Daarna volgt er een samenvatting van de belangrijkste 
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resultaten en het antwoord op de onderzoeksvragen, om opnieuw te eindigen met suggesties 

voor bijkomend onderzoek. 
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Conclusie 

 

In dit onderzoek werd een antwoord gegeven op de vraag welk beeld er door de Vlaamse pers 

geschetst werd van de vrouwenbeweging tijdens de periode 1948-1966 van de tweede 

feministische golf. Bovendien werd nagegaan of de dagbladen De Standaard (katholiek), De 

Volksgazet (socialistisch) en Het Laatste Nieuws (liberaal), die de verzuilde Vlaamse pers 

vertegenwoordigden, effectief de mening verkondigden van de zuil waartoe ze behoorden. De 

standpunten van de drie belangrijkste politieke partijen in die periode, namelijk de CVP, de 

BSP en de Liberale Partij, vormden dan ook het uitgangspunt van deze masterproef.  

 

Van Zoonen is in haar doctoraatsthesis Moeten strijdende vrouwen zo grof zijn: de 

vrouwenbeweging en de media nagegaan “hoe de vrouwenbeweging in haar beginjaren in de 

pers is verschenen en hoe dit het beeld van de vrouwenbeweging heeft beïnvloed” (1991, p. 

324). Het gaat hier evenwel om de Nederlandse pers. Deze masterproef heeft getracht om de 

Vlaamse pers aan een gelijkaardig onderzoek te onderwerpen. Van Zoonen is in haar werk tot 

de conclusie gekomen dat “de journalisten die over de feministische beweging schreven, 

[hiermee tegelijkertijd de „publieke identiteit‟ van de vrouwenbeweging construeerden]” 

(1991, p. 324). Dat was dan ook de intrinsieke relevantie van mijn onderzoek. Aan de hand 

van personderzoek ben ik namelijk nagegaan welke „publieke identiteit‟ van de 

vrouwenbeweging er door de Vlaamse journalisten geconstrueerd werd. 

 

Binnen dit onderzoek werd een kwalitatieve methode van data-analyse gebruikt, namelijk 

discoursanalyse. Daarvoor heb ik me gebaseerd op de vorm van discoursanalyse die van 

Zoonen in haar werk, over de interactie tussen de vrouwenbeweging en de media, ontwikkeld 

heeft. Het uitgangspunt van haar methode is een analyse van de vijf journalistieke W‟s (en H), 

namelijk wat, waar, wanneer, wie, waarom en hoe, aan de hand van datamatrices. Daarnaast 

voegde ik zelf nog zes categorieën voor analyse toe, namelijk de datum, het paginanummer, 

de auteur, het soort artikel, het genre en eventuele kritiek.  

De geselecteerde onderzoekseenheden waren 69 artikels gepubliceerd in De Standaard, De 

Volksgazet en Het Laatste Nieuws in februari-maart 1948 (verwerving stemrecht), juni 1949 

(eerste stembusgang), juli 1965 (eerste vrouwelijke minister) en februari-mei 1966 (staking 

FN-Herstal). In totaal waren dat 28 artikels voor De Standaard, 21 voor De Volksgazet en 20 

voor Het Laatste Nieuws. 
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De gegevens werden tijdens de periode november-december 2009 verzameld door middel van 

vijf bezoeken (met een totale duur van 22 uur) aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

te Antwerpen, waar de drie dagbladen De Standaard, De Volksgazet en Het Laatste Nieuws 

van de periode februari 1948-mei 1966 op microfilm beschikbaar zijn. 

 

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat het beeld geschetst door de Vlaamse pers van de 

vrouwenbeweging, de vrouwen en hun verwezenlijkingen, tijdens de periode 1948-1966 van 

de tweede feministische golf, er één in mineur is. De Vlaamse pers minimaliseert het belang 

van de vrouwenzaak door emancipatie als een electoraal middel te gebruiken. De onderzochte 

dagbladen zien de vrouw bovendien als een beïnvloedbaar en onbekwaam wezen dat niets van 

politiek afweet en eerder problemen veroorzaakt dan voor oplossingen zorgt. Zo 

minimaliseren de kranten de mijlpalen in de geschiedenis van de vrouwenbeweging. Dat doen 

ze met het kiesrecht en de strijd voor gelijk loon, maar vooral met 

regeringsverantwoordelijkheid. Terwijl alle politieke partijen het er op dat ogenblik over eens 

zijn dat de tijd meer dan rijp is voor de aanstelling van een vrouwelijke minister, herleidt de 

dagbladpers De Riemaecker tot een huismoeder van twee zonen.  

 

Uit de resultaten kunnen we inderdaad concluderen dat de berichtgeving over de 

vrouwenbeweging in de Vlaamse pers een misogyne constante vertoont in de onderzochte 

periode. Zo volhardt De Standaard in seksistisch taalgebruik, verkondigt De Volksgazet 

uitsluitend socialistische propaganda en hult Het Laatste Nieuws zich regelmatig in 

stilzwijgen. Toch kunnen we stellen dat de dagbladpers in 1966 niet meer dezelfde houding 

als in 1948 aanneemt. Het feit dat de staking bij FN-Herstal een echt persevenement is, 

bewijst dat, net als het feit dat De Standaard en Het Laatste Nieuws vanaf de periode 1965-

1966 vrouwelijke journalisten uitsturen. 

 

De belangrijkste vaststelling van dit onderzoek is echter dat de Vlaamse dagbladpers steevast 

het belang van de cruciale stappen in de geschiedenis van de vrouwenbeweging, namelijk het 

vrouwenstemrecht, de eerste vrouwelijke minister en de strijd voor gelijk loon voor gelijk 

werk, tenietdoet. 

 

Mijn concrete verwachting voor dit onderzoek was dat de verzuilde Vlaamse pers het beeld 

van de vrouwenbeweging, de vrouwen en hun verwezenlijkingen tijdens de periode 1948-

1966 van de tweede feministische golf sterk heeft beïnvloed door vanuit een bepaalde 
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partijideologie over de drie cruciale gebeurtenissen in kwestie te berichten. Bovendien 

verwachtte ik dat de standpunten van de katholieke, de socialistische en de liberale partij over 

het vrouwenstemrecht, de eerste vrouwelijke minister en de staking bij FN-Herstal terug te 

vinden zouden zijn in de berichtgeving door respectievelijk De Standaard, De Volksgazet en 

Het Laatste Nieuws. De concrete hypothesen per dagblad, gebaseerd op de bevindingen uit de 

literatuurstudie, waren dan ook de volgende: 

 

 Hypothese 1: het katholieke dagblad De Standaard zal zich achter het 

vrouwenstemrecht en de eerste vrouwelijke minister scharen. Tegenover de staking bij 

FN-Herstal zal de krant zich minder positief opstellen. 

 

 Hypothese 2: het socialistische dagblad De Volksgazet zal zich aanvankelijk tegen het 

vrouwenstemrecht keren, om het dan te verdedigen als het eenmaal verwezenlijkt is. 

De eerste vrouwelijke minister zal zeer weinig aandacht krijgen. Op de staking bij FN-

Herstal, daarentegen, zal de krant zich wel werpen, vooral wat syndicalisme betreft. 

 

 Hypothese 3: het liberale dagblad Het Laatste Nieuws zal zich eerst afzijdig houden 

van de strijd om het vrouwenstemrecht, maar zal er in de aanloop naar de verkiezingen 

wel achter gaan staan. De eerste vrouwelijke minister zal weinig aandacht krijgen. De 

krant zal de staking bij FN-Herstal echter wel steunen.  

   

Dit onderzoek heeft inderdaad uitgewezen dat zowel De Standaard als De Volksgazet en Het 

Laatste Nieuws vanuit de ideologie van respectievelijk de katholieke, de socialistische en de 

liberale partij over cruciale gebeurtenissen voor de vrouwenbeweging berichtten. 

 

Wat het vrouwenstemrecht betreft, hebben de resultaten mijn hypothesen bevestigd. De 

Standaard schaarde zich inderdaad volledig achter het vrouwenstemrecht, terwijl De 

Volksgazet en Het Laatste Nieuws er eerst tegen waren, om het nadien alsnog te verdedigen. 

Het seksistische taalgebruik over de vrouw in De Standaard, ondanks het feit dat dit dagblad 

het vrouwenkiesrecht het meest verdedigde, lag echter niet binnen de verwachtingen.   

 

Mijn hypothesen wat betreft de eerste vrouwelijke minister werden slechts gedeeltelijk 

bevestigd. Ondanks het feit dat De Riemaecker uit CVP-kringen kwam, beeldde De 

Standaard haar op een zeer seksistische manier af. De Volksgazet negeerde de aanstelling van 
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De Riemaecker inderdaad wel, maar een vrouwelijke journalist van Het Laatste Nieuws pakte 

de zaak dan weer vooruitstrevender aan dan verwacht. 

 

Ook wat de staking bij FN-Herstal betreft, bevestigden de resultaten mijn hypothesen slechts 

gedeeltelijk. De Standaard stelde zich inderdaad niet positief op ten opzichte van de staking, 

ondanks het feit dat de reportages door een vrouwelijke journalist gemaakt werden. De 

Volksgazet berichtte dan weer schijnbaar positief over de staking, maar deed dat uitsluitend 

vanuit syndicaal oogpunt. Het Laatste Nieuws onderstreepte, zoals verwacht, in een aantal 

stukken het belang van de strijd voor gelijk loon, maar liet dat in andere stukken dan weer na. 

 

Aangezien er tot op heden nog weinig personderzoek met betrekking tot de vrouwenbeweging 

in Vlaanderen of België in de twintigste eeuw gebeurd is, zou het interessant zijn om de 

tijdspanne en het aantal kranten gebruikt voor dit onderzoek uit te breiden. Zo zou men meer 

mijlpalen kunnen uitkiezen, zoals de zaak-Gabrielle Defrenne (1968), de eerste Dolle Mina-

actie (4 maart 1970, Antwerpen) en de eerste Nationale Vrouwendag (11 november 1972), of 

zelfs voor ononderbroken periodes kunnen opteren. Wat dagbladen betreft, zou men 

bijvoorbeeld, per zuil, Franstalige tegenhangers aan het onderzoek kunnen toevoegen. 

 

Naar mijn mening zou de vrouwenbeweging, die nog meer dan genoeg reden van bestaan 

heeft, zeker en vast belang hebben bij verder onderzoek naar de „publieke identiteit‟ die de 

pers van haar gecreëerd heeft en die zij wellicht tot op de dag van vandaag nog met zich 

meedraagt. 
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3. Datamatrices 

3.1. Het vrouwenstemrecht (februari-maart 1948) 

 

Krant Nr. Wat (1) Wat (2) Waar Wanneer Wie Waarom Hoe 

DS 1 Kop: „Het 

vrouwenstemrecht in 

1950?‟ 

Aanklacht tegenhouden  

vrouwenstemrecht door 

socialistische partij 

X X CVP & BSP BSP houdt 

het tegen 

BSP houdt het 

CVP voor, maar 

is niet van plan 

het hen te geven 

2 Kop: „De CVP wijkt niet 

inzake het 

vrouwenstemrecht‟ 

Het neerleggen van de 

amendementen omtrent 

het voorstel heeft een 

sterke reactie 

teweeggebracht (hoewel 

de CVP niet erg 

verontrust is door 

uitblijven bespreking) 

Antwerpen Zaterdag 

14/02/1948 

Provinciale 

afdeling CVP 

onder 

voorzitterschap 

Jan Valvekens. 

Rede 

staatsminister 

Fr. Van 

Cauwelaert 

Besprekingen 

omtrent 

vrouwenstemrecht 

waren ten laatste 

1948 voorzien, 

maar blijven uit 

Van Cauwelaert: 

“het ligt niet in 

de bedoeling van 

de CVP om 

nieuwe 

verkiezingen uit 

te lokken” + “ik 

kan mij niet 

inbeelden dat de 

CVP voorstellen 

als deze zou 

kunnen 

aanvaarden of 

laten 

aanvaarden” 

3 Koppen: „In de Kamer: 

het vrouwenstemrecht: de 

algemene besprekingen 

ten einde: Cuir de Russie 

of Soir de Paris‟ 

 

Lead: besprekingen 

vrouwenstemrecht 

Debat in de Kamer 

tussen socialisten (willen 

het tot 18 maanden na 

goedkeuring: 1950), 

katholieken (willen het 

bij de eerstvolgende 

verkiezingen) en 

liberalen (kijken kat uit 

In de 

Kamer 

Woensdag 

18/02/1948 

Minister 

Binnenl. Zaken 

Vermeylen, 

social. Blume, 

Brunfaut, 

Buset & 

Demoitelle; 

kathol. De 

Door communist 

Lalmand en het 

debat over 

stakingen was het 

een dag uitgesteld 

Debat in de 

Kamer 
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eindelijk aangevat; 

belangstelling iets 

getemperd na uitstel, 

maar nog steeds grote 

vrouw. aanwezigheid 

boom) i.v.m. 

vrouwenstemrecht 

Vleeschauwer 

& Carton de 

Wiart; liber. 

Janssens 

4 Koppen: „De vrouwen 

zullen stemmen: na 21 

juli 1949‟ 

 

Lead: het conflict tussen 

de regeringspartijen 

betreffende het 

vrouwenstemrecht werd 

(op een echte Belgische 

manier) opgelost: door 

een compromis 

De Kamer heeft bijna 

met algemene stemmen 

de wet aanvaard (drie 

volksvertegenwoordigers 

stemden tegen) 

In de 

Kamer 

Donderdag 

19/02/1948 

De 

Vleeschauwer 

(voerde woord 

voor rechts), 

de eerste 

minister 

(Spaak), Van 

Walleghem & 

Piérard 

(Waalse 

socialisten) 

Volgens het 

dagblad: omdat de 

regering 

andermaal heeft 

toegegeven aan de 

arrogantie/ 

onrechtmatige 

toe-eigening van 

de socialistische 

vleugel 

Men heeft de 

appel in tweeën 

gesneden en een 

datum 

vastgesteld, 

waarop de wet in 

werking zal 

treden, die verder 

verwijderd is dan 

CVP wenste en 

dichterbij ligt dan 

socialisten 

wilden 

5 Koppen: „In de Kamer: 

het vrouwenstemrecht is 

aangenomen: de Senaat 

zal de bespreking nog 

vóór Pasen aanvatten: 

toepassing van het 

vrouwenstemrecht vanaf 

juli 1949‟ 

 

Lead: na vruchteloze 

besprekingen (door de 

schuld van amendement 

van de socialist Brunfaut, 

volgens het dagblad) toch 

Het vrouwenstemrecht 

met 183 tegen drie 

stemmen aangenomen 

In de 

Kamer 

Donderdag 

19/02/1948 
Mevr. Isabelle 

Blum (Mevr. 

+ voornaam 

genoemd & 

achternaam 

verkeerd 

geschreven!), 

Carton de 

Wiart (CVP), 

Mevr. De 

Riemaecker, 

Vermeylen 

(Buitenlandse 

Zaken), De 

Volgens het 

dagblad: omdat de 

CVP zich tegen 

het amendement 

van de socialisten 

verzette als een 

daad van kwade 

trouw en een blijk 

van wantrouwen 

(vanwege de 

socialisten) 

D.m.v. een 

formule die beide 

meerderheids- 

partijen bevredigt 



137 

 

 

  

eens over datum van 

kracht worden 

vrouwenstemrecht 

Vleeschauwer 

(CVP) & 

Spaak (eerste 

minister) 

6 Koppen: „In de Wetstraat: 

het vrouwenstemrecht‟ 

Goedkeuring van het 

wetsontwerp waarbij 

stemrecht voor de 

Wetgevende Kamers aan 

vrouwen wordt verleend 

In de 

Senaat 

Donderdag 

11/03/1948 

De Senaats- 

commissie, in 

aanwezigheid 

van Vermeylen 

X Eenparig = 

eensgezind 

7 Kop: „De vrouwen en het 

stemrecht‟ 

 

Lead: het 

vrouwenstemrecht is er 

dankzij de CVP gekomen 

Oproep van Marguerite 

De Riemaecker-Legot 

aan de vrouwen om hun 

mannen om raad te 

vragen (“zij kennen er 

over ‟t algemeen meer 

van dan wij”) + om lid te 

worden van de CVP 

X X Marguerite de 

Riemaecker-

Legot naar de 

vrouwen van 

België toe 

Omdat de 

Belgische 

vrouwen hun 

plicht niet mogen 

vergeten, voor ze 

van hun recht 

genieten 

Open brief 

8 Koppen: „In de Wetstraat: 

het vrouwenstemrecht‟ 

Verslag (goedkeuring 

wetsontwerp invoering 

vrouwenkiesrecht voor 

Wetgevende Kamers) 

van verslaggever 

Machtens goedgekeurd 

In de 

Senaat 

Dinsdag 

16/03/1948 

De Senaats-

commissie van 

Binnenlandse 

Zaken 

X Eenparig = 

eensgezind 

9 Koppen: „In de Senaat: 

een zware dag in de 

Senaat: goedkeuring van: 

het vrouwenstemrecht. 

Het ongewijzigd 

compensatiestelsel in de 

mijnen. De 

schatkistvoorschotten‟ 

Bespreking van het 

ontwerp waarbij 

stemrecht voor 

Wetgevende Kamers aan 

vrouwen wordt verleend 

In de 

Senaat 

Vrijdag 

19/03/1948 

Verslaggever 

Machtens (soc. 

in ‟t Fr.), 

Vermeylen 

(Binn. Zaken), 

Mevr. Spaak 

(soc. in ‟t Fr.), 

Mevr. Ciselet 

(lib. in ‟t Fr.), 

Technische 

moeilijkheden 

i.v.m. het ontwerp 

Niet zonder 

scheldwoorden 
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Mej. Baers 

(CVP in ‟t 

Ned.), Mej. 

Faille 

d‟Huysse 

(CVP in ‟t 

Fr.), enz. 

10 Kop: „In de Senaat‟ Stemming 

vrouwenstemrecht voor 

Wetgevende Kamers + 

wetsvoorstel om aan 

vrouwen het recht te 

verlenen het beroep van 

notaris uit te oefenen 

In de 

Senaat 

Woensdag 

24/03/1948 

De Senaat: o.a. 

Mevr. Ciselet 

(lib. in ‟t Fr.), 

Mej. Baers 

(CVP) & 

Mevr. Spaak 

(soc.) 

X Aangenomen met 

151 tegen drie 

(soc. Missiaen, 

Craps & 

Castermans) 

DVG 29 Koppen: „Algemeen 

akkoord over de 

toekenning van het 

stemrecht aan de 

vrouwen: vandaag zal 

worden getracht 

overeenstemming te 

bereiken over de datum 

der eerste toepassing‟ 

 

Lead: deze keer 

onmiddellijk begonnen 

met behandeling van 

vrouwenstemrecht 

Bespreking wetsvoorstel 

+ vertrouwensmotie 

In de 

Kamer 

Woensdag 

18/02/1948  

Minister 

Vermeylen, 

Carton de 

Wiart en De 

Vleeschauwer 

(CVP), liberaal 

Janssens, 

socialisten 

Blume en 

Brunfaut, enz. 

X Debat + 

aangenomen met 

146 stemmen 

tegen achttien en 

vier 

onthoudingen 

(liberalen 

stemden mee, 

communisten 

stemden tegen) 

30 Koppen: „In de Kamer: 

vrouwenstemrecht van 21 

juli 1949 af van kracht: 

aangenomen met 184 

Vrouwenstemrecht 

aangenomen 

In de 

Kamer 

Woensdag 

18/02/1948 

Vermeylen, De 

Vleeschauwer, 

Blume (soc.), 

Carton de 

X Met 184 

stemmen tegen 3 
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stemmen tegen 3‟ 

 

Lead: zitting Kamer 

begon met vertraging 

omdat CVP vooraf een 

moeilijke vergadering had 

– nochtans weet men bij 

aanvang van zitting dat 

het vrouwenstemrecht er 

deze keer doorkomt 

(volgens dagblad) 

Wiart (CVP), 

Mevr. De 

Riemaecker & 

Spaak 

31 Kop: „Het stemrecht 

waarlijk algemeen‟ 

Analyse verwerving 

vrouwenstemrecht 

(socialistisch oogpunt) 

In de 

Kamer 

Donderdag 

19/02/1948 

De socialisten Vrouwen moeten 

socialistisch 

stemmen 

Vraag naar 

vrouwen toe om 

na te denken 

32 Kop: „De Kamer keurt het 

vrouwenstemrecht goed‟ 

Goedkeuring stemrecht 

indien 2/3 v/d stemmen 

In de 

Kamer 

Woensdag 

18/02/1948 

Spaak, Carton 

de Wiart, enz. 

X 184 stemmen 

tegen 3 

33 Koppen: 

„Vrouwenstemrecht in 

eerste lezing door Senaat 

goedgekeurd: Missiaen 

verzet zich tegen het 

stemrecht voor opgesloten 

kloosterzusters‟ 

Bespreking wetsontwerp 

vrouwenstemrecht 

In de 

Senaat 

Vrijdag 

19/09/1948 

Verslaggever 

Machtens 

(soc.), minister 

Vermeylen, 

Marie Spaak, 

M. De Bruyne 

(CVP), Mevr. 

Ciselet (lib.), 

M. Van 

Peteghem 

(CVP), Mej. 

Baers (CVP), 

Mevr. Dela 

Faille (CVP)  

X Heftige 

incidenten bij 

rede Missiaen 

HLN 50 Koppen: „Het 

vrouwenkiesrecht in de 

Katholieken willen 

vrouwenstemrecht 

In de 

Kamer 

Woensdag 

18/02/1948 

De Kamer 

(voorzitter Van 

Socialisten vrezen 

misbruik van 

Debat in de 

Kamer 
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Kamer: wantrouwen 

tussen de 

regeringspartijen‟ 

 

Lead: behandeling 

wetsvoorstel kiesrecht 

vrouwen voor de 

Wetgevende Kamers 

meteen (6 maanden na 

uitvoering wet), 

socialisten pas in 1950 

(18 maanden erna) en 

liberalen houden zich 

buiten discussie 

Cauwelaert): 

Vermeylen 

(minister 

Binnenlandse 

Zaken), Carton 

de Wiart 

(CVP), mevr. 

Blume (soc.), 

Brunfaut 

(soc.), De 

Vleeschauwer 

(CVP), 

Janssens (lib.) 

& mevr. 

Gregoire 

(comm.) 

vrouwenstemrecht 

door katholieken 

i.v.m. 

koningskwestie 

51 Koppen: „Het kiesrecht 

voor de vrouwen: 

goedgekeurd door de 

Kamer‟ 

 

Lead: vergadering Kamer 

begint later, want gewacht 

op uitslag besprekingen 

commissie voor 

Binnenlandse Zaken 

i.v.m. amendementen 

wetsvoorstel kiesrecht 

vrouwen (moet in de 

praktijk gebracht worden 

op 21 juli 1949 = 

conclusie) 

CVP dringt aan dat wet 

voor Pasen goedgekeurd 

moet worden door de 

Senaat, anders gaan ze 

niet akkoord met het 

nieuwe amendement van 

de regering (dat het dus 

op 21 juli 1949 in de 

praktijk wordt gebracht, 

want zij wilden het 

eigenlijk al op 1 januari 

1949 – maar de 

socialisten wilden tot 

1950 wachten) 

In de 

Kamer 

Donderdag 

19/02/1948 

Voorzitter Van 

Cauwelaert, 

Vermeylen 

(minister 

Binnenlandse 

Zaken), De 

Vleeschauwer 

(CVP), Mevr. 

Blume (soc.), 

Carton de 

Wiart (CVP), 

mevr. De 

Riemaecker 

(CVP) & 

Spaak (eerste 

minister) 

X X 
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52 Koppen: „Het 

vrouwenkiesrecht: door 

de Senaatscommissie 

goedgekeurd: met 

algemene stemmen‟ 

Goedkeuring 

wetsontwerp waarbij 

kiesrecht voor 

Wetgevende Kamers aan 

vrouwen wordt verleend 

In de 

Senaat 

? De Senaat: 

minister 

Vermeylen 

aanwezig, enz. 

X Eenparig = 

eensgezind 

53 Kop: 

„Parlementsberichten‟ 

Verslag van Machtens –

dat besluit tot 

goedkeuring 

wetsontwerp invoeren 

vrouwenkiesrecht 

Wetgevende Kamers – 

goedgekeurd 

In de 

Senaat 

? De senaats-

commissie 

voor 

Binnenlandse 

Zaken 

X Eenparig = 

eensgezind 

54 Kop: „Compensatie aan 

de kolenmijnen en 

vrouwenkiesrecht in 

eerste lezing 

goedgekeurd‟ 

Bespreking 

wetsontwerp, waarbij 

kiesrecht voor de 

Wetgevende Kamers aan 

de vrouwen wordt 

verleend, in de Senaat 

In de 

Senaat 

Vrijdag 

19/03/1948 

Verslaggever 

Machtens 

(soc.), minister 

Binnenlandse 

Zaken 

Vermeylen, 

Missiaen 

(soc.), Mullie 

& Orban de 

Xivry (CVP) 

Mej. Baers dient 

Missiaen van 

antwoord 

Heftig incident 

55 Koppen: 

„Vrouwenkiesrecht en 

kolenmijnen: hoe gestemd 

werd in de Senaat: de 

christelijke volkspartij en 

de socialisten‟ 

 

Lead: in verschillende 

landen is het 

vrouwenkiesrecht al lang 

Betekenis van stemming 

verlaagd door politiek 

verband opgedrongen 

tussen vrouwenkiesrecht 

en kolenmijnen door 

regering aan de 

meerderheidsgroepen 

In de 

Senaat 

Vrijdag 

19/03/1948 

De Senaat: de 

regering, de 

christelijke 

volkspartij en 

de socialisten 

X X 
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ingevoerd en nu in België 

eindelijk ook: men is het 

er over eens dat het 

vrouwenkiesrecht een 

hervorming is, die 

beantwoordt aan de 

geest van deze tijd + 

men zal er zich in 

verheugen 

56 Kop: „Vijflandenverdrag, 

vrouwenkiesrecht en 

compensatie aan de 

kolenmijnen 

goedgekeurd‟ 

Goedkeuring 

wetsontwerp 

vrouwenkiesrecht voor 

de Wetgevende Kamers 

In de 

Senaat 

Woensdag 

24/03/1948 

De Senaat X Met 151 

stemmen tegen 

drie van 

Missiaen, Craps 

en Casterman 

 

Krant Nr. Datum Pagina Auteur Soort Genre Kritiek 

DS 1 14/02/1948 1 ? Cartoon Cartoon „Hoe lang nog zo‟n tandem?‟: de boer (BSP) houdt de ezel (CVP) de 

wortel (belofte vrouwenstemrecht) voor, maar is niet van plan het hem 

te geven (of het toch zeker uit te stellen tot 1950) 

2 16/02/1948 2 ? Tweekolommer Verslag Auteur gebruikt woorden Van Cauwelaert en de CVP, die toch wel 

aanklagen dat de besprekingen i.v.m. het vrouwenstemrecht uitblijven 

3 19/02/1948 2 ? Driekolommer Verslag - Na een nieuw uitstel (door communist Lalmand: Cuir de Russie), 

eindelijk de besprekingen aangevat 

- Aanwezigheid van vrouwen: meer geroezemoes, sterkste parfums 

dringen door tot in perstribune 

- Met het vrouwenstemrecht vandaag veeleer Soir de Paris: bespreking 

door Vermeylen in het Frans geopend 

- Socialist Vermeylen [geciteerde bron, dus] brengt hulde aan indiener 

voorstel (Carton de Wiart) en socialiste Mevr. Blume (die er steeds 

voor geijverd heeft) + haalt talrijke citaten aan uit werken socialist 

Emile Vandervelde “waaruit moet blijken dat de socialisten steeds 

het vrouwenstemrecht hebben voorgestaan” + “dat is thans nog 
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het geval”, dus een plechtige waarschuwing richting diegenen die 

uitstel willen, want “mijn socialistische vrienden zullen een nieuwe 

sfeer van wantrouwen scheppen door vast te houden aan dit 

amendement” + de CVP moet de BSP vertrouwen inzake v.stemrecht 

+ verzoekt de socialisten de regeringsverklaring met de belofte om het 

v.stemrecht te verwezenlijken niet te verloochenen + Vermeylen 

verdedigt dan zijn eigen amendement (tot 6 maanden na goedkeuring 

verdaagd) en weerlegt de argumenten van Brunfaut en consoorten 

- Carton de Wiart (CVP) komt dan in het Frans het v.stemrecht 

verdedigen 

- Dan onderbreking (i.v.m. stakingen): de communisten willen het 

pretje doen voortduren en eisen een nieuwe stemming over een deel 

van hun eigen motie 

- Mevr. Blume verdedigt amendement Brunfaut: wijst erop dat 

socialisten misbruik CVP vrouwenrecht-koningskwestie vrezen + en 

dan begint zij met uitgebreide en langdurige huldebetuigingen aan 

de soc. politici die steeds het vrouwenstemrecht hebben verdedigd daar 

waar dit bij de rechterzijde niet altijd het geval was 

- Brunfaut gaat verder met deze zelfbewieroking en spant zich 

vooral in om te doen uitschijnen welke opvattingen de rechterzijde 

destijds over het vrouwenstemrecht huldigde 

- “Ik ben verwonderd”, zegt De Vleeschauwer (CVP), “over de passie 

met dewelke men hier over het vrouwenstemrecht spreekt aangezien 

men er toch mede instemt” + verklaart sterk te twijfelen aan mogelijke 

veranderingen parlementaire constellatie ten gevolge van v.stemrecht 

+ belooft dat CVP de ontbinding niet zal uitlokken na goedkeuring 

- De liberaal Janssens: met veel omhaal van woorden alleen te doen 

uitschijnen dat de liberalen inzake het v.stemrecht van plan zijn de kat 

uit de boom te kijken en af te wachten wat meerderheidpartijen doen 

- Nieuwe woordenwisseling: socialist Demoitelle laat de gelegenheid 

natuurlijk niet ontsnappen om ook zijn duit in het zakje te doen + 

voorzitter zegt er iets van, waarop Demoitelle: ik ben toch altijd 
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welwillend wanneer men over vrouwen spreekt (gelach) 

4 20/02/1948 1 ? Tweekolommer Verslag - De huidige tekst komt neer op een vertraging van zes maanden in de 

verwezenlijking van deze belangrijke hervorming 

- Het is duidelijk dat de regering andermaal heeft toegegeven aan 

de aanmatiging van de socialistische vleugel 
- Deze nieuwe zwakheid van de regering ten overstaan van enkele 

extremisten uit de socialistische partij heeft een slechte indruk 

gemaakt op de CVP, verklaarde De Vleeschauwer + de kiezers zullen 

hetzelfde gevoel van onbehagen ondergaan en ook van oordeel zijn dat 

de goede verstandhouding door deze gebrekkige oplossing niet 

bevorderd zal worden 

- Billijkheidshalve moet erkend worden dat de socialisten ook een 

beetje water in hun wijn gedaan hebben 

- Doch volgens de letter van de regeringsverklaring had de CVP 

het recht te eisen dat het vrouwenstemrecht zonder dit uitstel in de 

uitvoering ten laatste in het begin van dit jaar zou aangenomen 

worden en op dit punt hebben de socialisten hun woord gegeven! 

- Wij mogen deze verklaringen niet uit het geheugen verliezen want 

wellicht zal het nog nodig blijken de socialisten aan deze woorden 

te herinneren 

- Onder hen hebben wij de heer Van Walleghem, de bekende 

socialistische wallingant, opgemerkt want de oppositie gaat vooral 

van de Waalse extremistische zijde uit. Zelfs de heer Piérard gaf 

duidelijk te verstaan dat hij de wet goedkeurde met de dood in het 

hart. Ik stem ja, zegde hij, doch: “Vive la Suisse!”. Zwitserland is 

met België het enige land, waar de vrouwen van het stemrecht 

verstoken blijven 

- Deze schijnbaar roerende eensgezindheid aangaande een bij 

uitstek democratische hervorming zal niemand bedriegen. 

Liberalen en communisten hebben van de nood een deugd 

gemaakt en de socialisten hebben de regering niet durven 

omverwerpen, daar zij niet weten waardoor ze te vervangen. 
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- Er kan niet genoeg aandacht besteed worden aan de houding van 

de wallinganten in deze kwestie. Die mensen handelen alleen nog uit 

schrik: zij vrezen de Vlamingen, de kinderen en ook de vrouwen! 
Zij klampen zich vast aan het oude, omdat zij de vooruitgang en het 

leven duchten want zij teren op vermolmde toestanden die zullen 

bezwijken onder de wassende golf van de jeugd! 

5 20/02/1948 2 ? Driekolommer Verslag - Publiek in openbare tribunes overwegend vrouwelijk en naarmate 

het blijft duren voor de vergadering begint, neemt belangstelling af 

- Het amendement Brunfaut: een overweging gesteund op zuiver 

politieke motieven. En deze politieke motieven zijn eigenlijk niets 

meer dan een eufemisme voor de vrees van de socialisten om zich 

aan te bieden voor het vrouwelijk kiezerskorps van dit land 

- De Vleeschauwer: de CVP wil de regering steunen, maar dat moet 

van beide kanten komen, wat niet het geval is + de regering had haar 

woord moeten houden 

- Over Blume: weidt in lyrische ontboezemingen uit over aanstaande 

verwezenlijking vrouwenstemrecht + “het lang verwachte, het veel 

omstredene, en zo voorts, en zo voorts, in saecula saeculorum” 
- Dhr Brunfaut, magister in de socialistische betweterij 

- Mevr. De Riemaecker (in ‟t Ned.): de CVP wil evenzeer de 

structuurhervormingen als de BSP + de CVP‟ers betuigen hun 

instemming + de socialisten zitten er een beetje beduusd en verveeld 

bij te kijken. Ze kunnen ook moeilijk anders omdat ze heel goed 

weten dat reeds heel wat meer bruikbare parlementaire 

initiatieven uitgegaan zijn van de CVP dan van de BSP. En 

daarmee krijgen de hardschreeuwers bij de socialisten die met de 

structuurhervormingen als met een eeuwige dooddoener willen 

zwaaien een lesje dat ze gerust mogen aannemen en onthouden 

- De eerste minister erkent dat de strenge toon van De 

Vleeschauwer gerechtvaardigd was 

- Tegenstemmers waren socialisten: dat zijn nog eens mensen met 

haar op hun tanden… en die blijkbaar geen schrik hebben voor de 
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wraak van hun vrouwelijk kiezerskorps bij de eerstvolgende 

verkiezingen 

6 13/03/1948 4 ? Eenkolommer Nieuws X 

7 15/03/1948 2 M. De 

Riem. 

Tweekolommer Opinie - Kritiek op partijen die de stemming in het parlement eigenlijk hebben 

tegengehouden, maar gedaan hebben alsof ze ijverden voor het 

vrouwenstemrecht 

- Nu de vrouwelijke helft van de gemeenschap niet meer genegeerd zal 

worden, kunnen we eindelijk spreken van “algemeen” stemrecht 

8 17/03/1948 2 ? Tweekolommer Nieuws X 

9 20/03/1948 2,4 ? Driekolommer Verslag - Zij zijn ervan overtuigd dat de vrouwen het vertrouwen dat in hen 

gesteld werd niet zullen beschamen 

- Missiaen acht het nodig de andere klok te laten horen (haalt 

krasse voorbeelden aan van mannen die hun echtgenoten op 

gewetenloze wijze bejegenen) + twijfelt of vrouwen het stemrecht wel 

willen en of ze het correct zullen kunnen gebruiken + hij trekt 

eindelijk zijn masker af en verwijt de CVP politieke doeleinden na 

te streven (“Ik zal u zeggen waarom de CVP het vrouwenstemrecht 

wil. De vrouwen liggen nog meer onder de plak van de geestelijkheid 

dan de mannen. Zij ontvangen politieke richtlijnen in de 

biechtstoel!!!!”) 

- Baers verdedigt de zusters die een edel en menslievend doel 

nastreven 
- Orban de Xivry (CVP in ‟t Fr.) neemt het woord om te 

protesteren tegen de walgelijke aanvallen op de kloosterzusters 
(voor land gestreden door gebed, offer en clandestiene activiteit) 

10 25/03/1948 4 ? Tweekolommer Verslag Tussentitel: VROUWELIJKE NOTARISSEN!?! 

DVG 29 19/02/1948 1, 6 ? Tweekolommer Verslag - Talrijke dametjes in de Kamer aanwezig 

- Verdediging amendement: ze willen dus principieel het 

vrouwenstemrecht toekennen, doch vermijden dat onmiddellijk 

nadat het is aangenomen, de katholieken een Kamerontbinding 

zouden uitlokken om hun meerderheid aldus te verstevigen in het 

parlement en de structuurhervormingen onmogelijk te maken 
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- De oude parlementaire vos, dhr. Carton de Wiart (CVP), begaat 

een onbehendigheid. Hij houdt een louter politieke redevoering, 

die gericht is tegen de linkerzijde, en die aan zijn voorstel meer 

kwaad dan goed berokkent. Dhr. Carton de Wiart sleurt er een 

reeks politieke argumenten bij, die met de zaak niet veel te maken 

hebben. 
- Blume: De katholieken die het thans modieus willen doorvoeren, 

hebben het jarenlang bestreden, zoals ze vroeger het algemeen 

stemrecht weigerden. Het moet om politieke en electorale redenen 

thans onmiddellijk doorgevoerd worden. De katholieken willen de 

vrouwen als manoeuvremassa gebruiken om bij een verkiezing die 

ze zouden uitlokken over de koningskwestie de meerderheid te 

verkrijgen. Ze wensen de socialistische verwezenlijkingen 

definitief te begraven … We zullen dan zien, zegt ze tot de CVP, 

welke uw ware bedoelingen zijn, en of ge het werkelijk meent met 

de ontvoogding van de vrouw 

- De zalvende toon van De Vleeschauwer boezemt de linkerzijde 

maar matig vertrouwen in 
- Liberaal Janssens: de moeilijkheden dreigen nog scherper te 

worden, doordat de regering onder invloed van de CVP de 

socialistische amendementen verwerpt. Ik geloof niet in de 

oprechtheid van de CVP, die zich hardnekkig zal verzetten tegen 

de gelijkheid in burgerlijke rechten van de vrouw 

30 20/02/1948 1, 5 ? Tweekolommer Verslag - De Vleeschauwer meent dat de regering haar woord niet houdt en hij 

geeft desbetreffend uiting aan het humeur van de rechterzijde 
- Blume: de socialisten willen het meer dan wie ook 

- Spaak: alhoewel De Vleeschauwer streng sprak, heeft rechterzijde 

toch inspanning gedaan om socialisten tegemoet te komen (goede wil) 

31 20/02/1948 1 ? Eenkolommer Opinie - Schuld van katholieken (die altijd stellig heeft verdedigd dat zij 

maar in de kerk, in de keuken of bij hun kinderen moeten zitten 

en zich niet met politiek hebben te bemoeien) dat het zo lang 

geduurd heeft, omdat ze na de Eerste Wereldoorlog heel wat minder 
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aan electoraal feminisme deden: indien de CVP vandaag de hoop 

niet koesterde de vrouw als kiesvee te kunnen aanwenden, in de 

plaats van de mannen die haar ontlopen, zij zou trouwens nog niet 

zo haastig zijn 

- Toegevingen van BSP (om algemeen stemrecht te verwezenlijken) 

benadrukt, maar ook de tegemoetkomingen van de CVP vernoemd: 

beseffend welke doorslechte indruk stugheid op dit ogenblik in het 

land zou teweegbrengen 

- Vrouwen hebben er volgens socialisten misschien niet om gevraagd 

- Zij hebben het lot, de toekomst van hun kinderen in handen. Van 

hen zal het afhangen of wij verder zullen schrijden op de weg naar 

sociale rechtvaardigheid, die België bewandelt sedert het 

socialisme er een sterk georganiseerde macht is geworden 

- Zij moeten tonen dat zij over de politieke rijpheid beschikken, 

die de voorstanders van het stemrecht steeds hebben doen gelden, 

doch die men mag het zich niet ontveinzen, ook in zeer uitgebreide 

sectoren van de openbare mening werd betwist 

- Wij willen, op een dag die historisch mag heten en die al de 

vertegenwoordigers van de natie eensgezind heeft gezien, zoals het 

slechts bij weinige gelegenheden voorkomt, NIETS SCHRIJVEN 

DAT AAN VERKIEZINGSPROPAGANDA ZOU DOEN 

DENKEN: “… oneindig veel slechter zou gesteld zijn dan heden, 

zo er geen socialisten waren geweest…moest één van de 

hervormingen in het gedrang komen, die door de mannen werden 

veroverd…waarlijk, de verantwoordelijkheid van de thans tot het 

stemrecht toegelaten vrouwen zou verpletterend zijn…wij hebben 

nochtans vertrouwen in hen…[=> dreigement!] 

32 20/02/1948 5 ? Tweekolommer Verslag X 

33 20/03/1948 1, 5 ? Tweekolommer Verslag - Marie Spaak: socialisten ijveren reeds lang voor gelijkheid man en 

vrouw, vrouw is niet blind voor sociale vooruitgang & vrouw is niet 

onbevoegd, want heeft haar kracht in gezin getoond 

- Missiaen: de vrouwen vragen het stemrecht niet, hun leidsters wel & 
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de democratie zal niet gediend worden zolang de vrouw niet meer 

belang stelt in het politieke leven 

- De poppen gaan aan het dansen wanneer Missiaen betuigt dat de 

katholieken enkel het vrouwenstemrecht goedkeuren om 

opportunistische redenen: “onder de vurigste verdedigers van het 

vrouwenstemrecht zijn er katholieke heren die in 1902 lieten schieten 

op mannen die het stemrecht eisten. En nu willen de katholieken en 

de liberalen ons de les spellen” 

- Rechts lacht en protesteert omdat hij zegt dat de vrouwen hun 

onderricht in de biechtstoel krijgen, waarop Missiaen: “ik heb altijd 

vastgesteld dat katholieken lachen als zij niet meer kunnen 

antwoorden” + hij stemt de wet niet, omdat de opgesloten 

kloosterzusters, die de doorslag kunnen geven, ook mogen stemmen 

- Van Peteghem: Gij beledigt “onze” kloosterzusters. 

HLN 50 19/02/1948 3 ? Tweekolommer Verslag - Blume tegen Carton de Wiart: hebben zo lang alles in het werk 

gesteld om vrouwenkiesrecht te beletten + als ze in 1945 toegegeven 

hadden, dan was het vrouwenkiesrecht reeds een feit 

- Brunfaut: Carton de Wiart moet zich niet opwerpen als onkreukbare 

kampioen vrouwenkiesrecht 

- Janssens: herinnert eraan dat de liberale partij sedert lang met het 

beginsel van het vrouwenstemrecht instemt + de liberalen oordelen 

dat het ogenblik gekomen is dat kiesrecht toe te kennen 

51 20/02/1948 3 ? Tweekolommer Verslag De Vleeschauwer oordeelt dat de regering aan de socialistische 

druk toegeeft 

52 12/03/1948 4 ? Eenkolommer Nieuws X 

53 19/03/1948 2 ? Tweekolommer Nieuws X 

54 20/03/1948 3 ? Driekolommer Verslag Missiaen: zal het niet goedkeuren, omdat vrouw op te veel gebieden 

nog ondergeschikte van man blijft + merendeel Belgische vrouwen wil 

kiesrecht niet en hebben geen politieke rijpheid bereikt 

55 21/03/1948 1 ? Eenkolommer Nieuws De christelijke volkspartij zal, in ruil voor het een of ander 

voordeel, verregaande toegevingen moeten doen aan een politiek 

die vooral beheerst wordt door de uiterste vleugel van de 
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socialistische partij. Wat geenszins van aard is, opdat de 

herstelpolitiek in België betere kansen zou bewaren dan in andere 

landen, waar een vergedreven dirigisme (geleide economie) slechts 

averechtse uitslagen heeft opgeleverd. 

56 25/03/1948 3 ? Driekolommer Verslag X 
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3.2. De eerste keer stemmen (juni 1949) 

 

Krant Nr. Wat (1) Wat (2) Waar Wanneer Wie Waarom Hoe 

DS 11 Koppen: „Feit en 

beschouwingen: de 

vrouwen voor de 

verkiezingen‟ 

 

Lead: vrouwen gaan 

eindelijk deelnemen 

aan 

parlementsverkiezingen

, er is dus een 

achterstand op het 

buitenland 

goedgemaakt 

Interview met 

algemene 

secretaresse 

nationaal 

secretariaat CVP 

De gonzende 

bijenkorf, die 

het nationaal 

secretariaat 

van de CVP in 

de 

Montoyerstraat 

te Brussel is 

? Juffr. 

Vertonghen, 

jonge en 

dynamische 

algemene 

secretaresse 

Omdat we nu de 

problemen 

moeten 

onderzoeken die 

samenhangen met 

het 

vrouwenkiesrecht, 

waar zowel de 

socialisten als de 

CVP grote 

verwachtingen 

op bouwen 

Ze heeft het 

dagblad langdurig 

te woord gestaan 

12 Koppen: „Nu of nooit: 

de CVP-meeting te 

Antwerpen: in het teken 

van geestdrift en 

dynamisme: 

meeslepende 

redevoeringen van oud-

burgemeester Leo 

Delwaide en minister 

van staat Frans van 

Cauwelaert‟ 

 

Lead: meeting was 

geen, zoals de 

Volksgazet het meent, 

schermutseling, maar 

Delwaide handelt 

o.a. over de 

socialisten 

Concordia- 

gebouw 

Dinsdag 

07/06/1949 

Oud-

burgemeester 

Leo 

Delwaide, 

minister van 

staat Frans 

van 

Cauwelaert, 

enz. 

Omdat de 

socialisten zich 

altijd tegen het 

vrouwenkiesrecht 

verzet hebben, 

maar nu de 

vrouwen aan hun 

zijde trachten te 

krijgen 

De socialisten 

zeggen dat de 

vrouwen zich niet 

mogen laten 

weerhouden door 

hun religieuze 

gevoelens om voor 

hen te stemmen 
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algehele belijdenis v/h 

grootste gedeelte v/d 

volkswil 

13 Koppen: „Feiten en 

beschouwingen: wie 

verleende aan de 

vrouwen het kiesrecht?‟ 

 

Lead: belang 

vrouwenkiesrecht + hoe 

alle partijen 

vrouwelijke stemmen 

proberen te beïnvloeden 

(vooral soc.) 

Uiteenzetting over 

hoe de katholieken 

de vrouwen het 

kiesrecht verleend 

hebben 

X X De CVP Omdat de 

vrouwen als dank 

nu voor de CVP 

moeten stemmen 

Historiek 

vrouwenstemrecht 

vanuit oogpunt 

katholieke partij 

14 Kop: „De vrouwen 

brengen de koning 

terug‟ 

Oproep aan de 

Belgische vrouwen 

om voor de CVP te 

stemmen en zo de 

koning terug te 

brengen 

X X Het 

vrouwelijk 

comité van 

het Belgisch 

Nationaal 

Blok 

Omdat de 

toestand van 

België sinds de 

bevrijding 

ongrondwettelijk 

is 

Open brief 

15 Kop: „De aanstaande 

verkiezingen‟ 

Sommige vrouwen 

zullen niet kunnen 

kiezen 

X X Vrouwen die 

verhuisd zijn 

tijdens de 6 

maanden 

voor 

29/11/1948 

X X 

16 Kop: „De aanstaande 

verkiezingen‟ 

De Times voorspelt 

meerderheid CVP  

 

& Vlaamse vrouw 

gelovend (i.p.v. 

geheimzinnig) 

X X CVP & 

Vlaamse 

vrouwen 

Omdat de CVP de 

sterkste partij is in 

Vlaanderen  

 

& omdat de 

Vlaamse vrouw 

CVP zal grootste 

voordeel halen uit 

vrouwenstemrecht  

 

& Vlaamse 

vrouwen 
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element in 

kiesstrijd 
aanvoelt dat ze 

voor de CVP 

moet stemmen 

verwijderen zich 

intuïtief van 

partijen met 

antiklerikale 

inslag 

17 Kop: „Echo‟s‟ Kritiek op 

socialisme + 

mededeling uit 

katholiek 

weekblad De 

Beiaard, 

beginnend met 

“Aan al onze 

kiezers en 

kiezeressen” 

X X X X X 

18 Kop: „De vrouw van de 

inciviek gaat stemmen‟ 

Aanklacht 

argumenten tegen 

vrouwenstemrecht 

X X CVP versus 

soc. & lib. 

Soc. & lib. waren 

tegen stemrecht 

voor vrouwen 

Stemgedrag 

vrouwen volgens 

soc. dociel/gedwee 

& amendement 

Van Glabbeke 

(lib.): politiek 

onwaardige 

mannen (inciviek = 

politiek 

onbetrouwbaar 

persoon) + hun 

echtgenotes moeten 

geweerd worden 

19 Kop: „Waarde 

Mevrouw!‟ 

Reactie op brief 

soc. Spaak aan 

stemgerechtigde 

vrouwen (in 

X X Spaak & The 

Tablet, kath. 

Engels 

weekblad 

Omdat Spaak 

vergeet te 

schrijven dat 

Labour, de soc. 

Katholiek Engels 

weekblad gebruikt 

voor weerleggen 

argumenten Spaak  
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Engeland stemmen 

ook veel kath. op 

soc. en kerk verzet 

zich daar niet) 

partij in Eng., 

nooit zo 

antiklerikaal is 

geweest als Belg. 

20 Koppen: „Kalme 

verkiezingen te Brussel: 

vrouwen waren het 

eerst ter stembus‟ 

 

Lead: beschrijving van 

de nog verlaten straten 

voor begin 

verkiezingen 

Dag van de 

verkiezingen  

Brussel Zondagoch. 

26/06/1949 

Vrouwen, 

o.a. koningin 

Elisabeth 

X X 

DVG 34 Kop: 

Waarom dienen de 

vrouwen “socialist” te 

stemmen? 

openbare 

Vrouwenmeeting 

Rubenspaleis vrijdag om 

20.00u 

Mathilde 

Schroyens 

(kandidaat-

volksverte-

genwoordig-

ster),  Achiel 

Van Acker 

(minister) en 

Jos. Stas 

(Provincie-

raadslid) 

om de vrouwen te 

overtuigen voor 

de socialisten te 

stemmen 

meeting met 

sprekers 

35 Kop: 

Geestdriftige 

socialistische 

VROUWENMEETING 

in het Brussels 

Volkshuis 
De grote Vrouwendag te 

Brussel 

socialistische 

vrouwenmeeting 

Brussels 

Volkshuis 

 Isabelle 

Blume, 

Sirene 

Blieck, Max 

Buset (voorz. 

B.S.P.), 

Edward 

Anseele en 

propaganda meeting met 

sprekers 
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Mathilde 

Schroyens en 

duizenden 

vrouwen als 

toehoorders  

36 Kop: 

De Vrouwen zetten de 

Kiesstrijd in te 

Antwerpen 
MASSAVERGADERING 

IN HET RUBENSPALEIS 

vrouwenmeeting Rubenspaleis Vrijdag-

avond 

Mathilde 

Schroyens en 

Achiel Van 

Acker 

propaganda meeting met 

sprekers 

37 Kop: 

Een Oproep van Eerste-

Minister Spaak tot de 

Belgische Vrouwen 

 Belgische 

Nationale 

Radio Omroep 

30 mei 1949 

31 mei 1949 

voorgelezen 

dr Spaak zelf 

voorgelezen 

door de 

hoofd-

redacteur v/d 

Volksgazet/ 

volksvertege

nwoordiger J. 

Van Eynde 

om de vrouwen te 

overtuigen (alle 

partijen zijn bang, 

niemand weet hoe 

ze zullen 

stemmen) 

radiotoespraak 

38 Kop: 

1 argument per dag 

voor het nummer 1 

      

39 Kop: 

Vrouwen die niet 

mogen stemmen 

vrouwen die 

verhuisd zijn 

binnen de zes mnd 

die voorafgaan aan 

29/11/1948 (datum 

afsluiting 

kiezerslijsten) 

zullen niet kunnen 

  ministerie 

van 

Binnenlandse 

Zaken 

omdat het 

administratief niet 

meer mogelijk 

was 
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gaan stemmen 

HLN 57 Koppen: „De vrouw en 

de verkiezingen: voor 

een politiek van 

vrijheid en voorspoed: 

een belangrijke 

gebeurtenis‟ 
 

Lead: de vrouw is niet 

onverschillig gebleven 

in de kiesstrijd en zal 

mede beslissen over het 

toekomstig beleid van 

het land 

Betoog voor een 

sterke vertegen-

woordiging van de 

liberale partij in 

het Parlement 

X X De vrouwen Omdat vooral de 

huismoeders de 

nadelige gevolgen 

van een 

katholieke / 

socialistische 

politiek kennen 

X 

58 Koppen: „Naar de 

stembus: een 

belangrijke dag: het 

nieuwe evenwicht‟ 
 

Lead: verkiezingen 

hebben een bijzonder 

karakter, o.a. door 

deelname v/d vrouwen 

De verhoudingen 

van de partijen 

zullen voor de 

komende jaren 

bepaald worden 

door de uitkomst 

X X Werkelijk de 

hele natie 

X Voor de eerste 

maal 

59 Kop: „De kiezers naar 

de stembus‟ 

 

Lead: Voor de eerste 

maal verkiezingen voor 

Kamer, Senaat en 

provincieraden op 

zelfde dag + voor eerste 

maal deelname van de 

Dag van de 

verkiezingen 

België Zondagoch. 

26/06/1949 

Vrouwen, 

o.a. koningin 

Elisabeth 

X X 
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vrouwen 

60 Kop: „Hoe er gestemd 

werd in 1946 en 1949„ 

Volledige 

uitslagen 

verkiezingen 

België 1946 en 

1949 

1949: 

ongeveer 

2.700.000 

mannen en 

2.900.000 

vrouwen 

X X 

 

Krant Nr. Datum Pagina Auteur Soort Genre Kritiek 

DS 11 04/06/1949 1 ? Tweekolommer Analyse - Vrouwelijke afdelingen CVP gezorgd voor 

verbijsterend snelle uitbouw actie en propaganda 
- Vrouwen tijdens bezetting bewezen zin voor 

organisatie en hulpbetoon te bezitten + op sociaal 

gebied merkwaardige, zij het weinig spectaculaire 

resultaten konden boeken, dus vanzelfsprekend dat 

men op hen een beroep zou doen om de christelijke 

volkspartij mee te hernieuwen 
- De eerste nog zeer primitieve vrouwensecretariaten 

opgericht 

- Misverstand uit de weg ruimen: bij mannen die met 

geringschatting vrouwen in politiek zagen treden + bij 

vrouwen die apathisch bleven tegenover de voor hun 

weggelegde taak 
- Grootste moeilijkheid: vrouw van achter stoof halen 

en haar wijzen op ernst gevaren die haar de 

overtuiging bijbrengen dat, dankzij een behendige 

politieke werking, haar toestand zou kunnen 

verbeteren 

- In de CVP een groeiende schare vrouwen verenigd 

die trots met de rode vrouwenbeweging kan 

wedijveren 
- Het is typisch voor haar psyche dat de vrouw 
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vooral langs de materiële kant kon overtuigd 

worden: ze hadden slechts oor voor de financiële en 

sociale verbeteringen die hun gezin ten goede zouden 

komen door hun politieke stellingname, terwijl de 

mannen om de toekomst van het land denken 

- 17 arrondissementele secretaressen = ruggensteun 

organisatie 

- Taak van secretaresses is velerlei + vaak geen 

bezoldigde vrijgestelden maar vrijwilligsters die hun 

dagtaak ten koste van zware materiële offers 

volbrengen 
- Hun onverpoosde ijver bekroond + groeiende 

belangstelling vrouwen voor de politiek + gezond 

verstand en nuchterheid van onze vrouwen 

triomfeert 
- Vrouwen hebben een afkeer voor juridische 

spitsvondigheden en gaan onmiddellijk naar de 

kern van de zaak + ze zijn ervan overtuigd dat alleen 

de rode kliek van de BSP de terugkeer en het 

eerherstel van de koning in de weg staat 
- Ze hebben zich voorgenomen iedereen uit hun 

omgeving aan te zetten de CVP te steunen om door de 

volstrekte meerderheid dat onrecht ongedaan te 

maken; daarom heeft zich elke vrouw, ook de 

nederigste, tot een propagandiste ontpopt 

- Dat CVP enkel bezig is met koningsvraagstuk, houdt 

ook bij de vrouwen geen steek: ze vertonen een 

bijzondere belangstelling voor de repressie 

- Hulde aan de vrouwen die al jaren eraan werken 

- Laten wij onmiddellijk bekennen dat wij meer 

vrouwelijke kandidaten op de lijsten hadden 

verwacht + het is jammer dat vrouwen duidelijk 
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van verkiesbare plaatsen geweerd worden 

- De CVP rekruteert 90% van zijn vrouwen in 

Vlaanderen 

- Indien onze vrouwen dat programma kunnen 

doen uitvoeren, zullen zijn hun volk wel gediend 

hebben 

12 09/06/1949 1 ? Driekolommer 

 + foto/ond.s. 

Verslag - Delwaide: Spaak aarzelt zelfs niet om op de 

godsdienstige gevoelens van het zwakke geslacht te 

werken + de socialisten hebben een heilige schrik voor 

de meerderheid der CVP 

13 15/06/1949 1 ? Tweekolommer Opinie - De vrouwelijke stemmen – die grote onbekende 

- Kritiek op socialisten, die in hun 

verkiezingspropaganda en op hun meetings doen alsof 

zij de vrouwen hebben laten stemmen en de CVP heeft 

geprobeerd om hen buiten de politiek te houden 

- In hun rode ijver om de stemmen van de vrouwen te 

winnen, vergeten ze hoe ze het vrouwenkiesrecht 

tegengehouden hebben 

- Weerlegging van het tegenargument van de 

socialisten dat zij het reeds in oktober 1921 wilden en 

de katholieken toen niet, want de socialisten hebben 

toen hun woord verbroken 

- Minister van Binnenlandse Zaken Van Glabbeke 

(lib.) houdt het voorstel van de CVP in 1945 tegen 

- Links wilde dus het vrouwenstemrecht niet, maar eist 

nu het vaderschap van de wet op 

- De CVP gaf aan de vrouwen het kiesrecht. Zij 

zullen dit waarderen en hun steun geven aan het 

programma van de CVP 

14 15/06/1949 2 ? Eenkolommer Opinie Voor u is een zeer gewichtige taak weggelegd: aan de 

huidige ongrondwettelijkheid paal en perk te stellen! 

15 17/06/1949 2 ? Tweekolommer Nieuws X 
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16 23/06/1949 2 ? Tweekolommer Nieuws - Andere politici geraken uit vrouwelijke kiezerskorps 

niet wijs 

- Zo ligt het in haar eigen aard: stil en bescheiden, 

maar ernstig en diep 

- Interview met moederken die pleit voor het geloof 

- Doorheen de tijden hebben onze vrouwen de rol 

gespeeld, die hun door de natuur werd toegewezen 
- De vrouw weet dat goddeloosheid leidt naar 

verwarring in het maatschappelijk leven en 

bewapening en oorlog 

- Vrouwen zullen hun tijd niet verliezen, maar 

aansturen op een gezinspolitiek, die ons land zo 

broodnodig heeft 

17 23/06/1949 2 ? Tweekolommer Opinie X 

18 25/06/1949 1 ? Cartoon Cartoon “His master‟s voice…”: vrouwen stemmen volgens 

hun man en de kerk 

19 26/06/1949 1 ? Eenkolommer Opinie “We zouden willen zeggen, dat de Belgische 

stemgerechtigden straks alvorens te gaan stemmen, 

goed zullen doen te overwegen dat er géén vergelijking 

in deze mogelijk is tussen de binnenlandse politiek in 

Engeland en die op het Continent” (The Tablet) 

20 27/06/1949 1 L.D.L. Hoofdartikel  

+ foto‟s/ond.s.  

(o.a. K. Elisabeth 

in het stemhokje) 

Reportage - Vooral vrouwen gaan zo vroeg ter stembus: net of ze 

willen bewijzen dat ze aan hun eindelijk verworven 

kiesrecht zeer gehecht zijn 

- De vrouwen vormen nog overal de meerderheid. Ze 

zeggen dat ze niet veel tijd hebben te verliezen, dat ze 

nog naar de mis moeten en het eetmaal moeten 

klaarmaken voor hun echtgenoten … “die natuurlijk 

een beetje later zullen komen” 
- Tal van vrouwen lachen als ze hun kiesplicht vervuld 

hebben; het is net of ze er trots op gaan 

- Ge moet ze daar zien zitten, die menskens van 
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tachtig, negentig jaar en meer. Gebogen, verdwaasd, 

eenzaam, verlaten. “Hoe oud zijt ge, madameke?” / 

”Achtennegentig jaar, mijnheer.” / “En komt gij ook 

stemmen?” / “Ja‟k, meneer. Maar „k weet niet hoe ik 

dat moet doen. Ze hebben het mij al twee keer 

uitgelegd en ik versta het nog niet.” / “Zijt ge niet blij 

dat de vrouwen mogen stemmen?” / “Och, meneer, 

dat is „pollentiek‟, hé, en dat is toch niet voor 

vrouwen, hé. In onze tijd was het veel beter.” Een 

beetje verder staat een oud moederke met haar 

kiesbrief in de hand. Als zij het stembureau betreedt, 

geeft ze haar brief af en het treinabonnement van haar 

zoon. “‟k Heb mijn identiteitskaart verloren, mijnheer”, 

zegt ze. “Ik hoop dat dit goed is.” “Ja”, zucht een van 

de mannen van het bureau. Er zullen deze keer veel 

ongeldige stemmen zijn. 
- Beschrijving van Elisabeth die gaat stemmen: de 

nadruk wordt gelegd op welke kleding ze draagt! 

- In een ander stemlokaal staat een vrouwke met het 

biljet waarop de kandidaten voor de provincie vermeld 

staan. Dat is een groen biljet. Het vrouwke komt bij me 

en zegt: “Dat is zeker voor de CVP, hé, meneer, want 

al de propagandapapierkens van de CVP zijn in het 

groen.” Ik heb alle moeite van de wereld om haar 

aan het verstand te brengen dat het niet zo was. Het 

biljet met de lijsten van de Senaat wilde het vrouwke 

wegsmijten, “omdat het heel zeker van de 

communisten was, daar het een rode kleur had”. 

- Nu ziet men weer vooral vrouwen, jonge vrouwen 

die in lichte kledij naar het stembureau stappen en 

in het kleine hokje een geur van parfum 

achterlaten. En op dat ogenblik kijken de heren van 
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het bureau minder naar de bussen en de biljetten 

dan naar de stemhokjes… 
- Aan enkele stembureaus staan communisten bladen te 

verkopen. Ze hebben geen succes want de mensen gaan 

hen onverschillig voorbij. Niemand schijnt zich nog 

door iets te laten beïnvloeden. Met de vrouwen 

schijnen ook ‟t gezond verstand én de bezadigdheid 

hun intrede gedaan te hebben in deze 

verkiezingsdag. 
- De hoofdstad is in alle kalmte ter stembus gegaan en 

in het algemeen hadden de vrouwen de meerderheid. 

Zij hebben ook het meest geduld aan de dag gelegd: 

want we hebben moeders gezien die lange tijd in het 

rijtje stonden met een kind op de arm, of een bengel 

aan de rokken. De voormiddag bracht de 

heerschappij van de vrouwen. Vermoedelijk zal het 

vanavond andersom zijn… 

DVG 34 26/05/1949 1 Geen klein kadertje advertentie Geen 

35 27/05/1949 1-2 ? kopstuk reportage + fotootjes 

van Isabelle Blume 

en Sirene Blieck 

de verslaggever is van mening dat zo veel vrouwelijke 

propagandisten uit het hele land een goed teken zijn 

voor de verkiezingen; hij heeft de vrouwen horen 

zingen en zegt dat het vertrouwen in „onze 

Socialistische Vrouwenbeweging‟ niet meer geknakt 

kan worden; hij eindigt zijn artikel met te zeggen dat 

de vrouwen voor kinderen en gezin vertrouwen stellen 

in het socialisme; Max Buset overloopt het 

verkiezingsprogramma (gelijkheid voor M en V, 

coöperatie i/h huisgezin, voor gelijk werk gelijk loon, 

materiële steun voor een moeder die in haar keuken 

blijft en voor haar kinderen zorgt(!), werk en zekerheid 

voor allen, woningen, hulp voor jonge huisgezinnen, 

deklerikalisering v/d kinderwerken, alle studies open 
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voor alle kinderen, recht op arbeid, een ordentelijk 

pensioen voor alle vrouwen die er recht op hebben, 

maar boven alles de vereniging van vrije arbeiders in 

een vrije Internationale) en zegt dat hij ziet dat 

vrouwen zich wel degelijk voor politiek interesseren; 

hij eindigt met te stellen dat men zonder strijd en actie 

niets kan veroveren; Isabelle Blume spreekt de 

vrouwen aan als de echtgenotes van mannen die in 

opstand gekomen zijn tegen de uitbuiting; Sirene 

Blieck herinnert eraan dat het de socialisten geweest 

zijn die het vrouwenstemrecht afgedwongen hebben en 

dat de mensen moeten weten wat ze a/d socialisten te 

danken hebben; Anseele spoort de vrouwen aan om 

ook te gaan voor hun burgerlijke en economische 

rechten, de arbeiders moeten de volledige gelijkheid 

der seksen bevechten; duizenden vrouwen die nog 

huisarbeid uitvoeren moeten over veiligheid 

beschikken, België mag geen werkloosheid meer 

kennen, arbeidsdag en –week moeten anders ingedeeld 

worden, in alle raden moeten de vrouwen kunnen 

meespreken (!), in alle takken van het bedrijfsleven 

moeten zij hun plaats innemen (!), hij heeft het over het 

grote bedrog van de C.V.P. en over het feit dat zij in 

staat zijn om de klok terug te draaien, het zijn de 

vrouwen die de mannen zullen helpen het socialisme te 

verwezenlijken (hij spant dus de vrouwen voor de kar 

van de ontvoogding van de arbeiders); de verslaggever 

heeft het ten slotte over het onweerstaanbaar 

dynamisme van Mathilde Schroyens, die haar geloof 

getuigt in het socialisme der Vlaamse vrouwen; de hele 

reportage zindert van de propaganda en heeft het over 

gevoel en ontroering, stralende voormannen, alle 
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toejuichingen worden vermeld, net zoals de 

rechtverende zaal die opgezweept zweert de belofte te 

vervullen 

36 28/05/1949 5 ? hoofdartikel kiespropaganda + 

foto van 

M.Schroyens + foto 

met zicht op de volle 

zaal 

waarschijnlijk  dezelfde verslaggever als bij nr. 35: 

zelfde toon, zelfde beschrijvingen; op een bepaald 

moment wordt een koningsgezinde vrouw uit de zaal 

gezet – ze wordt beschreven als “een door de 

Leopoldsfurie besmette hysterische vrouw”; voorzitster 

Stas zegt dat de C.V.P rekent op de onwetendheid, de 

politieke onrijpheid en de godsdienstzin die nog steeds 

in onze vrouwen wortelt, maar dat de socialistische 

partij daarentegen rekent op het gezond verstand van 

de arbeidersvrouw; verslaggever zegt dat de partij het 

meent met de ontvoogding v/d vrouw omdat 

M.Schroyens op een verkiesbare plaats op de 

kandidatenlijst voor de Kamer verschijnt; Schroyens 

zelf zegt dat de vrouwen zich niet zullen laten vangen 

door holle slogans van andere partijen en vat het 

verkiezingsprogramma in drie woorden samen (“een 

gelukkig gezin”); Achiel Van Acker geeft 

onomwonden toe dat de vrouwen de socialisten aan de 

overwinning zullen moeten helpen 

37 01/06/1949 1, 6 Paul-

Henri 

Spaak 

hoofdartikel tekst v/d toespraak de socialisten zijn duidelijk bang voor de “aarzeling” 

v/d vrouwen en voor “officiële of onderduimse 

inmenging van de Kerk in de kiesstrijd”; Spaak zegt 

tegen de vrouwen dat de uitslag van hen zal afhangen 

want ze zijn talrijker dan de mannen; hij legt uit niet te 

begrijpen waarom een gelovig (lees: katholiek) iemand 

niet voor de socialisten zou kunnen stemmen – hij pleit 

voor scheiding van godsdienst en politiek (d.i. 

scheiding van kerk en staat), uiteraard gedeeltelijk om 

de vrouwen over de streep te trekken 
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38 11/06/1949 5 ? tweekolommer kiespropaganda de vrouwen worden gepaaid om voor de socialisten te 

stemmen (zij kennen misschien nog meer van politiek 

dan de mannen, zo wordt gesuggereerd en „de vrouwen 

zagen wat er gebeurde‟); het vrouwenkiesrecht wordt 

hier voorgesteld als een natuurlijke eis van de 

socialisten, maar ze vergeten er wel bij te vertellen dat 

ze het uit angst zo lang mogelijk tegengehouden 

hebben (wat als de vrouwen zouden stemmen zoals 

meneer pastoor voorschreef of zoals hun echtgenoot 

het deed?); nu zeggen ze dat alleen een klerikaal kan 

denken dat vrouwen zich door meneer pastoor zouden 

laten beïnvloeden; de propaganda speelt goed in op de 

fierheid/eigenwaarde van vrouwen (in de trant van: de 

andere partijen denken dat vrouwen dom zijn, maar wij 

socialisten weten wel beter – een pertinente leugen dus, 

want zij dachten het ook (allemaal waren ze bang); „de 

tijd is voorbij dat men de vrouw kon opsluiten in haar 

woning‟; ze noemen de katholieken en de liberalen de 

„nieuwe kampioenen van de zaak der vrouw‟ en zijn er 

zeker van dat de vrouwen de spot tegen de socialisten 

niet zullen vergeten en dat ze de andere partijen zullen 

misprijzen omdat ze hen voor zo dom hielden 

39 17/06/1949 3 Belga 1 paragraafje kortbericht geen 

HLN 57 25/06/1949 1 ? Tweekolommer Opinie - Dag van bijzondere betekenis 

- Hervorming drong zich al jaren op en was in andere 

landen al verwezenlijkt, dus hier slechts een 

achterstand die werd ingehaald 

- In feite werd de indruk verwekt, dat het 

vrouwenkiesrecht in zekere mate “gekocht” werd, 

in ruil voor zogenaamde structuurhervormingen 
- De vrouwen zullen rustig en waardig zijn 

- Niemand meer dan zij, aan wie de zorgen van het 
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gezin toevertrouwd zijn, hebben beter de nadelige 

gevolgen kunnen ondervinden van de dirigistische 

politiek, die door de christelijke volkspartij en de 

socialisten gevoerd werd 

- Betoog dat de liberalen vrouwen in 

staatsbetrekkingen hebben toegelaten, hen de ambten 

van notaris en magistraat hebben laten bekleden, de 

organisatie en de ontwikkeling van het middelbaar 

onderwijs geregeld hebben, gelijk loon voor gelijk 

werk geëist hebben en voor de gelijkheid van 

echtgenoten voor de wet gevochten hebben 

58 26/06/1949 1 ? Tweekolommer Opinie Kritiek op katholiek en socialistisch beleid 

59 27/06/1949 1, 2, 4 ? Hoofdartikel  

+ foto‟s/ond.s.  

(o.a. K. Elisabeth 

in het stemhokje) 

Reportage - Het verkiezingsbeeld schijnt niet beïnvloed te zijn 

geworden door de deelneming van de vrouwen. 

Evenals de mannen hebben de vrouwelijke kiezers 

zich laten leiden door de algemene belangen. De 

mislukkingen van de regeringspolitiek hebben indruk 

gemaakt. 

- Terwijl de meeste vrouwen zich na het vervullen 

van hun kiesplicht dadelijk huiswaarts spoedden, 

bleven vele mannen nabij de kieslokalen hun 

vooruitzichten nopens de uitslagen bespreken 

- Stemmen van Elisabeth: ook hier kleding beschreven 

- Oudste vrouw van het land mocht bijna niet kiezen 

60 29/06/1949 4 ? Eenkolommer Nieuws X 
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3.3. De eerste vrouwelijke minister (juli 1965) 

 

Krant Nr. Wat (1) Wat (2) Waar Wanneer Wie Waarom Hoe 

DS 21 Kop: Minister van gezin 

poedert zijn neus… 

 

Lead: Spreken over alles 

en nog wat met mevrouw 

De Riemaecker 

 

Geen politiek interview maar 

een gesprek over koetjes en 

kalfjes; staat stijf van de 

stereotiepen 

Ministerie Na de eerste 

kabinetszitting 

Marguerite De 

Riemaecker –

Legot van de 

CVP 

1
ste

 

vrouwelijk

e minister 

in België 

Politiek incident? 

22 Kop: Nu vooruit met 

ministerie van gezin! 

Nieuwe bevoegdheid, waar de 

Bond al lang om vroeg 

  Marguerite De 

Riemaecker –

Legot van de 

CVP 

1
ste

 

vrouwelijk

e minister 

in België 

+ 1
ste

 min. 

van Gezin 

Wens van Bond + dank 

aan formateur 

DVG 40 Kop: Regering HARMEL-

SPINOY gevormd 

De nieuwe B.S.P.-C.V.P.-

regering 

 De dag voor 

de 

eedaflegging 

   

41 Kop: Regering Harmel-

Spinoy legde eed af bij de 

Koning 

Een regering samenstellen in 

België: geen sinecure 

     

HLN 61 Kop: Nieuwe regering legt 

eed af 

Samenstelling regering Wetstraat 

16 

    

62 Kop: De eerste 

vrouwelijke Belgische 

minister houdt van „The 

Shadows‟ en breien 

Een eerste interview mét 

vragen naar haar organisatie, 

haar  plannen en grootste 

betrachting 

Thuis Vrij kort na 

haar 

aanstelling 

Marguerite De 

Riemaecker –

Legot van de 

CVP 

1
ste

 

vrouwelijk

e minister 

in België 

+ 1
ste

 min. 

van Gezin 
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Krant Nr. Datum Pagina Auteur Soort Genre Kritiek 

DS 21 29/07/1965 1-2 Verslaggever  

(wie?)       

Hoofdartikel met 2 foto‟s en 

cv 

Interview De krant vraagt zich af of haar aanstelling slechts een politiek 

voorval is dan wel het begin van een reeks vrouwel. min. 

22 30/07/1965 2 Frans Van 

Mechelen 

(voorzitter BGJG) 

Vergezeld van cartoon Vrije 

tribune 

Felicitaties aan de 1
ste

 vrouwel. min. en aan de 1
ste

 min. v/h 

Gezin; de cartoon klaagt het grote aantal min. aan en beeldt 

De Riemacker af met een kinderwagen en kind 

DVG 40 28/07/1965 1, 6 ? Hoofdartikel met de 

samenstelling van de nieuwe 

ploeg 

Verslag + 

overzicht 

Mededeling: voor het eerst in de geschiedenis (sec) 

41 29/07/1965  1, 6, 7 Jos Van Eynde 

(voorzitter BSP) 

Kopstuk of hoofdartikel Analyse/ 

opiniestuk 

De auteur noemt de aanstelling van De Riemaecker 

onvermijdelijk, aangezien wij dertig jaar achterlopen op 

Engeland. 

HLN 61 29/07/1965 1, 4 ? Eenkolommer met grote 

groepsfoto en foto van De 

Riemacker (met cv) 

Nieuws-

bericht 

 

62 30/07/1965 2 Rita De Doncker Hoofdartikel met foto Interview De journaliste ziet de meerwaarde in van een vrouw als 

minister bevoegd voor het gezin en stelt ook de politiek 

relevante vraag naar haar grootste betrachting. 
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3.4. De staking bij FN-Herstal (februari-mei 1966) 

 

Krant Nr. Wat (1) Wat (2) Waar Wanneer Wie Waarom Hoe 

DS 23 Kop: Stakende 

vrouwen 

leggen FN stil 

hele fabriek ligt plat 

wegens looneis v/d 

vrouwen 

FN-

Herstal 

sinds 

woensdag-

ochtend 

3000 arbeidsters ze willen 

hetzelfde 

loon als de 

mannen 

(gelijk loon 

voor gelijk 

werk) 

proteststaking – 

ze leveren geen 

onderdelen aan de 

mannen, die dus 

ook niet meer 

kunnen werken 

 

24 Kop:  

FN-staking 

duurt nu al 

twee weken 

de looneisen van de 

vrouwen + het 

tegenvoorstel van de 

directie + de vgl. met de 

looncategorieën van 

Fabrimetal (daar 

verdienen 90 % van de 

vrouwen minder dan het 

minimum voor mannen) 

FN-

Herstal 

sedert twee 

weken 

nu nog maar 2500 eis van 

gelijk loon 

voor gelijk 

werk 

door het werk 

neer te leggen 

25 Kop: 
Vrouwenstaking 

bij FN-Herstal 

gaat 4
e
 week in 

Drieduizend 

arbeidsters 

eisen gelijk 

loon voor 

gelijk werk 

3000 vrouwen maken 

geschiedenis  in Europa 

(1
e
 uitgesproken 

vrouwenstaking voor 

specifiek eigen eisen) + 

uniek feit i/d 

geschiedenis v/d 

vakbeweging 

(pilootstaking) + 

bemiddelingspogingen 

tot dusver falend 

FN-

Herstal 

bijna een maand 3000 vrouwelijke 

arbeiders + de 

christelijke en de 

socialistische 

vakbonden 

toepassing 

van het 

beginsel uit 

het Verdrag 

van Rome: 

1 januari 

1966 werd 

bepaald als 

tijdstip voor 

de 

uitvoering 

van de 

geen 

stakingsposten, 

geen betogingen, 

enkel voltallige 

bijeenkomsten 

tijdens de 

vergaderingen 
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gelijkschak

eling 

26 Kop:  
“Voor gelijk werk 

gelijk loon” 

In Herstal 

staken vrouwen 

nu reeds zeven 

lange weken 

 

getuigenissen over 

leefsituatie, loon,  

arbeidsvoorwaarden en 

randvoorwaarden v/d 

vrouwen + de werking 

v/h vrouwencomité + 

aanklacht dat „les 

femmes-machine‟ 

minder verdienen dan de 

ongeschoolde arbeiders 

+ eis van 4,29 fr. opslag 

per uur voor de vrouwen 

a/d machines en 3,29 

voor de andere (directie 

biedt 1 fr. aan) + één 

keer/week 

massavergadering + 

donderdag 7 april zullen 

ze door de straten van 

Herstal trekken  

 zeven weken 3000 arbeidsters 

(jonge en oudere 

vrouwen) + de 

vakbonden 

gelijk loon 

voor gelijk 

werk 

wilde staking met 

een onregelmatig 

karakter 

27 Kop:  
Vrouwen schrijven 

geschiedenis 

Tweeduizend 

stakende FN-

arbeidsters 

trekken door 

Herstal 

de FN-arbeidsters 

schrijven sociale 

geschiedenis: eerste 

arbeidstersbetoging voor 

het principe „gelijke 

arbeid, gelijk loon‟: 

vrouwen uit alle regio‟s 

en m/v uit alle syndicale 

afdelingen; volledige 

beschrijving van de stoet 

Herstal bij 

Luik 

(straten + 

zaal v/h 

Volkshuis) 

Witte 

Donderdag 

2000 staaksters gelijk loon 

voor gelijk 

werk 

optocht door de 

straten 
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mét fanfare 

28 Kop:  
Staking in FN-

fabriek te Herstal 

na 79 dagen 

beslecht 

Vrouwen 

winnen 

loonpleit 
Werk wordt 

binnen drie dagen 

hervat 

Bemiddelingsvoorstel: 

directe loonsverhoging 

van 2 fr. /uur en een 

loonaanpassing van 0,75 

fr. op 1 januari 1967 (de 

regering stelt hiervoor 

een bedrag van 5 miljoen 

ter beschikking); 

aanvaard met een 

overgrote meerderheid 

van 85 procent; deze 

loonsverhoging is bijna 

een gelijkschakeling met 

de lonen v/d mannen 

Herstal na 79 dagen de staaksters, de 

vakbondsafgevaar

digden, de sociale 

bemiddelaar, de 

adjunct-

kabinetschef van 

het departement 

arbeid,  een 

vertegenwoordige

r v/d minister, de 

FN-directie 

om het 

werk te 

kunnen 

hervatten: 

een  directe 

loonsverho

ging om zo 

gelijkgesch

akeld te 

worden met 

de mannen 

(hetzelfde 

loon voor 

hetzelfde 

werk) 

staking, 

solidariteitsbeweg

ing, spectaculaire 

vrouwenoptocht, 

mondiale 

belangstelling; 

 gevolg: een 

akkoord 

DVG 42 Kop: 

3.000 F.N.-

Arbeidsters in 

Staking te 

Herstal 

het aantal werklozen zal 

nog veel groter worden 

indien de 

onderhandelingen niet 

tot een akkoord leiden 

Herstal prille begin v/d 

staking 

3000 arbeidsters zegt men 

niet 

staking 

43 Kop: 
Socialistisch 

wetsvoorstel 

Gelijk loon, 

voor gelijk 

werk 

socialistisch 

wetsvoorstel tot 

invoering van gelijke 

beloning (Gerbinet en 

Schroyens), omdat de 

verbintenissen op 15 

maart 1966 nog steeds 

niet nagekomen waren + 

plus hulde van socialist. 

Kamerfractie a/d 

stakende arbeidsters te 

Kamer 

van 

Volksver-

tegenwoor

digers 

 

Socialis-

tische 

Kamer-

fractie 

 

 

 

 

 

Donderdag-

ochtend 

de Kamerleden 

Gerbinet en M. 

Schroyens (2 

dames) 

 

uiteenzetting door 

G.Copée-Gerbinet 

de wetgever 

moet 

optreden  

omdat 

binnen de 

paritaire 

comités niet 

beslist werd 

om art. 119 

v/h Verdrag 

van Rome 

wetsvoorstel 
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Herstal, na uiteen zetting 

binnen Socialist. 

Kamerfractie + het 

wetsvoorstel heeft tot 

een conflict geleid – er 

volgt een interpellatie 

v/d indieners 

in praktijk 

om te zetten 

(het 

verschil tss 

de lonen 

van M en 

V, voor 

gelijk werk 

welteversta

an, 

geleidelijk 

opheffen en 

dit volledig 

tegen 1 

januari 

1965) 

44 Kop: 
Interpellatie in de 

Kamer 

Vrouwenstakin

g te Herstal 

Aanleiding tot 

vinnig Debat 

waarin 

MATHILDE 

SCHROYENS 

(soc.) zich laat 

gelden 

overzicht van een reeks 

interpellaties + het 

antwoord v/d minister 

Kamer 

van 

Volksver-

tegenwoor

-digers 

de dinsdag vooral de dames 

Gerbinet en 

Schroyens 

ze willen 

weten 

waarom het 

conflict niet 

opgelost 

geraakt en 

wat de 

minister 

van plan is 

interpelleerden 

minister Servais 

(van 

Tewerkstelling en 

Arbeid) 

45 Kop:  

Geestdriftige 

Betoging van 

3000 stakende 

Arbeidsters te 

beschrijving  stoet 

(vlaggen, spandoeken , 

uitbundige sfeer), 

omgeleid dr 

burgemeester om niet 

Herstal donderdagvoor

middag 

meer dan 3000 

arbeidsters (FN en 

ACEC), 

vakbondsafgevaar

digden en 

gelijke 

verloning + 

einde a/d 

uitbuiting 

der 

betoging i/d 

straten van 

Herstal + daarna 

bijeenkomst i/h 

Volkshuis 
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Herstal a/d fabriek voorbij te 

komen en zo incidenten 

te vermijden; de 

Internationale werd 

gezongen, zowel buiten 

als binnen  (ook door de 

ACV-vakbondsman); in 

het bomvolle Volkshuis 

werden eerst de 

telegrammen met 

steunbetuigingen 

voorgelezen (uit binnen- 

en buitenland) en daarna 

volgden de toespraken 

werkloze 

arbeiders 

vrouwen (toespraken) 

46 Kop: 

Werkhervatting 

in ACEC te 

Charleroi 

algemeen 
Woensdag: 

verzoeningspoging 

in het FN-

vrouwenconflict 

De syndicale 

Strijd van de 

Vrouwen 

onderling akkoord tot 

verzoening als gevolg 

van vergadering op het 

ministerie (staat in 

communiqué van 

ministerie) 

Brussel: 

ministerie 

van 

Tewerkste

lling en 

Arbeid 

(a); 

Herstal (b) 

Maandag-

namiddag 

de adjunct-

kabinetschef, de 

sociaal 

bemiddelaar en de 

betrokken partijen 

(a);  

de arbeidsters en 

hun 

vertegenwoor-

digers & de 

werkgever en zijn 

vertegenwoordige

rs (b) 

 

gelijk loon 

voor gelijk 

werk 

Voorlichtings-

vergadering (a)+ 

contactvergaderin

g (b) 

47 Kop:  

GEMEENSCH

APPELIJK 

FRONT 

betoging toont nogmaals 

de hechtheid v/h 

gemeenschappelijk 

vakbondsfront aan ; 

van 

Herstal 

naar Luik 

Maandag-

namiddag 

duizenden 

vrouwen en 

arbeidsters (ook 

uit andere 

gelijk loon 

voor gelijk 

werk 

manifestatie om 

sympathie en 

solidariteit te 

betogen 
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betoogde te 

Luik voor 

gelijk Loon 

voor gelijk 

Werk 
Manifestatie 

verliep rustig, al 

veroorzaakte 5 

km-lange stoet 

verkeersopstoppin

gen 

resultaat van 11 weken 

staking: steun publieke 

opinie; 5 km lange stoet; 

op één van de 

spandoeken de vraag om 

de steun v/d Luikse 

parlementsleden; 

sommige borden werden 

door Luikse mannen 

gedragen; de voorzitster 

v/h stakingscomité 

benadrukte de 

solidariteit van de FN-

arbeiders; na afloop van 

de stoet was er een 

meeting voor het 

gebouw van het ABVV 

(met een rode en groene 

vlag aan de gevel) 

fabrieken en grote 

magazijnen!), 

vakbondsafgevaar

digden (ACV en 

ABVV), werkloze 

mannen, 

vrouwenorganisati

es en buitenlandse 

delegaties 

48 Kop: 
In triomfstoet 

terug naar de 

fabriek: 

3500 FN-

Staaksters, na 

79 Dagen, 

terug aan het 

Werk 

+ zeer lange 

onderkop (zie 

scan) 

voorstel met 85 % van 

de stemmen aanvaard: 

erkenning v/h principe 

„gelijk loon voor gelijk 

werk‟ en twee 

loonsverhogingen (2 F/u 

na de werkhervatting en 

0,75 F na 1 januari 

1967); de werkhervatting 

zal in triomfstoet 

gebeuren met de vlag op 

kop; het protocol van 

overeenkomst wordt 

Herstal na 79 dagen 3500 arbeidsters gelijk loon 

voor gelijk 

werk 

zesde 

bemiddelingsvoor

stel (woensdag) 

aanvaard op 

donderdagnamidd

ag 
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integraal overlopen  

49 Kop: 
Syndicale kroniek 

Twee stakingen 
Een 

vrouwenstaking 

opsomming v/d 

hoofdlijnen + reclame 

voor de socialistische 

vakbond 

Herstal twaalf lange 

weken 

FN-arbeidsters gelijk loon 

voor gelijk 

werk 

wilde staking 

HLN 63 Kop:  

3.000 Vrouwen 

van Herstal 

staken verder 

vrijdagnam. zal een 

sociaal bemiddelaar een 

verzoeningsvergadering 

voorzitten; de geplande 

stakersbijeenkomst 

wordt verplaatst 

FN-

fabrieken 

te Herstal 

 3000 vrouwen gelijk loon 

voor gelijk 

werk 

ze staken verder 

64 Kop: 
Staking duurt nu 

36 dagen 

Vrouwen van 

Herstal trokken 

er uit voor 100 

ten honderd 

de vrouwen hebben neen 

gezegd tegen het 

akkoord tussen 

vakbonden en wekgever 

(is wat voorafging aan 

de staking), de staking 

zelf en de 

bemiddelingspogingen 

tot nu toe, de voorstellen 

tegenover de eisen („kat 

en hond‟)+ de historiek 

van het principe gel. 

loon voor gel. werk (met 

uitleg van wat men 

vandaag 

functieclassificatie 

noemt) 

Herstal 36 dagen 

geleden 

begonnen 

3000 arbeidsters 

uit de 

metaalverwerkend

e nijverheid 

(wapenfabriek 

FN) 

hetzelfde 

loon als de 

mannen 

voor 

hetzelfde 

werk 

neerlegging van 

het werk 

65 Kop: 

Staking der 

arbeidsters te 

Herstal duurt 

nieuw voorstel met twee 

loonsverhogingen 

verworpen, in navolging 

v/d A.C.E.C. Charleroi 

Herstal Vrijdag-

namiddag 

A.C.E.C.-

arbeidsters 

voor 

dezelfde 

reden als de 

arbeidsters 

staking 
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voort: nieuw 

voorstel 

verworpen 

van FN 

(was een 

kleinere 

staking, 

tegelijkertij

d met de 

grote van 

FN) 

66 Kop:  

F.N.-

arbeidsters 

betogen te 

Herstal zonder 

incidenten 

de honderden meters 

lange stoet trok meer dan 

een uur door de straten 

v/d gemeente 

Herstal sedert weken FN-arbeidsters hier wordt 

niet gezegd 

waarom  ze 

staken 

betoging in stoet, 

samen met 

stakende vrouwen 

van A.C.E.C. en 

talrijke werkloze 

arbeiders 

67 Kop: 

Vrouwen 

aanvaarden 

Vergelijk te 

Charleroi 

enkel de laatste 

paragraaf gaat over 

Herstal, met name over 

de verzoeningspoging 

v/d regering  

Charleroi/

Herstal 

sedert 16 

februari 

arbeidsters in de 

metaalverwerkend

e nijverheid te 

Charleroi en 

Herstal 

geschil 

m.b.t. 

vrouwen-

loon 

wilde staking 

68 Kop: 

Akkoord bij 

FN na twaalf 

Weken Staking 
Werkhervatting 

maandag? 

goedkeuring voorstel 

met 1320 tegen 205 

stemmen; bij 

werkhervatting een 

loonsverhoging met 2 

fr./uur, gevolgd door een 

2
de

 aanpassing met 0,75 

fr. op 1 januari 1967; de 

vrouwen eisten eerst 

3,90/4,29 fr. – de 

directie was eerst slechts 

bereid tweemaal 0,50 fr. 

toe te kennen; een 

Herstal donderdagnami

ddag 

werknemers en 

directie – regering 

als bemiddelaar 

Loons-

verhoging 

om het werk te 

kunnen hervatten 
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commissie zal het 

rangschikkingstelsel 

herzien om V en M in 

een en dezelfde 

loonhiërarchie te 

plaatsen 

69 Kop: 
Gelijk loon voor 

gelijk werk 

Het verzet der 

vrouwen 

aankondiging betoging 

op 2 juni van actiecomité 

„Gelijk loon voor gelijk 

werk‟; historiek v/h 

principe (art. 119 v/h 

Verdrag van Rome); 

ongelijke 

loonclassificatie; 

bijzondere commissies 

moeten een nieuwe 

rangschikking v/d 

arbeidswaarden 

opstellen 

Herstal  3000 arbeidsters gelijk loon 

voor gelijk 

werk 

wilde staking 

 

Krant Nr. Datum Pagina Auteur Soort Genre Kritiek 

DS 23 18/02/1966 2 ? eenkolommer nieuwsbericht de regel „gelijk werk, gelijk loon‟ wordt NOG 

NIET toegepast; er wordt dus op gewezen dat de 

fabriek wel degelijk in de fout gaat door het 

Verdrag van Rome niet toe te passen; 

tegelijkertijd hebben de vrouwen de hele fabriek 

VERLAMD (geladen woord) 

 24 02/03/1966 2 ? eenkolommer  nieuwsbericht één geladen woord: staking duurt nu AL twee 

weken  

 25 14/03/1966 5 Jaak 

Veltman 

kopstuk/hoofdartikel reportage ter plekke 

(gedeelte interview) 

geen genderneutraal taalgebruik, soms zelfs 

ronduit seksistisch: zusterlijk verenigd, Eva‟s 

dochters (alsof men ooit zou schrijven „Adams 
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zonen‟), het zwakke geslacht, Eva ontpopt zich 

niet als een feeks, als uitsmijter volgende zin: 

“juist omdat zij zo rustig en vastberaden zijn, 

hebben wij er geen vrouwen aan” (uit de mond 

van een vakbondsman); 

de journalist heeft kritiek op het feit dat de 

mannen de dupe zijn en naar „de dop‟ moeten; 

een vakbondsafgevaardigde zegt dat als het 

mislukt de werkneemsters in alle EEG-landen er 

de gevolgen van zullen dragen (de staking kent 

dus een grote inzet); 

de journalist prijst wel de voorbeeldigheid v/d 

staking 

 26 02/04/1966 2 Tilly 

Stuckens 

kopstuk reportage ter 

plekke/interview 

de mannen begrijpen de staaksters en vinden hun 

gedrag kranig; de vrouwen klagen zelden; ze 

beseffen ook hoe sterk ze staan (ze kunnen een 

hele fabriek platleggen); Stuckens huivert van het 

woord „femmes-machine‟ en ook van de staking 

zelf (waarom?) – ze suggereert dat die staking 

voor sommige moeders een buitenkansje zou 

kunnen zijn (ze krijgt direct lik op stuk) 

 27 08/04/1966 1-2 Tilly 

Stuckens 

hoofdartikel op p.1: foto van 

optocht + lead 

erboven (kop: Om 

gelijke beloning); 

op p.2: reportage ter 

plekke 

de betoogsters zijn „overtuigd‟ (dat wordt 

geregeld benadrukt) en „opgewekt‟; „ze zijn op 

hun paasbest naar HUN betoging gekomen‟; een 

vrouwenbetoging als een „feest, met veel emoties 

en kleuren‟; „winkeliers en burgers kijken 

glimlachend toe, ogenschijnlijk zelfs met 

sympathie‟; de mannelijke sprekers moedigen de 

vrouwen aan en benadrukken de 

princiepskwestie; op de opschriften valt de term 

„gelijke kansen‟ te lezen; er zijn telegrammen  

met nationale (de Belg. Afdel. v/d Intern. 
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Vereniging der Demokratische Juristen, arbeiders 

en bedienden uit het Luikse) en internationale 

steun (van vrouwenorganisaties); de mannelijke 

werklozen lopen achteraan mee, vooraan lopen de 

vakbondsafgevaardigden - geen enkele vrouw 

onder hen -  dus de ondergeschikte toestand van 

de vrouw wordt hierdoor nog maar eens pijnlijk 

duidelijk, aldus Tilly Stuckens; in het Volkshuis 

zijn er heel wat toespraken, waaronder iemand 

van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen; 

T.S. kan zich niet van de indruk ontdoen dat de 

vakbonden munt slaan uit deze delicate situatie; 

de journaliste eindigt met de hoop uit te spreken 

dat de vrouwen die zo dapper en met opgeheven 

hoofd door de straten gestapt hebben, overtuigd 

van hun recht, ook weer met opgeheven hoofd de 

fabriek terug zullen kunnen betreden 

 28 06/05/1966 1 ? grootste kop op 

voorpagina + 

eenkolommer 

nieuwsbericht de verslaggever eindigt met een overzicht en wijst 

erop dat niet enkel het principe van gelijk loon 

voor gelijk werk op het spel stond, maar ook de 

onbestaande vertegenwoordiging van arbeidsters 

in vakbonden en ondernemingsraden, „alleszins 

een ongerijmde toestand daar waar de 

vrouwelijke werkneemsters in de meerderheid 

zijn‟  

DVG 42 19/02/1966 7 ? 2 paragraafjes kortbericht er wordt helemaal niets gezegd over het waarom; 

blijkbaar telt enkel het feit dat er reeds 1000 

mannen werkloos geworden zijn (zie het titeltje 

boven het 2
de

 paragraafje: „Mannen werkloos‟) 

 43 01/04/1966 8 ? lange eenkolommer nieuwsbericht  er wordt geen uitleg gegeven bij de vermelding 

v/h conflict 

 44 06/04/1966 6 ? driekolommer verslag + kleine de interpellanten oogsten applaus; Gerbinet geeft 
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foto van Schroyens voorbeelden v/d loondiscriminatie en brengt 

hulde aan de moed en strijdvaardigheid van de 

FN-arbeidsters die al zeven weken kalm en 

zonder stakingspiketten staken; ze zegt dat er veel 

te weinig inspanningen geleverd worden om de 

problemen v/d werkende vrouwen op te lossen 

(zo zijn er in het hele land slechts 80 

bewaarplaatsen voor kinderen); Schroyens vraagt 

of het recht v/d vrouw op gelijk loon voor gelijk 

werk minder eerbiedwaardig is dan bijv. de 

taalrechten van sommige minderheden (!); voor 

haar is dit even belangrijk als het stemrecht; ze 

stelt ook vast dat alle vooroordelen tegen de 

gelijkheid der seksen nog niet uitgeroeid zijn , ze 

benadrukt ook dat gelijk loon voor gelijk werk 

geen enkel nadeel meebrengt voor de mannen ; 

voor haar staat het vast dat de industrie 

vrouwelijke werkkrachten nodig heeft; onze 

meisjes en jonge vrouwen krijgen een behoorlijke 

opleiding – indien zij later niet werken, heeft men 

miljarden verspild; Schroyens weerlegt 

vervolgens de vele drogredenen die tegen 

vrouwenarbeid worden ingeroepen: op maandag 

ligt het absenteïsme hoger bij de mannen dan bij 

de vrouwen, zodra vrouwen verantwoordelijke 

taken krijgen zijn zij veel minder afwezig of 

veranderen zij minder snel van onderneming; in 

onze moderne mij. zijn nieuwe behoeften 

ontstaan (die aan de basis liggen v/d econ. bloei), 

behoeften die enkel dankzij het loon v/d 

werkende vrouwen ingevuld kunnen worden 

 45 08/04/1966 1, 5 ? tweekolommer reportage (ter „hier en daar blijken van sympathie‟; 
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plekke) „onverzettelijke wil v/d stakende arbeidsters om 

te strijden voor de sociale emancipatie v/d 

vrouw‟; de verplichte werkloosheid van 4000 

mannen wordt nu tussen haakjes vermeld; 

sprekers wijzen op het nieuwe hoofdstuk i/d 

geschiedenis v/d Europese arbeidersbeweging (de 

strijd om gelijk loon voor gelijk werk zal zonder 

ophouden gevoerd worden); Remouchamps v/h 

ACV noemt premier Vanden Boeynants een 

„couillon‟ omdat hij in een tv-programma niets 

antwoordde op een vraag over het principe „gelijk 

loon voor gelijk werk‟; voor de socialistische 

vakbeweging is de staking geheiligd;  onder meer 

Irène Pétry (i/d krant geschreven als „Patry‟) v/d 

Franstalige vleugel v/d Socialistische 

Vooruitziende Vrouwen (zal later staatssecretaris 

worden)  uitte haar bewondering voor de strijd 

v/d staaksters 

 46 19/04/1966 1, 7 ? eenkolommer nieuwsbericht geen 

 47 26/04/1966 3 ? kopstuk reportage (ter 

plekke) plus foto 

v/d zingende 

vrouwen 

verslaggever merkt op dat de staaksters erin 

geslaagd zijn de publieke opinie wakker te 

schudden en op hun hand te krijgen; Irène Pétry 

ziet de staking als het begin v/d ontvoogding v/d 

arbeidsters op ieder gebied; Robert Lamblon van 

het A.B.V.V. zegt dat men de gelijke bezoldiging 

kan vergelijken met de wetten op de 

rassengelijkheid: ze worden wel gestemd, maar 

niet toegepast 

 48 06/05/1966 1, 7 ? kopstuk lang nieuwsbericht de 3500 arbeidsters hebben „gewonnen‟; de 

loonsverhoging komt voor 70 % tegemoet a/d 

hoogste looneis die in de afgelopen twaalf weken 

ooit is geformuleerd! 
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 49 09/05/1966 1 ? tweekolommer syndicale kroniek een „primeur‟, een „met passie geladen 

beweging‟; „de vrouwen van de FN hebben het 

dan maar eens met de grove middelen 

geprobeerd‟; hun grote overwinning zal aan alle 

vrouwen ten goede komen; de patroons zullen nu 

wel beginnen na te denken; de arbeidende 

vrouwen hebben een paar lessen te trekken uit 

deze staking, nl. dat er nog strijd nodig zal zijn ! 

(want alle onrechtvaardigheden en ongelijkheden 

zullen niet vanzelf verdwijnen); ze hebben het 

twaalf weken kunnen volhouden omdat ze 

uitzonderlijk goed georganiseerd waren (voor 

meer dan 90 %); de kroniek eindigt met een 

pleidooi voor de vakbondswerking: de mannen en 

de vakbonden kunnen en willen helpen, maar de 

vrouwen zullen zelf de weg naar de vakbonden 

moeten vinden – andere vrouwen moeten ook die 

oude waarheid kennen van „Verenigd zijn wij 

sterk‟ (dat is uiteraard juist, maar het doet toch 

een beetje afbreuk aan de strijd van de vrouwen 

zelf + de vakbonden zijn sluw genoeg om munt te 

slaan uit deze overwinning) 

HLN 63 25/02/1966 3 ? 2 paragraafjes kortbericht geen 

 64 23/03/1966 4 R.Adams kopstuk analyse 3000 vrouwen „veroorzaakten‟ de werkloosheid 

van 4000 andere arbeiders; 

volgens de journalist houden de vrouwen 

„halsstarrig‟ vast aan hun eis (na 36 dagen), want 

volgens hem zal het een tijd duren eer vrouwen 

evenveel zullen verdienen als mannen (hoewel hij 

eindigt met te zeggen dat het geen jaren meer kan 

duren eer men tot een bevredigende oplossing 

komt); hij geeft toe dat België op gebied van 
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gelijkheid een achterstand heeft opgelopen t.o.v. 

Frankrijk, Italië en Nederland; het principe van 

gelijk loon voor gelijk werk is voor hem een 

eenvoudige formulering die in werkelijkheid tot 

zeer ingewikkelde toestanden leidt  

 65 02/04/1966 3 ? één paragraaf nieuwsbericht geen 

 66 08/04/1966 4 L.V. eenkolommer nieuwsbericht geen (wat een verschil met de reportage van 

DS!); de verslaggever vindt het enige belangrijke 

het feit dat er geen incidenten waren – hij zegt 

niets over de reden v/d staking 

 67 20/04/1966 4 R.A. langere eenkolommer nieuwsbericht „scherpste geschil omtrent het vrouwenloon‟ 

 68 06/05/1966 3 ? lange eenkolommer nieuwsbericht geen – sec verslag 

 69 10/05/1966 1 René 

Adams 

kopstuk analyse/opiniestuk belangrijkste sociale beweging, tot over de 

landsgrenzen; de wilde staking is losgebroken 

juist omdat de vakbonden hadden ingestemd met 

een lichte loonaanpassing die geen rekening hield 

met het gelijkheidsprincipe; Adams spreekt de 

hoop uit dat de tewerkstelling van vrouwen niet 

alleen zal onderzocht worden vanuit het 

loonperspectief, maar ook vanuit het oogpunt van 

de arbeidsomstandigheden, die dan emancipatie 

en democratische gelijkheid moeten mogelijk 

maken 
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Socialistische propaganda i.v.m. vrouwenstemrecht 

(AMSAB-affiche, uit: Humo nr. 17 – 27 april 2010) 

26 juni 1949: de Belgische vrouwen nemen voor het eerst 

deel aan de parlementsverkiezingen                                

(Foto KADOC – KUL, uit: Senaat nr. 16 – najaar 2008) 

28 juli 1965: aanstelling van Marguerite De Riemaecker, 

de eerste vrouwelijke Belgische minister                         

(Foto BELGA, uit: Van Molle & Gubin, 1998, p. 292) 

25 april 1966: FSP-delegatie op weg naar Luik tijdens de 

solidariteitsmars ter ondersteuning van de FN-staaksters   

(Foto IEV – J. Rousseau, uit: Van Molle & Gubin, 1998, p. 158) 
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5. Lijst met afkortingen 

 

Afkorting Betekenis 

RoSa Rol en Samenleving 

PGFB Parti Général des Femmes belges 

KAV Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging 

VOK Vrouwenoverlegkomitee 

VFP-PFU Verenigde Feministische Partij - Parti Féministe Unifié 

PAG Pluralistische Actiegroep voor Gelijke Kansen van Man en Vrouw 

SVV-FPS Socialistische Vooruitziende Vrouwen – Femmes Prévoyantes Socialistes 

BWP Belgische Werkliedenpartij 

BSP-PSB Belgische Socialistische Partij - Parti Socialiste belge 

SP-PS Socialistische Partij - Parti Socialiste 

CVP-PSC Christelijke Volkspartij - Parti Social Chrétien 

PVV-PLP Partij voor Vrijheid en Vooruitgang - Parti de la Liberté et du Progrès 

FDF Front Démocratique des Francophones 

KP Kommunistische Partij Vlaanderen 

FN-Herstal Fabrique Nationale Herstal 

ACEC Ateliers de Construction Electrique de Charleroi 

ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond 

ACV Algemeen Christelijk Vakverbond 

ACLVB Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België 

DS De Standaard 

DVG De Volksgazet 

HLN Het Laatste Nieuws 

 

 

 

 

 

 


