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Samenvatting 
 
In de context van de in de jaren zestig veel besproken retoriek van economische vooruitgang 
en emancipatie, gekoppeld aan de idee van een verschuiving naar een onderhandelingscultuur 
en de opkomst van de tweede feminiseringsgolf, willen we onderzoeken waarom dit zo 
weinig invloed had op de participatie van vrouwen aan het syndicale leven; zelfs binnen een 
socialistische onderwijsvakbond die gelijkheid en solidariteit als missie heeft. De paradoxale 
situatie die dit tot gevolg heeft, nl. een feminisering van het onderwijzersberoep tegenover een 
masculinisering van leidinggevende functies in de beleidsorganen van de onderwijsvakbond, 
leek ons een onderzoek waardig. In deze scriptie argumenteren we dat de aanhoudende 
geringe vertegenwoordiging door en voor vrouwen in de hogere organen van ACOD-
Onderwijs mee bepaald werd door een complex samenspel van ‘gender habitus’ en gender 
scripts, ‘capital’, de heersende beleidspraktijken, ‘field’ en macht. Een combinatie van Oral 
History en archiefonderzoek helpt ons de belevingen van vrouwen te schetsen, waarna een 
analyse aan de hand van Bourdieusiaanse en Foucaultiaanse concepten ons toelaat om de 
verhalen van vrouwen en mannen die in de jaren zestig een passief of actief engagement 
innamen in ACOD-Onderwijs te begrijpen door onzichtbare manipulaties bloot te leggen. Het 
onderzoek wijst uit hoe en waarom de insluiting van vrouwen in het gezinsleven en de 
onderwijswereld gebeurt, samen met een uitsluiting uit beslissingnemende instanties binnen 
het vakbondsbeleid. Het blijkt dat de drempels die vrouwen bij dit laatste ondervinden allen 
geordend kunnen worden binnen het op Bourdieu gebaseerde analysekader dat het verschil in 
tijdsbesteding tussen mannen en vrouwen kan verklaren. De oorzaken voor 
ondervertegenwoordiging liggen dan voornamelijk in de driedubbele dagtaak van de vrouw, 
met in het bijzonder het moederschap, het heersende mens- en wereldbeeld met daaraan 
gekoppelde rolopvattingen, geslachtsrolsocialisatie en de eigen ambities en interesses van 
vrouwen. We vonden hoe deze drempels diepe wortels vinden in het ‘Grote Verhaal’ van de 
toenmalige cultuur en tijdsgeest, en feitelijk teruggaan op wat Bourdieu ‘habitus’ noemt. Van 
daaruit spreken wij van een ‘gender habitus’, met daarvan afgeleide contesterende ‘gender 
scripts’, die enerzijds mogelijkheden van vrouwen inperken – een ‘gesuggereerde vrijheid’, 
maar anderzijds ook een dynamiek in het hele gebeuren kunnen veroorzaken – ‘dynamisch 
nominalisme’, met een mogelijkheid van ook ‘kleine verhalen’. Deze ‘kleine verhalen’ – in de 
vorm van de eigen subjectieve belevingen en verhalen van de vrouwen en mannen die we 
bevroegen – geven we bijzondere aandacht, om evoluties en van het dominante patroon 
afwijkende handelingen van vrouwen te kaderen. Andere drempels worden eveneens mede 
door de ‘gender habitus’ bepaald, en situeren zich in het analyseschema op het niveau van de 
beleidspraktijken, zoals de ontoereikendheid van de sociale uitrusting, of op het niveau van de 
vakbondsstructuren zelf, zoals de getrapte democratie. Tenslotte spelen ook het economisch, 
sociaal en cultureel kapitaal van vrouwen een cruciale rol. Expliciete machtsuitoefening of 
subtiel bepalen van de agenda vonden we in mindere mate terug. Het complexe samenspel 
van al deze drempels ziet er anders uit naargelang het domein waarin we ons bevinden, in ons 
geval moeten we hierbij het onderwijs tegenover de vakbond plaatsen. Dit is wat Bourdieu 
onder zijn concept ‘field’ omvat. De verschillende initiatieven die vanuit de vakbond op touw 
werden gezet hadden maar weinig impact op de vertegenwoordiging door vrouwen en 
brachten weinig verbetering in de situatie. Dit toont aan dat de drempels diep verstrengeld 
zitten in het gangbare samenlevingspatroon en moeilijk doorbroken kunnen worden. De 
machtsrelaties die aanwezig zijn moeten daarom in Foucaultiaanse termen begrepen: Het gaat 
niet om een vorm van onderdrukking, maar om gendergerelateerde, onzichtbare 
‘powerstructures’ t.a.v. vrouwen in de vakbond, die de ‘gelijke kansen’ van vrouwen in de 
vakbond in de weg stonden.  
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Inleiding 

 
Het onderzoeksthema in deze scriptie betreft de plaats van de vrouw in de ACOD-sector 
onderwijs in de jaren ‘60. Vanuit de vaststelling dat steeds meer vrouwen in de jaren zestig 
een belangrijke plaats innemen op de arbeidsmarkt, en dan vooral in het onderwijs, willen we 
nagaan in welke mate vrouwen ook in de syndicale organisatie van het onderwijs terug te 
vinden zijn en welke taken zij daar vervullen. Onze interesse voor dit onderzoeksthema wordt 
gewekt door de aanwezigheid van een paradox tussen feminisering van het 
onderwijzersberoep enerzijds en een blijvende mannelijke traditie in de onderwijsvakbond 
anderzijds. Het onderzoek omvat twee centrale pijlers – een literatuur- en archiefonderzoek en 
een belevingsonderzoek – en heeft aandacht voor zowel de belevenissen en interpretaties van 
mannen als die van vrouwen. Onze focus ligt niet enkel op vrouwen, omdat dit een te 
eenzijdige benadering van het probleem zou zijn. We hebben aandacht voor vrouwen én 
mannen, enkel zo kunnen we uitspraken doen over reële verschillen of overeenkomsten tussen 
beide geslachten en over achterstelling van vrouwen. Tenslotte hebben we oog voor andere 
differentiërende factoren dan geslacht, zoals de verschillende vormen van sociaal, economisch 
en cultureel kapitaal. De variabele geslacht wordt in een breder vergelijkend perspectief 
geplaatst. Het gaat dus niet om een feministisch onderzoek, maar om de verhouding tussen 
man en vrouw, die nauw samenhangt met de socio-culturele beeldvorming aan beide 
geslachten.  
 
Actueel is de problematiek van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besturen van 
de onderwijsvakbond nog steeds niet grondig gewijzigd. Het feit dat vrouwen nog steeds meer 
te vinden zijn in de lagere onderwijsniveaus is een tweede, daarmee samenhangende, 
constante. Onze geschiedenis vertoont veeleer continuïteit dan discontinuïteit. Dit onderzoek 
is volgens ons dan ook erg belangrijk in het kader van democratisering en gelijke kansen. 
Actueel blijft een ongelijke waardering voor mannelijk en vrouwelijk werk bestaan, die naar 
onze mening zeker niet los gezien kan worden van de ondervertegenwoordiging van vrouwen 
in het beleid. Een studie in de jaren ’60, waar de tweede feminiseringsgolf op de voorgrond 
treedt en vele drempels en problemen bespreekbaar worden, kan inzicht in onze actuele 
situatie helpen verschaffen. Wij geloven immers dat de opvattingen die vandaag leven nog 
sterk ingebakken zitten in vroegere opvattingen, en dat dergelijke ideologieën moeilijk te 
doorbreken zijn. Vermits de jaren ’60 in onze ogen baanbrekend zijn op het vlak van 
vrouwenemancipatie, besluiten wij ons onderzoek toe te spitsen op de 
genderrandvoorwaarden van die tijd. Met welke drempels werden vrouwen geconfronteerd? 
Welke voorwaarden moesten vervuld zijn vooraleer vrouwen er in de jaren ’60 in konden 
slagen een bestuursfunctie in de vakbond op zich te nemen? Dit en andere zijn belangrijke 
onderzoeksvragen die hierna behandeld zullen worden, en dit vanuit zowel een sociologische 
als een poststructurele invalshoek.  
 
Deze scriptie omvat achtereenvolgens drie grote delen. In een eerste deel reiken we – na een 
korte uiteenzetting van de context van de jaren zestig en de missie en organisatie van de 
ACOD – de ‘thinking tools’ aan langs waar de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de 
leidinggevende domeinen van de socialistische onderwijsvakbond belicht kan worden. Het 
literatuur- en archiefonderzoek helpen ons hierin een aantal prioriteiten te leggen en leidt tot 
een nadere ontrafeling van (het complexe samenspel tussen) de begrippen ‘gender’, ‘gender 
script’, ‘habitus’, ‘macht’, ‘vertegenwoordiging’ en ‘gelijkheid’. Geïnspireerd door Bourdieu 
analyseren we individuele, maatschappelijke en institutionele factoren die een rol speelden in 
de toegang, de processen en het beleid van vrouwen in de vakbond. We spitsen ons toe op de 
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elementen ‘habitus’ en ‘field’ uit zijn theorie. Het Foucaultiaanse gedachtegoed in termen van 
‘powerstructures’ dient ter aanvulling en laat ons toe om de manier waarop ‘gender habitus’ 
precies speelt dieper te ontleden. Het tweede deel omschrijft hoe we ‘Oral History’ in 
combinatie met archiefonderzoek inzetten als waardevolle methode om belevenissen 
betreffende de participatie van vrouwen aan het vakbondsleven in kaart te brengen. De 
vrouwen geven zelf een verklaring voor hun eigen activiteit of engagement in de vakbond. 
We bevragen ook een aantal mannen om de verhouding tussen vrouwen en mannen duidelijk 
te maken en om ook mannen een stem te geven. Na een methodologische uiteenzetting en 
verantwoording, rapporteren we de resultaten, waarbij we de verhalen van vrouwen en 
mannen overkoepelend bekijken om ze te reconstrueren. Door Foucault en Bourdieu als 
uitgangspunt te nemen, vertellen we geen verhalen over ‘bekende heldinnen’, maar hanteren 
we een nieuwe manier om biografieën van in de vakbond actieve vrouwen te representeren. 
Dit wordt vooral duidelijk in de discussie, die het derde en laatste deel van onze scriptie 
omvat. Daar worden de belevenissen en de eigen verklaringen van de vrouwen in het 
conceptueel raamwerk van Foucault en Bourdieu geplaatst.  
 
De opzet van een gecombineerd onderzoeksmodel en het samenspel tussen een sociologische 
en poststructurele benadering, zijn mogelijk door het teamwork en de opdeling van een aantal 
taken. Hoewel de ruime hoeveelheid literatuur door ons beiden werd doorgenomen, namen we 
toch elk eindverantwoordelijkheid op voor de samenvatting van de boeken en artikels die zich 
toespitsen op respectievelijk de theorie inzake Oral History, de ‘powerstructures’ van 
Foucault, het analysekader van Bourdieu en de sociologische benadering van de problematiek. 
Betreffende de eerste twee onderwerpen werd de theorie door Evelien samengevat, terwijl de 
volgende twee door Caëlle werden samengevat. Na grondig overleg en uitwisseling van de 
literatuur, hebben we samen het conceptueel kader uitgeschreven. Voor het archiefonderzoek 
werd een opsplitsing gemaakt naar periode: Evelien nam de eerste zes jaar voor haar rekening, 
Caëlle de volgende zes. Op die manier werd al het relevante materiaal van de periode van 
1960 tot en met 1971 doorploegd. Ook dit werd samengevat en uitgewisseld en werd 
gezamenlijk uitgeschreven in de thesis. Wat de interviews betreft, bevroegen we elk negen 
respondenten, die we uittikten en analyseerden. De gezamenlijke analyses werden in duo 
uitgevoerd en opgenomen in de scriptie. De hele scriptie werd aldus in duo geschreven, om 
een optimale afstemming en consistentie mogelijk te maken.  
 
 
 

Wie gaat gelukkig anders denken 
En aan haar lot meer aandacht schenken? 

Wie voelt zich veel te lang geknecht 
En eist nu zelfbeschikkingsrecht? 

Wie strijdt in de organisatie 
 

                                                

Voor mens-zijn en emancipatie
En brengt de heersers in het nauw? 

Dat is de vrouw. 
 

Ethel Smyth, in Sara, je rok zakt af, 1980.1 

 
1 De Weerdt, D. (Red.). (1997). De Dochters van Marianne. 75 jaar SVV. Antwerpen/Baarn: Hadewijch i.s.m. 
AMSAB Gent.  
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Probleemdefinitie en centrale onderzoeksvragen 
 
Binnen deze scriptie willen we onderzoeken of en in welke mate er in de – vaak zo 
revolutionair bestempelde – zestiger jaren een mannelijke traditie heerste in de Vlaamse 
vakbond van het socialistisch geïnspireerde onderwijs: de Algemene Centrale der Openbare 
Diensten of ACOD. Daarbij richten we ons op de sector onderwijs als één van de openbare 
diensten. Het is niet onze bedoeling het vrouwelijke ledental gedetailleerd te schetsen en af te 
wegen tegen het mannelijke ledental. Het gaat ons daarentegen wél om de al dan niet 
mannelijke mentaliteit die er heerst. Met ‘mannenclub’ doelen we dus niet op een kwantitatief 
verschil tussen mannen en vrouwen in de vakbond, maar eerder een kwalitatief verschil, 
waarbij de vakbond gedomineerd wordt door mannelijke waarden en normen: een 
mannenclub ‘vol vrouwen’. Concreet willen we daartoe de volgende probleemdefiniëring 
hanteren:  
 
In de jaren ’60 zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de bestuursorganen van de ACOD – 

sector Onderwijs. Dit fenomeen tekent zich af tegen een achtergrond van een steeds 
toenemende feminisering van het leerkrachtenberoep; en leidt aldus tot een paradoxale 

situatie van een feminisering van het onderwijzersberoep enerzijds, tegenover een 
masculinisering van het (vakbonds)beleid anderzijds.  

 
De mannenclub die zich aftekent binnen het beleid van de onderwijsvakbond gaat in tegen de 
eerder ‘vrouwelijke’ traditie van het onderwijzend/uitvoerend personeel. In dit opzicht gaan 
de vrouwelijke personeelsleden in zekere zin gebukt onder een door mannen geïntroduceerd 
onderwijslandschap.  
 

Draag ons geen al te kwaad hart toe 
voor de bittere woorden 

die wij hier zullen uiten tegen de mannen, 
die de wetten maakten onder dewelke wij gebukt gaan. 

 
De catechismus van de vrouw, 36.2 

 
Toch moeten we deze problematiek binnen de door ons onderzochte periode enigszins 
nuanceren. In de jaren zestig is het overwicht van vrouwelijke leerkrachten t.o.v. de 
mannelijke nog niet zo uitgesproken aanwezig als nu. Het feminiseringsproces voltrekt zich in 
deze periode op een erg zichtbare wijze: vrouwen halen hun achterstand in, en halen een licht 
overwicht. In absolute getallen is inderdaad een enorme stijging van het aantal vrouwen in het 
onderwijs te bespeuren. Maar deze stijging vindt eveneens plaats wat het aantal mannelijke 
onderwijzers betreft. Halverwege de jaren zestig is het aandeel vrouwen t.o.v. het aandeel 
mannen in het onderwijs respectievelijk 55,9 tegenover 44,1 %. Het ziet er dus naar uit dat de 
feminisering een vrij recent fenomeen is. Dit neemt echter niet weg dat een onderzoek naar 
een gelijkaardige toename van het aandeel vrouwen binnen de onderwijsvakbond in de jaren 
zestig toch op zijn plaats is. Het lijkt ons logisch – en binnen de contouren van een 
socialistisch streven naar democratie, participatie en emancipatie zelfs rechtvaardig – dat 
vrouwen uiteindelijk ook in het beleid een grotere impact hebben. Een groter aantal 
vrouwelijke leerkrachten kan immers vragen om een hogere vertegenwoordiging door deze 

                                                 
2 De Weerdt, D. (Red.). (1997). De Dochters van Marianne. 75 jaar SVV. Antwerpen/Baarn: Hadewijch i.s.m. 
AMSAB Gent.  
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groep. De stijging van het aantal vrouwen in het onderwijs moet dan weerspiegeld worden 
door ook een stijging binnen de onderwijsvakbond, en meer specifiek in de bestuursorganen. 
Het doel van het onderzoek is dus tweevoudig: enerzijds willen we achterhalen in welke mate 
zich ook een toenemend vrouwelijk ledental aan de basis van de ACOD-sector Onderwijs uit; 
anderzijds willen we uitpluizen of dit ook aan de top van de piramide tot een grotere 
vertegenwoordiging, en dus meer macht voor vrouwen, leidt. Uiteindelijk moet dit uitmonden 
in een beter zicht op de ‘mannelijke’, ‘vrouwelijke’ of eerder neutrale traditie binnen ACOD- 
sector Onderwijs. Aanvullend willen we hierbij eveneens speuren naar mogelijke oorzaken 
voor een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de bestuursorganen van de ACOD-sector 
Onderwijs, en de mate waarin dominante discoursen rond vrouwen en ideologieën rond de 
taak van de vrouw in de samenleving hierbij een rol spelen.  
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I. Historische en theoretische grondslag 
 
In dit eerste deel van onze scriptie trachten we aan de hand van een uitgebreid literatuur- en 
archiefonderzoek een scherpere afbakening van de voor ons thema essentiële kernbegrippen te 
realiseren. We wensen een preciezer inzicht in de processen die spelen volgens deze 
kernbegrippen en de relaties ertussen te bewerkstelligen. Hierbij we gaan op zoek naar 
processen die van belang zijn voor de integratie van de door ons bevraagde vrouwen in 
ACOD-Onderwijs in de context van de jaren zestig. Dit alles doen we in functie van een 
vertaalslag van de hierboven omschreven onderzoeksvraag en probleemdefiniëring naar een 
aantal hypothesen en exploratieve onderzoeksvragen. 
 
Omdat een literatuurstudie nood heeft aan een planmatige aanpak, willen wij hieronder – 
vooraleer het theoretisch kader aan te reiken – beknopt de zoektocht naar relevante literatuur 
beschrijven. In een tweede deel situeren we de gehele onderneming in theoretisch en 
historiografisch opzicht en werken we het theoretisch fundament van onze scriptie uit. 
 

1. Literatuurzoektocht  
 

In het voor ons aanvankelijk woelige landschap van de onderwijssyndicaten en de 
economische en sociale context van de zestiger jaren, is een eerste literatuurverkenning een 
ware beproeving geweest. Na een onderdompeling in verschillende boeken kregen we een 
idee van de ‘air du temps’. Daaruit putten we inspiratie voor de afbakening van onze 
probleemdefiniëring en enkele relevante onderzoeksvragen. Dankzij deze afbakening wisten 
we welke weg in te slaan tijdens de tweede fase van onze literatuurstudie – het 
archiefonderzoek. Dit betrof een grasduinen in de archieven van het AMSAB. Het hielp ons 
onze onderzoeksvragen verder te concretiseren en bood tegelijk ook reeds een aantal 
antwoorden. Daarnaast vonden we er informatie om onze vragenlijst voor de interviews op te 
stellen. Vervolgens hebben we een meer uitvoerige literatuursearch gedaan. Daar waar we 
aanvankelijk eerder verkennend te werk gingen, was dit tweede literatuuronderzoek eerder 
een aanvullend onderzoek, waarbij we zeer gericht een duik namen in de literatuur.  
 
 

1. Literatuuronderzoek 
 
Over de tegenstelling tussen het grote aantal vrouwen in het onderwijs en het aantal vrouwen 
dat werkelijk een leidinggevende functie opneemt in de vakbond is nog weinig gepubliceerd. 
Wel bestaan er een aantal belangrijke boeken en thesissen die handelen over vrouwen in de 
vakbond of vrouwen in de politiek. Echter, met betrekking tot een specifieke vakbond, zoals 
de socialistische onderwijsvakbond, zijn er grote lacunes. Belangrijke bronnen voor het 
uitwerken van onze scriptie vonden we in de stedelijke openbare bibliotheek, bij RoSa, op het 
Internet, Web of Science, in de opleidingsonderdelen van de voorbije jaren en via onze 
promotor, prof. dr. Frank Simon.  
 
 

2. AMSAB 
 

AMSAB – Archief en Museum van de Socialistische arbeidersbeweging en instituut voor 
sociale geschiedenis te Gent – verzamelt bronnen over progressieve sociale bewegingen en 
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thema’s als vrouwenemancipatie en is goed voor maar liefst 6 km archieven. Het voert hierbij 
een wetenschappelijke, onafhankelijke koers. Voor ons was vooral het archief van ACOD-
Nationaal van belang. Dit archief geeft een vrij compleet beeld van de besluitvorming binnen 
de nationale bestuursorganen van de centrale. De kern wordt gevormd door de verslagen van 
het Nationaal Uitvoerend Bureau uit de jaren 1945-1983. Verder zijn er de verslagen van het 
Bestendig Secretariaat (1945-1974) en deze van het Nationaal Comité (1945-1977). Naast de 
verslagen van de bestuursvergaderingen bevat het ACOD-archief meestal ook de 
begeleidende rapporten, nota’s, etc. Bij de ontleding van dit archief moesten ook de gedrukte 
congresrapporten en de collectie van het ACOD-blad ‘De Tribune’ geraadpleegd worden.3 

 
Bij onze zoektocht maakten we gebruik van de geautomatiseerde catalogus in de leeszaal. 
Vermits het een wetenschappelijke bibliotheek betreft en er geen werken uitgeleend konden 
worden, hebben wij verscheidene dagen in de leeszaal informatie uitgepluisd en verwerkt. 
Dankzij de vlotte bediening en goede ondersteuning van directeur Wouter Steenhaut en het 
personeel hebben we er een ruime waaier aan informatie verkregen. De syndicale tijdschriften 
van ACOD (De Tribune), ACOD-sector Onderwijs (De Tribune sector onderwijs) en ABVV 
(De Werker) hebben we volledig doorploegd. Ook lokale blaadjes, zoals ‘Bevrijding’ 
(tweemaandelijks tijdschrift ACOD-sector Onderwijs, Antwerpen) en ‘Onze stem’ 
(pedagogisch syndicaal tijschrift van ACOD-sector Onderwijs, Gent) zijn de revue 
gepasseerd. Tenslotte namen we, met het oog op een beter zicht op specifieke 
vrouwenbelangen en -groeperingen in de jaren ’60, ook het archief van de ABVV-
Vrouwencommissie door. Uiteraard hebben we ons bij dit alles beperkt tot de door ons 
onderzochte periode. Afsluitend zagen we ook nog een aantal boeken en thesissen in. Het 
archief is echter niet altijd volledig omdat het samengesteld wordt vanuit de beweging zelf en 
bepaalde informatie niet bewaard is gebleven. Zo is er een lacune inzake statistisch materiaal 
en syndicalisatiegraad binnen de door ons onderzochte periode. Ledenlijsten zijn niet bewaard 
gebleven, noch in het AMSAB, noch door de ACOD te Gent zelf. Wat de syndicalisatiegraad 
betreft zijn uiteraard wel globale gegevens te verkrijgen, maar daarbij werd in de jaren zestig 
nog geen onderscheid gemaakt naar geslacht, waardoor we ons vanuit het materiaal in het 
AMSAB geen beeld konden vormen van de vrouwelijke syndicalisatiegraad in ACOD-
Onderwijs in de jaren zestig.  
 
RoSa – Documentatiecentrum, Bibliotheek en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme en 
Vrouwenstudies te Brussel – leek ons eveneens een interessante piste. Tegen onze 
verwachtingen in vonden wij daar echter niet veel bruikbaars. We slaagden er wel in om aan 
de hand van de elektronische databank de thesis, betreffende de vrouw in de vakbonden, van 
Patricia Truyens uit de jaren ’80, te bemachtigen.  
 

2. The Golden Sixties 
 
Zoals we hierboven reeds stelden, handelt onze thesis over de link tussen vakbond en gender. 
Deze materie is actueel nog steeds een heet hangijzer, maar toch kozen wij ervoor deze 
complexe problematiek voor de jaren zestig te onderzoeken, en dit vanuit een hedendaagse 
bril op gelijkheid en gender, en de rol die deze begrippen spelen bij de vertegenwoordiging 
van vrouwen in de socialistische onderwijsvakbond. De keuze voor de socialistische vakbond 
(ABVV) werd ingegeven door het streven een aanknopingspunt te vormen voor toekomstig 
vergelijkend onderzoek tussen de socialistische en de christelijke vakbonden uit de jaren ’60, 

                                                 
3 Hemmerijkckx, R. (1997). ACOD-Nationaal: Inleiding. Gent: AMSAB. 
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daar mevrouw Lies Van Rompaey zich reeds grondig verdiepte in de vertegenwoordiging van 
vrouwelijke leerkrachten in het COV. De keuze voor de onderwijsvakbond werd dan weer 
ingegeven door onze opleiding als onderwijspedagoog enerzijds, en door de paradox 
feminisering - masculinisering die we in onze probleemstelling aangaven anderzijds.  
 
Hieronder wensen we – terwijl we tegelijk een beeld trachten te schetsen van de tijdsgeest – 
de keuze voor de jaren zestig als onderzoeksperiode verder te motiveren. 
 
Een eerste motivering voor de jaren zestig kan gevonden worden in de retoriek van de 
‘gouden jaren’, waarin grote toekomstverwachtingen een tijd van optimisme inluidden. Nooit 
meer arm kunnen worden was een geruststellende gedachte die geen enkele generatie eerder 
de hare had kunnen noemen. Het optimisme van deze periode wordt door Marc Reynebeau 
treffend geïllustreerd in “De eeuw van België”: “Expo ‘58 markeerde op een symbolische 
manier het definitieve afscheid van de oorlog, van de schaarste, van de onzekerheid. Een 
nieuwe wereld, die vooral modern wilde zijn, was aangebroken. In dat woord lag de belofte 
van ongebreidelde mogelijkheden verankerd, met de materiële vooruitgang als ijkpunt en de 
zegeningen van wetenschap en techniek als motor.” 4. Deze periode van massaconsumptie – 
ook wel het ‘Fordisme’ 5 genoemd – had haar weerslag op zowel maatschappelijk, cultureel 
als politiek gebied. Maatschappelijk werd aan vrouwen taken toebedeeld in het arbeidsproces, 
teneinde de hogere levensstandaard te kunnen bijhouden. Cultureel leidde dit tot een 
verandering in rollenpatronen en dus in socialisatieprocessen in de opvoeding van meisjes en 
jongens. Ook de inspanningen om het voortgezet en hoger onderwijs toegankelijk te maken 
voor de meerderheid sprongen daaruit voort en mondden uit in een middel tot sociale 
promotie, dat ook vrouwen konden aangrijpen.6 Ook politiek kon de vrouw daardoor meer 
macht verwerven en verkreeg ze het recht om aan de consumptiesamenleving deel te nemen. 
Dit zowel aan de processen van massaproductie als massaconsumptie: ‘prosumption’ 7.  
 
Centraal kenmerk van de economische vooruitgang is ook de uitbouw van de tertiaire sector. 
Omdat werknemers nu eenmaal keuze genoeg hadden, konden ze ook selectief ingaan op het 
arbeidsaanbod. De hoge vraag naar arbeidskrachten gaf vrouwen meer kansen om uit werken 
te gaan. “De activiteitsgraad van vooral jonge vrouwen nam snel toe; van de 20- tot 24-jarige 
vrouwen had in 1961 52 procent een baan, in 1970 was dat 61 procent. Geleidelijk aan 
bleven ook gehuwde vrouwen, ook al hadden ze kinderen, economisch actief. Daarin speelde 
hun toenemende scholingsgraad een grote rol.” 8. Al bestond nog altijd de neiging om 
meisjes naar huishoud- en snit-en-naad-scholen te sturen (zoals ook arbeiderskinderen 
makkelijker voor het technisch en beroepsonderwijs voorbestemd leken), toch kregen ze 
vaker de kans om algemeen vormend secundair en hoger onderwijs te volgen. Dat 
opleidingskapitaal wilden ze ook verzilveren. Vrouwen bleven niet langer als vanzelfsprekend 
thuis om het huishouden te beredderen en de kinderen op te voeden.9 Het Institut Syndical 

                                                 
4 Reynebeau, M. (1999). De eeuw van België. Tielt: Lannoo, 157. 
5 Vanobbergen, B. (2005). Over pedagogisering en commercialisering. In M. Depaepe, F. Simon & A. 
Van Gorp, (Red.). (2005). Paradoxen van pedagogisering. Handboek pedagogische historiografie. 
Leuven: Acco. 
6 Witte, E., Craeybeckx, J. & Meynen, A. (1997). Politieke geschiedenis van België van 1830 tot 
heden. Brussel: VUB Press, Standaard Uitgeverij.  
7 Hengst, H. (2000). Children’s cultures in consumer societies. In B. Van den Bergh & J. Van Bergh, Children 
and Media: Multidisciplinary approaches. (pp. 9-32). Leuven/Apeldoorn: Garant, 9-32. 
8 De Vroede, M. & Simon, F. (1993). Geen trede meer om op te staan. De maatschappelijke positie van 
onderwijzers en onderwijzeressen tijdens de voorbije eeuw. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans. 
9 Reynebeau, M. (1999). De eeuw van België. Tielt: Lannoo, 157. 
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Européen toont in een studie aan dat de participatiegraad van vrouwen tussen 15 en 64 jaar in 
de loop van de jaren zestig inderdaad gestegen is: “Voor België zien we 36,4 procent van de 
vrouwen actief op de arbeidsmarkt in 1960; tegenover 85,5 procent van de mannen. In 1970 
stijgt het aandeel vrouwen tot 40,2 procent; tegenover 86 procent van de mannen.” 10 De 
hogere levensstandaard is echter een mes dat langs twee kanten snijdt. Ook mannen hebben 
immers de mogelijkheid uit een groter arbeidsaanbod een beroep te kiezen. Hier blijkt dat 
mannen de ambitieuzere betrekkingen, met meer perspectieven, gaan inpikken. Door het 
toenemende aantal vrouwelijke arbeidkrachten kwam het klassieke rollenpatroon echter toch 
meer en meer in een wankele positie te staan. Vele vrouwen waren eind jaren zestig klaar 
voor feministische thema’s als de eis voor meer kinderkribben, gedeelde 
gezinsverantwoordelijkheid, gezinsplanning, recht op arbeid, gelijk loon voor gelijk werk,…11 
 
De economische vooruitgang en stijgende koopkracht van de jaren zestig hadden bovendien 
een evolutie op vlak van techniek tot gevolg, wat uiteindelijk zorgde voor een ‘hulp voor de 
keukenprinses’. Bij vele taken kwam steeds minder handwerk kijken, waardoor vrouwen hun 
huishouden in een kortere tijd in orde konden brengen. Vooral de beschikbaarheid van 
elektriciteit was hierbij van cruciaal belang. Voor één bevolkingscategorie betekenden deze 
innovaties een bevrijding: de vrouw. “Meer vrouwen gingen uit werken en eisten met steeds 
meer aandrang de erkenning van hun sociale gelijkwaardigheid op. Maar mentaliteiten 
veranderen slechts traag. Vrouwen werden nog altijd geacht paraat te staan voor vrijwel alle 
traditioneel aan de vrouw toegewezen gezinstaken. (…) Nieuwigheden in de keuken leidden er 
paradoxaal genoeg toe dat de catharsis in de klassieke rolpatronen werd uitgesteld. Het 
kostte mevrouw toch nauwelijks nog moeite om de gezinstaken te vervullen? Zo verloor alvast 
de factor tijd kracht als argument om een iets rechtvaardiger herverdeling van het 
huishoudelijke werk af te dwingen.” 12 In de loop van de jaren zestig heeft de economische 
welvaart aldus aanleiding gegeven tot een zgn. ‘matig combinatiemodel’: “de beroepsarbeid 
wordt meer en meer gelijk verdeeld onder beide partners en tussen de seksen. De 
gezinsarbeid daarentegen helt nog steeds over in de richting van de vrouwen.” 13 
 
Ten tweede kunnen de jaren zestig op vlak van vrouwenemancipatie en vertegenwoordiging 
voor en door vrouwen baanbrekend genoemd worden. Vanuit de tweede feminiseringsgolf 
kan de stelling hard gemaakt worden dat (extreem en matig) feministische vrouwen initiatief 
begonnen te nemen om bepaalde barrières te doorbreken. Illustratief was de zogenaamde 
‘seksuele revolutie’, waarvan de uitvinding en commercialisering van de pil de grondslag 
vormde. Zulke ingrepen zetten het traditionele waardepatroon van de burgerlijke beschaving – 
het gezin als hoeksteen van de maatschappij – op de helling. De moderne wereld diende vanaf 
de late jaren ’60 voorgoed te worden bevrijd van allerhande structuren, normen en taboes die 
de zelfbeschikking van de mens in de weg stonden. Ook de opkomst van de 
onderhandelingshuishouding vormt hiervan een treffende illustratie. Deze eerste initiatieven 
spruiten voort uit een streven naar gelijke burgerrechten voor mannen en vrouwen, en kunnen 
aldus geplaatst worden binnen een juridisch geïnspireerde visie op gelijkheid. Dat het hier 
eigenlijk nog maar om een enge invulling van het concept ‘gelijkheid’ gaat, is iets wat 

                                                 
10 Institut Syndical Européen. (1983). La représentation des femmes dans les syndicats. Bruxelles: ISE. 
11 Rombauts, E. (1997). Het beeld van de vrouw in vakbondstijdschriften. Een vergelijking tussen de christelijke 
en socialistische vakbond. (1960-1975). Ongepubliceerde licentiaatverhandeling, K.U. Leuven, Leuven. 
12 Reynebeau, M. (1999). De eeuw van België. Tielt: Lannoo, 157. 
13 Nederlandstalige Vrouwenraad. (2005). Genderwetswijzer Burgerlijk recht. Geraadpleegd op 23 april 2008 op 
http://www.vrouwenraad.be/pdf/genderwetswijzer_burgerlijk_recht.pdf, 12. 
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vandaag niet meer in twijfel wordt getrokken.14 Hoewel de tweede feminiseringsgolf zich pas 
eind jaren zestig ook uiterlijk manifesteert, willen wij hier de stelling opwerpen dat de 
impulsen ervoor gedurende de zestiger jaren gegeven werden en een emancipatiestreven aldus 
reeds impliciet aanwezig was. Dergelijke onzichtbare processen hebben naar onze mening 
vaak een grotere invloed dan doorgaans gedacht zou worden. 
 
Zo leidden – niet altijd even zichtbare – bekommernissen om gelijke rechten tussen mannen 
en vrouwen reeds in 1958 tot een juridische gelijkheid; man en vrouw werden gelijk 
behandeld door de wet. Dit wordt expliciet opgenomen in de wet van 30 april 1958 
betreffende de wederzijdse rechten en plichten tussen de echtgenoten. Art. 215 van deze wet 
stelt dat “iedere echtgenoot het recht heeft een beroep, een nijverheids- of een handelsbedrijf 
uit te oefenen zonder toestemming van de andere echtgenoot.” 15 Op die manier krijgt de 
vrouw de toelating zelf te beslissen om een beroep uit te oefenen, waarvoor zij voordien de 
toestemming van haar echtgenoot nodig had. Volgens de gangbare maatschappelijke 
opvattingen was de plaats van de gehuwde vrouw thuis in haar gezin. 
 
Ten vierde worden de zestiger jaren aangevat met een optimistisch geloof in vrede en 
onderlinge solidariteit, zowel op algemeen als politiek vlak. Politiek werd deze uitdrukkelijk 
aangevangen met het Schoolpact van 1958, dat uitmondde in de schoolpactwet van 29 mei 
1959. Dankzij deze wet werden o.a. de keuzevrijheid van het gezinshoofd op het gebied van 
onderwijs, kosteloos middelbaar onderwijs voor iedereen en gelijke bezoldiging voor alle 
leerkrachten die door de Staat rechtstreeks moeten worden uitbetaald, gerealiseerd. “Aan de 
Staat werd uitdrukkelijk het recht verleend om eigen scholen op te richten, daar waar het 
neutraal onderwijs ontbreekt, terwijl een Fonds voor provinciale en gemeentelijke 
schoolgebouwen werd gesticht om bouw en inrichting van gemeentelijke en provinciale 
scholen te bekostigen.”16 Op die manier bracht het Schoolpact een toenemende vraag naar 
leerkrachten met zich mee. Wanneer we deze evolutie samen lezen met de hoge welvaart en 
gestegen levensstandaard in de bevolking, kunnen we verklaren dat vooral veel vrouwen deze 
toegenomen aantallen betrekkingen op zich gaan nemen.  
 
Tenslotte kunnen we hier eveneens verwijzen naar de spectaculaire algemene staking, in de 
winter van 1960-1961, tegen de Eenheidswet of de wet voor ‘de economische expansie, 
sociale vooruitgang en het financieel herstel’. Het doel van de wet was te besparen op de 
algemene staatsuitgaven om de overheidsschuld te verminderen en de ondernemingen nog 
meer te steunen. Dat moest gebeuren door lagere uitgaven voor onderwijs en 
ziekteverzekering, vermindering van de werkloosheidsuitkeringen en verhoging van de 
pensioenleeftijd in de openbare diensten.17 Vooral vanuit socialistische hoek gingen de 
vakbonden hevig tekeer tegen deze strenge bezuinigingspolitiek. De artikels uit het syndicale 
blad ‘De Tribune’ tonen duidelijk aan dat ACOD-onderwijs hier een belangrijke rol heeft 
gespeeld. Het is Georges Debunne – sinds 1956 voorzitter van de ACOD – geweest die in de 
vuurlijn stond tijdens de staking tegen de Eenheidswet. Het was zijn centrale die op het einde 

                                                 
14 Celis, K. & Meier, P. (2006). De macht van het geslacht. Gender, politiek en beleid in België. 
Leuven/Voorburg: Acco. 
15 Nederlandstalige Vrouwenraad. (2005). Genderwetswijzer Burgerlijk recht. Geraadpleegd op 23 april 2008 op 
http://www.vrouwenraad.be/pdf/genderwetswijzer_burgerlijk_recht.pdf, 12.  
16 Witte, E., Craeybeckx, J. & Meynen, A. (1997). Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden. 
Brussel: VUB Press, Standaard Uitgeverij.  
17 Witte, E., Craeybeckx, J. & Meynen, A. (1997). Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden. 
Brussel: VUB Press, Standaard Uitgeverij.  
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van december 1960 de staking op gang trok.18 Niettegenstaande het grote verzet van de 
vakbonden werd op 13 januari de Eenheidswet goedgekeurd door de Kamer, en op 13 februari 
door de Senaat. Het was echter een Pyrrusoverwinning, want een week later viel de regering 
en werd de uitvoering van de Eenheidswet verlamd. Op 21 april kwam er een nieuwe 
regering, zonder Gaston Eyskens en met een ander programma: de katholiek-socialistische 
regering Lefèvre-Spaak.19  
 
Een verantwoording voor het einde van de door ons onderzochte periode kan enerzijds 
gevonden worden in het begin van de economische repressie van de jaren ’70, die 
onverbloemd aantoonde dat er grenzen waren aan de westerse welvaart. Anderzijds kan onze 
keuze voor de jaren zestig binnen een pragmatische ruimte gesitueerd worden. Gezien onze 
tijd beperkt is en een literatuur- en archiefonderzoek arbeidsintensief zijn, moesten we bij het 
schrijven van onze scriptie sowieso een afbakening maken. Deze hebben we gesteld op tien 
jaar. Gegeven de gewijzigde economische toestand van de jaren ’70 lijkt ons een onderzoek in 
de gouden jaren ’60 verantwoordbaar.  
 

3. Missie en organisatie van de ACOD 
 

 “Een vakbond is de concrete uitdrukking van de solidariteit welke noodgedwongen gesmeed wordt 
door de belangengemeenschap, door de gemeenschappelijke idealen, het terrein, zullen we zeggen, 
waarop alle leden van ons beroep mekaar ontmoeten. Zijn taak is veelvoudig. Hij moet zijn leden 

bijstaan in de vervulling van hun werk, hen verdedigen tegen onrecht en willekeur vanwaar deze ook 
komen, ijveren voor de bestendige verbetering van de stoffelijke en morele bestaansvoorwaarden. De 

ACOD is onze vakbond. Wij maken deel uit van de Sector “Onderwijs” van deze Centrale die 
onafhankelijk van de politieke partijen wil zijn…”20 

 
Met de ambitie de plaats van de vrouw in de ACOD-sector Onderwijs beter te begrijpen en 
naar een ruim publiek te communiceren, vertrekken we onze thesis vanuit een beschrijving 
van de missie en organisatie van de ACOD. Dergelijke organisatorische opheldering is 
noodzakelijk, wanneer we later een omvattende en meervoudige verklaring voor de 
ondervertegenwoordiging en de in onze probleemdefiniëring omschreven paradox willen 
geven. Processen van toegang, instroom, vertegenwoordiging en beleid worden immers voor 
een groot deel bepaald door de in de organisatie gangbare opvattingen, missie en visie.  
 
Samen met de Algemene Centrale (AC), de bediendevakbond (BBTK) en de Centrale der 
Metaalbewerkers (CMB) vormt de ACOD één van de pijlers van het ABVV (Algemeen 
Belgisch Vakverbond). Als een van de drie representatieve vakbonden in België behoort het 
ABVV tot de socialistische zuil. Men hangt een sociaal-democratische filosofie aan, waarbij 
het sociaal overleg centraal staat21. Na de oorlog werd aan socialistische zijde – evenals bij de 
andere politiek geïnspireerde zuilen uit die periode – de vakbond losgemaakt van de partij. 
Men was niet meer automatisch aangesloten bij de partij door het lidmaatschap van de 
vakbond.  
 

                                                 
18 Peiren, L. & Messiaen, J.-J (Red.). (1997). Een eeuw solidariteit. 1898-1998. Geschiedenis van de 
socialistische vakbeweging. Brussel/Gent: ABVV, Ludion, AMSAB, Institut Emile Vandervelde. 
19 http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?lang=2&obid=3889. De staking van ’60-’61, geraadpleegd op 
23 januari 2008. 
20 ACOD. (1961). Jonge makkers, het vakbondswezen roept U. De Tribune, 17 (10), 7. 
21 http://nl.wikipedia.org/wiki/ABVV, geraadpleegd op 23 januari 2008. 
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Auteurs als Witte, Craeybeckx & Meynen22, en Peiren & Messiaen23 schetsen op treffende 
wijze de historische wortels van het ABVV en de ACOD. Het ABVV ontstond op het congres 
van 9 en 29 april 1945, uit een fusie van het BVV, de communistisch geïnspireerde 
Eenheidssyndicaten o.l.v. Dejace uit Luik (BVES of Belgisch Verbond van 
Eenheidssyndicaten), de MSU (Mouvement Syndical Unifié) en de ASOD (Algemeen 
Syndicaat der Openbare Diensten), later ACOD.  
 
Bij de oprichting van het ABVV werd in augustus meteen ook de ACOD opgericht. De 
ACOD werd geboren uit een samenbundeling van organisaties uit het syndicale verzet. Het 
ledental evolueerde van 70.000 leden in 1945 tot 250.000 in 1997. Voor sector Onderwijs 
evolueerde het ledental van 18.990 leden in 1959 tot 30.068 in 1969. Vanaf 1963 werd sector 
onderwijs met 23.870 leden de voornaamste en grootste sector binnen de ACOD.24 De 
opeenvolgende ACOD-voorzitters waren Joseph Bracops (1945-1946), Henri janssen (1946-
1956), Georges Debunne (1957-1968), Edmond Hamont (1968-1982), Roger Piton (1982-
1993) en Jacques Lorez (1993-…).25 
 
De ACOD bestaat uit 11 nationale beroepssectoren: onderwijs, gemeentediensten, spoor, 
ministeries, post, TT, Gazelco, parastatalen, tram-buurtspoorwegen en autobussen, zeewezen 
en de culturele sector. Elk van deze sectoren heeft een vrij zelfstandige werking binnen het 
kader van de ACOD. Naast de verticale structuur, bestaat er ook een horizontale structuur: 
deze van de intersectorale gewesten – die na de Tweede Wereldoorlog bepaald werd. 
 
Zowel de beroepssectoren als de intersectorale gewesten beschikken over structuren die 
toelaten dat de ACOD-leden hun zeg hebben in de te nemen beslissingen. De onderliggende 
reden voor deze structuur kan gevonden worden in de idee dat de vakbond in sterke mate 
opging in het ‘overlegsysteem’, dat kadert binnen het ‘sociaal harmoniemodel’, “waarin niet 
de confrontatie maar juist het overleg vooropstond. Materiële lotsverbeteringen hoefden niet 
met harde acties op straat te worden afgedwongen; ze konden ook aan de 
onderhandelingstafel verkregen worden. (…) Het berustte op een intens, permanent en 
gestructureerd overleg tussen drie partijen: de overheid, de werkgevers en de vakbonden. Het 
had tot doel zoveel mogelijk de sociale groepen in het bestel te integreren, teneinde de sociale 
vrede, cohesie en stabiliteit te bevorderen. De integratie moet letterlijk worden begrepen. 
Meer dan ooit kregen de sociale partners toegang tot het beheer van allerlei publieke 
instellingen, commissies en raden.” 26 
 
Elke entiteit bereidt de beslissingen van de federale instanties van de ACOD voor en is de 
syndicale tegenmacht tegenover de politieke overheden van het betrokken gewest. Elke 
beroepssector heeft tot taak de beroepsbelangen van zijn leden te behartigen en daartoe de 
relaties tussen de lokale, gewestelijke en nationale niveaus te organiseren. De intersectorale 
gewesten coördineren de activiteiten van de gewestelijke beroepssectoren en zorgen voor het 
onthaal van de leden op het lokale en gewestelijke vlak. Zij bereiden eveneens de 
beraadslagingen van de instanties van hun entiteit voor. De federale instanties behartigen het 

                                                 
22 Witte, E., Craeybeckx, J. & Meynen, A. (1997). Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden. 
Brussel: VUB Press, Standaard Uitgeverij.  
23 Peiren, L. & Messiaen, J.-J (Red.). (1997). Een eeuw solidariteit. 1898-1998. Geschiedenis van de 
socialistische vakbeweging. Brussel/Gent: ABVV, Ludion, AMSAB, Institut Emile Vandervelde. 
24 ACOD. (1964). In 1963 bereikte de Sector Onderwijs van de ACOD het aantal van 23.869 leden. De Tribune, 
20 (1), 1.  
25 Hemmerijkckx, R. (1997). ACOD-Nationaal: Inleiding. Gent: AMSAB. 
26 Reynebeau, M. (1999). De eeuw van België. Tielt: Lannoo, 161. 
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gemeenschappelijke belang van alle leden en vormen de tegenmacht ten aanzien van de 
federale overheden.27 
 
Het dagelijks bestuur van de ACOD – over alle sectoren en gewesten heen – wordt 
waargenomen door vier instanties. De leiding van de ACOD bestaat uit het Bestendig 
Secretariaat en het Uitvoerend Bureau. Het door het Congres verkozen Bestendig Secretariaat 
is samengesteld uit een Voorzitter en uit drie Algemene Secretarissen, waarvan één gelast is 
met de thesaurie. Het Bestendig Secretariaat moet in de beide landstalen in de behoeften van 
de propaganda en van het beheer der Centrale kunnen voorzien. De eigenlijke leiding van de 
ACOD is in handen van het Nationaal Uitvoerend Bureau. Dit is samengesteld uit de leden 
van het Bestendig Secretariaat, en een beperkt aantal afgevaardigden van de sectoren en 
gewesten. Het Nationaal Uitvoerend Bureau komt wekelijks of tweewekelijks bijeen. 
Daarnaast is er het Nationaal Comité dat proportioneel samengesteld is door de sectoren en de 
gewesten en dat drie tot vier keer per jaar samenkomt. Het Nationaal Comité stelt de agenda 
van het Statutair Congres vast, en kan, op voorstel van het Bestendig Secretariaat en van het 
Uitvoerend Bureau, besluiten tot uitbreiding of tot beperking van de samenstelling van het 
Bestendig Secretariaat. Het Nationaal Congres tenslotte komt om de vier jaar samen en is 
eveneens proportioneel samengesteld uit de afgevaardigden van de sectoren en gewesten. 
 
Binnen het complexe kluwen van ACOD/CGSP, focussen wij op ACOD-Onderwijs in 
Vlaanderen. Binnen deze sector en binnen ieder gewest is dezelfde organisatie waar te nemen 
als op het niveau over alle gewesten en sectoren heen. Feitelijk is de structuur binnen ACOD 
erg complex. We maken een organogram op om de organisatie te verduidelijken. Dit stelt een 
ruwe benadering voor van de manier waarop ACOD in de loop van de jaren zestig werd 
georganiseerd en gestructureerd. Details laten we hier achterwege. 
 
 

 
ACOD/CGSP 
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… Sector 
Gazelco 11 sectoren 
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onderwijs 
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TT 
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                      Gewesten 

 
 

                                                 
27 ACOD. (1995). 1945-1995 ACOD 50.  Frans Fermon, Vice-Voorzitter van de ACOD: 50 jaar ACOD. 
Oorsprong en structuur. Een alerte organisatie voor allen.  Brussel: ACOD. 
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Gezien de door ons bevraagde respondenten voornamelijk uit het Gentse en het Antwerpse 
komen, zijn dit de gewesten die vooral aan bod zullen komen. Echter, per gewest is de 
organisatie erg gelijklopend. Om een beeld te schetsen van de organen die per gewest de 
organisatie en het beheer van de sector onderwijs regelen, stellen we opnieuw een schema 
samen: 
 
 
 

 
Hoofdbestuur 

              
 
 
Het ‘hoofdbestuur’ uit de jaren zestig komt overeen met wat vandaag in de statuten van 
ACOD-Onderwijs als het ‘uitvoerend bestuur’ wordt omschreven. Meer gedetailleerde 
informatie over de statuten in sector onderwijs in de jaren zestig is niet bewaard gebleven. Uit 
een gesprek met Dirk Huyge, huidig provinciaal secretaris ACOD-Onderwijs Oost-
Vlaanderen, blijkt echter dat de samenstelling en bevoegdheden ongeveer dezelfde zijn 
gebleven. Het oudste statuut dat we konden consulteren dateert van 1998, waarbinnen het 
uitvoerend bestuur samengesteld is uit de voorzitter en ondervoorzitter, leden van het 
Algemeen Secretariaat en het secretariaat, de adjunct-provinciaal secretarissen en de adjunct-
regio secretaris, twee gemandateerde afgevaardigden van elke provincie en van de entiteit 
Brussel. De bevoegdheden liggen in het coördineren en organiseren van het hele 
vakbondsleven en het regelen van de algemene werking van de sector.28 De taak van het 
hoofdbestuur wordt op het niveau van de gewesten waargenomen door het uitgebreid 
gewestelijk bestuur. Uit al de gewesten (vandaag de ‘provincies’ en de entiteit Brussel) samen 
werden ook in de jaren zestig een drietal secretarissen verkozen en afgevaardigd naar het 
Algemeen Secretariaat en dus ook het hoofdbestuur in Brussel. Elke gewest/regio heeft ook 
afdelingen en dus afdelingsbesturen. Dit bestuur omvat de afgevaardigden van de afdelingen. 
Alle bestuursleden worden gekozen op de algemene ledenvergaderingen, via een systeem van 
getrapte democratie. Binnen dit proces spelen de statutaire congressen en buitengewone 

                                                 
28 ACOD-Onderwijs. (1998). Statuut ACOD-Onderwijs. Wegwijzer. [Statuut]. Brussel: ACOD.  
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congressen een belangrijke rol. Het statutair congres kan beschreven worden als de hoogste 
entiteit in ACOD-Onderwijs, en komt – net als het Nationaal congres, over alle gewesten en 
sectoren heen  – om de vier jaar samen. Er worden stemmingen gehouden om de leden van 
het Algemeen Secretariaat en de algemeen secretaris te verkiezen. Tussen twee statutaire 
congressen in kan eventueel ook een buitengewoon congres gehouden worden, met ongeveer 
dezelfde bevoegdheden.  
 
Op de algemene ledenvergaderingen komen alle leden samen, worden actiepunten en 
standpunten verwoord en worden resoluties opgemaakt, wat neerkomt op een eisenbundel. 
Binnen ACOD-onderwijs gaat het dan om een analyse van de problemen in het onderwijs, 
waarvoor men syndicale oplossingen zoekt. Deze worden voorgelegd aan de 
afdelingsbesturen en vervolgens aan de uitgebreide gewestelijke besturen, om dan eventueel 
ook naar het hoofdbestuur te gaan, waar dit gefinaliseerd wordt.  
 
De opdracht van de ACOD bestaat er, zoals die van iedere vakbond, uit de belangen van de 
werknemers te behartigen. Zij vertegenwoordigt bepaalde zwakke en kwetsbare groepen en 
vormt een drukkingsgroep in de politieke arena. Haar opdracht is ruimer dan loonsverhoging 
eisen en stakingsgelden uitbetalen. Ze biedt ook vormingsprogramma’s aan en geeft via 
tijdschriften bepaalde boodschappen, ideeën, standpunten, meningen en visies door. “Het doel 
van het syndicalisme ligt in het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden, maar de 
aangeslotenen zoeken ook naar de verbetering van hun levensvoorwaarden, d.w.z. de 
bescherming en verdediging van hun belangen in de ruimste zin. (…) Problemen die vroeger 
deel uitmaakten van het “privé-leven” worden nu collectieve en sociale feiten.” 29 Van bij 
haar ontstaan in 1945, stelde de ACOD zich tot doel “de vrijheid en de democratie te 
verdedigen en te werken aan een sociaal rechtvaardiger samenleving.” 30 Maar het zijn 
natuurlijk de vrouwen en mannen, militanten en leden, die er een tastbare inhoud aan gaven 
door van de ACOD vooral een democratische organisatie te maken, “onafhankelijk van 
politieke partijen, zonder daarom de politiek af te wijzen. Een organisatie ook die in wezen 
kritisch is en zich bekent tot een economische en sociale doctrine die een rechtvaardiger en 
solidaire socialistische samenleving wil tot stand brengen.” 31 Cruciaal aspect binnen een 
rechtvaardige en solidaire socialistische samenleving vormt voor de ACOD de solidariteit: 
“Solidariteit, de hoeksteen van onze beweging. Het schone principe van de solidariteit, dat 
voor onze Centrale altijd aan de basis van onze actie heeft gelegen.” 32 
 
Maar niet alleen het militante optreden van de centrale en haar militanten is van fundamenteel 
belang geweest voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van alle werknemers en voor 
het uitbouwen van een sociale democratie, zo stelt Michel Nollet, voorzitter van de ABVV, in 
een tussenkomst op de viering van 50 jaar ACOD. De openbare diensten zelf hebben een 
onvervangbare rol in de organisatie van de solidariteit. Ze moeten volgens hem die rol ook 
blijven spelen, met voldoende middelen. “Alleen goed werkende openbare diensten kunnen 
waarborgen dat iedere inwoner toegang blijft hebben tot een aantal essentiële diensten: 
onderwijs, vervoer, gezondheidszorg, telefoon, cultuur…” 33 
                                                 
29 ACOD. (1987). Plaats van de vrouwen in de vakbond. Brussel: ACOD. 
30 ACOD. (1995). 1945-1995 ACOD 50.  Frans Fermon, Vice-Voorzitter van de ACOD: 50 jaar ACOD. 
Oorsprong en structuur. Een alerte organisatie voor allen.  Brussel: ACOD. 
31 ACOD. (1995). 1945-1995 ACOD 50.  Frans Fermon, Vice-Voorzitter van de ACOD: 50 jaar ACOD. 
Oorsprong en structuur. Een alerte organisatie voor allen.  Brussel: ACOD. 
32 ACOD. (1995). 1945-1995 ACOD 50.  Frans Fermon, Vice-Voorzitter van de ACOD: 50 jaar ACOD. 
Oorsprong en structuur. Een alerte organisatie voor allen.  Brussel: ACOD. 
33 ACOD. (1995). 1945-1995 ACOD 50.  Tussenkomst van Michel Nollet, Voorzitter ABVV, op viering 50 jaar 
ACOD. Brussel: ACOD. 
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Na deze korte historische en inhoudelijke situering van de ACOD, willen we de tweede pijler 
van ons onderzoeksthema theoretisch kaderen. Het gaat hierbij om een complex kluwen van 
gender, macht, gelijkheid en het dominante discours dat hieromtrent leefde gedurende de 
jaren zestig. Belangrijk om voor ogen te houden is dat men onder al deze concepten vandaag 
iets anders verstaat dan veertig jaar geleden. Zo wordt het begrip gelijkheid veel ruimer en 
genuanceerder ingevuld. Zonder de historische context van de jaren zestig uit het oog te 
verliezen, willen we de toen heersende situatie en de verhouding tussen mannen en vrouwen 
in de samenleving in het algemeen, en in de ACOD-sector Onderwijs in het bijzonder, 
onderzoeken met een hedendaagse bril voor ogen.  
 

4. Conceptueel kader 
 

Een hedendaagse bril betekent dat we hier willen vertrekken met een analyse van enkele 
actueel prangende concepten in de werelden van vakbond en gender. Vooral ‘gender script’ 
kan als een eerder recent begrip gezien worden. Daarnaast behandelen we hieronder het 
complexe samenspel tussen de begrippen ‘gender’, ‘macht’, ‘habitus’, ‘vertegenwoordiging’ 
en ‘gelijkheid’.  
 
We beginnen onze theoretische analyse op een metaniveau, waarbij we bovenstaande 
begrippen en processen eerst binnen de macrostructuren van de samenleving plaatsen, 
vooraleer van hieruit over te gaan naar het microniveau van ACOD-sector Onderwijs. Op die 
manier willen we pogen zowel factoren in de civiele (macroniveau van de samenleving) als in 
de politieke (de besluitvorming en vertegenwoordiging binnen de vakbond) sfeer onder de 
aandacht te brengen.  
 
We trachten na te gaan hoe de keuzes die vrouwen maken feitelijk niet meer dan een 
gesuggereerde vrijheid zijn, omdat ook hun ‘agency’ uiteindelijk door tal van factoren wordt 
geconstitueerd. Om dit te schetsen, hanteren we – naast het begrip ‘macht’ – ook 
‘governmentality’,  ‘habitus’ en ‘field’ als ‘thinking tools’. Die ‘habitus’ hangt uiteraard erg 
nauw samen met de in een samenleving gehanteerde gender scripts.  
 
 

4.1  Heeft macht een geslacht? 
 

Vanuit onze probleemdefiniëring willen we nagaan of en in welke mate het klopt dat macht in 
de zestiger jaren vooral aan mannelijke burgers toekomt, en wat dan precies onder die macht 
begrepen zou moeten worden.  
 
Een antwoord op deze tweede vraag lijkt ons essentieel vooraleer we onderzoeken of op 
‘macht’ nu al dan niet een geslacht gekleefd kan worden. Het begrip ‘macht’ dekt vele 
ladingen en treffen we in verschillende gedaanten aan. Ruim gedefinieerd verwijst macht naar 
“de mogelijkheid van een persoon, een groep of een instelling om iets te realiseren.” 34. 
Naargelang de uitoefening van macht onder het oppervlak blijft, of eerder uiterlijke 
verschijningsvormen aanneemt, kan een continuüm van drie vormen van macht onderkend 
worden. De macht om beslissingen over anderen te nemen, om hun gedrag te beïnvloeden, is 
                                                 
34 Celis, K. & Meier, P. (2006). De macht van het geslacht. Gender, politiek en beleid in België. 
Leuven/Voorburg: Acco, 11. 
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een eerste vorm van macht en wordt expliciet gehanteerd. Een tweede gezicht van macht 
schuilt in het kunnen bepalen van de agenda, meer bepaald in de capaciteit om te verhinderen 
dat bepaalde onderwerpen of voorstellen aan bod komen en beslissingen daaromtrent 
genomen worden. Deze machtsvorm is meer impliciet in de samenleving aanwezig dan de 
eerste, maar daarom niet van minder groot belang. De derde gedaante van macht tenslotte is 
nog minder grijpbaar. Het gaat om macht als controle over de gedachten. Deze radicale 
gedaante van macht betreft het verborgen uitoefenen van een invloed op wat men denkt, wil 
of nodig heeft, of – in termen van Foucault – ‘governmentality’. Het verwijst naar culturele en 
psychologische processen in de samenleving en de macht van normen, waarden en 
ideologieën.  
 
Op die manier wordt het concept ‘macht’ op een subtiele manier binnen het geheel van sociale 
structuren van de samenleving gesitueerd. Het gaat om een fundamentele zienswijze die we 
ook binnen de sociologie terugvinden onder de noemer van ‘de sociologische verbeelding’. 
“Sociale structuren bepalen de biografieën van mensen; die sociale structuren zijn echter zelf 
het resultaat van een historisch proces. Voor de socioloog zijn de gebeurtenissen die deel 
uitmaken van een individuele biografie niet zo individueel. Persoonlijke problemen hebben 
volgens sociologen een sociale dimensie.” 35. We zien hoe twee essentiële aspecten hier 
samengebracht worden. Enerzijds het inzicht dat de persoonlijke keuzes van individuen het 
niveau van het individuele overstijgen, maar ook door de structuren van de maatschappij 
worden gestuurd; anderzijds dat dit sterk contextueel – in plaats én in tijd – gesitueerd is. Dit 
is meteen de reden waarom wij spreken van een ‘gesuggereerde vrijheid’. De Swaan spreekt 
in dit opzicht van ‘cultuurdwang’, waarbij hij teruggaat op Elias’ stelling dat “Fremdzwang 
wird zum Selbstzwang.” 36: via de imitatie wordt druk van buitenaf, druk van binnenuit. Het 
proces van civilisatie is uiteindelijk maatschappelijk gestuurd.  
 
De structurele en sociale bepaaldheid van biografieën van vrouwen verwijst naar ‘macht’ 
zoals we dat ook terug vinden bij wat Hacking ‘the making up of the subject’ noemt, ook wel 
‘critical ontology’ volgens Wong. Daarbij laten beide auteurs zich inspireren door Foucaults 
discursieve praktijk, die hij ontrafelt aan de hand van zijn concepten van de ‘biomacht’ en 
‘governmentality’. Hacking omschrijft krachtig zijn ‘making up people’ vanuit wat  Foucault 
‘the constitution of subjects’ noemt: “We should try to discover how it is that subjects are 
gradually, progressively, really, and materially constituted through a multiplicity of 
organisms, forces, energies, materials, desires, thoughts etc.” 37. Dit is dan ook het hoofddoel 
van onze thesis, waarbij we afstappen van een aloude traditie van het voorstellen van vrouwen 
binnen een ‘heroic fairy tale’38. 
 
Maar hoe moet die onbewuste, onzichtbare vorm van machtsuitoefening nu precies begrepen 
worden? Een antwoord vonden we bij de theorie van het ‘dynamisch nominalisme’. Hierbij 
lijken mensen zich spontaan in de door ‘machthebbers’ gecreëerde categorieën te schikken. 
Dat Foucault met ‘biomacht’ dan ook niet meteen doelde op onderdrukking, maar eerder de 
(cultureel) gestuurde vorming van het zelf op het oog had, zal duidelijk zijn. “How might a 
dynamic nominalism affect the concept of the individual person? One answer has to do with 
possibility. Who we are is not only what we did, do, and will do, but also what we might have 

                                                 
35 Vincke, J. (2002). Sociologie. Een klassieke en hedendaagse benadering. Gent: Academia Press. 
36 Depaepe, M. (2004). De pedagogisering achterna. Aanzet tot een genealogie van de pedagogische mentaliteit 
in de voorbije 250 jaar. Leuven: Acco, 23. 
37 Hacking, I. (2002). Historical Ontology. Harvard: Harvard University Press. 
38 Van Drenth, A. (in druk). Contested scripts. Gender and Politics in the History of Education. Paedagogica 
Historica. 
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done and may do. (…) But our possibilities, although inexhaustible, are also bounded. What 
is impossible for one person is possible for another. (…) Degrees of possibility are degrees in 
the ability of some agent to do or make something. (…)” 39 Dit hangt samen met de idee dat 
iedere intentionele act afhankelijk is van de beschrijving van deze act. Wanneer 
onderwijsbeleid en vertegenwoordiging van het volk beschreven worden als mannelijke 
bezigheden, zullen vrouwen zich minder geroepen voelen dergelijke taken op zich te nemen. 
En wanneer een wilde stakingsactie gevaarlijk wordt geacht, voelen vrouwen zich minder snel 
dan mannen in de mogelijkheid om daar iets te realiseren. Dergelijke invulling van macht 
geeft inzicht in, niet alleen de vormen van macht die mannen – al dan niet bewust – over 
vrouwen zouden kùnnen uitoefenen, maar ook in de manier waarop vrouwen minder dan 
mannen de wens of de behoefte voelen ‘macht’ te hebben of in het onderwijsbeleid in te 
spelen.  Op die manier wordt de ‘agency’ van vrouwen door verschillende factoren gevormd.  
 
Dit betekent echter niet dat verandering onmogelijk zou zijn. Integendeel. De term 
‘dynamisch’ geeft net het omgekeerde aan. Hoewel mogelijkheden begrensd worden door in 
een cultuur dominante discoursen, is er toch steeds een kleine minderheid die met het 
dominante vertoog niet akkoord gaat en zich wil inzetten om daar verandering in te brengen. 
Door de mogelijkheid die zo ontstaat het dominante discours in vraag te stellen, en daar een 
alternatief discours tegenover te plaatsen kunnen de condities voor verandering geschapen 
worden: “Hence, if new modes of description come into being, new possibilities for action 
come into being in consequence.” 40 De processen van dit dynamisch nominalisme worden 
door Wong dan weer beschreven in termen van een ‘critical ontology’. De manier waarop we 
ons zelf als subject vorm geven betreft opnieuw niet enkel een nederige positie en een 
meegaan in dominante vertogen, maar heeft evengoed betrekking op een zoeken naar de 
principes en ideeën waarmee we ons dagelijks denken en handelen organiseren teneinde 
anders te kunnen gaan denken en handelen41.  
 
Diegenen die instellingen zoals politieke partijen of vakbonden bevolken, beschikken over de 
mogelijkheid om beslissingen over ons te nemen en te maken dat we die naleven (eerste vorm 
van macht). Ze beschikken tot op een zekere hoogte ook over de macht om beslissingen te 
verhinderen (tweede vorm van macht) en beïnvloeden tenslotte ook ons denken, en daardoor 
de keuzes die we gaan maken (derde vorm van macht). Het zijn zij die de meerderheid voor 
hun kar kunnen spannen en het dominante discours construeren, overdragen en reproduceren. 
Deze vorm van beïnvloeding wordt door Hacking ook omschreven als “the vector of labelling 
from above, from a community of experts who create a ‘reality’ that some people make their 
own. Different from this is the vector of the autonomous behaviour of the person so labelled, 
which presses from below, creating a reality every expert must face.” 42 Het is dan, volgens 
ons, deze tweede overdrager die verandering mogelijk kan maken. Een ‘van onderuit 
stuwende kracht’ die we misschien bij de door ons bevraagde vrouwen kunnen terugvinden? 
Deze visie vinden we bovendien ook terug bij Bloch & Popkewitz, die – eveneens vanuit de 
idee van ‘governmentality’ van Foucault – niet enkel de top-down processen van macht willen 
benadrukken, maar eveneens de macht die het individu/de vrouw daarbij heeft over zichzelf. 
Deze macht kan dan leiden tot een spontane schikking in de voor haar gecreëerde categorieën 
van ‘vrouw-zijn’, maar kan evenzeer de bestaande generalisaties in vraag stellen. Of nog: “the 
concept of governing organizes governing in two ways; first in relation to governance of 

                                                 
39 Hacking, I. (2002). Historical Ontology. Harvard: Harvard University Press. 
40 Hacking, I. (2002). Historical Ontology. Harvard: Harvard University Press. 
41 Wong, J. (2004). Sapere Aude: Critical Ontology and the Case of Child Development. Canadian Journal of 
Political Science, 37(4), 1-20. 
42 Hacking, I. (2002). Historical Ontology. Harvard: Harvard University Press. 
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others and second in relation to governance of the self.” 43. Hoe het ook zij, zowel een 
‘dynamisch nominalisme’, een ‘critical ontology’, een ‘governance of the self” als een ‘vector 
of autonomous behaviour’ wijzen allen – zij het in andere bewoordingen en met andere 
accenten – naar de mogelijkheden voor vrouwen om los te breken uit de voor hen gecreëerde 
cocon.  
 
Wanneer we teruggaan tot Foucaults ‘biomacht’ kunnen deze processen van beïnvloeding nog 
beter begrepen worden in het kader van socialisatie, rolsocialisatie, en meer specifiek 
geslachtsrolsocialisatie. We worden ‘geregeerd’ door allerlei sociale, culturele en 
psychologische processen die het samenleven ordenen, vorm geven en mogelijk maken. Het 
gaat hierbij vaak om traditioneel opgebouwde gewoonten, die ‘vastgeroest’ zitten tot in de 
diepste wortels van de samenleving en van ons zelf. Dit biedt houvast en is mede daardoor 
ook zo moeilijk om te doorbreken. Dit is wat algemeen genomen onder het concept ‘cultuur’ 
vervat zit.  
 
Ook wat dit concept betreft houden we een hedendaagse bril voor ogen. Vanuit een 
postmoderne lezing verwijst cultuur naar “de gemeenschappelijke, vanzelfsprekende doch ook 
problematische betekenissen die door mensen voortgebracht worden wanneer ze samen 
handelen.” 44 Cultuur wordt derhalve geconstrueerd door mensen en vervolgens 
overgedragen. Dit betekent dat wij – met een postmoderne lezing van ‘cultuur’ voor ogen – de 
zekerheid die mensen toen uit hun cultuur haalden niet mogen vergeten. Eén van deze 
zekerheden lag in de taakverdeling tussen mannen en vrouwen.  
 
Mannen en vrouwen hadden elk hun taak in de samenleving, in het gezin, in het 
arbeidsproces,… De verscheidene processen die zorgen voor de overdracht van dergelijke 
rolopvattingen bij jongens en meisjes, mannen en vrouwen, gebeurt via 
‘geslachtsrolsocialisatie’ en creëert een ‘gender habitus’. Van vrouwen werd verwacht dat ze 
passief, huiselijk, sociaal, afhankelijk en afwachtend waren. Mannen moesten dan weer actief, 
onafhankelijk, agressief, ondernemend en doelgericht optreden. Dergelijke opvattingen 
leidden tot een strikte scheiding van mannen en vrouwen in termen van respectievelijk ‘logos’ 
en ‘eros’, ‘hard’ en ‘zacht’, ‘geometric star’ en ‘sociometric star’, ‘taakgericht leiderschap’ en 
‘relatiegericht leiderschap’.45 Dergelijke manier van definiëren gaat uiteindelijk deel 
uitmaken van de ‘habitus’ van zowel mannen als vrouwen: “Bourdieu considers the 
traditional (oppressive) relationship between the sexes as ‘structured by a habitus which 
makes male power appear legitimate even to women.’ The symbolic violence that governs a 
completely doxic society makes male power fully self-evident.” 46  Bijgevolg heeft, naar onze 
mening, in de periode van de jaren zestig, macht wel degelijk een geslacht: het blijkt vooral 
voor mannen weggelegd te zijn. Echter, vanuit Foucaults lezing van de concepten 
‘governmentality’ en ‘biomacht’ gaat het ook hier niet om een vorm van onderdrukking. 
Bovendien moet opnieuw rekening gehouden worden met de idee dat er ook toen reeds andere 
‘gender scripts’ gehanteerd konden worden, waartegen dit traditionele script moest opbotsen.  

                                                

 
We opteren voor de conceptuele tools ‘gender’, ‘gender scripts’ en ‘gender habitus’, die de 
cultureel ingebedde associaties met de geslachten mee in rekening brengen, een onderscheid 

 
43 Bloch, M., Popkewitz, T.  (2000). Constructing the Parent, Teacher and Child: Discourses of Development. In 
L.D. Soto (Ed.), The politics of early childhood education (pp. 7–32). New York:  Peter Lang Publishers. 
44 Vincke, J. (2002). Sociologie. Een klassieke en hedendaagse benadering. Gent: Academia Press. 
45 De Wit, J., Van Der Veen, G. & Slot, N. W. (2005). Psychologie van de adolescentie. Baarn: HB uitgevers.   
46 Van Drenth, A. (in druk). Contested scripts. Gender and Politics in the History of Education. Paedagogica 
Historica. 

 24



maken tussen het biologische ‘man’ of ‘vrouw’ zijn enerzijds, en de sociale én individuele 
constructies van ‘man’ of ‘vrouw’ zijn anderzijds. Bijgevolg moeten we ons statement wat 
nuanceren: het geslacht van de macht is geen a priori, maar een a posteriori gegeven, en hangt 
samen met de manier waarop individuen en groepen ‘mannen’ en ‘vrouwen’, of liever 
‘gender’, omschrijven. Macht heeft een geslacht doordat we het biologische geslacht ‘man’ 
associëren met macht, of liever: doordat we de eigenschappen die met ‘macht’ geassocieerd 
worden ‘mannelijk’ noemen. Een definiëring van macht als mannelijk hangt samen met een 
bepaald gender script.  
 
 

4.2  Over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen: ‘gender’ 

Het blijkt dat verschillen tussen mannen en vrouwen verder gaan dan de biologische 
verschillen, m.n. het ‘geslacht’. Feitelijk gaan ze terug op zowel sociaal als individueel 
geconstrueerde verschillen en zijn ze in zekere zin kunstmatig: “On ne naît pas femme, on le 
devient” (Simone de Beauvoir). Ieder heeft een oordeel over wie er binnen en buiten de 
definitie valt of zou moeten vallen. Van daaruit opteren wij – doorheen het dynamische 
concept ‘gender’ – voor een poststructurele definitie van ‘man’ en ‘vrouw’. “Deze definiëring 
gaat uit van de onvermijdelijke subjectiviteit van definities en laat daardoor net toe die 
subjectiviteit (of anders gezegd: de perspectieven) in kaart te brengen.” 47 
 
Dit impliceert dat definities van ‘man’ en ‘vrouw’ geen vaststaande, universele gegevens zijn, 
en dat uiteenlopende ‘gender scripts’ onderscheiden kunnen worden. De geslachtsrollen zijn 
aldus relatief. Margaret Mead is ongetwijfeld een belangrijk auteur die vanuit haar zwerftocht 
doorheen verschillende culturen de relativiteit van de geslachtsrollen heeft ingezien. Zij heeft 
het geloof in een onaantastbare ‘vrouwelijke’ of ‘mannelijke eigenheid’ aan het wankelen 
gebracht en aangetoond dat het beeld van wat bij een man of een vrouw behoort van de ene 
cultuur tot de andere, en zelfs van de ene persoon tot de andere, kan verschillen.48 Elke 
definitie of script sluit vanzelfsprekend een deel van de sociale werkelijkheid in en een ander 
deel uit; anders is het geen definitie. Dat betekent dat de vraag verschuift van “wat is een 
‘man’ of ‘vrouw’?” naar “wie zegt dat en waarom?”. Dat geeft aanleiding tot nieuwe vormen 
van vraagstelling, zoals: 

- Welke culturen/personen erkennen en/of ervaren ‘mannen’ en ‘vrouwen’ als 
dusdanig? 

- Vanuit welke legitimering? 
- Met welke effecten van inclusie en exclusie? 
- Welke overlappingen en discrepanties zijn er tussen de definities? 
- Met welke visie op maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden? 
- Met welke effecten van normalisering? 
- Hou houden machtsrelaties verband met deze erkenning en hoe construeert deze 

erkenning op haar beurt machtsrelaties? 
 
De post-structurele definitie laat ruimte voor de beleving van de personen zelf en voor 
eventuele discrepanties tussen hun subjectieve beleving en de structurele erkenning. Een 
ander gevolg is dat hierdoor ook de machtsrelaties in beeld komen, en zo belanden we weer 
bij Foucault, Hacking en Wong.  
 

                                                 
47 Vandenbroeck, M. (2007). Gezinspedagogiek en opvoedingsondersteuning. Gent: Universiteit Gent.   
48 Vincke, J. (2002). Sociologie. Een klassieke en hedendaagse benadering. Gent: Academia Press, 108-110. 
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Hoewel het maken van een indeling tussen mannen en vrouwen inderdaad ‘essentialiserend’ 
kan werken49 is een indeling in categorieën tegelijkertijd noodzakelijk om vat te krijgen op de 
werkelijkheid, en om uiteindelijk een beleid in functie van specifieke categorieën mogelijk te 
maken. Anderzijds kunnen we ook het paradoxale karakter van dergelijke beleidsintenties en 
categoriseringen niet ontkennen, omdat deze inderdaad het onderscheid tussen mannen en 
vrouwen dreigen te generaliseren en aldus normaliserend werken. Feitelijk wordt dit pas 
problematisch wanneer beide categorieën, net omwille van de associaties die er rond bestaan, 
een verschillende waardering krijgen: “Traditioneel heeft wat aan mannen gerelateerd wordt 
meer waarde dan wat een vrouwelijke connotatie krijgt. Daarnaast werden veel normen van 
beslissingsrecht enkel aan mannen toegekend, omdat verondersteld werd dat enkel mannen 
over de daartoe nodige ratio beschikken.” 50 Dit houdt in dat de manier waarop de grenzen 
tussen mannen en vrouwen getrokken worden, aanleiding geven tot gendergerelateerde 
machtsstructuren. De culturele definiëring in termen van ‘gender’ vestigt de aandacht op de 
culturele bepaaldheid van deze taken en waarden. Het is de dominante ‘culturele canon’ van 
een samenleving die opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid oplegt en bestendigt. 
Daardoor varieert ‘gender’ sterk in tijd en ruimte. Het is dan ook van onmisbaar belang te 
beseffen dat ‘gender’ in de jaren zestig iets anders betekende dan nu. De aloude opvatting dat 
mannen de ratio in pacht hebben terwijl vrouwen irrationele wezens zijn, is nu bijvoorbeeld 
achterhaald.  
 
Aangezien een gender script de mannelijke en de vrouwelijke identiteit als ruimer omschrijft 
dan een biologisch gegeven, houdt het de mogelijkheid in om te ontsnappen aan een 
biologisch determinisme. Dit is echter niet altijd evident. Het onontkoombare karakter van die 
verschillen ligt vaak in het beleid ter zake of in de hardnekkigheid van – vaak impliciete – 
ideologieën, die ons handelen zowel op individueel als op collectief niveau structureren. “Het 
was niet het vrouwelijke intellect dat hen belette te studeren, financiële zaken te beheren of te 
gaan stemmen, maar de wet.” 51 Volledigheidshalve moeten we er op wijzen dat ook de op 
het eerste gezicht natuurlijke bepaling van een geslacht minder vanzelfsprekend is dan ze 
lijkt. Uiteindelijk gaat het ook in dat geval om een maatschappelijke definitie. Welke 
biologische kenmerken aanwezig moeten zijn om te bepalen of iemand van het mannelijke of 
van het vrouwelijke geslacht is, is een kwestie van maatschappelijke afspraken en definities, 
en is arbitrair. We kunnen hier bijgevolg niet spreken van iets dat ‘van nature’ gegeven is.  
 
Na de uiteenzetting van ‘gender’, ‘gender scripts’ en de doorheen socialisatie gecreëerde 
‘gender habitus’, willen we nagaan hoe deze thinking tools binnen de context van de jaren ’60 
ingevuld kunnen worden. 
 
 

4.3  A taste of history: Gender in the golden sixties 

Aangezien sociale structuren de biografieën van mensen bepalen, en die sociale structuren  
zelf het resultaat zijn van een historisch proces, wensen wij hieronder de in de context van de 
zestiger jaren (voor gender relevante) sociale structuren te bespreken én tegelijk ook het 
historische proces dat daaraan voorafgegaan is, mee op te nemen.  

                                                 
49 Celis, K. & Meier, P. (2006). De macht van het geslacht. Gender, politiek en beleid in België. 
Leuven/Voorburg: Acco. 
50 Celis, K. & Meier, P. (2006). De macht van het geslacht. Gender, politiek en beleid in België. 
Leuven/Voorburg: Acco, 127. 
51 Celis, K. & Meier, P. (2006). De macht van het geslacht. Gender, politiek en beleid in België. 
Leuven/Voorburg: Acco, 128. 
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4.3.1 Van het burgerlijke kerngezin… 
 
Om tot een goed begrip te komen van de plaats van de vrouw in de westerse samenleving, 
moeten we vertrekken van het patriarchaat als autoriteitssysteem. Dit samenlevingsmodel is 
gebaseerd op een duidelijke scheiding tussen mannelijke en vrouwelijke rollen, of 
‘rolsegregatie’. Binnen het gezin vindt dit zijn uitwerking in het patriarchale kerngezin dat 
eind 19de eeuw als norm vooropgesteld wordt. Doel van het patriarchaat is vrouwen te 
domineren doorheen een geheel van opvattingen. “De materiële basis van het patriarchaat 
bestaat uit alle elementen die mannen in staat stellen vrouwenarbeid te controleren.” 52. 
Hiermee verbonden is het monogame heteroseksuele huwelijk, dat vrouwen uitsluit van 
zekere maatschappelijke sectoren doordat ze de taak van huisvrouw op zich nemen. Een ander 
cruciaal aspect dat bijdraagt tot controle van vrouwen is het gendersysteem, waarbij vrouwen 
geacht worden emotioneel en zorgend op te treden. De socialisatie van biologische vrouwen 
in de typisch vrouwelijke geslachtsrol is voor de man uitermate functioneel. Het zorgt voor 
een taakverdeling en onderschikking binnen het gezin, en binnen de samenleving.  
 
Een aantal sociologen stelt dat sociale ongelijkheid bijdraagt tot de stabiliteit van de 
samenleving: sociale ongelijkheid is functioneel. Posities die mannen en vrouwen innemen 
zijn gebonden aan een aantal kerntaken in de samenleving. Die posities zouden een aantal 
speciale vaardigheden vereisen voor hun uitoefening. Enkel een beperkt aantal individuen zou 
beschikken over de capaciteiten om die kerntaken op te nemen. Deze getalenteerde personen 
zouden de noodzakelijke talenten hebben om de kerntaken tot een goed einde te brengen en 
krijgen daarom een hoge beloning in de samenleving. “Het resultaat van deze ongelijke 
beloning is een maatschappelijk systeem geflankeerd door een stratificatiesysteem dat in 
ongelijke mate geld, eer en status aan personen toekent.” 53 Op deze visie kan naar onze 
mening echter grote kritiek geuit worden, daar ze uitgaat van de stelling dat slechts een 
beperkt aantal personen over de noodzakelijke vaardigheden beschikt om centrale taken te 
vervullen. Vooral wanneer dit geassocieerd wordt met een specifieke groep – op basis van 
geslacht – lijkt ons hier opnieuw het problematische karakter van de categorisering ‘man’ – 
‘vrouw’ gevonden te kunnen worden. 
 
Binnen het burgerlijke kerngezin heerst een opvatting van de vrouw aan de haard, die in 
wezen teruggaat op de ideeën van Rousseau en Pestalozzi en ‘la famille conjugale’54. In de 
visie van Rousseau baart de vrouw het kind en staat zij in voor de zorgen, de opvoeding en het 
huishouden. Als hoofd van het gezin staat de man in voor het levensonderhoud: “de pater 
familias is het onbetwiste hoofd van het gezin, een vaderlijke macht die niet in vraag gesteld 
kan worden. Het is de vrouwelijke plicht om te zorgen voor het nageslacht. De orde in het 
gezin is een analogie met de “natuurlijke” maatschappelijke orde die de burgerij 
nastreeft.”55. Rousseau hanteert de theorie van het ‘sociaal contract’ om aan te tonen hoe de 
cultuur van de vrouw, nl. zorgen voor de kinderen en het huishouden, samenvalt met haar 
natuur, waardoor hij de spanning tussen beide tracht op te lossen. Dergelijke opvattingen over 
het gezin en de plaats van de vrouw daarbinnen, werden eind 19de, begin 20ste eeuw 
gelegitimeerd vanuit verschillende hoeken – zoals de sociale wetenschappen (vanuit een 
specifieke lezing van Darwin met zijn boek ‘The Origin of Species’), de statistiek en de 

                                                 
52 Vincke, J. (2002). Sociologie. Een klassieke en hedendaagse benadering. Gent: Academia Press, 229. 
53 Vincke, J. (2002). Sociologie. Een klassieke en hedendaagse benadering. Gent: Academia Press. 
54 Van Crombrugge, H. (2005). Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Het onmogelijke huwelijk van gezin en 
opvoeding. In M. Depaepe, F. Simon & A. Van Gorp, (Red.). (2005). Paradoxen van pedagogisering. Handboek 
pedagogische historiografie. Leuven: Acco. 
55 Vandenbroeck, M. (2007). Gezinspedagogiek en opvoedingsondersteuning. Gent: Universiteit Gent.   
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experimentele wetenschappen (met ‘l’homme moyen’ als toetssteen en de normalisering als 
beschavingsproces), en de medische wetenschappen (met een focus op ‘preventie’). Op die 
manier komen we terug bij de ‘biomacht’ van Foucault, en de manier waarop dit patriarchaat 
doorheen de wetenschappen mensen – en dus vrouwen – gaat classificeren en normaliseren. 
Voor vrouwen leidt dit tot een ‘scientification of motherhood’ en de verregaande idealisering 
van de vrouw als zorgende moeder, een taak die doorheen het proces van ‘Entzauberung’ 
bovendien steeds meer professionele eisen gaat stellen.  
 
Samenvattend kunnen we het ‘gender script’ sinds het eind van de 19de eeuw omschrijven als 
een constructie van de man als almachtig en de vrouw als verantwoordelijk tegenover kind en 
samenleving. Samen met de constructie van de menswetenschap als normatief leidt dit tot een 
bevelshuishouding als ideaal. Dergelijke sociale definiëring van de geslachtsrollen, vanuit het 
vooroordeel dat een vrouw niet hoort te werken, heeft onvermijdelijk een impact op alle 
domeinen van de samenleving. Zo leidt dit ideaal in de 19de eeuw ook bij de 
arbeidersbeweging tot een zogenaamd ‘proletarisch antifeminisme’, of m.a.w.: de 
terughoudendheid ten opzichte van de werkende vrouw.56 Het gezin is de hoeksteen van de 
samenleving, waarbinnen vooral de vrouw haar taken moet vervullen.  
 

4.3.2 … naar een onderhandelingscultuur? 
 

De toegenomen welvaart gaat vanaf de jaren zestig samen met een grotere morele vrijheid, 
wat in het gezin leidt tot een onderhandelingscultuur in zowel de partnerrelatie als in het 
opvoedingsproces. De grotere morele vrijheid geeft ook aanleiding tot een opkomst van 
feministische bewegingen, die mee de traditionele vrouwelijke rolverwachtingen onder druk 
zetten. Het dominante discours van de bevelshuishouding moet opbotsen tegen een 
alternatieve lezing van de verhouding tussen mannen en vrouwen, en wijst op een breuk met 
het traditionele gezinsconcept van het voortplantingsgezin. De manier waarop gender in de 
periode voor de jaren zestig geconstrueerd werd en aanleiding gaf tot een ‘gender habitus’ 
wordt geleidelijk aan in vraag gesteld. Er tekent zich een verschuiving af naar een 
‘onderhandelingscultuur’ – een verschuiving die door de Swaan grondig werd uitgediept: “De 
traditionele opvattingen van de jongen die bestemd is voor een volwaardig beroepsleven en 
gemeenschapsleven, en het meisje als voorbestemd aan de haard gaan niet meer op. (…) Pas 
wanneer ouders, overheid, school, beroeps- en arbeidswereld, kortom de hele samenleving 
ervan overtuigd zijn dat man en vrouw een funktie hebben in de maatschappij, kan er van 
werkelijk gelijke kansen sprake zijn.” 57 
 
Dit geeft in de tweede helft van de jaren zestig aanleiding tot een ‘verzwakking van het gezin 
als institutie’.58 Vrouwen kiezen eerder voor betaalde arbeid buitenshuis dan voor onbetaalde 
arbeid in het gezin en kinderen worden steeds meer door ook andere personen en instituties 
grootgebracht. We kunnen de vraag opwerpen of het de vrouw is die in de jaren zestig door 
een groter zelfbewustzijn begint te veranderen, waardoor een cultuurwijziging mogelijk 
wordt; dan wel of het eerder de cultuur binnen de samenleving is die wijzigt en op die manier 
een groter zelfbewustzijn bij vrouwen creëert? Waarschijnlijk spelen beide processen een rol.  
 

                                                 
56 Truyens, P. (1980). De plaats van de vrouw in de vakbeweging. Ongepubliceerde licentiaatverhandeling. UIA, 
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Centraal concept in de opkomst van de onderhandelingscultuur en de toegenomen morele 
vrijheid is ‘emancipatie’. Zo ontwikkelt zich in Duitsland vanaf de jaren ’60 de 
‘emancipatorische’ pedagogiek, “gericht op het doorbreken van de traditionele 
machtsstructuren en op de bevrijding (emancipatie) van het individu.” 59 Het doel dat daarbij 
voor ogen staat, is dat van de geëmancipeerde of van de ‘mondige’ mens. Wanneer we dit 
doortrekken naar de positie van vrouwen – die tijdens de periode van de bevelscultuur 
trouwens ook als een ‘onderdrukte groep’ kon worden beschouwd – zou een streven naar een 
‘principiële verbetering van de maatschappij’ ook deze bevolkingsgroep in rekening moeten 
brengen. Meer en meer vrouwen begonnen hun situatie en de mangerichte maatschappij in 
vraag te stellen. Samen met de nieuwe emancipatiegolf was er in de jaren ’60 een heropleving 
van de vrouwenbewegingen, die voor een grotere gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
streven. Als vrouwen sekseongelijkheden aangeven en meer macht opeisen impliceert dat een 
kritiek op de bestaande machtspatronen, niet alleen in de gezinnen, maar ook in de 
samenleving en in de vakbonden. Er tekent zich een alternatief discours af, waarbij mannen 
een stukje van hun macht aan de vrouwen moeten afstaan. In het inleidend verslag voor de 
Jaarlijkse Uitgebreide Vergadering van de ‘Vrouwenkommissie’ vinden we dat het ABVV 
eveneens duidelijk een socialistische gezinspolitiek nastreeft, die erg nauw aansluit bij de hier 
geschetste onderhandelingscultuur. Ze streven naar gelijke rechten en functies voor man en 
vrouw en bieden een tegenwicht tegen het patriarchale burgerlijke kerngezin met man aan de 
macht. “(…) En het burgerlijk gezin wordt gekenmerkt door zijn paternalistisch opzet: alle 
leden zijn er niet gelijk in rechten en plichten. (…) Tegenover deze burgerlijke opvatting van 
het gezin, die men ons wil opdringen en van waaruit de traditionele gezinspolitiek gebouwd 
werd, moeten we een socialistische gezinspolitiek stellen.” 60 Basisbeginselen van deze 
gezinspolitiek zijn gelijkheid en solidariteit. Men wil de vrouw promoten op alle domeinen 
van het maatschappelijke leven. “De enen streefden de gelijkheid van man en vrouw na in de 
bestaande maatschappij met erkenning van de typische vrouwelijke rol. De andere wensten 
man en vrouw samen te bevrijden om een nieuwe maatschappij uit te bouwen.” 61 
Alternatieve gender scripts tekenen zich af.  
 
Dit is iets waar ook Freire in zijn pedagogie van de onderdrukten op wijst. Er zou een einde 
moeten worden gemaakt aan de jarenlange culturele, sociale en seksuele repressie van 
vrouwen door bewustmaking van de heersende sociale ongelijkheid en onvrijheid. Daardoor 
zouden ook vrouwen de kans krijgen zich tot ‘kritische’ burgers te ontwikkelen, wat kan 
uitmonden in ‘mondigheid’. Een bewustzijnsverruiming bij enkele individuele vrouwen kan 
echter nog geen landschap in beweging brengen. Om dit te realiseren zal een 
mentaliteitswijziging op het niveau van het maatschappelijk-institutionele in gang gezet 
moeten worden.  
 
Tegen de achtergrond van een onderhandelingscultuur kan zich nog geen volledig 
combinatiemodel ontwikkelen, waarbij niet enkel de taken in het arbeidsleven, maar ook in 
het huisgezin onder de beide geslachten verdeeld zouden worden. De onderhandelingen 
beperken zich blijkbaar tot de mogelijkheden van vrouwen om naast hun taak als huishoudster 
en opvoedster van de kinderen ook een beroep te vervullen. Dit betekent dat het feit dat de 
vrouw uit werken gaat, niet per se hoeft te betekenen dat de stereotype rolverdeling 
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doorbroken wordt. De mannen helpen nog maar erg weinig bij de huiselijke taken. Dit 
noemen we een matig combinatiemodel, en brengt voor vrouwen een zeer zware 
tijdsbesteding met zich mee, in vergelijking met die van mannen: “Nadat vastgesteld wordt 
dat steeds meer en meer vrouwen buitenshuis gaan werken en een integrerend deel uitmaken 
van de aktieve bevolking, dat veel dezer vrouwen geplaatst worden tegenover bijzondere 
problemen, wegens hun dubbele verantwoordelijkheid, nl. op beroeps- en op familiaal 
plan.”62 De vrouw blijft doorheen de hele periode van de jaren zestig gezien als 
verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen, iets wat haar erg duidelijk van de man 
onderscheidt: “zelfs indien alle ongelijke behandelingen tussen mannelijke en vrouwelijke 
werknemers opgegeven werden, zou het moederschap toch als bijzondere factor 
overblijven”63 Het lijkt een evidentie dat moederschap zwaardere verantwoordelijkheden met 
zich meebrengt dan vaderschap. Echter, dat men zich binnen de socialistische vakbond bij 
dergelijke situatie niet wil neerleggen blijkt evenzeer: “Buiten de lichamelijke functies, die de 
vrouwen eigen zijn (zwangerschap, bevalling, borstvoeding) belast de huidige sociale 
opvatting de moeder met een reeks taken en verantwoordelijkheden die onder de echtelingen 
zouden moeten en kunnen verdeeld worden.” 64 Hieruit blijkt dat men de ‘huidige sociale 
opvattingen’ toch reeds in vraag stelt, en men een volledig combinatiemodel als alternatief 
vooropstelt. Maar tot een echte realisatie in de praktijk komt het in de zestiger jaren nog niet. 
Hoewel de bal eind jaren zestig aan het rollen gaat: “De sociale omstandigheden evolueren 
eveneens: het aantal werkende vrouwen met kinderen neemt toe; anderzijds worden de taken 
in opvoeding en gezin meer en meer beschouwd als aangelegenheden, die zowel de man als 
de vrouw aanbelangen.” 65 
 
Op  die manier worden de jaren zestig, door de fundamentele veranderingen die er 
plaatsvinden, gekenmerkt door de aanwezigheid van twee naast elkaar bestaande ‘culturen’ of 
‘discoursen’. Eerder dan dat de onderhandelingscultuur de bevelscultuur vervangt, blijft het 
discours van de onderhandelingscultuur een discours van een minderheid, dat moet opbotsen 
tegen het dominante discours van de bevelshuishouding. Blijkbaar wordt de praktijk van de 
zestiger jaren nog steeds gekenmerkt door machtsrelaties, die mannen en vrouwen duidelijk 
van elkaar onderscheiden via de notie van het moederschap. Men blijft uitgaan van het 
axioma van een ‘juiste opvoeding’, waarbij wetenschappelijk verantwoorde principes worden 
toegepast, en die samengaat met een ‘scientification of motherhood’. Die principes blijven 
feitelijk berusten op een trukendoos van bemoeienis, manipulatie en chantage. Deze 
vaststelling geldt bovendien t.a.v. verschillende groepen in de samenleving van de jaren 
zestig. Görtzen bijvoorbeeld toont aan hoe dit geldt in de opvoeding van de kinderen66. Wij 
willen deze idee ook naar de omgang met vrouwen toe doortrekken. Ook in de houding van de 
socialistische vakbond t.a.v. de vrouw vallen een aantal inconsequenties te bespeuren. 
Enerzijds worden revolutionaire ideeën van solidariteit en democratie verkondigd, anderzijds 
blijft de ideologie van het gezin als hoeksteen van de samenleving overeind. Dit moet echter 
sterk genuanceerd worden naargelang de centrale en de sector waarover het gaat. Zo is de 
ACOD-sector onderwijs op dit vlak veel progressiever dan bijvoorbeeld de centrale van 
metaalbewerkers in het ABVV.   
 

                                                 
62 De Bock, N. (1965). De tewerkstelling van vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid. De Werker, 21 (24), 
1/12.  
63 ACOD. (1966). Onze Vrouwencommissie… aan het werk. De Tribune, 22 (20bis), 3 
64 ACOD. (1966). Onze Vrouwencommissie… aan het werk. De Tribune, 22 (20bis), 3 
65 ABVV. (1969). Problemen omheen de vrouwenarbeid. De Werker, 25 (8), 9.  
66 Depaepe, M. (2004). De pedagogisering achterna. Aanzet tot een genealogie van de pedagogische mentaliteit 
in de voorbije 250 jaar. Leuven: Acco.  
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Zo komen we terug bij de hierboven beschreven machtsmechanismen, wat de complexe 
verwevenheid van gender en macht meteen aantoont, alsook een geconstrueerde ‘gender 
habitus’.  Dergelijke duurzaamheid van cultuurgoederen leidt vervolgens tot reproductie van 
de samenleving en alle gewoonten die erin vervat liggen – een proces dat diepgaand 
geanalyseerd werd door Bourdieu, met zijn culturele reproductietheorie. Maar betekent dit 
dan dat de cultuur van de jaren zestig in vergelijking met de bevelscultuur van de jaren 
daarvoor helemaal niets gewijzigd is? Volgens ons niet. Wanneer we Bourdieus culturele 
reproductietheorie samen lezen met wat we hierboven stelden vanuit de theorie van het 
dynamisch nominalisme en de ‘critical ontology’, blijkt culturele reproductie – en dus 
continuïteit – verandering niet uit te sluiten.  
 
De continuïteit die vaak tegen alle verwachtingen in onderkend moet worden, heeft dan 
gewoon te maken met het feit dat de samenleving in essentie nog niet op een punt was 
gekomen een andere interpretatie van ‘mannen’ en ‘vrouwen’ mogelijk te maken. Er zijn wel 
individuele mannen en vrouwen die van de dominante invulling afwijkende gender scripts 
hanteren, maar de algemeen aanvaarde ‘gender habitus’ blijft overeind. Waar individuele 
mannen en vrouwen een nieuwe definiëring hanteren, is aandacht op zijn plaats voor 
weerstanden die de sterk gereguleerde normatieve kaders van eenzijdige regimes oproepen. 
Daarbij is de doorgaans ‘bevoogdende’ aanpak van de ‘educatieve’ actie waarschijnlijk mee 
verantwoordelijk geweest voor het feit dat zij die ze moesten ondergaan, er zich naderhand 
ook massaal van hebben afgekeerd.67  
 
Op basis van bovenstaande bevindingen, kunnen we hier pogen het ‘gender script’ van de 
jaren ’60 te schetsen. Gender is een constructie van een onderhandelende rol tussen de 
partners; de individualisering en verantwoordelijkheid van de vrouw neemt toe. Tegelijk is het 
ook een constructie van de vrouw als verantwoordelijk tegenover kind en samenleving en van 
machtsrelaties gekenmerkt door wederzijdse afhankelijkheid en sturing door zelfsturing. Dat 
deze zelfsturing niet gelijkstaat met een volledig autonome vorming van het zelf, blijkt eens te 
meer. Foucaults ‘governance of the self’ is uiteindelijk – op diverse domeinen – nog steeds 
een ‘governance of the other’. ‘Gender’ is op zich opnieuw een paradoxaal begrip. 
 
Een tweede aspect dat volgens ons belangrijk is in de ontwikkeling naar een 
onderhandelingscultuur, is de ontwikkeling van het ‘sociale harmoniemodel’. De basis voor 
dit model was al kort na de Eerste Wereldoorlog gelegd en kreeg vanaf 1944 een nieuwe 
stimulans. Het sociale harmoniemodel berust op een gestructureerd overleg tussen drie 
partijen: de overheid, de werkgevers en de vakbonden. Het heeft tot doel zoveel mogelijk de 
sociale groepen in het bestel te integreren. De integratie moet letterlijk begrepen worden. De 
sociale partners krijgen de toegang tot het beheer van allerlei publieke instellingen, 
commissies en raden en worden sterk betrokken bij het sociaal-economische beleid. Tussen 
het individu en de staat ontstaat een hecht en zo goed als onontkoombaar middenveld. De 
institutionele integratie van de politieke en syndicale organisaties wijzigt de aard van de 
sociale verhoudingen. Die worden voortaan niet meer via actie op straat, maar in de 
instellingen beslecht – verbaal, in onderhandelingen. De twee grote vakbonden, de 
socialistische en de christelijke, vergaten hun lange voorgeschiedenis van onderlinge rivaliteit 
en traden voortaan als een gemeenschappelijk vakbondsfront op.68  
 
 
                                                 
67 Depaepe, M., Simon, F. & Van Gorp, A. (Red.). (2005). Paradoxen van pedagogisering. Handboek 
pedagogische historiografie. Leuven: Acco. 
68 Reynebeau, M. (1999). De eeuw van België. Tielt: Lannoo. 
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4.4  Het concept gelijkheid: één begrip, vele gezichten 

Het proces van emancipatie dat hierboven aan bod komt, betekent in essentie een streven naar 
gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid, meer gelijke maatschappelijke verhoudingen. 
 
Van daaruit dringt de vraag zich op wat feitelijk met gelijkheid bedoeld wordt. Actueel wordt 
het gelijkheidsbeginsel omschreven als “een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) 
gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent” 69. Hieruit blijkt dat 
man en vrouw in de jaren ’60 nog niet ‘gelijk’ zijn. Althans, vanuit een hedendaagse lezing 
van het begrip ‘gelijkheid’. Bij een nadere analyse van dit begrip, moesten we opnieuw 
besluiten dat ook dit begrip uiteindelijk een sociale constructie is, en mee evolueert 
naargelang plaats en tijd. Vanuit de verdiensten van de ‘sociologische verbeelding’ gaan we 
opnieuw op zoek naar de sociale en historische structuren die de definiëring van ‘gelijkheid’ 
bepalen. Gelijkheid blijkt een vlag die gedurende vier decennia gelijke-kansenbeleid 
verschillende ladingen dekt: “We may have different views about what sort of equality should 
be pursued.” 70 Algemeen genomen worden aan het gelijkheidbeginsel het ‘principe van non-
discriminatie’ en ‘the right to include’ verbonden.71 Uiteindelijk kleurt een bepaalde 
definiëring van ‘gelijkheid’ beleidspraktijken t.a.v. vrouwen. 
 

4.4.1 Het eerste gezicht: gelijke rechten en juridische gelijkheid   
 
In de Belgische grondwet van 1831 wordt gelijkheid reeds expliciet opgenomen onder artikel 
10: “Alle Belgen zijn gelijk voor de wet. (…) De gelijkheid van mannen en vrouwen is 
gewaarborgd.” 72 Toch blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Deze wet is meer op papier een 
feit dan in de realiteit. Zo neemt de wet op de arbeidsovereenkomst van 10 maart 1900 op dat 
de gehuwde vrouw pas mag werken mits de toestemming van haar echtgenoot. Iets wat 
ondenkbaar is voor mannen. Bovendien wordt het vrouwenstemrecht veel later gerealiseerd 
dan dat voor mannen; het duurt tot 1948 vooraleer vrouwen volledig actief en passief 
kiesrecht verkrijgen, terwijl dit voor mannen reeds in 1893 gerealiseerd werd.73 Een ander 
voorbeeld dat lijnrecht ingaat tegen de gelijke behandeling van mannen en vrouwen zijn de 
verbodsbepalingen voor vrouwen in de arbeidsreglementering van de periode vlak voor de 
eerste wereldoorlog en het interbellum. De wet van 10 augustus 1911 bijvoorbeeld verbiedt de 
nachtarbeid van vrouwen in de fabrieken.74 Het gevolg daarvan is dat vrouwenarbeid steeds 
meer uit het productieproces verdwijnt. Door de uitbreiding van het verbod voor vrouwen 
krijgt het ideaal van de man als kostwinner een duw in de rug. D.w.z. dat deze maatregelen, 
die een bescherming van de vrouw in positieve zin beogen, feitelijk neerkomen op een 
‘wegbescherming’ van de vrouw uit haar werk. De arbeidsreglementering voor vrouwen 
vormt in de eerste plaats een bescherming van de mannenarbeid. De oorlog zorgt dus 
duidelijk voor een polarisering tussen mannen en vrouwen. In dit klimaat wordt de toon gezet 

                                                 
69 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkheidsbeginsel, geraadpleegd op 25 januari 2008.  
70 Wilson, J. (1991). Does Equality (of Opportunity) make Sense in Education? Journal of Philosophy of 
Education 25 (1), 27-31. 
71 Verplaetse, J. (2007). Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen. Gent: Universiteit Gent. 
72Nederlandstalige Vrouwenraad. (2003). Genderwetswijzer Grondwet. Geraadpleegd op 29 januari 2008 op 
http://www.vrouwenraad.be/pdf/genderwetswijzer_grondwet.pdf  
73http://www.elections.fgov.be/Nouveau/NieuwNl/Dokunnl/aspecten/evolutievanhetstemrecht/evolutievanhetste
mrechtinbelgie.htm, geraadpleegd op 29 januari 2008.  
74 Truyens, P. (1980). De plaats van de vrouw in de vakbeweging. Ongepubliceerde licentiaatverhandeling. UIA, 
Wilrijk, 12.   
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voor een moraliteitscampagne: ‘het gezin als hoeksteen van de maatschappij’ met de 
idealisering van de moederfunctie als thuisblijvende vrouw. Vrouwen worden uitgesloten.75 
Na de Eerste Wereldoorlog maakt het toenemend zelfbewustzijn van de vrouwen de mannen 
ongerust.  “Wat stond hen te wachten wanneer ze thuiskwamen? Het groeiend imago van de 
zelfstandige vrouw moest zo snel mogelijk omgebogen worden naar dat van de moeder aan de 
haard, de vrouw die in een blinkend, ordelijk huis haar man verwent en haar kinderen 
opvoedt.” 76 
 
Over het leven van vrouwen tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog bestaan opvallend 
weinig publicaties. Wel blijkt uit een studie van Karin Celis “dat vele vrouwen, net als in de 
Eerste Wereldoorlog, de taak van hun man als gezinshoofd en kostwinner overnamen. Maar 
evenmin als de Eerste Wereldoorlog vormde de Tweede Wereldoorlog een breuk in de leef- en 
denkwereld van de doorsnee-Belg. Veeleer is er sprake van continuïteit.” 77 Toch worden na 
de Tweede Wereldoorlog het patriottisme en de moed van de vrouwen in het verzet geprezen 
en gelooft men sterk in de kracht van de democratie. Hoewel het principe van 
vrouwenstemrecht niet meer in vraag gesteld wordt, duurt het toch nog enkele jaren vooraleer 
de Belgische vrouwen stemrecht voor de parlements- en provincieraadsverkiezingen 
verkrijgen. Eind jaren vijftig worden ‘ongelijke toestanden’ verholpen door de invoering van 
de burgerrechtelijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen in 1958. De jaren ‘50 zijn 
belangrijk voor de politieke bewustwording van de vrouwen; ze engageren zich onder andere 
in de koningskwestie en de schoolstrijd. Van een echt politiek bewustzijn als vrouw is echter 
nog geen sprake. Men heeft niet veel belangstelling voor de politieke vorming van vrouwen 
en de vrouwenwerkgroepen binnen de partijen moeten optornen tegen een mannelijke 
meerderheid.78 Ook in de vakbonden, die na de Tweede Wereldoorlog onder een hernieuwde 
aandacht komen met het zgn. sociale harmoniemodel, zijn vrouwen sterk 
ondervertegenwoordigd. 
 
‘Gelijkheid’ staat hier gelijk aan een juridische gelijkheid, met een focus op rechten van 
mannen en vrouwen in de civiele en de politieke sfeer. In de loop van de jaren zestig wordt de 
roep voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen steeds luider. Het zijn vooral de 
toegenomen welvaart en de emancipatiegedachte die dit mogelijk maken. Bovendien wordt 
het halverwege jaren zestig steeds duidelijker dat zowel de toekenning van het 
vrouwenstemrecht in 1948 als de toekenning van de burgerrechtelijke gelijkheid in 1958 nog 
steeds niet leiden tot een gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het politieke en het civiele 
vlak: “Vrouwen hebben politieke rechten veroverd, maar bij de arbeid, zowel als in de 
maatschappij is de vrouw nog steeds slachtoffer van talrijke discriminaties waarvan de 
uitroeiing door onze beweging met kracht dient nagestreefd.” 79 De discriminaties waarover 
men het heeft, liggen vooral op vlak van mogelijkheden inzake onderwijs, opvoeding en 
beroepsopleiding – die voor vrouwen en jonge meisjes meer beperkt zouden zijn dan voor 
mannen. De toegang tot bepaalde betrekkingen en beroepen wordt hen ook heel wat 
moeilijker gemaakt. 
                                                 
75 Nederlandstalige Vrouwenraad. (2004). Genderwetswijzer Arbeid. Geraadpleegd op 22 januari 2008 op 
http://www.vrouwenraad.be/pdf/standpunten_2004/genderwetswijzer_arbeid.pdf  
76 De Weerdt, D. (Red.). (1997). De Dochters van Marianne. 75 jaar SVV. Antwerpen/Baarn: Hadewijch i.s.m. 
AMSAB Gent.  
77 Verbruggen, P. (1999). Het land waar de vrouw een mens is. De visie van de socialisten op gezin, huwelijk en 
seksualiteit van het interbellum tot vandaag. In D.  De Weerdt (red.). Begeerte heeft ons aangeraakt. Socialisten, 
sekse en seksualiteit. (pp. 79-111). Gent: AMSAB/Provincie O.-Vl., 92. 
78 http://www.rosadoc.be/site/nieuw/opzoeken/Cityt(r)ips/Brussel/Dossier/politiekfeminisme.htm, geraadpleegd 
op 29 januari 2008.  
79 Delourme, A. (1965). Voor de erkenning van: de rechten van de vrouw. De Werker, 21 (32), 1.  
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De zuilgebonden vrouwenbewegingen en de vrouwenafdelingen binnen de partijen, die wel 
degelijk ijveren voor gelijkheid voor vrouwen, zijn niet succesvol. De jaren zeventig zijn dan 
ook belangrijk in de realisatie van gelijke regels voor mannen en vrouwen. Leidraad bij deze 
wetten is het bekampen van de ‘natuurlijke’ en vanuit sociaal en economisch oogpunt 
wenselijk bevonden orde, bestaande uit het beeld van de vrouw aan de haard en een 
mannelijke kostwinner. Het toekennen van gelijke rechten aan de vrouw betekent bovendien 
het doorbreken van de scheiding tussen de private, vrouwelijke sfeer van het gezin en de 
publieke, mannelijke domeinen zoals de politiek en de vakbond. Het is de aandacht voor al 
deze factoren in de loop van de jaren zestig die dit mogelijk heeft gemaakt. 
 
Volledigheidshalve moeten we hierbij opmerken dat de realisatie van een juridische gelijkheid 
van man en vrouw niet zozeer wordt ingegeven door een sociaal-pedagogische bekommernis 
van gelijke kansen of een opvatting van gelijkwaardigheid, maar eerder een economische zet 
is. “Bij het verlenen van burgerrechten is het eigenlijk vooral de economie, en niet zozeer de 
overtuiging van een gelijkwaardigheid van man en vrouw, die de belangrijkste reden is 
geweest achter de toekenning van rechten aan vrouwen.” 80  
 
De sterk juridische lezing van ‘gelijkheid’ heeft een ‘gelijke-kansenbeleid’ tot gevolg dat 
eveneens sterk juridisch is. Via wetgeving wil men vrouwen en mannen gelijke rechten 
toekennen. De aandacht gaat vooral uit naar de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Zo 
wordt er geijverd voor de economische zelfstandigheid van vrouwen en voor het recht op 
gelijk loon voor gelijk werk (artikel 119 van het Verdrag van Rome van 1957).81 In de 
openbare diensten, zoals onderwijs, is dit recht voor mannelijke en vrouwelijke leerkrachten 
in de jaren zestig reeds verworven. 
 

4.4.2 Het tweede gezicht: gelijke kansen 
 
Juridische gelijkheid is slechts een beperkte invulling van het begrip ‘gelijkheid’. In de loop 
van de twintigste eeuw werd de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, althans in rechten en 
binnen een wettelijk kader, gerealiseerd. Het beschikken over dezelfde rechten betekent echter 
niet dat ze in gelijke mate worden aangewend of toegepast. Mannelijke oververtegenwoor-
diging in de vakbonden en in de politieke besluitvorming zijn hier voorbeelden van. De 
realisatie van ‘gelijkheid’ tussen mannen en vrouwen wordt in de jaren zestig vooral 
gerealiseerd op vlak van ‘gelijke rechten’ en niet zozeer ‘gelijke kansen’. In de nasleep van 
deze strijd krijgt men in de tweede helft van de jaren zestig aandacht voor ‘gelijke kansen’.  
 
De mate waarin individuele vrouwen hun formeel gelijke positie aanwenden om ook in de 
praktijk gelijk te zijn aan mannen, komt onder de aandacht. Wettige gelijkheid is niet 
voldoende; wetgeving die vastlegt dat mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden, 
kan in de praktijk om tal van redenen dode letter blijven. Celis en Meier (2006) spreken in 
hun studie eveneens van een verschuiving van ‘gelijke rechten’ naar ‘gelijke kansen’, maar 
stellen dat het tot de jaren ’80 duurt vooraleer aandacht voor ‘gelijke kansen’ aanwezig is82. 
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Vanuit een analyse van de syndicale tijdschriften ‘De Werker’, ‘De Tribune’ en ‘Bevrijding’ 
vinden wij echter reeds een verschuiving terug sinds 1965, waarin men streeft naar meer 
mogelijkheden voor vrouwen om de hen toegekende rechten aan te grijpen en toe te passen. 
Het concept ‘gelijke kansen’ wordt reeds in de mond genomen, omdat geleidelijk het inzicht 
toeneemt dat ‘gelijke rechten’ nog geen ‘gelijke kansen’ waarborgen.   
 
Brandende hangijzers in De Werker die betrekking hebben op vrouwen, zijn o.a. gelijk loon 
voor gelijk werk, met expliciete verwijzing naar het Verdrag van Rome83, en gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen op het gebied van sociale uitkeringen84. Men sprak reeds geruime tijd 
van gelijke kansen, maar feitelijk gingen deze niet verder dan een juridisch statuut. Het ging 
meer concreet om “de gelijkheid der mensen, die de afschaffing van alle 
discriminatiemaatregelen noodzaakt en aan ieder gelijke kansen in het leven moet verzekeren. 
De discriminatiemaatregelen zijn van allerlei aard in de wereld o.a.: tengevolge van het ras 
of de huidskleur, het geslacht, de godsdienst, verschillen op het sociaal en ekonomisch niveau, 
enz., enz….” 85 Het ABVV wordt zich bewust van de beperkte visie die een juridische 
gelijkheid feitelijk inhield: “De gelijkheid man-vrouw is nog steeds een fiktie. De 
vrouwenbewegingen leggen er terecht de nadruk op dat ze niet veel geholpen zijn door 
wettelijke en andere beschermingsmaatregelen die wel een theoretische gelijkheid scheppen 
doch die de problemen niet ten gronde oplossen. Men moet voor de vrouw, die zulks wil, de 
mogelijkheid scheppen om de gelijkheid te bereiken.” 86 Ook ‘Bevrijding’ neemt in 1968 in 
een artikel een schets op van ‘de vrouw vandaag’, waarbij gesteld wordt “(…) dat het 
juridisch statuut van de vrouwen ongeveer gelijk gesteld wordt met dat van de man, maar dat 
de vrouw nog steeds gediscrimineerd wordt. Daarom moet men dieper proberen door te 
dringen in de sociale rationaliteit.” 87 Een uitbreiding van de sociale uitrusting moet het 
mogelijk maken dat vrouwen de hun toegekende rechten in praktijk omzetten: “Het komt er 
dan ook op aan de behoeften van de werkende vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid 
tegemoet te komen door bv. meer systematisch een net van kinderkribben, instellingen voor 
kinderverzorging, diensten voor gezinshulp e.a. op te richten, beheerd of gecontroleerd door 
de overheid.” 88. Ook de vrouwencommissie is zich erg duidelijk bewust van het gebrek aan 
gelijke kansen dat er in de jaren zestig nog is, en van het feit dat gelijke rechten niet 
noodzakelijk in gelijke kansen hoeven uit te monden. Zij is hierin bijzonder kritisch: “Daar 
zelfs waar de gelijkheid schijnt tot stand gebracht te zijn (…) is die gelijkheid vaak louter 
formeel. Wat ertoe bijdraagt de toestand van ongelijkheid te bestendigen, terwijl hij tevens 
verborgen wordt.” 89 
 
Wanneer belang gehecht wordt aan het feit dat vrouwen effectief evenveel mogelijkheden 
hebben om een leidinggevende functie in de vakbond op te nemen, volstaat het niet vrouwen 
formeel gelijke toegang tot de vakbond te garanderen. Er moet ook oog zijn voor de andere 
randvoorwaarden opdat individuen hun keuze, bijvoorbeeld om al dan niet actief te zijn in de 
vakbond, echt vrij kunnen maken. Boodschappen moeten verder reiken dan het scheppen van 
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een juridisch kader. Er moeten denkpatronen doorbroken worden en het moet uiteindelijk 
gaan om het in vraag stellen van de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen90.  
 

4.4.3 Het derde gezicht: gelijke uitkomst 
 
Over de verschuiving naar dit derde hedendaagse, postmoderne gezicht – dat plaatsvond in de 
jaren ’90 – vinden we wederom uitgebreid verslag bij Celis en Meier (2006). Volgens hen 
veroorzaakte “de vaststelling dat gelijke rechten, noch het streven naar gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen, zich automatisch vertaalden naar een reële gelijkheid” een nieuwe 
verschuiving in de focus van het gelijke-kansenbeleid. Hier ontstaat het concept 
‘gelijkwaardigheid’ en groeit het inzicht dat de aloude dichotomie tussen mannen en vrouwen 
al te makkelijk vertaald wordt naar een hiërarchie. “Zo leidde de stereotiepe koppeling van 
vrouwelijkheid met emotionaliteit en mannelijkheid met rationaliteit tot ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen omdat ratio maatschappelijk hoger gewaardeerd wordt dan emotie. 
Belangrijk aan het denken dat opgang maakte in de jaren negentig is tenslotte het besef dat er 
niet enkel verschillen bestaan tussen de twee seksen, maar dat er ook grote verschillen 
bestaan tussen mannen en vrouwen onderling.” 91  
 
Dergelijke definiëring heeft oog voor het heterogene karakter van de samenleving. Op die 
manier sluit de definitie meer ‘vrouwen’ in onder de noemer ‘vrouw’ en meer ‘mannen’ onder 
de noemer ‘man’. Of om het anders te zeggen, de subjectieve beleving van vrouwen als 
‘vrouw’ wordt benadrukt, eerder dan een structurele erkenning van de ‘vrouw’ als 
‘traditioneel vrouwelijk’. ‘Vrouw-zijn’ is hierbij een poststructurele definitie; iedereen kan 
een eigen definitie koppelen aan ‘vrouw’, op basis van de eigen beleving en het eigen oordeel. 
Van een dergelijke opvatting van gelijkheid tussen man en vrouw was in de loop van de jaren 
zestig nog geen sprake. Noch De Tribune, noch De Werker geven hiervan blijk.  
 
Het is duidelijk dat wij vandaag iets anders verstaan onder ‘gelijkheid’ dan veertig jaar 
geleden. Het begrip wordt veel ruimer en genuanceerder ingevuld. Een grote verdienste van 
de ontwikkeling van onze visie op gelijkheid is het besef dat ook een begrip als ‘gelijkheid’ 
mensen in een hiërarchische verhouding tot elkaar plaatst. Op die manier is ‘gelijkheid’, net 
als ‘gender’ en ‘macht’ een paradoxaal begrip en moeten we wijzen op een mogelijke 
tegenstelling tussen de intenties en de effecten van een ‘gelijke-kansenbeleid’. Het maken van 
een onderscheid tussen ‘man’ en ‘vrouw’ is enerzijds noodzakelijk, willen we een beleid ten 
aanzien van deze categorieën voeren; maar zet anderzijds ook het onderscheid tussen 
‘mannen’ en ‘vrouwen’ weer extra in de verf.  
 
De ontwikkeling van het concept gelijkheid heeft tenslotte ook impact gehad op de vraag 
waar de structurele kant van ongelijkheid zich situeert. Bij juridische ongelijkheid wordt het 
structurele karakter gesitueerd op het niveau van de wetgeving en is het de regelgeving die 
ongelijkheid veroorzaakt. In de latere focus op gelijke kansen en gelijkwaardigheid wordt 
erkend dat individuele situaties en keuzes mee gevormd worden door de maatschappij. 
Individuele keuzes voor een bepaalde opleiding, een specifiek loopbaanpatroon, participatie 
in de besluitvormingsorganen van de vakbond, de keuze voor kinderen, overstijgen het niveau 
van het individu en krijgen mee vorm door maatschappelijke verwachtingen, die ook vervat 
                                                 
90 Celis, K. & Meier, P. (2006). De macht van het geslacht. Gender, politiek en beleid in België. 
Leuven/Voorburg: Acco. 
91 Celis, K. & Meier, P. (2006). De macht van het geslacht. Gender, politiek en beleid in België. 
Leuven/Voorburg: Acco, 129. 
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zitten in de randvoorwaarden die de samenleving schept. Het structureel probleem situeert 
zich dieper dan enkel het formeel juridische; het is vertakt in de verschillende geledingen van 
de samenleving. Dit verduidelijkt hoe de paradoxale concepten ‘gelijkheid’, ‘macht’ en 
‘gender’ met elkaar verweven zijn en elkaar wederzijds gaan versterken. Ze geven allen aan 
dat de samenleving mee de ‘agency’ van vrouwen en mannen vormgeeft. 
 
Het is deze visie op ongelijkheid en gelijkheid die wij in onze scriptie hanteren. Door vanuit 
een hedendaagse bril naar vroeger te kijken, kunnen individuele, maatschappelijke en 
institutionele elementen in de verhouding tussen mannen en vrouwen, en die een rol spelen in 
de toegang, de processen en het beleid in de vakbonden, geanalyseerd worden.  
 
 

4.5 Gender en gender habitus: contesterende scripts  

In het voorgaande gingen we uitvoerig in op het concept gender en de manier waarop gender 
door verschillende groeperingen en individuen verschillend ingevuld kan worden. We stelden 
dat een samenleving doorheen governmentality aanleiding kan geven tot de vorming van een 
bepaalde gender habitus. Dit komt overeen met Foucaultiaanse ideeën over de intrinsieke 
relatie tussen macht en kennis – dus ook de kennis over ‘mannen’ en ‘vrouwen’. 
Tegelijkertijd bleek dat individuele vrouwen en mannen van de in een cultuur dominante 
discoursen kunnen afwijken, en een eigen gender habitus vormen. Op die manier ontstaat een 
onontkoombare strijd tussen verschillende gender scripts. Deze scripts horen allen thuis 
binnen een bepaald discours, en geven aanleiding tot processen van inclusie en exclusie.  
 
Het is op dit punt dat we Bourdieus concept van ‘field’ willen introduceren. Wanneer we 
vrouwen beschouwen als uitgesloten uit bepaalde domeinen van het maatschappelijk leven, 
lijkt het belangrijk welke deze domeinen zijn. Voor een begrip van het concept ‘field’ moeten 
we de samenleving beschouwen als “ comprising a number of fields of production or power, 
each with its own history and logic.” 92 Bourdieu omschrijft ‘field’ als “structured spaces of 
positions, whose properties depend on their position within these spaces (…) in order to be a 
player in the field, or in a specific arena.”  De plaats die iemand inneemt in een ‘field’, “is 
endowed with the habitus that implies knowledge and recognition of their immanent laws of 
the field.” 93 ‘Habitus’ is hierbij een systeem van regelingen en afspraken dat sociale groepen 
en relaties construeert en sociale instellingen animeert, echter op een manier die 
geconditioneerd wordt door vroegere structuren. Daarmee doelt hij op de ‘gewoonten’ uit een 
samenleving. Bourdieus ‘habitus’ beschrijft hoe ‘agents’ geconditioneerd worden en hun 
plaatsen of posities op diverse gebieden leren kennen: “It inscribes the individual with a 
repertoire of practices.” 94 Deze kennis en praktijken worden geïnternaliseerd en vervolgens 
gereproduceerd. ‘Habitus’ is voor Bourdieu een “second nature”, een “socially constituted 
system of cognitive and motivating structures” 95 Algemene opvattingen over wat de 
natuurlijke rol van mannen en vrouwen is, behoren daartoe. 
 

                                                 
92 Berard, T.J. (2005). Rethinking Practices and Structures. [Elektronische versie]. Philosophy of the Social 
Sciences, 35 (2). 196-230. 
93 Bourdieu, P. (1995). Sociology in Question. (R. Nice, Vertaald). London etc.: Sage. (Origineel werk 
gepubliceerd in 1980), 72-73. 
94 Martin, J. (in druk). Engendering city politics and educational thought: elite women and the London Labour 
Party, 1914-1965. Paedagogica Historica. 
95 Berard, T.J. (2005). Rethinking Practices and Structures. [Elektronische versie]. Philosophy of the Social 
Sciences, 35 (2). 196-230. 
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De structuur van een ‘field’ wordt gevormd door specifieke machtsrelaties. In de connectie 
tussen ‘habitus’, als een concept van ‘micropower’ op het niveau van het individu, en ‘field’, 
als een specifiek gebied, is ‘taal’ erg belangrijk. Je ‘taal’ bepaalt – doorheen het dominante 
discours – de posities die kunnen ingenomen worden in een ‘field’. Op die manier gaat een 
definiëring van vrouwen samenhangend met emotioneel en verzorgend samen met een 
inclusie van vrouwen in de domeinen van kinderverzorging en onderwijs, maar eveneens met 
een exclusie van vrouwen uit de leidinggevende domeinen, zoals de vakbond en de politiek. 
Onderwijs en vakbond kunnen dan opgevat worden als twee verschillende domeinen, 
waarbinnen vrouwen op een verschillende manier geïntegreerd zullen zijn, net door de habitus 
die gehanteerd wordt én de waarde die van daaruit ook aan het domein ‘onderwijs’, 
respectievelijk ‘vakbond’ gekoppeld wordt. Volgens Bourdieu is er in dit opzicht een 
hiërarchie in de domeinen, waarbij onderwijs en educatie lager gerangschikt worden dan 
vakbond en politiek, wat uitmondde in “deeply held beliefs that politics was men’s 
business”96 Op een dergelijke manier zijn vrouwen sterk vertegenwoordigd in het 
onderwijzersberoep, ook in de jaren zestig. Van daaruit is de ACOD op vlak van ‘gelijkheid’ 
geconfronteerd met een realiteit die met de vele vrouwen rekening moet houden, en waarbij 
gelijke rechten als gevolg reeds snel gerealiseerd werden. Dit terwijl dit in andere sectoren, 
die overwegend mannelijk zijn, langer op zich laat wachten. De realisering van gelijk loon 
voor gelijk werk bijvoorbeeld kent in tal van sectoren van het ABVV een erg moeilijke 
bevalling, terwijl dit in het onderwijs niet het geval is.  
 
Dit wijst erop dat vrouwenarbeid in bepaalde ‘fields’ niet voor vol wordt aanzien, terwijl dit 
in het domein van het onderwijs wel zo is. Daardoor slagen vrouwen erin in het ‘field’ van het 
onderwijs meer ‘bargaining power’ of onderhandelingsmacht te verkrijgen, wat ook binnen de 
onderwijsvakbond zijn sporen nalaat. Vrouwen kunnen in het onderwijs immers eveneens 
doorstoten naar directie- of inspectieposten, en gezien het verband er is tussen job-status en 
syndicaal leiderschap zou dit een vrouwelijke vertegenwoordiging in hogere organen van de 
onderwijsvakbond met zich kunnen meebrengen. 97  
 
Dit komt overeen met een onderscheid tussen zachte en harde beroepen. Een 
ondervertegenwoordiging van de vrouw in de vakbond kan bijgevolg vanuit Bourdieus 
definities van ‘habitus’ en ‘field’ goed begrepen worden, alsook de paradoxale situatie van 
onze probleemstelling. Het problematische karakter van dit alles is de goede 
vertegenwoordiging van vrouwen in de laag gewaardeerde domeinen, en hun 
ondervertegenwoordiging in de hoog gewaardeerde, waardoor uiteindelijk ook aan vrouwen 
een lagere sociale status toegekend wordt.  
De gender habitus en de kennis die je als vrouw hebt zijn van cruciaal belang. Vrouwen 
worden door anderen en door zichzelf in termen van gender gepositioneerd. Afhankelijk van 
de gender habitus die een ander over haar, en zij over zichzelf, hanteert, kan zij een bepaalde 
erkenning verwerven in de domeinen van onderwijs, maar ook in die van vakbond en beleid. 
Het komt er met andere woorden op aan hoe de vrouw door zichzelf en anderen gedefinieerd 
wordt, en wat dit inhoudt voor haar mogelijkheden. Dit sluit inderdaad erg nauw aan bij wat 
Foucault omschrijft als governmentality, aangezien de vorming van het zelf bepaald wordt 
door het discours waarbinnen iemand leeft. Een traditionele gender habitus hoeft echter nog 
niet te impliceren dat vrouwen verhinderd worden om in domeinen als de vakbond een 
prominente plaats in te nemen: “Although a woman rich in symbolic capital may lose some 
                                                 
96 Martin, J. (in druk). Engendering city politics and educational thought: elite women and the London Labour 
Party, 1914-1965. Paedagogica Historica. 
97 Truyens, P. (1980). De plaats van de vrouw in de vakbeweging. Ongepubliceerde licentiaatverhandeling. UIA, 
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legitimacy because of her gender, she still has more than enough capital left to make her 
impact on the field.”  98 
 
Derde concept binnen zijn theorie is ‘kapitaal’, wat slaat op alles wat in een zekere situatie 
een bepaalde waarde heeft. Het kan gaan om een economisch kapitaal (zoals het loon van 
mannen en vrouwen), een cultureel kapitaal (intellectuele eigenschappen, geproduceerd door 
school en gezin, zoals opleiding of beroepsstatus) en een sociaal kapitaal (het geheel van 
sociale netwerken). Het is dit kapitaal dat, samen met de heersende attitudes, je plaats in de 
samenleving, in het gezin, in het arbeidsproces,… bepaalt.  
 
Bovenstaande kunnen we hanteren als analyseschema wanneer we de activiteit en 
engagementen van een vrouw in de vakbond willen begrijpen. Bourdieus analyse biedt ons de 
concepten aan doorheen dewelke vrouwen ingesloten of uitgesloten kunnen worden van 
bepaalde ‘fields’, zoals de vakbond, terwijl de notie van ‘gender scripts’ illustreert hoe dit 
precies gebeurt.  
 
 

4.6 Vertegenwoordiging voor en door vrouwen: Het bed van Procrustes op de 
helling gezet?   

De gedaantes van macht, de invulling van gender en de definiëring van gelijkheid in de 
samenleving zorgen voor verschillen tussen mannen en vrouwen m.b.t. de verschillende fasen 
van het (politieke) proces in de ACOD-sector Onderwijs. Deze fasen kunnen chronologisch 
ingedeeld worden volgens 

- toegang en instroom in de vakbonden 
- vertegenwoordiging  
- uitkomst: beleid. Hier kan doorheen de geschiedenis een evolutie vastgesteld worden 

van een denken in termen van gelijke rechten, over gelijke kansen, naar het 
doorbreken van traditionele normen met oog op gelijkwaardigheid.  

 
Met betrekking tot de invloed van ‘macht’ op vertegenwoordiging, stelden we reeds dat de 
macht binnen de vakbond overwegend in mannelijke handen is. Willen vrouwen impact 
hebben op het onderwijsbeleid, zullen ze vertegenwoordigd moeten zijn in de vakbonden. Des 
te meer omdat vertegenwoordiging een cruciaal onderdeel is van het streven naar democratie, 
is vertegenwoordiging voor en door vrouwen belangrijk: “In essentie is vertegenwoordiging 
het aanwezig stellen van de afwezige. Vertegenwoordigers behartigen de belangen van de 
vertegenwoordigde, afwezige burger.”99 Goede vertegenwoordiging betekent dat de 
behoeften en de noden van zowel mannen als vrouwen weerklank vinden in beleid. 
 
Bovenstaande veronderstelt eveneens een mentaliteitswijziging bij de basis, opdat een 
toegenomen vertegenwoordiging door vrouwen effectief benut zou worden, en zou uitmonden 
in een vertegenwoordiging voor vrouwen. Dit houdt in dat mannelijke en vrouwelijke 
vakbondsleden uiteindelijk ook op vrouwelijke leden zullen moeten stemmen, willen zij dat 
deze vrouwen hun plaats kunnen innemen in het besluitvormingsproces in de vakbond. 
Echter, het geslacht van de militant is op zich niet voldoende om ervoor te zorgen dat 
vrouwelijke belangen aan bod zullen komen. Eveneens zou het te ver leiden om te stellen dat 
                                                 
98 Van Drenth, A. (in druk). Contested scripts. Gender and Politics in the History of Education. Paedagogica 
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99 Celis, K. & Meier, P. (2006). De macht van het geslacht. Gender, politiek en beleid in België. 
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vrouwelijke wensen enkel door vrouwelijke militanten nagestreefd worden, aangezien ook 
mannen daar de nodige aandacht aan kunnen besteden. Het komt er dan op aan ervoor te 
zorgen dat de vakbondsleden de meest ‘vooruitstrevende’ man of vrouw verkiezen.  
 
De invloed van gender op vakbondspolitiek en -beleid is subtiel. Onzichtbare, maar daarom 
niet minder hardnekkige beeldvorming over mannen en vrouwen, meisjes en jongens – de 
derde gedaante van macht – beïnvloedt de vertegenwoordiging voor en door vrouwen en het 
politieke beleid. Ook de definiëring van gelijkheid heeft invloed op de vertegenwoordiging 
voor en door vrouwen. Wanneer gelijkheid gelijkstaat met gelijke rechten, wordt aan vrouwen 
wel de mogelijkheid geboden aan het besluitvormingsproces in de vakbond deel te nemen en 
heeft ze puur theoretisch de kans om door te stoten naar de besluitvormingsorganen. Maar 
dergelijke visie op gelijkheid gaat niet verder dan dit, en beleid zal zich hier bijgevolg ook 
niet richten op gelijke kansen. Door de vaak nog traditionele opvattingen in de jaren zestig, 
wordt van vrouwen niet verwacht dat zij dat ook effectief zullen doen, daar leiding geven 
eerder een voor mannen weggelegde zaak is. Uiteindelijk zullen vrouwen zich daar ook aan 
aanpassen, waardoor de kloof tussen gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke uitkomsten erg 
groot kan zijn. Een beleid dat vertrekt vanuit laatste definiëring van gelijkheid tracht in te 
grijpen in alle maatschappelijke geledingen, alsook in mentaliteiten en opvattingen. In dit 
kader kan bv. gewezen worden op actuele praktijken inzake gendermainstreaming in de 
syndicaten 100 
 
Het feit dat de tweede helft van de jaren zestig het startschot geven voor ‘gelijke kansen’, 
toont aan dat deze in praktijk nog niet gerealiseerd waren. De vrouwen slagen er vooralsnog 
niet in zich uit Procrustes’ greep te bevrijden. Maar al te vaak passen vrouwen zich aan de 
gemiddelde maatstaven van de samenleving aan.101 
 
 

4.7 Tussen woord en daad: Paradoxen onder de loep 

Vanuit bovenstaande multidimensionele lezing van de concepten ‘macht’, ‘gender’, 
‘gelijkheid’ en ‘vertegenwoordiging’, willen we erop wijzen dat het erg waardevol is 
dergelijke concepten in een ruime context te plaatsen en nooit los te denken van andere 
centrale begrippen als ‘governmentality’, ‘cultuur’, ‘reproductie’, ‘continuïteit’, ‘making up 
people’,… Dergelijke lezing doet recht aan de complexiteit – en vaak de onvatbaarheid en 
onbeheersbaarheid – van de werkelijkheid. Ze leidt tot een vaststelling dat de hele 
genderproblematiek, ook in de jaren zestig, zich afspeelt binnen een vat vol paradoxen. 
 
De belangstelling voor het paradoxale karakter van deze situatie is ingegeven door een 
postmoderne lezing van het begrip ‘gelijkheid’, waarbij we bij ieder ‘gelijke-kansenbeleid’ 
willen wijzen op de vele tegenstellingen tussen beleidsintenties en beleidseffecten. Deze 
kunnen meervoudig geduid worden vanuit de spanning tussen wens en werkelijkheid, Sein en 
Sollen, conservatief of progressief, vrijheid (governance of the self) en dwang (governance of 

                                                 
100 Ravesloot, S. (2004). Syndicaten en gender mainstreaming. Vaststellingen en voorstellen voor de integratie 
van gender mainstreaming in de drie representatieve vakbonden. [Elektronische versie].  Uitgelezen, 10 (1), 1-7.  
101 Procrustes - een groots figuur uit de Griekse mythologie – wilde dat zijn ‘Procrustesbed’ altijd precies paste 
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vrouw stemt overeen met de structurele erkenning; of m.a.w., wie ze zijn stemt overeen met wat men van hen 
verwacht. Anderen wijken hiervan af.  
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the other), maatschappijbevestigend of maatschappijvernieuwend, in continuïteit of in 
discontinuïteit.  
 
Hieronder willen we op een samenvattende manier het maatschappelijk discours achter ‘de 
vrouw’ in de jaren zestig duiden. Het leek ons interessant om voor de theoretische en 
abstracte concepten te vertrekken vanuit de paradoxen van pedagogisering. Daar koppelen we 
centrale concepten inzake vrouwenvertegenwoordiging aan vast.  
 
We willen aantonen hoe de jaren zestig – met een retoriek van vreugde, vrede, vrijheid, 
emancipatie, groei en herstel – paradoxaal genoeg ook gekenmerkt worden door 
disciplinering, bevoogding, dwang, manipulatie en controle. Het happy discours dat in hoofde 
van de vrouwen aan deze periode gekoppeld wordt, blijkt toch niet altijd op te gaan.  
 

4.7.1 Continuïteit in verandering 
 

Uit onze invulling van het gender script in de context van de jaren zestig, blijkt dat ‘gender’ 
inderdaad aan verandering onderhevig  is, maar tegelijk ook dat dergelijke verandering maar 
langzaam op alle vlakken van de samenleving gerealiseerd wordt. Er zijn steeds sporen van 
vroegere tradities te bekennen, zoals de constructie van de vrouw als verantwoordelijk 
tegenover kind en samenleving en de impliciete aanwezigheid van machtsrelaties gekenmerkt 
door wederzijdse afhankelijkheid en sturing door zelfsturing.  
 
De mentaliteitswijziging in de jaren zestig voltrekt zich blijkbaar nog niet in het domein van 
het gezin, maar wel op de werkvloer, wat aanleiding geeft tot een gematigd combinatiemodel. 
Als het dan echter weer om leidinggevende functies of actieve en tijdrovende engagementen 
gaat, blijkt de scheiding tussen man en vrouw eveneens nog sterk zichtbaar. Met betrekking 
tot deze paradox zijn we daarom geneigd de hypothese van Oelkers te volgen: continuïteit is 
groter dan discontinuïteit. Wat werkelijk ‘vernieuwend’ heette te zijn, situeerde zich op een 
historische continuïteitslijn – met onder meer Rousseau, Pestalozzi en Foucault. Veel meer 
dan op vernieuwing was men uiteindelijk op de traditie georiënteerd, zelfs in de emancipatie 
van de vrouw. 
 
Dit moet enigszins gerelativeerd worden, aangezien de opkomst van de 
onderhandelingscultuur en de strijd voor emancipatie in die periode nog in hun 
kinderschoenen staan. De daaropvolgende decennia geven aan dat er langzamerhand wel 
verandering komt. Maar wanneer we de vertegenwoordiging van vrouwen in de vakbonden 
vandaag bekijken, merken we dat dit heden – ruim 40 jaar later – nog steeds niet gerealiseerd 
werd. Vrouwen vormen nog steeds een minderheid in vergelijking met mannen. 
 

4.7.2 De mythe van gelijkheid 
 

We stelden reeds dat het begin van het ‘gelijke-kansenbeleid’ in de jaren zestig geplaatst kan 
worden. De burgerrechtelijke gelijkheid tussen man en vrouw is echter aanvankelijk niet meer 
dan een juridische gelijkheid, die in praktijk aanleiding kon geven tot beleidsinterventies die 
feitelijk de sociale constructie van de categorie ‘man’, los van een sociale definiëring van 
‘vrouwen’ nog sterker van elkaar doen afwijken en gedifferentieerde rollenpatronen eerder in 
de hand werken dan afzwakken. De aandacht voor gelijke kansen vanaf de tweede helft van 
de jaren zestig heeft eveneens nog niet meteen effect. Alle emancipatorische inspanningen ten 
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spijt, blijkt op maatschappelijk vlak toch niet bepaald veel verandering in de situatie te 
komen.  
 
Via ‘boetsering’ worden vrouwen zoveel mogelijk in de richting van het sociaal wenselijke 
gedrag gestuurd. Streven naar gelijkheid, zoals we die terugvinden in de uitbouw van de 
onderhandelingscultuur en het ‘gelijke-kansenbeleid’ van de jaren zestig, resulteerde dan ook 
niet noodzakelijk in een effectieve gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar kon, 
omgekeerd, ook in een nieuwe creatie van het onderscheid tussen man en vrouw uitmonden. 
Het is dus duidelijk dat ook een begrip als ‘gelijkheid’ mensen in een hiërarchische 
verhouding tot elkaar plaatst.  
 

4.7.3 Geen vrijheid zonder dwang 
 

In dit verband willen we concluderen dat de ontvoogding, emancipatie en ‘zelfsturing’ van de 
jaren zestig niet gelijkstaan met een volledig autonome vorming van het zelf. Foucaults 
‘governance of the self’ is uiteindelijk – op diverse domeinen – nog steeds een ‘governance of 
the other’. Vrijheid is feitelijk ‘gesuggereerde vrijheid’; enerzijds krijgen vrouwen vrijheid, 
anderzijds is deze vrijheid beperkt in tijd en tot wat de samenleving voorstelt, wat wijst op een 
zekere discipline binnen de verkregen wilsbeschikking. Dat de balans tussen vrijheid en 
dwang uiteindelijk op een subtiele manier naar de zijde van dwang helt, zonder dat het daarbij 
evenwel om onderdrukking of expliciete macht gaat, blijkt ook uit de Swaans gebruik van de 
term ‘cultuurdwang’ en Elias’ beschrijving van het civilisatieproces in termen van 
‘Fremdzwang wird zum Selbstzwang’.102 Vrijheid is dus niet de tegenpool van macht of 
dwang; beide concepten vervolledigen elkaar. De dwang die samengaat met de vorming van 
het zelf heeft een functie voor de samenleving: mensen nemen hun taken en 
verantwoordelijkheden op. Een democratie kan niet zonder regels bestaan; elke cultuur heeft 
onderlinge afspraken nodig om het samenleven te regelen. De disciplinering hoeft dus niet 
eenzijdig negatief in termen van macht geïnterpreteerd te worden, maar kan ook uitmonden in 
het uitgebalanceerd begrijpen van de subtiele paradox van vrijheid en dwang.  
 
Het beschikken over vrijheid impliceert enerzijds dwang, maar houdt anderzijds ook de 
mogelijkheid in verder te kijken dan de regels die er zijn, om het bestaan in vraag te stellen en 
andere mogelijkheden open te houden. Hierover bericht ook de Franse filosoof Lyotard, die 
vanuit een postmodern standpunt een fundamentele openheid bepleit voor alles wat buiten de 
eigen visie staat. In dit opzicht spreekt hij dan ook van het einde van de ‘Grote verhalen’. 
“Het zou volgens Lyotard beter zijn om ons te laten leiden door kleine verhalen, waarvan we 
de beperkingen op voorhand al inzien.” 103. De dominantie van één enkel discours – en dus 
dwang –, zoals dat ook in de jaren zestig het geval is met de dominantie van de bevelsculuur, 
is voor hem ‘onrechtvaardig’. Maar we kunnen daaruit ontsnappen doordat er vele manieren 
zijn om met de taal om te gaan; we kunnen op ontelbaar vele manieren navigeren tussen de 
discoursen. Daar schuilt onze vrijheid. Dit vereist ook een zekere overgave, of zoals Lyotard 
het noemt: ‘passibiliteit’. Je moet bereid zijn om je te laten verleiden door iets nieuws. “Het 
gaat hier echter niet om een overgave aan iets, maar om een overgave aan het openstaan zelf. 
Je moet geen mogelijkheden willen uitsluiten (…)” 104 Dit noemt hij possibilité. Met deze 

                                                 
102 Depaepe, M. (2004). De pedagogisering achterna. Aanzet tot een genealogie van de pedagogische mentaliteit 
in de voorbije 250 jaar. Leuven: Acco, 23. 
103 Eskens, E. (2003). Dit is Lyotard. Zijn belangrijkste geschriften. Kampen: Agora. 
104 Eskens, E. (2003). Dit is Lyotard. Zijn belangrijkste geschriften. Kampen: Agora. 
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theorie wil Lyotard “mensen gevoelig maken voor onrecht dat iedere ideaal, iedere theorie en 
zelfs iedere zin met zich mee brengt.” 105 
 
Ook de theorieën van ‘critical ontology’ en dynamisch nominalisme bieden hier een goede 
verklaringsgrond voor – weliswaar trage – verandering. Het in opstand komen tegen de 
dwang, tegen de disciplinering, kan de balans tussen vrijheid en dwang uit zijn evenwicht 
slaan, waardoor een nieuw evenwicht ontstaat in de vorm van een cultuurwijziging. Het kan 
dan gaan om nieuwe opvattingen over de verhouding tussen man en vrouw, nieuwe 
beleidspraktijken, nieuwe wetten waarin vrouwen meer beschermings- en participatierechten 
genieten, kortom meer mogelijkheden voor vrouwen. 
 

5. De vertaalslag van onderzoeksvraag naar hypothese 
 
Hieronder willen we de onderzoeksvraag omzetten in een aantal hypothesen i.v.m. de 
integratie van de vrouw in de (bestuursorganen van) ACOD-sector Onderwijs in de jaren 
zestig. Geïnspireerd door Bourdieu wensen we individuele (sociaal, economisch en cultureel 
kapitaal), maatschappelijke (habitus en field) en institutionele (beleidspraktijken en vakbonds-
structuren) elementen in de verhouding tussen mannen en vrouwen, en die een rol spelen in de 
toegang, de processen en het beleid van vrouwen in de vakbonden, te analyseren. We spitsen 
ons echter, gezien de  intenties van ons onderzoek, toe op de elementen ‘habitus’ en ‘field’ uit 
zijn theorie. Voor een analyse van ‘capital’ kunnen we verwijzen naar het onderzoek van 
Annemieke van Drenth106, die reeds uitvoerig heeft nagegaan hoe ‘capital’ een verklaring kan 
bieden voor de integratie van vrouwen in de politiek. Doorheen het gedachtegoed van 
Foucault willen we de onzichtbare machtsprocessen van waaruit vrouwen via ‘gender’ 
gepositioneerd worden, blootleggen.  
 
De hypothesen vormen het vertrekpunt van waaruit de theorie begrepen kan worden. Op die 
manier trachten we uiteindelijk te komen tot een globale verklaring voor de aan- of 
afwezigheid van de door ons bevraagde vrouwen in de onderwijsvakbond in het algemeen en 
in bestuursfuncties in het bijzonder. De onderzoeksvragen werden gebaseerd op de volgende 
probleemdefiniëring: 
 

In de jaren ’60 zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de bestuursorganen van de ACOD-
sector Onderwijs. Dit fenomeen tekent zich af tegen een achtergrond van een steeds 

toenemende feminisering van het leerkrachtenberoep; en leidt tot een paradoxale situatie van 
een feminisering van het onderwijzersberoep enerzijds, tegenover een masculinisering van het 

(vakbonds)beleid anderzijds.  
 

Hieronder vatten we de belangrijkste onderzoeksvragen, met bijhorende hypothesen, samen. 
De onderzoeksvragen zijn verwant met theoretische problemen uit literatuur, maar kunnen 
evenzeer sterk gerelateerd worden met praktische problemen van individuele actoren. De 
negende en laatste onderzoeksvraag en hypothese kunnen gezien worden als een 
samenbrengen van allerhande drempels waarmee vrouwen geconfronteerd kunnen worden, en 
hebben betrekking op zowel zichtbare als onzichtbare verschijnselen. Op die manier vormt 
deze hypothese een globaal overzicht. 

                                                 
105 Eskens, E. (2003). Dit is Lyotard. Zijn belangrijkste geschriften. Kampen: Agora. 
106 Van Drenth, A. (in druk). Contested scripts. Gender and Politics in the History of Education. Paedagogica 
Historica. 
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• Onderzoeksvraag 1: Wat is de verhouding van het aantal vrouwen t.o.v. het aantal mannen 

in de ACOD-sector Onderwijs? 
 
Gezien de gunstige economische context van de jaren ’60 en de ontwikkeling van de tertiaire 
sector, krijgen vrouwen de kans selectief in te gaan op het beroepsaanbod. Gevolg is dat 
vrouwen meer in het onderwijs werkzaam zijn, en bijgevolg ook steeds meer vrouwelijke 
leden in ACOD-sector Onderwijs te bespeuren vallen. 
 
• Onderzoeksvraag 2: Hoeveel vrouwen zijn actief geëngageerd? Op welk niveau? Welke 

functies nemen zij op? Hoe vaak nemen vrouwen een bestuursfunctie op zich? 
 
Als hypothese werpen we op dat vrouwen minder dan mannen actief zijn in de vakbond. Ook 
qua functies verwachten we een verschil tussen mannen en vrouwen. We verwachten dat 
mannen meer leidinggevende functies opnemen.  
 
• Onderzoeksvraag 3: Wie zijn die vrouwen? 
 
We verwachten dat de vrouwen die een actief engagement opnemen alleenstaand zijn of een 
partner hebben/gehuwd zijn, maar zonder of met weinig kinderen. Doordat ze weinig 
gezinslasten hebben, kunnen zij meer tijd en energie besteden aan een vakbondsengagement. 
Daarnaast zal het volgens ons gaan om vrouwen die een ruime definiëring van ‘vrouw-zijn’ 
hanteren en die geloven dat een rol als huisvrouw of moeder gecombineerd kan worden met 
werk en vakbond. Ze hebben interesse in de vakbond en zijn mondig genoeg om op 
vergaderingen het woord te nemen. Tenslotte gaat het waarschijnlijk om vrouwen met hoge 
vormen van sociaal, cultureel en economisch kapitaal, die een tegenwicht kunnen bieden 
tegen gendergerelateerde machtsrelaties. Dit betekent dat de functie van de partner, zijn visie 
en zijn hulp in het huishouden en bij de opvoeding van de kinderen van belang is. 
Daarenboven spelen het thuismilieu en de achtergrond van de vrouwen een belangrijke rol.  
 
• Onderzoeksvraag 4: Welke inbreng hebben deze vrouwen in het beleid? Laten ze zich 

horen in vergaderingen? Nemen ze initiatief? Zijn er belangrijke zaken dankzij hen 
verwezenlijkt? 

 
De meeste vrouwelijke leden van ACOD-Onderwijs zullen volgens ons niet vaak een 
belangrijke rol opnemen in vergaderingen, aangezien ze geconfronteerd worden met 
machtsrelaties die samenhangen met de manier waarop zij door anderen gepositioneerd 
worden door hun gender – een gender habitus. Daartegenover zijn er de vrouwen die de 
ambitie en de talenten wel hebben om door te stoten in de vakbond, en er misschien helemaal 
voor gaan. Het zijn deze vrouwen die de mogelijkheden van een andere opvatting of taal 
openlaten en – in de geest van Lyotard – zich onderwerpen aan de ‘possibilité’. Op die manier 
reiken zij een ‘klein verhaal’ aan, een ander gender script, dat – zoals de ‘critical ontology’ 
stelt – aanleiding kan geven tot nieuwe discoursen.  
 
• Onderzoeksvraag 5: Welke culturen/personen erkennen en/of ervaren ‘mannen’ en 

‘vrouwen’ als dusdanig? Vanuit welke legitimering? Met welke visie op maatschappelijke 
taken en verantwoordelijkheden?  

 
De ‘machthebbers’ in een samenleving definiëren wat ‘mannen’ en ‘vrouwen’ zijn en welke 
rollen zij horen te vervullen. Op een dergelijke manier wordt het concept ‘macht’ in de 
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publieke sfeer van de vakbond met mannen, en niet met vrouwen, geassocieerd. In domeinen 
als onderwijs kunnen vrouwen zich, omwille van de vrouwelijke, zachte en lagere connotaties 
die hiermee samengaan, daar wel realiseren. Dit wordt gelegitimeerd vanuit een dominante 
opvatting over het belang van de vrouw voor emotionele, verzorgende en opvoedende taken.  
 
• Onderzoeksvraag 6: Met welke effecten van normalisering? Met welke effecten van 

inclusie en exclusie? 
 
Uiteindelijk wordt een bepaalde gender habitus geïnterioriseerd en aanvaard als ‘waar’ en 
normaal. De definities over ‘mannen’ en ‘vrouwen’, die het dominante discours met zich 
meebrengt, hebben een impact op de manier waarop mannen en vrouwen zichzelf gaan 
vormen en op de taken die zij uiteindelijk kunnen vervullen op diverse vlakken in de 
samenleving, zoals het gezin, de arbeid, de vakbonden en het beleid. Vrouwen die binnen het 
gangbare discours (willen) passen, worden uitgesloten van publieke domeinen, zoals de 
vakbond en ingesloten in verzorgende domeinen, zoals het onderwijs. Vrouwen die van het 
traditionele patroon afwijken vallen dan feitelijk buiten de algemeen gangbare sociaal 
geconstrueerde definitie van ‘vrouwen’. Dit zou kunnen betekenen dat vrouwen die 
doorstoten naar het hoofdbestuur eerder vallen in de categorieën die met mannen en 
mannelijke bekwaamheden geassocieerd worden, en op die manier op weerstanden botsen in 
de vakbonden of thuis.  
 
• Onderzoeksvraag 7: Welke overlappingen en discrepanties zijn er tussen de definities? 

Hoe houden machtsrelaties verband met een subjectieve en maatschappelijke erkenning en 
hoe construeert deze erkenning op haar beurt machtsrelaties? 

 
Vanuit het oogpunt van een poststructurele definiëring van ‘gender’ veronderstellen we dat 
individuele mannen en vrouwen een eigen, subjectieve definitie hanteren van ‘vrouw-zijn’ en 
‘man-zijn’. Vrouwen die er progressievere opvattingen op nahouden en een actief engagement 
vervullen in de onderwijsvakbond hebben dan misschien een definitie die discrepanties 
vertoont met wat maatschappelijk als ‘vrouw’ of ‘vrouwelijk’ erkend wordt. Wanneer deze 
eerder progressieve visie door slechts een minderheid wordt gedragen, botst ze op tegen het 
dominante discours van de meerderheid. Onzichtbare uitoefening van macht kan met zich 
meebrengen dat vrouwen uiteindelijk toch de dominante visie internaliseren, waardoor hun 
subjectieve definitie samenvalt met de maatschappelijke erkenning. Dit proces verloopt ook 
omgekeerd, aangezien algemeen aanvaarde opvattingen ook macht verwerven.  
 
• Onderzoeksvraag 8: Welke gevolgen heeft de ontwikkeling van een onderhandelings-

cultuur en een nadruk op ontvoogding en emancipatie voor vrouwen? In de samenleving? 
In de socialistische onderwijsvakbond? 

 
De onderhandelingscultuur brengt met zich mee dat vrouwen in de samenleving een 
prominentere plaats innemen en meer hun participatierechten kunnen laten gelden. In het 
gezin en binnen het onderwijs krijgt ze een gelijkwaardige positie als mannen. We kunnen ons 
echter de vraag stellen in welke mate dit een weerslag zal hebben op publieke domeinen als 
de politiek of de vakbond, aangezien dergelijke ‘fields’ nog steeds hoger in de hiërarchie 
staan, en geassocieerd worden met mannen.  
 
• Onderzoeksvraag 9: Met welke drempels worden vrouwen geconfronteerd? Welke 

voorwaarden moeten vervuld zijn vooraleer vrouwen er in de jaren ’60 in kunnen slagen 
om een bestuursfunctie op zich te nemen?  
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De verklaring voor de ondervertegenwoordiging en gebrekkige integratie van vrouwen in de 
bestuursfuncties van de ACOD – sector Onderwijs is waarschijnlijk meervoudig en complex. 
We veronderstellen dat verscheidene elementen aan de grondslag daarvan kunnen liggen.  
 

o Moederschap en de combinatie van werk en gezin 
o Traditionele opvattingen in de maatschappij van de jaren ’60, gender habitus 
o Het gewicht van  de vooroordelen die betrekking hebben op de ‘natuur van de 

vrouw’ 
o De vrouw is minder mobiel 
o Getrapte democratie in de vakbondsstructuren 
o Religieuze en andere geloofsbelijdenissen 
o De ontoereikendheid van de sociale uitrusting  
o Expliciete machtsrelaties in de vakbond (eerste vorm van macht) 
o De mogelijkheid om ervoor te zorgen dat bepaalde onderwerpen niet of wel op de 

agenda komen (tweede vorm van macht) 
o Gendergerelateerde, onzichtbare machtsprocessen ten aanzien van vrouwen in de 

vakbond (derde vorm van macht) 
o Het economisch, sociaal en cultureel kapitaal van vrouwen 
o De vakbond is een mannenclub.  
 

Deze drempels trachten we te kaderen binnen het schema van Bourdieu. Zoals eerder 
opgemerkt, zullen wij ons hierbij focussen op de concepten ‘habitus’ en ‘field’, en in mindere 
mate op ‘capital’. Dit betekent echter niet dat we het belang van kapitaal voor een actief 
engagement onderschatten.  



Verklarende hypothese107 
 
 
 

‘HABITUS’ 

Attitudes t.a.v. genderrollen 

                                                 
107 Gebaseerd op Vandenbroeck, die zich op zijn beurt liet inspireren door de Franse socioloog Pierre Bourdieu. Bourdieus perspectief om het verschil in tijdsbesteding tussen 
mannen en vrouwen te verklaren hebben we vertaald naar genderverschillen in de ACOD-sector Onderwijs. 
 

Sociale netwerken 

‘CAPITAL’ 

Opleidingsniveau -
Beroepsniveau 

Achtergrond en Interesses 
Mondigheid/zelfbewust zijn 

Duurzame goederen 

Sociaal 
kapitaal 

Cultureel 
kapitaal 

Economisch 
kapitaal 

Beleidspraktijken 

‘FIELD’ 

Diverse domeinen in de 
sociale werkelijkheid 

 
 

Deelname aan/ 
beïnvloeding van 

besluitvormingsproces 
 

    Vakbond zelf: 
 
- Getrapte 

democratie 
- mannenclub 
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II. Onderzoeksdesign 
 

1. Doel van het onderzoek 
 
Om te weten te komen welke factoren samenhangen met de integratie van vrouwen in de 
ACOD-Onderwijs in de jaren zestig gebruiken we Oral History als methode van 
dataverzameling. De vrouwen geven zelf een verklaring voor hun eigen activiteit of 
engagement in de vakbond.108 Als controle stellen we deze vragen ook aan enkele mannen om 
enerzijds na te gaan of hun verklaringen voor hun eigen engagement al dan niet verschillen 
van vrouwen en ten tweede om na te gaan of de verklaringen van ondervertegenwoordiging 
van vrouwen die door mannen gegeven worden overeenstemmen met die van vrouwen. 
Bovendien vraagt een genderstudie om een  niet te eenzijdige benadering vanuit het standpunt 
van enkel vrouwen. Mannen en vrouwen kunnen de integratie van vrouwen in de vakbond 
anders aangevoeld hebben, vanuit de verschillende manieren waarop zij vanuit gender 
gepositioneerd worden en de te onderscheiden ervaringswereld die zij daarom op dit vlak 
hebben. Met behulp van een confirmatorisch onderzoeksopzet trachten we na te gaan in welke 
mate onze probleemstelling en hypothesen overeenstemmen met de verhalen van onze 
respondenten. Binnen de hypothesen vertrokken we vanuit een analysekader, gebaseerd op 
Bourdieus ‘thinking tools’ van ‘field’, ‘habitus’ en ‘capital’ en op het Foucaultiaanse 
gedachtegoed van ‘powerstructures’. Eerder dan verhalen te vertellen over ‘bekende 
heldinnen’, wensen we op zoek te gaan naar nieuwe manieren om biografieën van in de 
vakbond belangrijke vrouwen te representeren in het domein van onderwijspolitiek en –beleid 
in ACOD-Onderwijs. Centraal voor deze methodologische benadering is de interesse in de 
interactie tussen specifieke historische contextfactoren, ‘gender scripts’ en ‘gender habitus’ 
die verweven zijn met de ‘agency’ van vrouwen en de condities waarin zij leven en handelen. 
We gaan na of en in welke mate de relatie tussen mannen en vrouwen in de vakbond 
gestructureerd wordt door een ‘gender habitus’ die mannelijke macht zelfs legitiem maakt 
voor vrouwen.  
 
We wensen de data aan te vullen met bronnen uit het AMSAB om zo de theorie en de 
verhalen van de respondenten ook met tijdgebonden materiaal te kunnen aanvullen. 
Aangezien de opdracht van de vakbond er tevens uit bestaat bepaalde boodschappen, 
standpunten en visies door te geven kunnen de artikels uit de syndicale tijdschriften gebruikt 
worden om hun visie op vrouwen in de samenleving en in de vakbond te analyseren en te 
illustreren. 
 
Het doel van dit onderzoek ligt niet in het generaliseren van de onderzoeksresultaten, maar in 
het specificeren van de omstandigheden waaronder dit fenomeen voorkomt en de 
consequenties ervan. We streven naar een voor de betrokkenen herkenbare beschrijving van 
de werkelijkheid.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
108 De Jong-Gierveld, J. (1987). Twee meten meer dan één. Sociologische Gids, 6 (34), 421. 

 48



2. Onderzoeksontwerp 
 

2.1  Methodologische verantwoording 
 
Methodologisch is het onderhavige onderzoek gebaseerd op methoden en technieken uit het 
constructivistisch paradigma en het symbolisch interactionisme. Het constructivistisch 
paradigma houdt in dat de respondenten zelf betekenis geven aan de situaties die ze beleefd 
hebben en impliceert dat we in rekening moeten nemen dat we ons focussen op subjectieve 
ervaringen van individuen. De vrouwen zijn zelf de ontwerpers van de verklaring van hun 
eigen leven. Dit interageert met de manier waarop wij het interview sturen en de betekenissen 
die wij aan hun verhalen geven: “the reciprocal position of the two subjects constructing the 
interview, and the ways in which this positioning constructed memory.”  109 Met behulp van 
Oral History willen we inzicht trachten te krijgen in houdings- en belevingsaspecten die bij 
onze respondenten gepaard gaan met een engagement vrouwen in de ACOD-Onderwijs in de 
jaren ’60 gepaard gaan. Resultaat is: “the understanding of a ‘self’ (…) as the construction, 
presentation and negotiation of accounts and versions.” 110  
 
Tenslotte willen we aanhalen dat we groepen die in het verleden verwaarloosd zijn geweest 
erkenning willen geven, waardoor we een weerstand bieden tegen “die Unterdrückung der 
Frauen (…), dass ihre Stimmen zum Schweigen gebracht und ihre Geschichten nicht erzählt 
werden.” 111 Totnogtoe werd in België zeer weinig gepubliceerd over de integratie van 
vrouwen op bepaalde publieke domeinen in de samenleving, zoals de vakbond. Iedere 
geschiedschrijving van onderdrukte groepen is praktisch onbestaande. Oral History kan een 
middel zijn om deze groepen toch een stem te geven en het democratische potentieel te 
versterken.“Vrouwengeschiedenis en daarom mensengeschiedenis moet nog geschreven 
worden, en het is een deel van onze huidige strijd die te schrijven.” 112 
 
 

2.2  Gemengd onderzoeksmodel 
 
Met oog op de interne validiteit van ons onderzoek, hanteren we een gemengd 
onderzoeksmodel, dat omschreven kan worden als “een studie die gebaseerd is op het 
pragmatisch paradigma en die kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen combineert in de 
verschillende fasen van het onderzoeksproces.” 113 Voor de opzet raadplegen we de literatuur 
die we vanuit het opleidingsonderdeel statistiek hebben meegekregen. De cursussen van prof. 
dr. Gilberte Schuyten waren hierbij zeer inspirerend.114  
 
                                                 
109 Passerini, L. (2007). Self and other: thirty years of doing oral history. Bios. Zeitschrift für 
Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen, 20, 235-239. 
110 Van Drenth, A. (in druk). Contested scripts. Gender and Politics in the History of Education. Paedagogica 
Historica. 
111 Thomson, A. (2007). Eine Reise durch das Gedächtnis unserer Bewegung: Vier paradigmatische 
Revolutionen in der Oral History. Bios. Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und 
Lebensverlaufsanalysen, 20, 22.  
112 Truyens, P. (1980). De plaats van de vrouw in de vakbeweging. Ongepubliceerde licentiaatverhandeling. 
UIA, Wilrijk, 5. 
113 Schuyten, G. (2006) Modellen van Empirisch Onderzoek II. Gent: Universiteit Gent. 
114 Schuyten, G. (2004). Methoden en Technieken van Onderzoek II. Gent: Universiteit Gent. 
Schuyten, G. (2005).  Modellen van Empirisch Onderzoek I. Gent: Universiteit Gent. 
Schuyten, G.  (2006) Modellen van Empirisch Onderzoek II. Gent: Universiteit Gent. 
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Centraal kenmerk van een gemengd onderzoeksmodel is de multiple triangulatie waarbij op 
verschillende niveaus getrianguleerd wordt. Naast methodische triangulatie, waarbij een 
positief wetenschappelijke en een interpretatieve invalshoek gecombineerd wordt, is er ook 
sprake van onderzoekertriangulatie (er zijn twee onderzoekers), datatriangulatie (er zullen 
verschillende databronnen geraadpleegd worden, zoals interviews, archiefmateriaal en 
literatuur) en theorietriangulatie (meerdere theorieën worden gehanteerd om data te 
beschrijven en begrijpen).  
 
Dergelijke combinaties kunnen tegemoetkomen aan drie eisen die in het algemeen aan het 
verrichten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek gesteld worden. Deze drie eisen zijn 
betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid. Hoewel bij het onderzoek dat hierna aan 
bod zal komen generaliseerbaarheid geen doel is, kan deze externe validiteit hier hertaald 
worden naar overdraagbaarheid: “het specificeren van de omstandigheden waaronder de 
fenomenen voorkomen en de consequenties die dit heeft.” 115 We streven naar een – voor onze 
respondenten – herkenbare  beschrijving van de werkelijkheid. Hierbij sluiten we ons aan bij 
Beekman e.a. (1977), die in dit verband spreken van het zgn. ‘transsituationeel belang’. De 
betrouwbaarheid en validiteit kunnen via het toepassen van deze verschillende technieken en 
soorten data verhoogd worden. De verhalen van de respondenten kunnen worden vervolledigd 
en geïllustreerd via archiefmateriaal. Hoewel het niet meteen ons doel is om de verhalen van 
de respondenten te bevestigen of te falsifiëren, kunnen beide bronnen tegen elkaar afgezet 
worden: “Onder de veronderstelling dat geen enkele methode zonder vertekening is, worden 
methoden bijeengezocht met uiteenlopende methodologische zwakheden, zodat foutenbronnen 
onderling geneutraliseerd kunnen worden.” 116 Of in termen van Smaling: “Een methode 
biedt op zijn best slechts een perspectief en nooit alle mogelijke gezichtspunten.” 117  
 

2.2.1 Onderzoekspopulatie 
 
Alvorens we een steekproef trekken, definiëren we de populatie. Deze bestaat uit syndicaal 
geëngageerde mannen en vrouwen uit de jaren ’60 en omvat verschillende segmenten, zoals 
de socialistische vakbond ACOD, de liberale vakbond ACLVB en de katholieke vakbond 
COV. Het segment dat wij onderzoeken is de ACOD. Bovendien omvat de ACOD 
verschillende sectoren. We beperken ons voor het onderzoek tot de ACOD-sector Onderwijs 
uit de jaren zestig, in Vlaanderen. Dit vormt onze operationele populatie. Om niet in een 
feministisch perspectief te vervallen en om de verhouding tussen mannen en vrouwen te 
kennen, bevragen we zowel mannen als vrouwen naar hun belevingen.  
 
Bij de afbakening van onze operationele populatie moesten we een aantal randvoorwaarden in 
rekening nemen. Een eerste beperking was dat we bij de operationele definiëring van de 
populatie geen steekproefkader hadden. We probeerden dit op te lossen door aan de hand van 
een uitgebreid literatuur- en archiefonderzoek zelf een steekproefkader samen te stellen. Dit is 
ons echter niet gelukt. Of we konden geen contactgegevens vinden, of de vrouwen waren 
reeds overleden. Daarom hebben we contact opgenomen met Karel Stessens, voorzitter van de 
ACOD te Brussel, die ons het steekproefkader heeft aangereikt. In ideale omstandigheden zou 

                                                 
115 Urlings, H., Claessens, M., Bernard, S & Vos, A. (1993). De beleving van het ouder worden bij verstandelijk 
gehandicapten. NTZ, 2, 69-83.  
116 De Jong-Gierveld, J. (1987). Twee meten meer dan één. Sociologische Gids, 6 (34), 421. 
117 Smaling, A. (1992). De pragmatische ruimte: Paradigmatische en pragmatische elementen van de 
methodenkeus. In A. Smaling & F. van Zuuren, (Eds.), De praktijk van kwalitatief onderzoek. Meppel/ 
Amsterdam: Boom, 170. 
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een gestratificeerde aselecte steekproef getrokken worden. Vanuit het oogpunt van privacy 
was dit echter niet toegestaan. Bijgevolg heeft hij een door ons opgestelde brief gestuurd naar 
een honderdtal mensen uit onze operationele populatie.  
 

2.2.2 Dataverzameling: steekproef 
 
We kiezen aldus voor een niet – aselecte, willekeurig samengestelde steekproef. Dit betekent 
dat de direct beschikbare analyse-eenheden gecontacteerd worden. Op de brief was de non-
respons erg groot. Oorzaken liggen waarschijnlijk in weigering wegens geen tijd of geen zin, 
geen interesse, privacy-wetgeving, ziekte, overlijden, of het idee niet te kunnen bijdragen aan 
het onderzoek. Dit laatste stemt overeen met wat Joutard ‘la mémoire modeste’ noemt. Deze 
mensen hebben de overtuiging: “je n’ai rien à dire, mes souvenirs n’ont pas d’intérêts, vous 
devriez allez voir monsieur ou madame X” .118 
 
We probeerden de respons te verhogen door het opstellen en opnieuw laten versturen van een 
meer uitgebreide introductiebrief, het plaatsen van een oproep in ‘Contact’ – een syndicaal 
blaadje voor de gepensioneerden van ACOD, het bieden van een legitimatie voor onderzoek, 
het opbellen van personen van wie we geen respons kregen en het opnemen van contact met 
Wouter Steenhaut – directeur van het AMSAB. Hij heeft ons een aantal namen en adressen 
bezorgd. Deze mensen hebben we per brief gecontacteerd. Mensen die reageerden hebben we 
opgebeld. Mensen die niet reageerden hebben we na een termijn eveneens opgebeld. Tenslotte 
hebben we dit alles gecombineerd met ‘snowball sampling’. Ondanks de toevalligheid van de 
steekproef probeerden we toch een heterogene steekproef te verkrijgen, waarbij verschillende 
onderwijsniveaus aan bod kwamen. Uiteindelijk kwamen we tot een steekproef van elf 
vrouwen en zeven mannen.  
 
 

 
118 Joutard, P. (2007). Mémoire et histoire: comment surmonter le conflit? Bios. Zeitschrift für 
Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen, 20, 36-42. 



A. Vrouwen 
 

Hieronder worden de gegevens van de 11 door ons bevraagde vrouwen gepresenteerd. 
 

 Opleidingsniveau Leeftijd Woonplaats Getrouwd  Aantal kinderen in de jaren '60 
Maria Poelmans kleuteronderwijzeres 68 regio Antwerpen ja 2 
Sibylle Snoeck regentes 63 regio Antwerpen ja geen 
Nicole Rowan licentiate 70 regio Gent ja 3 
Solange Thys onderwijzeres 64 regio Gent ja geen 
Josiane Rimbaut onderwijzeres 70 regio Gent ja 2 
Els Steenhaut regentes 74 regio Gent ja 2 
Noëlla Schouppe licentiate 67 regio Gent ja geen 
Vera Mensiers maatschappelijk werkster 65 regio Gent ja 1 
Dora Vandenbroeck licentiate 69 regio Gent ja 2 
Lia Deruyter psychologe 64 regio Antwerpen ja geen 
Francine van der Graaf onderwijzeres 72 regio Gent ja 1 
 

B. Mannen  
 

Hieronder worden de gegevens van de 7 door ons bevraagde mannen gepresenteerd. 
 
 Opleidingsniveau Leeftijd Woonplaats Getrouwd  kinderen in de jaren '60 
Eugeen Lambrecht licentiaat 71 regio Gent ja ja 
Edmond de Loose opvoeder 73 regio Kortrijk ja ja 
Frank Beke licentiaat 62 regio Gent nee nee 
Eric Messens licentiaat 65 regio Gent nee nee 
Eddy Vermeulen onderwijzer 64 regio Gent ja nee 
Daniel Boury onderwijzer 62 regio Gent ja nee 
René Bauwens onderwijzer 63 regio Gent ja nee 
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2.2.3 Instrumenten 
 

Voor het verkrijgen van de informatie in het kader van ons onderzoek willen we de mannen 
en de vrouwen uit onze steekproef bevragen met behulp van een semi-gestructureerd 
interview. Daartoe stelden we een vragenlijst op die bestaat uit losse en vaste vragen met open 
antwoordmogelijkheid. De reden voor deze keuze wordt ingegeven door de aard van Oral 
History. Het ligt immers niet van tevoren vast wat de personen te vertellen hebben en wat ze 
bij ons kwijt willen. Hun verhaal is de focus, maar de semi-structuur van onze vragen laten 
ons toe het gesprek toch in een bepaalde richting te sturen. Op die manier kan eventueel 
doorgevraagd worden zodat de nodige informatie bekomen kan worden. Gezien de aard van 
het onderwerp leek een face-to-face interview ons het meest geschikt. Naast informatie uit 
verbale bewoordingen van de respondenten, krijgen we ook heel wat gegevens mee uit non-
verbale aspecten van hun gedrag. De opzet laat eveneens toe om verduidelijking te vragen 
waar nodig en mensen te confronteren met eventuele tegenstrijdigheden in hun verhalen. 
Aangezien de informatie allemaal teruggaat op herinneringen van mensen, kunnen we hen 
eveneens helpen om zich bepaalde zaken te herinneren, door elementen op te roepen uit hun 
geheugen. We kozen ervoor zelf een instrument te ontwikkelen, zodat het zo goed mogelijk 
zou aansluiten bij onze probleemstelling en onderzoeksvragen. We brachten voor de mannen 
enkele variaties in de vragenlijst aan. Beide vragenlijsten kunnen in bijlage geraadpleegd 
worden. Tenslotte moet bij elke vorm van onderzoek correct omgegaan worden met de 
respondenten en hun omgeving. Dit valt onder de ethiek en deontologie van wetenschappelijk 
onderzoek. Eén aspect hiervan is de ‘informed consent’, die uitleg bevat ten behoeve van de 
respondenten en goedkeuring tot verwerking van de gegevens in de scriptie, deze is ook in de 
bijlage te vinden. 
 

2.2.4 Onderzoeksstrategieën 
 
Hierboven verantwoordden we het gebruik van een gemengd onderzoeksmodel, waarbij 
archiefonderzoek en belevingsonderzoek gecombineerd worden, zowel op een inhoudelijke 
als op een wetenschappelijke grondslag. Vanuit wetenschappelijk oogpunt kan de validiteit en 
betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogd worden. Inhoudelijk steunen we op de idee dat 
‘mémoire’ en ‘histoire’ elkaar wederzijds kunnen bevruchten. We opteren voor Oral History 
en “ihre Kombination mit anderen historischen Quellen, um herauszufinden, was in der 
Vergangenheit passiert war.“ 119 
 
Oral History ontrafelt “wie Menschen sich ihrer Vergangenheit erinnern, wie sie ihre 
individuelle Erfahrung mit dem sozialen Kontext in Beziehung setzen, wie die Vergangenheit 
Teil der Gegenwart wird und wie Menschen die Vergangenheit benutzen, um ihr Leben und 
die Welt um sie herum zu interpretieren.” 120 Opdat dit echter niet tot vertekeningen zou 
leiden, moet het archiefonderzoek ingeschakeld worden als tegengif tegen wat ‘la mémoire 
orgueilleuse’ genoemd wordt, een geheugen dat vol zit van zekerheden en waarin de sporen 

                                                 
119 Thomson, A. (2007). Eine Reise durch das Gedächtnis unserer Bewegung: Vier paradigmatische 
Revolutionen in der Oral History. Bios. Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und 
Lebensverlaufsanalysen, 20, 23.  
120 Thomson, A. (2007). Eine Reise durch das Gedächtnis unserer Bewegung: Vier paradigmatische 
Revolutionen in der Oral History. Bios. Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und 
Lebensverlaufsanalysen, 20, 23. 
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van een collectieve meerderheidsopinie aanwezig zijn: “cette mémoire est d’abord collective 
avant d’être individuelle” .121  
 

A. PW – Onderzoek  
 

Aan de hand van archiefonderzoek in het AMSAB pogen we een kwantitatief en een 
kwalitatief overzicht te bieden van de deelname van vrouwen in de ACOD-Onderwijs in de 
zestiger jaren. Hiervoor worden zowel archief- en bronnenonderzoek als Oral History 
toegepast. Het eerder kwantitatief luik van het onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van 
de in literatuur en archieven beschikbare gegevens over de syndicaal geëngageerde vrouwen 
uit de jaren ’60. Het gaat om numerieke data. Daarnaast omvat het AMSAB een brede waaier 
aan niet-statistische informatie, wat een hele interessante voorbereiding is op onze taak als 
interviewer, en tevens een belangrijke aanvulling en illustratie van de gegevens van de Oral 
History vormt. Terwijl we bezig zijn met dit onderzoek, doen we reeds ideeën op voor het 
opstellen van de vragenlijst, maken we als onderzoeker vooronderonderstellingen en leggen 
we verbanden tussen de  gevonden gegevens, wat dan eerder interpretatief is.  
 
De vooropgestelde hypotheses enerzijds en de vraagstellingen anderzijds tonen aan dat een 
combinatie van PW-onderzoek en INT onderzoek noodzakelijk zal zijn om tot 
onderzoeksconclusies te komen.  
 

B. INT – onderzoek: Oral History 
 

Het interpretatief onderzoek bevat een kwalitatief onderzoek met twee doelstellingen: 
enerzijds nagaan of de literatuur bevestigd wordt door de verhalen van een aantal 
betrokkenen, door het bevragen van vrouwen en mannen die in de jaren zestig syndicaal 
geëngageerd waren. Anderzijds een belevingsonderzoek dat nagaat hoe deze vrouwen zich 
toen voelden en hoe ze daarop terugkijken.  
 
Ons onderzoeksmodel kan binnen de classificatie van Tashakkori en Teddlie 122 gesitueerd 
worden binnen het gemengde type II: een confirmatorisch onderzoek met kwalitatieve data en 
bewerkingen en met een kwalitatieve analyse en conclusies. Daarnaast heeft ons onderzoek 
ook een exploratieve invalshoek: tijdens het literatuuronderzoek en de interviews kan nieuwe 
informatie gevonden worden. Hierbij sluiten we ons aan bij Kelly die vertrekt van de gedachte 
dat “…de betrokkenen in eerste instantie zelf de ontwerpers zijn van de verklaring van het 
eigen leven.”123 
 
De methodekeuze wordt door diverse factoren meebepaald. Er zijn niet enkel paradigmatische 
factoren (PW-onderzoek en INT-onderzoek) maar er is ook een pragmatische ruimte. Deze 
kan volgens Smaling124 ingedeeld worden in een zestal dimensies. Wij zullen de elementen 
aanhalen die van toepassing zijn voor de keuze van onze onderzoeksstrategie. Ten eerste is er 

                                                 
121 Joutard, P. (2007). Mémoire et histoire: comment surmonter le conflit? Bios. Zeitschrift für 
Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen, 20, 36-42. 
122 Schuyten, G. (2006) Modellen van Empirisch Onderzoek II. Gent: Universiteit Gent. 
123 De Jong-Gierveld, J. (1987). Twee meten meer dan één. Sociologische Gids, 6 (34), 421. 
124 Smaling, A. (1992). De pragmatische ruimte: Paradigmatische en pragmatische elementen van de 
methodenkeus. In A. Smaling & F. van Zuuren, (Eds.), De praktijk van kwalitatief onderzoek. Meppel/ 
Amsterdam: Boom, 172-175. 
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de dimensie van het onderzoeksteam. Door het archiefonderzoek in de vorige stap hebben we 
als onderzoeker voldoende achtergrondinformatie om de taak als interviewer op te nemen. De 
tweede dimensie betreft het object van studie. Aangezien het hier gaat om Oral History en we 
gepensioneerden zullen bevragen, zal hiermee rekening moeten gehouden worden bij het 
opstellen van het semi-gestructureerd interview. Er moet in acht genomen worden dat er 
vooral gerekend wordt op het geheugen, de bereidwilligheid, etc. van de ondervraagden. De 
derde dimensie is de onderzoekssituatie. Bij het interview maken we gebruik van een mp3-
speler omdat niet alle informatie onthouden kan worden. De vraagstelling wordt vermeld in 
de vierde dimensie. Het is duidelijk dat wij bij onze methodekeuze vertrekken vanuit de 
probleemstelling en de vraagstelling. M.a.w. ons onderzoekstechnisch ontwerp berust op een 
conceptueel model. Ten vijfde wordt de methodekeuze ook ingegeven door de doelstellingen, 
dit betreft een presentatie-, confirmatorisch en exploratief doel. Wat het eerste doel betreft 
zullen we een overzichtelijke beschrijving geven van de verkregen informatie uit de 
literatuurstudie. Tegelijkertijd kunnen tijdens dit onderzoek reeds veronderstellingen 
(exploratief) naar voor komen die in een volgende fase getoetst kunnen worden 
(confirmatorisch). Bij het ‘toetsen’ van onze hypothesen gaat het ons echter, zoals reeds 
duidelijk werd, niet om het generaliseren, dan wel om de mate waarin de door ons 
gecontacteerde betrokkenen zich erin kunnen vinden, of de ‘overdraagbaarheid’ van de 
hypothesen. De zesde en laatste dimensie betreft de omstandigheden. Hier gaat het vooral om 
de toegemeten tijd, de afstand en de financiële ruimte.  
 

2.2.5 Data en data-analyse 
 

De informatie bekomen uit de interviews verwerken we handmatig aan de hand van zelf 
opgestelde categorieën. We coderen de interviews door er de passende categorieën bij te 
noteren en herschrijven de informatie uit het interview telkens onder de best passende 
categorie. Nadat alle individuele interviews door elk van ons gecodeerd zijn, worden ze allen 
naast elkaar gelegd en vergeleken. Beide onderzoekers analyseren alle interviews met andere 
woorden individueel, daarna wordt gekeken of dezelfde informatie in dezelfde categorieën 
werd geplaatst. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de data-analyse, want er is 
intersubjectiviteit, en daarom interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Wanneer hierover 
overeenstemming is bereikt, worden alle interviews van de vrouwen samengevoegd, hetzelfde 
gebeurt met de interviews van de mannen. Dit doen we om de controlegroep van onze 
onderzoeksgroep te kunnen onderscheiden en om goed te kunnen vergelijken. Nadien worden 
de uitgebreide analyses ingeperkt en worden de hoofdzaken onder de resultaten in onze 
scriptie opgenomen. 
 

2.2.6 Validiteit van de data 
 

De externe validiteit heeft betrekking op de overdraagbaarheid van het onderzoek. Wat dit 
betreft kunnen we verwijzen naar wat we bij ‘Gemengd onderzoeksmodel’ hebben gezegd 
over het doel van generaliseren; ons is het eerder te doen om het bieden van een adequate 
beschrijving.  
 
De interne validiteit van het belevingsonderzoek kan in het gedrang komen door een factor 
van maturatie: er zijn reeds veertig jaren verlopen tussen de bevraagde en de huidige situatie 
waardoor er bv. andere interpretaties aan kunnen gegeven worden. Daarenboven moeten we 
rekening houden met antwoordtendenties zoals sociaal wenselijke antwoorden van de 
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respondenten. Deze kunnen gegeven worden vanuit de behoefte van de persoon om in 
zijn/haar reacties een bepaald beeld van zichzelf tot uitdrukking te brengen. Ook het gebruik 
van een niet aselecte, willekeurig getrokken steekproef kan de interne validiteit in het gedrang 
brengen, door ‘sampling bias’. Aangezien het ons echter gaat om overdraagbaarheid naar de 
betrokkenen en niet om generaliseerbaarheid naar de populatie, vormt dit op zich geen 
probleem. Ook het meetinstrument, m.n. het semi-gestructureerd interview, heeft een invloed 
op de validiteit. Er kunnen ook oneigenlijke interpretaties van de kant van de onderzoeker 
optreden, waardoor er sprake kan zijn van subjectiviteit. “The author, of course, is the focal 
point in the process of representing a ‘self’”.125 Het verhaal van de vrouwen wordt beluisterd 
vanuit een specifiek gezichtspunt. Tenslotte kunnen er strijdige resultaten bekomen worden 
omdat er gebruik wordt gemaakt van vormen van triangulatie. Niettegenstaande deze 
mogelijke vertekeningen van het onderzoek, kunnen we opmerken dat de multipele 
triangulatie deze in ons onderzoek neutraliseert. Bovendien staan de verhalen van de 
betrokkenen en het belevingsaspect centraal, en niet het verkondigen van ‘de waarheid’. 
 
Andere mogelijke vertekeningen zouden tenslotte aangehaald kunnen worden m.b.t. de 
aanwezigheid van een ‘mémoire orgueilleuse’ of een ‘mémoire modeste’. De meerderheid 
van de respondenten heeft een ‘mémoire modeste’, maar het is uitgerekend dit geheugen en 
deze herinnering die een belangrijke meerwaarde kan betekenen voor ons onderzoek. In plaats 
van onbetrouwbaar te zijn, reikt dit aanwijzingen aan voor de betekenis van de historische 
ervaring en voor de relatie tussen individueel en collectief geheugen. Het biedt “(…) détails 
qui donnent le sentiment d’atteindre une autre réalité, de pouvoir par leur témoignage écrire 
une ‘autre histoire’ plus proche du passé (…)”.126 Een beperkt aantal respondenten geeft blijk 
van een ‘mémoire orgueilleuse’, wat inhoudt dat we ons bewust moeten zijn van de gevolgen 
van gelezen en collectieve informatie op hun herinneringen.  
 
 

2.3   Onderzoeksresultaten  

2.3.1 Inleiding 
 
Dit deel omvat de bespreking van de resultaten van het archiefonderzoek en de Oral History. 
We houden zoveel mogelijk rekening met bestaande theoretische inzichten uit de literatuur. 
Concreet betekent dit dat we met deze scriptie willen afstappen van de manier waarop in de 
maatschappelijke geledingen actieve vrouwen voorgesteld werden als de exemplarische 
heldinnen, in de richting van een ‘governementality’ die aangeeft dat ook deze vrouwen in 
een bepaalde richting werden gestuurd. We sluiten ons daarbij aan bij de werk- en denkwijze 
van Annemieke van Drenth, met de zogenaamde ‘linguistic turn’, “to rethink the relation 
between (self)representation and the (constitution of) subjectivity”.127 We gaan met name na 
hoe macht werkt in en door sociale praktijken en individuele identiteiten van vrouwen, en 
linken deze aan de concepten van ‘field’ en ‘habitus’ van Bourdieu. We wezen er in ons 
conceptueel kader op hoe de ‘agency’ van ook deze vrouwen aan in een samenleving 
dominante discoursen onderhevig is. We moeten ons dan ook bewust zijn van het feit dat 
“although they all acted in a manner consonant with a sense of selfhood and in a direction 
                                                 
125 Van Drenth, A. (in druk). Contested scripts. Gender and Politics in the History of Education. Paedagogica 
Historica 
126 Joutard, P. (2007). Mémoire et histoire: comment surmonter le conflit? Bios. Zeitschrift für 
Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen, 20, 36-42. 
127 Van Drenth, A. (in druk). Contested scripts. Gender and Politics in the History of Education. Paedagogica 
Historica 
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that they seem to have seen as shaped by personal freedom of choice (…) we need to explore 
the discursive and material forces shaping them.” 128 
 
We bespreken achtereenvolgens de mate waarin vrouwen geïntegreerd zijn en hoe de in de 
vakbond geïntegreerde vrouwen dit beleefd hebben, of en hoe achtergrondvariabelen kunnen 
samenhangen met hun engagement en welke drempels vrouwen moeten overwinnen vooraleer 
ze een actief engagement opnemen.  
 

2.3.2 Integratie van de vrouw in de vakbond 

A. Algemene schets 
 
Binnen een intussen wijd verspreide trend in de algemene historiografie om aan kwantitatieve 
gegevens het gewicht toe te kennen die ze verdienen129, zijn we op zoek gegaan naar 
cijfergegevens die ons onderzoek kunnen ondersteunen. Veel numerieke data konden we 
tijdens het bronnenonderzoek echter niet vinden. Het AMSAB heeft geen ledenlijsten uit de 
jaren zestig bewaard. Omtrent syndicalisatiegraad werd in de jaren zestig geen onderscheid 
gemaakt naar geslacht, wat het ons onmogelijk maakt de verhouding tussen het aantal mannen 
en vrouwen in kaart te brengen. Uit de verschillende nummers van ‘De Tribune’ kunnen we 
afleiden dat ACOD-Onderwijs in 1959 18.990 leden telde. Het ledental liep in de loop van de 
jaren zestig op tot 30.068 in 1969. Hoeveel daarvan mannen waren, en hoeveel vrouwen, 
kunnen we niet terugvinden. Overigens blijkt het een bijna onmogelijke opdracht om de 
cijfergegevens met betrekking tot de vrouwelijke leden van ACOD-Onderwijs uit te splitsen 
tot op het overkoepelende niveau van de hele sector. Wanneer ledenlijsten al voorhanden zijn, 
hebben deze betrekking op bestuursleden en geen gewone leden, en worden deze bijna altijd 
naar gewest opgesplitst, overigens zonder vermelding van geslacht. We kunnen wel een aantal 
voorbeelden geven waaruit blijkt dat vrouwen in de bestuursorganen van de vakbond in de 
minderheid waren. Zo lezen we in ‘Bevrijding’ dat de bestuursleden van ACOD-Onderwijs te 
Antwerpen in de periode van 1 januari 1959 tot 31 december 1960 voornamelijk mannen 
waren. Slechts zes van de vijfentwintig leden van het uitgebreid bestuur in Antwerpen waren 
vrouwen. Deze stootten niet door naar het hoofdbestuur; alle negen leden uit het hoofdbestuur 
waren mannen. Dit betekent dat zes op de vierendertig bestuursleden vrouwen waren, althans 
voor Antwerpen130. Bij de nieuwe samenstelling van het Gewestelijk Bestuur voor 1961 komt 
hierin geen verbetering, integendeel, nog slechts vier op de negenentwintig bestuursleden 
waren vrouwen131. Ook uit ‘De Tribune’ maken we op dat vrouwen ondervertegenwoordigd 
waren in de bestuursorganen van de vakbond. Zo heeft het congres van 1958 de leiding van 
Sector Onderwijs opgedragen aan negentien mannelijke leden in het hoofdbestuur en 
negentien leden in het uitgebreid bestuur, waarvan er slechts vijf vrouwen waren. Dit betekent 
dat vijf op de achtendertig bestuursleden vrouwen waren132. De ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in de besturen is overal een feit.  
 

                                                 
128 Van Drenth, A. (in druk). Contested scripts. Gender and Politics in the History of Education. Paedagogica 
Historica. 
129 Bracke, N. (2008). Een monument voor het land: overheidsstatistiek in België, 1795-1870. Gent: Academia 
press. 
130 ACOD. (1961). Het leven in onze afdeling in 1959 en 1960. Bevrijding, 16 (1),22. 
131  J.M. (1961). De statutaire Ledenvergadering en de Bestuursverkiezingen. Bevrijding, 16 (2), 69-70. 
132 ACOD. (1961). Bijvoegsel: Activiteitsverslag en ontwerpen van resoluties. Statutair congres van 7 en 8 mei 
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Ook in de ACOD zelf werden de ledenlijsten niet bewaard, noch werden ze aan een archief 
uitbesteed. De respondenten tenslotte hebben ook geen van hen de ledenlijsten bijgehouden. 
Dit creëert een grote lacune inzake statistisch materiaal, wat ons noodzaakt om dit verder te 
zoeken.  
 
Daarom gingen we op zoek naar het aantal mannelijke en vrouwelijke leerkrachten in het 
basisonderwijs en secundair onderwijs, waarbij we ons richtten op het rijksonderwijs, 
aangezien de meeste van de ACOD-leden daar tewerkgesteld waren. Dit zou ons een idee 
kunnen geven van het aantal mannelijke en vrouwelijke leden aan de basis van de vakbond. 
Voor deze cijfergegevens deden we een beroep op de boeken van Mark D’Hoker – voor het 
algemeen secundair onderwijs – en Luc Minten – voor het basisonderwijs133.  
 
Informatie inzake het aantal leerkrachten in het kleuter- en lager rijksonderwijs is erg schaars, 
en voor zover er gegevens zijn, worden deze niet opgesplitst naar geslacht. Deze lacunes 
verhinderen ons cijfergegevens m.b.t. het aantal vrouwelijke leerkrachten in het 
basisonderwijs in de jaren zestig te presenteren.  
 
Voor het secundair onderwijs stootten we opnieuw op twee problemen wanneer we het aantal 
mannelijke en vrouwelijke leerkrachten wilden nagaan. Een eerste probleem inzake de 
gegevens van het secundair onderwijs betreft het feit dat de cijfergegevens in het boek van 
D’Hoker e.a. zich beperken tot algemeen secundair onderwijs – in de jaren zestig 
‘middelbaar’ onderwijs genoemd. Ten tweede stellen de auteurs ook hier weer een grote 
lacune vast inzake cijfergegevens van leerkrachten: “Het grote probleem met betrekking tot 
het aantal leerkrachten is dat er van deze categorie niet steeds cijfers beschikbaar zijn. (…) 
Daarnaast stelt zich ook het probleem van het relatief grote aantal deeltijdse en tijdelijke 
betrekkingen. In de recentere jaarboeken werd dit opgevangen door de deeltijdse functies om 
te rekenen naar voltijdse equivalenten, wat echter een vertekend beeld geeft van de reële 
situatie.” 134 Dit wijst op de moeilijkheden die wij binnen ons onderzoek hebben wanneer we 
overheidsstatistieken als bronnen voor het historisch onderzoek willen hanteren, iets wat 
immers ook uit de lezing van Nele Bracke is gebleken. Daarin haalde zij aan hoe fragiel 
industriële tellingen zijn als bron voor historisch onderzoek. De beroepsactiviteit van 
bepaalde ‘problematische’ groepen, zoals vrouwen, kinderen en ouderen, wordt onderteld. 
Nele Bracke zocht naar redenen voor die ondertelling. Onkunde (gebrek aan gedeelde kennis 
bij tellers en ondervraagden), onwil, ideologie en daaropvolgend het sociaalwenselijk 
antwoordgedrag verklaren deze problematiek.135 Positief aan het cijfermateriaal is echter dat 
cijfers werden verzameld van alle netten en/of koepels van inrichtende machten, wat ons in 
staat stelt ons enkel op het rijksonderwijs toe te spitsen, waaruit de meeste ACOD-leden 
afkomstig zijn. Echter, inzake het aantal leerkrachten zijn de tellingen binnen het 
rijksonderwijs in de periode van de jaren zestig niet (meer) bestaande, dit in tegenstelling tot 
het katholiek onderwijs. Een bron waarvan we hoopten dat ze voor ons in aanmerking kon 
komen was SJOB of het Statistisch Jaarboek van het Onderwijs dat zich toespitst op de 
periode van 1956 tot 1972. Deze bron blijkt volgens de inleidende teksten echter enkel cijfers 
omtrent het aantal leerlingen en het aantal scholen te bevatten, en niet omtrent het aantal 

                                                 
133 Minten, L., Depaepe, M., De Vroede, M., Lory, J. & Simon, F. (1996). Les statistiques de l’enseignement en 
Belgique. Volume IV. L’enseignement primaire 1930-1992. Bruxelles: Archives générales du Royaume. 
134 D’hoker, M., Depaepe, M., Simon, M., Hellinckx, B., Henkens, B. & Van Gorp, A. (2006). De statistieken 
van het onderwijs in België. Het Algemeen Secundair Onderwijs, 1945-2000. Deel 1: Inleidende teksten. Brussel, 
Algemeen Rijksarchief.  
135 http://www.west-vlaanderen.be/nieuws/ezines/archief/archief_december_uitgebreid.htm. Spiegels van de 
werkelijkheid. De overheidsstatistiek als bron voor het historisch onderzoek, geraadpleegd op 7 mei 2008.  
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leerkrachten. Voor onze onderzoeksperiode blijft als bron omtrent het aantal leerkrachten 
enkel het SJKO of Statistisch Jaarboek van het Katholiek Onderwijs over. Maar gezien wij 
ons toespitsen op de socialistische onderwijsvakbond, is dit voor ons geen waardevolle 
informatie. Dan blijven enkel het SJB of het Statistisch Jaarboek voor België en Belgisch-
Kongo en de SNOB of Statistieken Nederlandstalig Onderwijs in België van 1972 tot 1977 
over. Omtrent cijfergegevens over leerkrachten in het socialistisch onderwijsnet gedurende de 
jaren zestig is er m.a.w. een groot hiaat te bespeuren. Om toch een beeld te krijgen van het 
aantal mannelijke en vrouwelijke leerkrachten in de jaren zestig, nemen we de cijfergegevens 
van het SJB voor de schooljaren 1954-1955 tot en met 1957-1958 en de gegevens van het 
SNOB voor het schooljaar 1971-1972 op, omdat deze het dichtst aansluiten bij de door ons 
onderzochte periode.  
 
 
 
 
Uit het SJB: Onderwijzend personeel van de inrichtingen voor rijksmiddelbaar onderwijs per 
functie en opdracht (ingedeeld naar geslacht) 1954-1955 tot en met 1957-1958136: 
 
 
Functie en opdracht Mannen Vrouwen Totaal 
Regenten(essen) 
- Leraars met volledige opdracht 
- Leraars met onvolledige opdracht 

 
969 
26 

 
824 
45 

 
1.793 

71 
Leraars in de algemene vakken 
(hoger middelbaar) 
- met volledige opdracht 
- Met onvolledige opdracht 

 
 

1.905 
56 

 
 

608 
93 

 
 

2.513 
149 

Leraars in de bijzondere vakken 
- met volledige opdracht 
- met onvolledige opdracht 

 
657 
258 

 
481 
398 

 
1.138 
656 

Godsdienstleraars 
- Met volledige opdracht 
- Met onvolledige opdracht 

 
277 
320 

 
21 
22 

 
298 
342 

Bron: Ministerie van Openbaar Onderwijs. 
N.B. In deze tabel is niet begrepen het personeel van de middelbare gemeentescholen en van de 
provinciale en gemeentelijke athenea en lycea. Het aantal van deze scholen is ten andere niet hoog. 
Uit de tabel: Onderwijzend personeel der Rijksmiddelbare scholen (1956). Ministerie van 
Economische Zaken. Nationaal Instituut voor de Statistiek. (s.d.). Statistisch jaarboek voor België en 
Belgisch-Kongo. Boekdeel 77: jaar 1956. Brussel: Ministerie van Economische zaken, 108.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
136 D’hoker, M., Depaepe, M., Simon, M., Hellinckx, B., Henkens, B. & Van Gorp, A. (2006). De statistieken 
van het onderwijs in België. Het Algemeen Secundair Onderwijs, 1945-2000. Deel 2: Tabellen. Brussel, 
Algemeen Rijksarchief, 39. 
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Uit de SNOB: Aantal leerkrachten in het rijks- en officieel gesubsidieerd middelbaar 
onderwijs per graad en onderwijssoort, ingedeeld naar inrichtende macht en geslacht, 1971-
1972137: 
 
 

 Rijksonderwijs 
Graad en onderwijssoort  Man Vrouw Totaal 
Lager middelbaar 
Hoger middelbaar 
Technische afdelingen 
Lager middelbaar + Hoger middelbaar 
Lager middelbaar + Technische afdelingen 
Hoger middelbaar + Technische afdelingen 
Lager middelbaar + Hoger middelbaar + 
Technische afdelingen 

861 
592 
593 
849 
965 
26 

133 

691 
217 
307 
408 
848 
7 
70 

1.552 
809 
900 

1.257 
1.813 

33 
203 

Totaal 4.019 2.548 6.567 
Originele titel van de tabel: Leerkrachten in het Nederlandstalig rijks- en officieel gesubsidieerd 
middelbaar onderwijs ingedeeld naar de graad waarin ze les geven – schooljaar 1971-1972. Ministerie 
van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur. Programmatie en Voorlichting. (s.d.). Statistiek 
der schoolbevolking van het Middelbaar en Normaalonderwijs – Nederlands taalstelsel. Schooljaar 
1972-1973. Brussel: Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, 41. 
 
Ook met de provincies en de gemeenten erbij is deze verhouding mannen-vrouwen ongeveer 
gelijk (4.235 mannen tegenover 2.717 vrouwen, die samen een totaal maken van 6.952 
leerkrachten). 
 
Uit deze tabellen kunnen we opmaken dat de grootste verschillen in de verhoudingen tussen 
mannen en vrouwen zich voordoen in de hoogste onderwijsniveaus. Hoe hoger het 
onderwijsniveau, hoe groter de kloof tussen het aantal mannelijke en het aantal vrouwelijke 
leerkrachten. Dit verschil is iets kleiner in 1972 dan eind jaren vijftig, maar blijft wel erg 
groot. Toch beginnen vrouwen een deel van hun achterstand in te halen. Een tweede verschil 
valt op m.b.t. de invulling van de onvolledige lesopdracht eind jaren vijftig, daar zijn vrouwen 
altijd in de meerderheid t.o.v. de mannen, met uitzondering van het godsdienstonderricht. Een 
mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat vrouwen hun job vaak combineren 
met hun huishouden en de zorg voor de kinderen; iets wat ook voor de integratie in de 
vakbond een belangrijke drempel was. Toch werkte geen van de door ons bevraagde vrouwen 
deeltijds. 
 
Deze gegevens laten ons maar weinig toe om uitspraken te doen over de vrouwelijke 
syndicalisatiegraad in ACOD-Onderwijs. We kunnen enkel veronderstellen dat de verhouding 
tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten zich ook in het ledental van de vakbond zal 
weerspiegelen, met een licht voordeel voor mannen. Dan nog blijkt de doorstroming van 
vrouwen naar besturen te klein, in vergelijking met het aantal vrouwen dat er aan de basis zou 
zijn.  
 
Naast deze statistische gegevens, konden we een beroep doen op de brede waaier aan niet-
statistische informatie, zoals de archieven van de ACOD en de verzamelde syndicale 
tijdschriften die we terugvonden in het AMSAB. In De Werker haalt men duidelijk aan dat de 
                                                 
137 D’hoker, M., Depaepe, M., Simon, M., Hellinckx, B., Henkens, B. & Van Gorp, A. (2006). De statistieken 
van het onderwijs in België. Het Algemeen Secundair Onderwijs, 1945-2000. Deel 2: Tabellen. Brussel, 
Algemeen Rijksarchief, 649. 
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vrouwen in de verschillende organen van de vakbond ondervertegenwoordigd waren: “De 
vrouwen die actief zijn in het beroepsleven zijn veel te weinig vertegenwoordigd op de 
verschillende vlakken van het vakbondsleven, in het bijzonder op het vlak van de leiding. (…) 
het doel dat moet nagestreefd worden in alle vrije vakverenigingen van de wereld het 
volgende zou moeten zijn: met gelijkheid van rechten mannen en vrouwen te laten deelnemen 
aan het beslissingsproces betreffende het vakbondsbeleid.” 138 Dit geldt ook voor de ACOD, 
want ook de artikels die De Tribune wijdt aan de syndicale promotie van de vrouw en het feit 
dat men op zoek gaat naar “middelen om een groter syndicaal bewustzijn bij de vrouwelijke 
personeelsleden in de Openbare Diensten op te wekken” 139 doet ons vermoeden dat het 
syndicaal engagement van vrouwen in ACOD-sector onderwijs kleiner was dan dat van de 
mannen.  
 
Uit de interviews van zowel mannen als vrouwen blijkt dat de verhouding tussen het aantal 
mannen en vrouwen in de vakbondsorganen inderdaad eerder neigde in het voordeel van 
mannen. Deze uitspraak moet echter genuanceerd worden, en moet bekeken worden per 
vakbondsorgaan. Het blijkt immers dat het aantal vrouwen gestadig afnam naarmate we hoger 
gaan in de vakbondspiramide, of omgekeerd: hoe dichter men bij het onderwijs zelf stond, 
hoe meer kans er was dat er toch ergens een vrouw aanwezig was. Onze probleemstelling lijkt 
in de interviews bevestigd te worden. Er blijkt wel degelijk een tegenstelling te zijn tussen het 
aantal vrouwen die tewerkgesteld waren in het onderwijs enerzijds en het aantal vrouwen die 
verantwoordelijkheden en invloed uitoefenden in het beleid, doorheen een actief engagement 
in de vakbond, anderzijds.  
 
Toch was het aantal vrouwen aan de basis van de vakbond erg groot. De respondenten 
verklaren dit vanuit het grote aantal vrouwen die in de jaren ’60 tewerkgesteld waren in het 
onderwijs. Uit de interviews blijkt dat, in tegenstelling tot andere sectoren, vrouwen zich 
binnen het onderwijs makkelijker lieten overtuigen tot lidmaatschap van de vakbond.  
 
Deze gelijke vertegenwoordiging aan de basis weerspiegelde zich niet op de 
ledenvergaderingen. Alle van de door ons bevraagde vrouwen geven aan dat er in de jaren ’60 
overwegend mannen (80%) aanwezig waren op de ledenvergaderingen. “De mannen waren 
wel altijd een beetje in de meerderheid, maar je kan niet zeggen dat je moest zoeken om een 
vrouw te vinden.”140 Al deze vrouwen waren zelf (bijna) altijd aanwezig op de 
ledenvergaderingen, met uitzondering van Dora. Hieruit kunnen we opmaken dat vrouwen op 
ledenvergaderingen wel degelijk zichtbaar waren. Daarvan stroomden er ook reeds enkele 
vrouwen door naar het afdelingsbestuur en naar het Uitgebreid Gewestelijk Bestuur. Ook dit 
bleef echter een minderheid: van de elf door ons bevraagde vrouwen konden er in de jaren 
zestig twee doorstromen tot in het UGB, nl. Sibylle en Els. Noëlla was bestuurslid van het 
afdelingsbestuur, later ook van het UGB. Uit de verhalen van zowel mannen als vrouwen 
blijkt dat dit gegeven overgedragen kan worden naar de hele populatie vrouwen in ACOD-
Onderwijs. Zij geven allen aan dat er weinig vrouwen aanwezig waren als bestuurslid of als 
belangstellende op vergaderingen van het UGB. Wat het hoofdbestuur tenslotte betreft, heeft 
geen enkele van de respondenten ooit een vrouw gekend die in de jaren ’60 reeds (bestuurs)lid 
was van het hoofdbestuur. Slechts één van de door ons bevraagde respondenten – Sibylle – is 
zelf ooit een beperkt aantal keren afgevaardigd geweest naar het hoofdbestuur. Dit leek niet 
altijd even evident te zijn: “Ze hebben mij ook verschillende keren gevraagd om een 
afvaardiging te doen naar Brussel en zo. En daar had ik wel de indruk dat de mentaliteit iets 
                                                 
138 Brunfaut, E. (1970).  Gevaarlijke vrouwen: opgepast! De Werker, 26 (44), 9. 
139 ACOD. (1966). Vrouwencommissie ACOD voor goed van wal gestoken. De Tribune, 22 (16), 3.  
140 Steenhaut Els, Melle, geïnterviewd op 4 maart 2008. 
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anders was. Dus dat was dan naar een hoger niveau eigenlijk, en toen had ik toch wel wat 
meer het gevoel dat er meer weerstand was.”141 Het aantal vrouwen met een 
verantwoordelijke functie binnen de vakbond was klein in verhouding met het aantal 
vrouwelijke leden en in verhouding met haar mannelijke collega’s. Dat doorstotende vrouwen 
zich daarbij dan beperkten tot het UGB of het afdelingsbestuur, ligt volgens ACOD zelf bij 
het feit dat vrouwen meestal minder mobiel waren dan de mannen, vermits “hun 
mogelijkheden om van taak te veranderen, om familiale redenen, beperkter zijn, wat de 
vrouwen ertoe aanzet een betrekking te zoeken in de lokale besturen in de nabijheid van hun 
woonplaats.” 142 
 
Ook in het Nationaal Uitvoerend Bureau vinden we bijna geen tot geen vrouwen terug. Met 
uitzondering van Eugeen, haalt geen van de door ons bevraagde mannen of vrouwen dit punt 
aan. In de hele periode van de jaren zestig was amper één vrouw lid van het NUB, nl. de 
Waalse Andrée Thonnart, nationale secretaresse. Van 1962 tot april 1971 was zij aanwezig 
voor de sector onderwijs.143 
 
De reden waarom vrouwen niet doorstootten naar het hoofdbestuur of in de minderheid waren 
in andere geledingen van de vakbond, lag geenszins in beperkte toegangsmogelijkheden voor 
vrouwen. Zowel mannen als vrouwen geven aan dat er op alle niveaus en in alle organen van 
ACOD-Onderwijs gelijke toegangsmogelijkheden waren.  
 

B. Welke drijfveren liggen aan hun lidmaatschap ten grondslag? 
 

Het thuismilieu, de ouders en de opvoeding blijken bij alle respondenten – zowel  mannen als 
vrouwen – een rol te hebben gespeeld. Met uitzondering van Eugeen – wiens ouders katholiek 
waren – zijn alle respondenten in een socialistisch milieu opgevoed. Daarom kozen alle 
respondenten voor ACOD, waarvan ze tot op heden altijd trouw lid zijn gebleven, met 
uitzondering van Maria. 
 
Voor de reden van lidmaatschap kunnen we een onderscheid maken tussen een sociaal en een 
politiek engagement. Tien op de elf vrouwen geven aan dat ze vanuit een sociaal engagement 
lid zijn geworden van de vakbond. Daarvan waren er twee ook politiek geëngageerd (Nicole 
en Francine). De enige vrouw die vanuit een zuiver politiek engagement lid lijkt te zijn 
geworden, is Nicole. Bij Francine lag de nadruk op het sociale engagement. Met sociaal 
engagement doelen de vrouwen op het solidair zijn met de werkende klasse. Ze wilden iets 
betekenen voor anderen door te sleutelen aan de werkomstandigheden van collega’s uit het 
onderwijs. Ze keken verder dan eigen problemen of wensen en waren over het algemeen 
vanuit een hulpvaardigheidgedachte of vanuit een idee van sympathie lid. De vakbond 
interesseerde hen omwille van het feit dat deze sociaal en maatschappelijk iets kan 
veranderen. Alle vrouwen zijn het erover eens dat de vakbond belangrijk was om op de 
hoogte blijven van wat er gebeurde in het onderwijs. Met een politiek engagement bedoelen 
Nicole en Francine dat zij in de vakbond strijdpunten vanuit de politieke groepering ‘Links’ 
(Nicole) of vanuit eigen politieke opvattingen (Francine) stellig aanbrachten en verdedigden.  
 

                                                 
141 Snoeck Sibylle, Deurne, geïnterviewd op 18 november 2007.  
142 ACOD. (1987). Plaats van de vrouwen in de vakbond. Brussel: ACOD. 
143 ACOD. (1971, april). Notulen nr. 44 van het Nationaal Uitvoerend Bureau. Vergadering van 7 april 1971, 
Brussel.   

 62



Alle vrouwen zijn het erover eens dat de vakbond in die tijd erg belangrijk was om in het 
onderwijs aan werk te raken en dit te behouden. Van de elf door ons bevraagde vrouwen heeft 
dit echter slechts bij drie respondenten een zekere rol gespeeld. Van geen van hen was dit de 
voornaamste reden voor lidmaatschap. Daaruit blijkt dat de vrouwen die in de jaren zestig lid 
waren van ACOD-Onderwijs dit niet puur deden uit persoonlijke overwegingen. Het gaat 
steeds om vrouwen die tot op zekere hoogte iets wilden betekenen voor de vakbond, en daar 
een gematigd actief tot zeer actief engagement aan koppelden. Enkel Dora’s engagement is op 
dit vlak eerder passief te noemen, aangezien zij zich beperkte tot het meedoen aan stakingen, 
maar verder niets deed in of voor de vakbond. Twee vrouwen hebben in de periode van de 
jaren zestig effectief beroep gedaan op de vakbond, omwille van werkgelegenheid of een 
vaste benoeming. Bij de mannen zijn er drie personen die in de periode van de jaren zestig 
beroep hebben gedaan op de vakbond. Bij de door ons bevraagde respondenten zijn er meer 
mannen (drie op zeven) dan vrouwen (twee op elf) die in de loop van de jaren zestig werkelijk 
steun hebben gevonden bij ACOD-Onderwijs.  
 
Twee van de vrouwelijke respondenten werden door hun ouders lid gemaakt (Els en Solange), 
wat bij geen van de mannen het geval was. Els’ vader was een hevige ACOD militant, wat 
voor haar een belangrijke vorm van cultureel kapitaal is geweest op gebied van een vakbonds-
activiteit: “En dat was zeker niet tegen mijn zin. Ik zou het zeker anders zelf gedaan hebben, 
omdat ik in dat bad zat hé.” 144 Solange was aanvankelijk niet akkoord; haar vader had haar 
lid gemaakt opdat ze werk zou vinden, maar zij wilde niet aangenomen worden op een school 
omwille van de vakbond, maar omwille van haar kunnen. Nadien zag ze dit wel zelf in145.  
 
Van geen enkele respondent, noch mannen, noch vrouwen, hebben promotiekansen een rol 
gespeeld. Twee respondenten – twee vrouwen, Sibylle en Solange – geven ‘persoonlijke 
ontplooiing’ aan als een reden voor vakbondsactiviteit. Tenslotte lijkt doorstroming vanuit de 
school eveneens bij twee vrouwen een rol te hebben gespeeld.  
 
De door ons bevraagde mannen kunnen zich goed vinden in de redenen die de vrouwelijke 
respondenten aangeven voor lidmaatschap. We vinden geen verschillen terug. Ze blijken wel 
iets makkelijker te geloven dat vrouwen over het algemeen lid werden om werk te vinden of 
te behouden, dus uit bescherming, dan werkelijk het geval was. Een ander verschil dat 
mogelijk aanwezig was, is dat de mannen sneller geneigd waren hun engagement 
hoofdzakelijk als politiek te beschouwen dan de vrouwen. Twee van de zeven mannen waren 
voornamelijk om politieke redenen lid van ACOD-Onderwijs (Frank en Eric), terwijl dit 
slechts bij één van de elf vrouwen zo was (Nicole).  
 

C. Elf vrouwen en hun vakbondsengagement. 
 

Wanneer we het engagement van onze vrouwelijke respondenten bekijken kunnen we ze op 
een continuüm plaatsen van zeer actief naar eerder passief: 
 
Els  Nicole   Maria  Josiane  Solange  Dora 
           Noëlla                                        Vera 
           Francine                                     Lia 
           Sibylle 

                                                 
144 Steenhaut Els, Melle, geïnterviewd op 4 maart 2008. 
145 Thys Solange, Sint-Denijs-Westrem, geïnterviewd op 4 februari 2007. 
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Het verschil tussen een actief en passief engagement ligt in het gaan naar 
bestuursvergaderingen en het hebben van belangrijke verantwoordelijkheden in de vakbond. 
We beperken ons voor de bespreking van de taken die de vrouwen hebben opgenomen in 
ACOD-Onderwijs tot de periode van de jaren zestig. De meeste respondenten waren toen nog 
erg jong en pas afgestudeerd. Velen hebben, naarmate ze ouder werden en meer ervaring 
opdeden, zwaardere taken opgenomen.   
 
Dora was zuiver passief lid van de vakbond. Haar engagement beperkte zich tot lid zijn, het 
betalen van lidgeld en meestaken met de belangrijkste stakingen. Ze ging nooit naar 
ledenvergaderingen. 
 
Solanges engagement was ruimer, in dat opzicht dat zij – naast het deelnemen aan alle 
stakingen – af en toe naar ledenvergaderingen ging. In het begin van haar vakbondsenga-
gement nam ze soms initiatief om het woord te nemen. Ze wilde haar eigen opvattingen en 
mening op de vergaderingen aan bod laten komen. Omdat haar bijdragen en vragen dikwijls 
afgeblokt werden, besloot na een tijdje het woord niet meer te vragen en enkel nog naar de 
vergaderingen te gaan om de voor haar noodzakelijke informatie te verzamelen.  
 
Josiane was gematigd geëngageerd. Ze is nooit  schoolafgevaardigde geweest en heeft de 
militantenvergaderingen niet zo sterk gevolgd. Ze ging niet trouw naar vergaderingen, “maar 
als het nood deed, dan deed je dat wel.” 146  Ze deed wel vaak mee aan stakingen, zoals de 
staking tegen de Eenheidswet. Ook Vera was gematigd geëngageerd. Ze ging naar 
ledenvergaderingen en deed af en toe mee aan stakingen. Andere taken heeft ze nooit 
opgenomen. Lia ging altijd naar de ledenvergaderingen en heeft nog piket gestaan tijdens 
stakingen. Daarnaast ging ze naar vergaderingen en de verkiezingen van het UGB uit 
interesse en om de leden van het UGB te kiezen.  
 
In de jaren ’60 waren zes respondenten actief geëngageerd: Maria, Sibylle, Nicole, Francine, 
Noëlla en Els.  
 
Maria stelt: “En dan in 61 ben ik wakker geworden, met de staking tegen de Eenheidswet. 
Toen ben ik hier naar de vakbondsvergaderingen beginnen gaan.” Op alle vergaderingen was 
ze actief aanwezig, en kwam ze geregeld tussen. Daarnaast woonde ze als belangstellende ook 
bestuursvergaderingen bij en nam ze actief deel aan alle stakingen.  
 
Sibylle was in de jaren ’60 erg actief in de vakbond. Ze is een periode secretaresse van de 
ACOD-jongeren geweest. De bedoeling van haar taak was om jonge afgestudeerden wegwijs 
te maken in de vakbond. Er was ook een tijdschriftje: “De Fakkel”, waarin ze – op  vraag van 
de toenmalige secretaris van ACOD-Onderwijs – geregeld heeft geschreven. Ze pleitte in de 
vakbond voor de oprichting van de universiteit Antwerpen en de democratisering van het 
onderwijs. Daartoe nam ze zelf deel aan een uitzending van het toenmalige BRT-programma 
‘Echo’. Tenslotte zetelde ze in het uitgebreid bestuur van Antwerpen, in de afdeling van het 
stedelijk onderwijs. Zij was de enige regent in die groep en zorgde er op die manier voor dat 
er ook in het secundair onderwijs iets gebeurde. Zo wilde ze ook leerkrachten uit het 
secundair onderwijs aantrekken tot ACOD-Onderwijs. Ze ging in de jaren zestig soms naar 
Zeezicht voor informatie en voor cursussen. 
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Nicole zat in de jaren zestig in het bestuur van de jongerenwerking: ‘ACOD-Jongeren’, waar 
ze de jongerenwerking op zich nam. Daarnaast ging ze als belangstellende naar de 
bestuursvergaderingen. 
 
Francine was bij haar lidmaatschap van ACOD-Onderwijs onmiddellijk erg actief. Ze is bij 
het begin meteen bestuurslid geworden van de jongerenafdeling, waar ze meehielp met de 
werking en organisatie van ACOD-jongeren. De activiteiten die ze daarvoor vervulde waren 
vooral naar vergaderingen gaan en er trachten te wegen op de besluitvorming. Ze was ook al 
heel vroeg, op haar 22ste, schoolafgevaardigde van de meisjesschool in de Sleepstraat in Gent.  
 
Noëlla zette zich meteen in om te ‘netwerken’, deed aan alle betogingen mee, legde contacten 
met vele mensen en werd uiteindelijk gevraagd om schoolafgevaardigde te worden. Omdat de 
vakbond haar gesteund had bij haar betrekking in het onderwijs, heeft ze deze taak, uit 
dankbaarheid, aanvaard. Op die manier werd ze automatisch lid van het Aalsters bestuur van 
ACOD-Onderwijs. Aldus was ze schoolafgevaardigde én bestuurslid van het Aalsters 
afdelingsbestuur.  
 
Els is in 1956 secretaresse geworden van het jongerencomité, waar ze de taak had leden te 
werven en nieuwe leden wegwijs maken in de vakbond door contacten te leggen met leraren 
in opleiding en informatievergaderingen te organiseren. Ze was ook schoolafgevaardigde in 
Wetteren. Daarnaast was ze schatbewaarster van ACOD algemeen en voorzitter van ACOD-
Onderwijs in Wetteren, waardoor ze automatisch lid werd van het gewestelijk bestuur in Gent. 
Omdat in 1962 de schotten tussen de verschillende afdelingen zijn weggevallen, is ze 
voorzitter van ACOD algemeen geworden.  
 
In vergelijking met de mannen die we bevroegen, waren deze elf vrouwen niet minder actief 
in de vakbond. Met betrekking tot het engagement van mannen kunnen we uit onze analyses 
opmaken dat vier respondenten zeer actief waren in de vakbond. Daarvan hebben drie mannen 
bestuursfuncties op zich genomen in de ACOD, nl. Eugeen, Edmond en Eddy. Frank en Eric 
waren eerder gematigd actief geëngageerd in de vakbond, aangezien hun engagement vooral 
politiek getint was. René was weinig actief in de vakbond; zijn interesses lagen eerder op 
onderwijsinhoudelijk vlak. 
 

D. Strijdpunten en vertegenwoordiging van de belangen van de afwezige 
 

De vrouwen die wij interviewden hebben meestal het gevoel dat ze nuttig werk verrichtten in 
de vakbond en dat ze er – samen met hun groep – iets verwezenlijkt hebben. “Als je er bent, 
meen ik dat je dat klein beetje mee aan de kar getrokken hebt. Meer is dat niet hé, maar als er 
over het ganse land voldoende mensen zijn die het zo doen, dan bereik je iets.” 147 
 
In de syndicale tijdschriften van de ACOD vonden we vooral onderwerpen terug rond het 
oprichten van de vijfdaagse schoolweek, de hervorming van het secundair onderwijs, de 
herstructurering van de weddenschalen voor het onderwijzend personeel, het verminderen van 
het aantal leerlingen per klas, het verminderen van het aantal lesuren voor overbelaste 
leerkrachten, het gemengd maken van het onderwijs, het syndicaal statuut,… Daarnaast 
handelden heel wat artikels over de democratisering van het onderwijs, waarbij de nadruk lag 
op de toegang voor gehandicapten, de arbeidersbevolking en andere minderheidsgroepen. 
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Specifieke aandacht voor de vrouw op dit vlak was er niet. We kunnen hieruit veronderstellen 
dat vrouwen niet gezien werden als een minderheidsgroep, of dat de democratisering voor hen 
reeds verwezenlijkt was. Er werden wel artikels gewijd aan vrouwen en vrouwenproblemen, 
maar de tijdschriften stonden er alvast niet vol van. Het syndicaal tijdschrift van het ABVV 
besteedde, in vergelijking met de blaadjes van de ACOD, wel veel aandacht aan gelijke 
rechten voor de vrouw. Er verschenen geregeld artikels met aandacht voor de gelijke 
bezoldiging, de erkenning van het moederschap als sociale functie en het uitbreiden van de 
sociale uitrusting voor moeders. Hoe komt het dat De Werker veel meer aandacht heeft 
besteed aan de problematiek van vrouwen dan De Tribune? Betekende een vervrouwelijking 
van het onderwijs een bevredigende situatie voor vrouwen, waardoor De Tribune daar niet vol 
van stond? Kunnen we hieruit opmaken dat de ‘gelijke rechten’ binnen het onderwijs reeds 
gerealiseerd waren? Betekent de beperkte aandacht die er voor vrouwen blijft zijn dat de 
aandacht voor ‘gelijke kansen’ in zijn kinderschoenen stond? 
 
De strijdpunten waarvoor de door ons bevraagde vrouwen opkwamen, hadden nooit iets te 
maken met specifiek vrouwelijke kwesties, maar liepen gelijk met die van mannen en met de 
algemene problematieken in het onderwijs. De strijdpunten die aangegeven worden, komen 
binnen zowel de regio Gent als de regio Antwerpen; en in alle onderwijsniveaus, goed 
overeen met deze die we in de syndicale tijdschriften terugvonden. Het blijkt dus geenszins 
het geval te zijn dat vrouwen de belangen van vrouwen vertegenwoordigden. Net als mannen 
focusten zij zich voornamelijk op voor het onderwijs algemene problemen. Beide groepen 
konden zowel typisch mannelijke als typisch vrouwelijke kwesties aansnijden. Zo valt het op 
dat mannen in hun strijdpunten eveneens vaak blijk geven van een opkomen voor specifiek 
vrouwelijk zaken, zoals de strijd voor kraamverlof en kinderkribben of het organiseren van 
vormingen in Zeezicht en opstapcursussen voor vrouwen. Op die manier kunnen we 
vraagtekens plaatsen bij de stelling van Patricia Truyens, dat de problematieken in de 
vakbond verschillen naargelang de groep waar het om gaat (vrouwen vs. mannen).148 Dit 
blijkt immers lang niet altijd het geval. Maar we kunnen ze tegelijkertijd ook niet helemaal 
verwerpen, want de vrouwen percipiëren dit echter niet allen op deze manier. Er zijn toch een 
aantal vrouwen die vinden dat mannen geen interesse toonden in specifiek vrouwelijke 
problemen, maar zij vormen een minderheid (twee op elf). Josiane bijvoorbeeld denkt dat het 
enkel de progressieve mannen waren die bleven luisteren wanneer het over specifiek 
vrouwelijke onderwerpen ging. “Want anders was het ook weer van, ‘pffff’, diepe zucht, van 
ze zijn daar weer. ‘Ze gaan nog ne keer klappen over borstvoeding’ of wat weet ik nog 
allemaal.” 149 Vera is het hier, samen met de meerderheid van de vrouwen die we bevroegen, 
niet mee eens. Ze heeft niet het gevoel gehad dat het vooral de vrouwen waren die streefden 
voor moederschapsverlof. “Want ja, in een gezin profiteert iedereen mee hé van dat 
moederschapsverlof, alé, toch als je geen alleenstaande moeder bent. Ik heb nooit dat gevoel 
gehad van het is de mannen tegen de vrouwen. Nee nee. Men was altijd zo van, we moeten ons 
daar achter zetten.” 150 
 
Op dit punt van vertegenwoordiging wensen we dieper in te gaan. Bijna alle respondenten zijn 
het erover eens dat de noden en de behoeften van mannen en vrouwen werkzaam in het 
onderwijs hun weerklank vonden in het beleid van de vakbond. Allen voelden ze zichzelf 
goed vertegenwoordigd: “Ik kan me wel voorstellen dat mannen in de eerste plaats voor 
zichzelf gingen opkomen zeker, in plaats van… Ja, misschien ook voor de vrouwen dan. Want 
                                                 
148 Truyens, P. (1980). De plaats van de vrouw in de vakbeweging. Ongepubliceerde licentiaatverhandeling. 
UIA, Wilrijk.   
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het was in het onderwijs natuurlijk wel zo, dat de eisen die vooropgesteld werden door 
mannen, dat dit natuurlijk voor alle personeelsleden gold hé!” 151  Solange stelt dat dit vooral 
doorheen de figuur van de schoolafgevaardigde gerealiseerd werd, en dat het geslacht van de 
schoolafgevaardigde hierbij geen rol speelde. Hetzelfde geldt voor de mannen, zij vinden dat 
zij zowel de mannen als de vrouwen konden vertegenwoordigen. Drie mannen halen dit 
expliciet aan in het interview en stellen dat vrouwen vertegenwoordigd konden worden door 
de aanwezige mannen, aangezien zowel mannen als vrouwen dikwijls voor dezelfde zaken 
streefden en er ook geen verschillen waren in de wijze waarop mannen en vrouwen serieus 
genomen werden en hun stempel konden drukken op de agenda152. 
 
Toch stelt Solange dat het belangrijk was “dat er ook vrouwen in het bestuur zitten, om 
andere vrouwen te vertegenwoordigen, omdat vrouwen vaak een heel andere kijk hebben dan 
mannen. Niet omdat mannen iets niet wilden, of vanuit een minderwaardigheidsvisie van 
mannen, maar gewoon omdat ze er niet aan dachten.” 153 Vera gaat hiermee akkoord:  “Want 
in feite is dat, een vrouw ziet de zaken toch ook nog wel wat anders hé dan een man. Ze gaat 
andere accenten leggen, voelt zaken anders aan. Ja, absoluut.” 154 Francine en Dora tenslotte, 
stellen hetzelfde: “de stem van de vrouw is toch altijd een beetje anders dan de stem van een 
man vind ik.” 155 en “Ik denk sowieso, als er meer vrouwen waren, dat er ook meer inzet komt 
om iets voor vrouwen te bekomen.”  156 Ook Lia is ervan overtuigd dat het goed was om op 
vrouwen te stemmen, zodat ook zij wat macht konden nemen. De reden waarom zij op een 
vrouw zou stemmen, ligt echter volledig in het streven naar een evenwicht tussen mannen en 
vrouwen en niet zozeer in het feit dat vrouwen haar beter zouden vertegenwoordigen. Ze 
voelde zich immers al kwalitatief goed vertegenwoordigd, ook als de meerderheid mannen 
waren157. Een aantal mannen stellen op dit vlak hetzelfde als de vrouwen, nl. dat een grotere 
vertegenwoordiging door vrouwen voor vrouwen toch een meerwaarde kan bieden. Edmond 
bijvoorbeeld nuanceert het punt van vertegenwoordiging op dit vlak op een duidelijke manier. 
Hij vindt dat vertegenwoordiging door vrouwen enerzijds nodig was omdat op die manier 
vrouwelijke eisen aan bod konden komen. Anderzijds steunden de mannen de vrouwen ook in 
hun eisen en waren ze op die manier toch vertegenwoordigd 158. 
 
Wat de vertegenwoordiging door vrouwen betreft zijn alle respondenten het eens dat er meer 
vrouwen aanwezig mochten zijn. Echter, ze zijn eveneens redelijk positief wat de 
vertegenwoordiging voor vrouwen betrof; hun eisen en belangen kwamen voldoende aan bod. 
Dit komt niet volledig overeen met de visie die we terugvonden in een studie die de ACOD 
zelf uitgevoerd heeft over de plaats van de vrouwen in de ACOD: “Door de uitsluiting van 
vrouwen uit de beslissingnemende instanties werd aan de problemen van vrouwen niet alle 
nodige aandacht en steun gegeven.” 159 Deze negatieve houding wordt in de studie van de 
ACOD aangegrepen als verklaringsgrond waarom bepaalde vrouwen geneigd waren zich bij 
feministische drukkingsgroepen buiten de vakbeweging aan te sluiten, liever dan bij de 
vakbeweging zelf. Dit is een fenomeen dat we bij onze vrouwen zeker niet terugvonden. 
Integendeel, geen van de door ons bevraagde vrouwen was lid van een feministische 
drukkingsgroep. 
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E. Hadden onze vrouwen een inbreng op vergaderingen? 
 

Naarmate we hoger opklimmen in de hiërarchie wordt de procentuele verhouding van het 
aantal vrouwen t.o.v. het aantal mannen steeds kleiner. Er waren meer vrouwen aanwezig op 
ledenvergaderingen dan op bestuursvergaderingen. Bij de bestuursvergaderingen zaten 
vrouwen meestal in het afdelingsbestuur of in het UGB. In het hoofdbestuur vonden we ze 
helemaal niet terug. De vrouwen die iets betekenden voor de vakbond waren vooral lokaal 
actief. Naarmate de groep groter wordt, lijken vrouwen ook minder snel het woord te nemen. 
De echte actieve vrouwen – de ‘uitzonderingen’ – durfden dit wél. 
 
Uit de aanwezigheidslijsten van het syndicaal tijdschrift Bevrijding blijkt dat vooral de 
vrouwen het vaakst afwezig waren op vergaderingen. Op een vergadering in 1963 b.v. vinden 
we de drie hoogste aantallen van afwezigheden terug bij Mej Janssens, Mw Geldof en Mw 
Coene- De Meulder.160 Andrée Thonnart was de enige vrouw die op alle vergaderingen van 
het hoofdbestuur en Nationaal Uitvoerend Bureau aanwezig was. 161 Ze nam geregeld het 
woord, nam deel aan debatten, deed voorstellen,… Dit zou erop kunnen wijzen dat zij als 
enige vrouw wel degelijk invloed had op wat er in de vergaderingen gebeurde, en dit op 
nationaal niveau.162 De redenen waarom voornamelijk vrouwen afhaakten op vergaderingen, 
kunnen liggen in de zogenaamde ‘excessieve mannelijkheid’ van de bijeenkomsten of de 
moeilijkheden verbonden aan de uren van de vergaderingen. De vakbondsverantwoordelijken 
belegden hun bijeenkomsten immers meestal ’s avonds, terwijl van kinderopvangmogelijk-
heden geen of weinig sprake was 163.  
 
De respondenten geven aan dat vrouwen over het algemeen niet zo vaak het woord vroegen 
op vergaderingen. Onder de ‘spraakzame’ mannen vielen ze niet erg op. De vrouwen die zich 
veel lieten horen, waren een uitzondering, zoals Maria, Sibylle, Els, Noëlla, Josiane en 
Nicole. “Ik heb voornamelijk de tijd gekend van mannen die daar aan de top zaten, dus we 
voelden ons daar niet al te zeer aangetrokken. Maar bijgevolg zijn het altijd twee wegen. 
Eerste en vooral, grrrrr, waarom moeten we nu weer meedoen. Anderzijds u bewust zijn van, 
oei, zit daar wel iemand die daar mee bezig is?” 164 
 
Op Solange na, hebben alle vrouwen het gevoel dat er naar hen werd geluisterd, zowel door 
mannen als door vrouwen. Ze geven aan dat de mate waarin iemand serieus genomen of 
gehoord werd niet zozeer afhing van het geslacht, maar van de sterkte van de standpunten en 
de manier waarop deze naar voor werden gebracht. Ook op bestuursvergaderingen voelden ze 
zich door iedereen aanvaard. Deze vrouwen voelden zich niet anders dan de anderen of dan de 
mannen. Ze waren erg mondig. Ze hadden dan ook inbreng in het beleid, want hadden invloed 
op de vergaderingen. Nicole had het op de bestuursvergaderingen in de jaren zestig soms 
moeilijk om op te tornen tegen het autoritaire leiderschap van Marcel Schepens. Ze heeft het 
gevoel dat daarbij misschien meer geluisterd werd naar mannen dan naar vrouwen. Maar toch 
had ze de indruk dat haar tussenkomsten enig effect hadden.  
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Dora ging niet naar vergaderingen en de andere vier vrouwen namen minder het woord 
omwille van verschillende redenen. Francine haalt aan dat ze nog erg jong en onervaren was, 
en zich vooral terughoudend opstelde wanneer er veel mensen aanwezig waren. Dit had echter 
niets te maken met haar geslacht: “Eens je in een groep zat met doorwinterde 
onderwijsmensen, ja, die wisten al veel meer over de toestanden en dan ga je natuurlijk iets 
meer luisteren, dat is logisch.” 165 Naarmate ze ouder werd en meer ervaring had opgedaan 
veranderde dit. Vera en Lia namen iets minder het woord omdat ze er vanuit gingen dat hun 
mening reeds door anderen verwoord werd. “Jaja, mijn mening was er wel in hé. Anders was 
ik niet blijven gaan. Ik zou eerder gereageerd hebben, van ‘ben ik er niet mee akkoord, dan 
ga ik niet meer’. Of dan engageer ik mij niet meer of doe ik niet meer.” 166 Solange is de 
enige vrouw die aangeeft dat ze het gevoel had dat haar reacties of vragen soms afgeblokt 
werden. Zij gelooft wel dat dit iets te maken had met haar geslacht: “Sois belle et tais toi”.167 
Aanvankelijk nam ze er het woord, maar na een paar opmerkingen ging ze alleen nog naar 
vergaderingen om er te luisteren naar de informatie die ze nodig had.  
 
Verschillen tussen mannen en vrouwen worden daarnaast ook door Nicole aangegeven.  Zij 
wijst op het autoritaire leiderschap van bepaalde mannen, iets wat ze nooit heeft ervaren bij 
vrouwen. Zelf liet ze zich echter niet imponeren door dergelijke mannen en voelde ze zich als 
vrouw nooit geremd om het woord te nemen.  
 
Als besluit kunnen we stellen dat Vera, Maria, Nicole, Sibylle, Josiane, Noëlla, Els, Lia en 
Francine zich volwaardig behandeld en niet geremd voelden door de grote mannelijke 
aanwezigheid. Er werd naar hen geluisterd, hun meningen werden gevraagd en gewaardeerd.   
 
De mannen gaan akkoord met de bevindingen die we vanwege de meerderheid van de 
vrouwen stelden. Volgens alle mannen werden vrouwen volwaardig en gelijk als mannen 
behandeld. Men twijfelde niet aan de capaciteiten en talenten van vrouwen. Er werden 
bovendien vaak inspanningen gedaan om vrouwen bij de werking te betrekken, bijvoorbeeld 
door mannen als Eugeen en Edmond. Zo lieten zij de vrouwen vroeger weggaan uit 
vergaderingen om de kinderen van school te kunnen halen, begonnen de vergaderingen pas 
om 9u zodat de kinderen naar de crèche konden worden gebracht en werden er  
opstapcursussen georganiseerd. Zelf hebben zij als man nooit een vrouw geremd of gehinderd 
om het woord te nemen. Noch hadden ze het idee dat vrouwen dit zo aanvoelden.  
 

2.3.3 Profiel van de in ACOD-Onderwijs geïntegreerde vrouw 
 
M.b.t. het opstellen van een profiel van de vrouw die in ACOD-Onderwijs actief geëngageerd 
was, kunnen we stellen dat het beeld van de op de barricade staande vrouw feitelijk 
onbestaande is. We stellen grote verschillen vast tussen de persoonlijkheden en engagementen 
van de door ons bevraagde vrouwen. Niettemin pogen we hier toch een overzicht te geven van 
een aantal eigenschappen die actieve vrouwen bezitten.  
 
Allereerst stellen we vast dat de leeftijd en de positie van de echtgenoot geen rol speelde in de 
mate waarin vrouwen actief waren in ACOD-Onderwijs. Cruciaal blijkt echter wel de factor 
gezin en gezinslasten te zijn. De meest actieve vrouwen hadden weinig of geen kinderen, een 
man die hen steunde in hun vakbondsengagement en die bepaalde huishoudelijke taken wilde 
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of kon overnemen. Over het algemeen was interesse in en belangstelling voor de vakbond en 
het vakbondsleven een noodzakelijke voorwaarde voor een actief engagement. Dit wordt 
immers bevestigd door alle bevraagde vrouwen, die een natuurlijke interesse en belangstelling 
voor de vakbond toonden, met uitzondering van Dora, die dan ook slechts passief lid was. 
Wat het opleidingsniveau betreft, kan dit mogelijk een rol spelen in de mate waarin ze actief 
waren of iets konden realiseren in de vakbond. Vooral licentiaten bleken hier een voordeel te 
hebben, al was dit geen noodzakelijke voorwaarde. Het kunnen argumenteren en discussiëren 
was belangrijker dan het opleidingsniveau of het onderwijsniveau waarin men werkte. De 
actieve vrouwen waren allen verbaal erg sterk. Het hebben van rolmodellen in de nabije 
omgeving was eveneens een belangrijke factor, bijvoorbeeld de ouders, vrienden of 
echtgenoot. De vrouwen lieten zich niet intimideren door de mannen, hadden veel 
doorzettingsvermogen en een zelfbewust en kritisch karkater. Ambitie was geen vereiste voor 
een actief engagement in de vakbond. Vrouwenorganisaties of de vrouwencommissie 
speelden geen rol in de doorstroming van de vrouwen in de vakbond. Zij hadden op dit vlak 
immers erg tegenstrijdige standpunten. Zo waren bepaalde vrouwen vanuit een streven als 
volwaardig lid in de vakbond onder de mannen geïntegreerd te kunnen worden, duidelijk 
tegenstander van dergelijke vrouwengroeperingen. Anderen zagen dit dan weer wel als een 
belangrijke hefboom voor emancipatie. In elk geval waren de actieve vrouwen in zekere zin 
geëmancipeerde vrouwen.  
 
Vele van deze gedragskenmerken moeten ook toegeschreven worden aan de in de vakbond 
actieve mannen, met uitzondering van de gezinslasten. Deze speelden bij mannen geen rol, 
terwijl dit voor vrouwen een doorslaggevende factor was.  
 

2.3.4 Drempels voor integratie in ACOD-Onderwijs 
 
Hieronder trachten we de verschillende drempels, die vrouwen konden ondervinden voor een 
actief engagement in de vakbond, aan te geven. Naast de drempels die de door ons bevraagde 
vrouwen effectief zelf ondervonden, komen ook een aantal drempels aan bod waarvan de 
mannen en de vrouwen in de interviews aangaven dat dit volgens hen een drempel kon zijn, 
naast de drempels die we terugvonden in de syndicale tijdschriften. 
 

A. Driedubbele dagtaak van de vrouw 
 
In ‘De Tribune’ en ‘De Werker’ wordt het moederschap als belangrijkste hinderpaal gezien 
die voor vrouwen een fulltime beroep en vakbondsengagement in de weg staat. 
 
De ACOD haalt in een nationaal congres van 1965 aan dat de voornaamste oorzaak voor 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in hun vakbond te wijten is aan de dubbele dagtaak 
van de vrouw : “le surtravail familial et les responsabilités maternelles empêchent la plupart 
des femmes d’avoir une activité syndicale et même de faire entendre leur point de vue.” 168 
Daarom nam men het voorstel van de vrouwencommissie, om moederschap als een sociale 
functie te erkennen, op. Iets dat drie jaar later gerealiseerd werd. In het congres van 20, 21 en 
22 mei 1968 lezen we het volgende : “Compte tenu du fait que la maternité est reconnue 
fonction sociale (…) ainsi que d’étudier les solutions spécifiques que les services publics 
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pourraient apporter aux problèmes résultant du double rôle des travailleuses- mères de 
famille.” 169 als toevoegsels bij de resolutie van 1968. Dergelijke visie wordt door de 
vrouwencommissie via De Tribune ook naar haar leden toe gecommuniceerd: “Zelfs indien 
alle ongelijke behandelingen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers opgegeven 
werden, zou het moederschap toch als bijzondere factor overblijven. Het brengt eisen met zich 
mee mede die de vrouwen eigen zijn (…)” . Men vat dit op als “Een probleem voor alle 
vrouwen dat bijzonder scherp wordt gesteld voor werkende vrouwen” 170 en wil aan deze 
verwikkelingen dan ook bijzondere aandacht besteden.  
 
De meeste vrouwen zien de combinatie gezin – werk – vakbond eveneens als de grootste 
struikelblok voor vrouwen in de vakbond, met het moederschap in het bijzonder. De 
combinatie met het gezin lijkt omwille van de tijd en de energie die vrouwen in het gezin 
moesten stoppen vaak onoverwinnelijk te zijn. Vier vrouwen hebben dit in hun persoonlijke 
situatie zelf ervaren. Vooral voor Dora was dit argument doorslaggevend, en zijn het de 
gezinslasten die haar passief engagement kunnen verklaren. Maria nam in de jaren zestig wel 
een redelijk actief engagement op, maar werd nadien eveneens omwille van de zorg voor haar 
kinderen minder actief. Het matige engagement van Solange kan eveneens vanuit deze 
verklaring gestaafd worden. Voor Josiane tenslotte was het moederschap één van de redenen 
waardoor zij in de vakbond gehinderd werd om bepaalde taken op te nemen: “Ja, dat is zeker. 
Dat kwam er dan bovenop hé. Het was kiezen in hetgeen je wou doen. (…) Als je dan een 
hobby had, ik speelde toneel en dat begon al om 20u. Dan moet je zorgen dat de kinderen in 
bed zaten of moest ik babysits zoeken of afspreken met mijn partner. Daar dan nog eens een 
vakbondsvergadering bij, dat vond ik minder leuk hoor.” 171 Blijkbaar moesten vrouwen met 
kinderen bepaalde keuzes maken die mannen niet moesten maken. Vooral het feit dat de 
vergaderingen ’s avonds doorgingen wordt door de vrouwen als een grote drempel 
aangegeven.  
 
Deze vier vrouwen konden het krijgen van kinderen niet combineren met een actief 
engagement in de vakbond. Ze konden thuis van hun partner op erg weinig of zelfs geen hulp 
rekenen in het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Alle vrouwen geven echter 
tegelijkertijd aan dat ze akkoord waren met deze taakverdeling. Ook de mannen die we 
bevroegen waren het eens met deze taakverdeling, behalve Eric. Het feit dat de vrouwen dit 
deden, werd als een evidentie beschouwd. Vijf andere vrouwen hebben in hun persoonlijke 
situatie nooit ervaren dat zij geen actief vakbondsengagement konden opnemen door de 
verzorging van de kinderen. Zij geven echter aan dat dit voor vele vrouwen inderdaad een 
drempel was. Zelf konden ze deze drempel overwinnen, dankzij de hulpvaardigheid van hun 
echtgenoot en/of ouders, of dankzij een babysit of huishoudster. Hun grote interesse in de 
vakbond zorgde ervoor dat zij uiteindelijk kozen en bleven kiezen voor een actieve inzet in de 
vakbond.  
 
Ook de combinatie met het werk wordt door een aantal vrouwen aangegeven. Vooral Dora 
had hier opnieuw het meeste moeite mee. Zij had immers een overvol lessenrooster en werkte 
’s avonds en ’s nachts aan haar lesvoorbereidingen, als de kinderen in bed zaten. “Dan ging ik 
daar zeker geen vakbondsengagement meer kunnen bijnemen hebben.” 172 Sibylle en Lia 
geven aan dat moederschap zeker geen drempel was voor actief lidmaatschap voor vrouwen. 
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De grootste drempel die Sibylle heeft ervaren, was het tijdsgebrek door het vele 
voorbereidingswerk dat ze had als regentes. Maar die tijd wordt niet geïnterpreteerd vanuit de 
opvoedende en verzorgende rol van de vrouw bij haar kinderen. Haar visie kan niet verklaard 
worden vanuit het feit dat ze zelf geen kinderen had. Zij denkt dat dit ook voor vrouwen met 
kinderen niet de reden was dat zij niet actief waren in de vakbond. De persoonlijke ervaring 
van Lia lijkt de mening van Sibylle te bevestigen. Ondanks het feit dat Lia – na de jaren zestig 
– wel kinderen had, was dit voor haar niet de reden waarom ze ook toen niet actief was in de 
vakbond:  “Zeker niet. Want ik heb nog heel wat opleidingen gedaan die in weekends en ’s 
avonds waren, en les gaan geven ’s avonds. Ik heb ook nog andere dingen ’s avonds gedaan. 
Dus neen, dat heeft er eigenlijk niets mee te maken.”  De belangrijkste reden waarom zij niet 
heeft doorgestoten lag niet bij het tijdsgebrek, maar bij de interesse en ambitie. 
 
Samenvattend kunnen we wat deze drempel betreft een onderscheid maken tussen drie 
uiteenlopende categorieën vrouwen. Een eerste categorie heeft deze drempel zelf ervaren als 
oorzaak voor een minder actief engagement in de vakbond. Een tweede categorie ziet dit als 
een belangrijke drempel voor vrouwen, maar heeft dit in de persoonlijke situatie kunnen 
oplossen, waardoor deze vrouwen uiteindelijk wel actief waren. Een derde categorie vrouwen, 
een kleine minderheid, voelde dit niet aan als een drempel of een verklaring.  
 
Globaal genomen is de combinatie gezin – werk – vakbond een zeer belangrijke drempel voor 
vrouwen. De combinatie werk – gezin en de combinatie werk – gezin – vakbond bleven hoe 
dan ook altijd veel zwaarder voor een vrouw dan voor een man, zelfs voor de vrouwen die 
erin slaagden dit te combineren: “Het grote verschil bestond erin dat mijn man boven aan zijn 
doctoraat zat te werken en naar beneden kwam om te eten. Ik zat boven aan mijn doctoraat te 
werken, en ik ging eerst naar beneden om eten te maken. Dat is dus een belangrijk verschil.” 
173  Met uitzondering van Eric, wordt dit door alle mannen bevestigd: “Stel je voor dat je 25 
overhoringen moet verbeteren en dat er daar 3 pagadders rondlopen. Ik zou niet graag in 
haar plaats zijn. En Jules komt dan binnen en zegt ‘Hoe ist Marieke, ist eten gereed?” 174. 
Een ander zegt: “Het is, als er kinderen komen, meer evident dat een vrouw voor de kinderen 
gaat zorgen en een engagement opgeeft, dan dat een man dat gaat doen. Het is al moeilijk om 
een beroep en een gezinsleven te combineren voor een vrouw, dus veel tijd heeft ze dan niet 
meer over om er nog een vakbondsactiviteit bij te nemen.” 175 De reden waarom Eric het 
moederschap niet als een verklaring ziet voor ondervertegenwoordiging door vrouwen in 
vergelijking met mannen, ligt in het feit dat deze drempel zowel ten aanzien van mannen als 
vrouwen bestond.  
 
Met betrekking tot de combinatie werk – gezin, is ook het deeltijds werk van de vrouw een 
belangrijk gegeven. Uit de tabel van de SNOB en uit de interviews blijkt dit vooral een 
vrouwelijke aangelegenheid te zijn. De gedeeltelijk tewerkgestelde vrouwen 
vertegenwoordigen in 1961 5,6% (51.155) van de gehele actieve bevolking. Het ABVV 
beseft, samen met de vrouwencommissie, duidelijk de gevaren van de gedeeltelijke arbeid 
voor de promotie van de vrouw: “Wanneer een gedeeltelijke arbeid voorgesteld wordt als het 
beste middel om de beroepsarbeid van de vrouw en haar gezinsverantwoordelijkheid met 
elkaar te verzoenen, verbergt hij in werkelijkheid de verplichtingen die op de maatschappij op 
dat gebied berusten.” 176 Bovendien hoort de formule van een deeltijds werkende vrouw thuis 
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binnen een matig combinatiemodel, en deze “onderschat de gezinsverantwoordelijkheid van 
de vader die een democratische opvatting van het leven impliceert.” Ook Josiane erkent 
dergelijke paradoxale effecten van het deeltijds werk van de vrouw: “Mensen die parttime 
gingen werken, gingen die dan nog wel evenzeer betrokken zijn bij hun job?” 177  
 

B. Mens- en wereldbeeld, mentaliteit en rolopvattingen in de vakbond 
 

Wanneer het gaat om analyses van de positie van de vrouw, kan het heersende rolbegrip 
gezien worden als een mogelijke verklaringsgrond. De sekserol hoort dan thuis binnen een 
bepaalde culturele mentaliteit, met een specifiek mens- en wereldbeeld. Uit de verhalen van 
de door ons geïnterviewde vrouwen blijkt dat men in de vakbond niet de mentaliteit had dat 
mannen dit werk beter deden dan vrouwen. Ook vrouwen werden – àls ze zich kandidaat 
stelden – verkozen. Wat wél door de meeste vrouwen naar voor wordt gebracht, is dat je als 
vrouw dubbel zo hard moest werken om in de vakbond iets te realiseren. “Ze moeten vechten 
voor hun standpunt en ze moeten vechten dat het gehoord wordt.”  178 Ook bij Noëlla komt 
dit aan bod: “Vrouwen moeten het echt goed kunnen, en dat kunnen bewijzen vooraleer ze 
kunnen doorstoten. Wat niet altijd kan gezegd worden van mannen.” 179 Bij Francine vinden 
we dit eveneens terug. “Ze moesten soms meer hun kunde tonen, om dezelfde waardering te 
krijgen.” 180  Els stelt dat ze dit nooit heeft ervaren.  
 
Velen vergelijken dit ook met de politiek. Men was het gewend dat mannen een 
leidinggevende of bestuursfunctie op zich namen, waardoor vrouwen minder initiatief namen 
om ‘op de scène te springen’. Deze gewoontevorming heeft er volgens sommigen toe geleid 
dat mannen een ‘mannencultuur’ hebben ontwikkeld, zowel in de vakbond als daarbuiten. Ze 
zouden niet de cultuur hebben gehad om met vrouwen rond de tafel te zitten. “Mannen 
vonden het enerzijds moeilijk om hun gedrag te veranderen, maar anderzijds zullen vrouwen 
geleerd moeten hebben om aan de top te staan” 181.  Ook de vakbond zelf stelt dat er sprake is 
van een traditie waarbij vrouwen niet snel leidinggevende taken op zich gaan nemen: “De 
vakbeweging zal de vrouwen moeten helpen om hun eeuwenoude jurk af te werpen.” 182 
Niettegenstaande deze uitspraak aantoont dat men vrouwen meer wilde betrekken, waren 
impliciet toch opvattingen aanwezig dat mannen en vrouwen verschillende capaciteiten 
hadden. Eugeen bijvoorbeeld haalt aan hoe Debunne eens vroeg aan een vrouw of zij wel een 
staking zou kunnen leiden, terwijl zoiets nooit aan een man gevraagd werd. Ook Frank heeft 
bij topmensen uit de vakbond eenzelfde mentaliteit bespeurd, wanneer Louis Major zei: 
“Dans notre société, c’est toujours la même chose. Les hommes dessus et les femmes 
dessous.” 183 De maatschappij van de jaren zestig was daarom volgens Frank nog een 
klassieke mannenmaatschappij. Hoewel de vakbond aandacht had voor de burgerlijke 
gelijkheid van de vrouw, werd deze opvatting toch nog niet door alle leden gedeeld. 
Natuurlijk is het erg moeilijk om te achterhalen wat de mannelijke socialistische leden nu écht 
dachten over de taakverdeling en de capaciteiten van vrouwen, maar het voorbeeld van Louis 
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Major toont toch aan dat er verschillende, soms contesterende, gender scripts aanwezig waren 
in de vakbond.184 
 
Hieruit blijken de inconsequenties die er in de ACOD waren omtrent leidinggevende 
capaciteiten van vrouwen in de vakbondsorganen. Naar de buitenwereld toe was er in de 
vakbond een onderhandelingscultuur, maar impliciet had de bevelscultuur van mannen toch 
nog een invloed. Dit geldt vaak ook nog op maatschappelijk vlak, en binnen bepaalde 
gezinnen zelfs nog erg expliciet: “De positie van de man en de vrouw in het gezin wordt nog 
steeds beïnvloed door traditionele opvattingen over het gezin. Daaruit vloeit een bijkomende 
fysische en psychische druk voort voor de vrouw.” 185 Daardoor ervaren in de vakbond 
geïnteresseerde of actieve vrouwen vaak een ‘extern rolconflict’, waarbij ze door zichzelf of 
door anderen gedefinieerd dreigen te worden als slechte moeder.186 Dora heeft dit duidelijk 
ervaren. Ook Els heeft m.b.t. dit thema spanningen aangevoeld. Toen zij haar eerste kindje 
kreeg en ervoor koos om te blijven werken – en niet thuis te blijven bij haar dochter – heeft 
dit enige stribbelingen met zich meegebracht in haar familie: “Ik kreeg reacties van ‘kijk, je 
zal toch niet zo’n goede moeder zijn.’  (…) Daar werd over gepraat, dat was niet zo voor de 
hand liggend dat je zomaar toch ging verder werken. En ik wou niet zozeer verder werken 
voor het geld, maar ik wou verder werken omdat ik dat wou.” 187 
 
Wanneer we vroegen in welke mate de gangbare rolsegregatie in de jaren zestig leidde tot een 
splitsing tussen mannelijke en vrouwelijke beroepen, bekwamen we als antwoord dat dit toen 
inderdaad nog sterk zo was, voornamelijk in het technisch onderwijs. Er was een duidelijke 
splitsing tussen ‘koken en naaien is voor vrouwen’ en ‘techniek is voor mannen’. Volgens de 
vrouwen werd het vrouwelijk technisch onderwijs op maatschappelijk vlak niet op gelijke 
hoogte gewaardeerd als meer mannelijke onderwijstakken. Francine stelt: “Het vrouwelijke 
was het gemakkelijke. Naaien, dat is gemakkelijk. Het mannelijke was hard. Dat was meer de 
harde arbeid, zoals metaal of houtbewerking.”  188 Dat Francine niet de enige was die dit op 
deze manier aanvoelde, bewijst een artikel uit De Werker: “Al te veel vooroordelen remmen 
nog de oriëntatie van de vrouwelijke arbeidskrachten. Vooroordelen van sociale aard, die 
trouwens door de vrouwen zelf in de eerste plaats overwonnen dienen. Zij denken inderdaad 
dat er nog steeds typische vrouwelijke en mannelijke beroepen bestaan. Schijnbaar toevallig 
horen bij de eerste soort alle weinig geschoolde functies, tot de tweede soort deze van 
technische aard.” 189 De mannen zijn het hier niet mee eens, zij stellen dat vrouwelijk en 
mannelijk technisch onderwijs wel gelijk gewaardeerd werden. Volgens hen gaat het om een 
verschil tussen technisch onderwijs en beroepsonderwijs.  
 
De socialistische vakbond verzette zich tegen het onderscheid dat traditioneel gemaakt werd 
tussen vrouwelijk en mannelijk technisch onderwijs. Vanuit de idee dat de afsplitsing van het 
vrouwelijk technisch onderwijs gebaseerd was op sociale vooroordelen en voor meisjes 
kleinere kwalificatiekansen met zich meebracht, wilde men het onderscheid afschaffen. Deze 
discussie startte reeds in 1958, zoals blijkt uit de Congressen van 1958 en 1961. Zo eiste 
sector Onderwijs in mei 1961 onder meer “de oprichting van afdelingen die de jonge meisjes 
nieuwe uitwegen en nieuwe loopbanen verzekeren”. In het moreel verslag, voorgedragen op 
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het Congres van december 1964, schreven zij wat volgt: “De nieuwe subcommissie zal zich 
dus moeten bezighouden met het probleem van de eventuele “omschakeling” van het 
vrouwelijk technisch onderwijs. (…) Moet het vrouwelijk technisch onderwijs zich, geheel of 
gedeeltelijk, ontdoen van zijn karakter van aanvullingsonderwijs? Is er nog een teveel aan 
traditionele vrouwelijke technische of beroepsafdelingen? Zo ja, hoe deze “omschakelen” en 
daarbij oog hebben voor de nieuwe vrouwengeneraties…” 190 Vier jaar later was deze 
discussie nog steeds volop op gang. Resolutie nr. 35 van het congres van mei 1968 stelde:  
“Het congres vordert – in afwachting van de afschaffing van het onderscheid tussen het 
technisch onderwijs voor jongens en meisjes met het oog op de gelijkheid van kansen voor 
mannen en vrouwen op het gebied van beroepskwalificatie – de aanpassing van het 
meisjestechnisch onderwijs aan de economische en sociale evolutie, dus aan de 
arbeidsmogelijkheden, aan de behoeften van de personen en van de samenleving.” 191 Hieruit 
blijkt opnieuw dat de onderhandelingscultuur zich ontpopte in een samenleving waar de 
bevelscultuur vaak het dominante samenlevingspatroon bleef.  
 
Samenvattend kunnen we stellen dat de tijdsgeest een heel belangrijke verklaring is voor de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in de bestuursorganen van de vakbond. Onbewust 
hangen alle respondenten vast aan gewoonten. Het is deze gewoontevorming die uiteindelijk 
een ondervertegenwoordiging door vrouwen met zich meebrengt, en niet een of andere naar 
buiten geëxpliciteerde mentaliteit of houding van mannen t.o.v. vrouwen. Gewoonten gaan 
uiteindelijk deel uitmaken van de identiteit van vrouwen en mannen. Zo stelt Frank dat 
vrouwen hun eigen ambities, vaak onbewust, bijstellen bij wat van hen verwacht wordt dat ze 
doen of kunnen. Ook Edmond haalt een dergelijk fenomeen aan: “Vele vrouwen waren weinig 
actief omdat ze dachten: ‘Ik ga het niet aankunnen’.  Dat gaat dan niet over geen tijd genoeg 
hebben, maar wel over het geloven in eigen mogelijkheden, durven rechtstaan en het woord 
nemen op de vergaderingen.” 192 Deze impliciete mentaliteit en gewoonten tekenen zich 
echter af in een als progressief ervaren vakbond, waar mannen en vrouwen als gelijken 
benoemd en beschouwd werden. Eric is hierin heel duidelijk, en stelt dat mannen en vrouwen 
gelijkwaardig zijn, hij heeft dat op geen enkel ogenblik anders aangevoeld. Zowel in het 
onderwijs, op de universiteit, in de studentenorganisaties als in de vakbond. 
 

C. Geslachtsrolsocialisatie 
 
Uit de bevragingen van zowel de mannen als de vrouwen bleek geslachtsrolsocialisatie een 
feit te zijn. Zo is er maar weinig weerstand gekomen tegen het feit dat er weinig vrouwen 
aanwezig waren in de besturen van de vakbond. Men aanzag dat niet als een probleem. Men 
was het al het hele leven gewend dat vrouwen dit over het algemeen niet deden en streefde er 
niet naar daar verandering in te brengen.  
 
Wanneer we de persoonlijke leefsituatie van de vrouwen bekijken, lijkt socialisatie van een 
meisje in de typisch vrouwelijke geslachtsrol vooral bij Dora sterk aanwezig te zijn geweest. 
Dit kan meteen ook een verklaring bieden voor haar passief engagement in de vakbond. Als 
klein meisje mocht ze van haar vader niet veel contacten leggen met jongens: “Mijn vader, 
dat was een typische man hé. Ik kwam thuis, en die zat in zijn krant te lezen in de zetel. En als 
we onder elkaar al eens bezig waren, zei hij hoogstens eens “het zal hier gauw gaan hé, eten 
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en zwijgen!” (lacht). Dus de typische man van die tijd. Ja. Papa zei het allemaal. En mama 
volgt en de kinderen zwijgen.” 193 
 
In tegenstelling tot Dora werd Lia niet tot een ‘typisch huiselijk meisje’ opgevoed. Wat echter 
wel opviel, is dat haar vader zachte richtingen en beroepen associeerde met meisjes. Zo mocht 
ze geen geneeskunde studeren, in tegenstelling tot haar broers. Hoewel haar ouders een 
traditionele visie hadden over meisjes en jongens, reikte deze nooit zo ver dat meisjes geen 
universiteit zouden mogen doen of geen leidinggevende functies of hooggewaardeerde 
beroepen zouden kunnen uitoefenen.  
 
We kunnen opmerken dat de geslachtsrolsocialisatie van een aantal van de door ons 
bevraagde vrouwen niet beantwoordt aan het traditionele patroon. Zo werd Sibylle door haar 
vader opgevoed alsof ze alles kon wat een jongen ook zou kunnen op die manier is ze in het 
technisch onderwijs terecht gekomen, in de fysica, iets wat ook haar vader interesseerde, 
waardoor ze al van jongs af aan in een mannenwereld terecht kwam. Daar ontwikkelde ze 
zich als jonge vrouw verder en kreeg ze interesse voor de vakbond. Interesses en 
verwachtingen zijn dus ingegeven door de groep waarvan men deel uitmaakt en waar men 
socialisatieprocessen ondergaat, en overstijgen individuele keuzes. Een persoonlijke keuze is 
dus tegelijk ook een maatschappelijk kwestie. Wanneer je veel in een mannenwereld vertoeft, 
wordt je ook meer gesocialiseerd zoals mannen. Wanneer je uitsluitend in een vrouwenwereld 
opgegroeid bent is het niet vanzelfsprekend om uitdagingen aan te gaan, de strijd te willen 
aangaan.  
 
Wat de visie van de mannen betreft, blijkt er geen rechtlijnig verband te bestaan tussen de 
socialisatie die zij in hun gezin hebben ondergaan en hun visie op de maatschappelijke taken 
en verantwoordelijkheden van vrouwen. Zo werden drie mannen nogal klassiek opgevoed, 
maar benadrukken zij toch allen dat vrouwen een belangrijke taak op zich konden nemen in 
de vakbond. Bovendien lijken mannen die opgevoed werden in de richting van ‘typisch 
mannelijk’ daar in de vakbond ook niet allen aan te beantwoorden. 
 

D. Ambities en interesses van vrouwen in de vakbond 
 

Vele vrouwen zijn van mening dat een gebrek aan interesse de voornaamste oorzaak is voor 
de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de bestuursorganen van de vakbond. Dit blijkt 
bovendien uit het feit dat iedereen aanhaalt dat er altijd al heel weinig kandidaten waren om 
vakbondstaken op zich te nemen, dus zeker bij de vrouwen. Sibylle en Maria hanteren beide 
erg sterk een interne attributie, en stellen dat vrouwen simpelweg hetzij geen interesse hadden 
of toonden in de vakbond, hetzij onvoldoende initiatief namen. Maria verwijt mannen niet dat 
vrouwen minder aanwezig zijn. “Ik denk als ik als vrouw gewillen had, ik mogelijkheden had. 
Dat is een keuze die je zelf maakt.” 194 Sibylle stelt: “De emancipatie is er al lang. (…) Het 
ligt gewoon aan de persoon zelf.” 195 Ook uit het verhaal van Solange blijkt dat dit inderdaad 
bij veel vrouwen ontbrak. Veel vrouwen zeiden: “Allez, wa wilde gij daar nu, geeft u les en 
trekt u dat toch niet aan.” 196 Daaruit blijkt dat ze geen ambitie hadden om zich daarmee 
bezig te houden en dat ze dit liever aan een ander overlieten. Ook door Francine wordt dit 
bevestigd. Ze stelt dat het van de vrouwen zelf afhing en dat zij meer moesten opdagen: “Hoe 
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komt het dat het mannen zijn? Is het omdat ze mannen willen? Of is het omdat vrouwen zich 
geen kandidaat stellen? En ik denk dat het eerder het laatste is. En men is dan op den duur 
zodanig gewoon aan de situatie dat het altijd mannen zijn, dat men er zich geen vragen meer 
bij stelt. Men ziet dat niet als een probleem, het is een gewoonte.” 197 De sterke interne 
attributiestijl van Francine komt ook later in het interview terug: “ACOD ís een mannenclub, 
maar dat is de schuld van de vrouwen. Dus als er een hiërarchie is, dan hebben de vrouwen 
dit vooral aan zichzelf te danken. Men is het immers daardoor gewoon geworden dat er 
vooral mannen zijn, en men gaat zich daar op den duur bij neerleggen en er geen probleem 
van maken. Men gaat het op den duur ook niet meer echt verwachten van een vrouw.”198 Ook 
De Werker legt de schuld voor ondervertegenwoordiging van vrouwen in de ACOD deels bij 
de vrouwen zelf: “Aan wie de schuld? Meestal aan de vrouwen zelf. Het wordt hoog tijd dat 
de vrouwelijke werknemers zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid. Wij kunnen 
niet eisen dat onze mannelijke collega’s dit voor ons bereiken, wat een bevestiging in zich zou 
houden van de mannenstaat waarin wij leven en welke wij niet aanvaarden. De strijd dient 
voor en door de vrouwen gevoerd. Werkneemsters, legt af die onverschilligheid en vervoeg u 
bij onze rangen. Alleen zijn wij niets, samen zijn wij een macht!” 199 A. van Uytven zegt iets 
gelijkaardigs: “De syndicale werking is geen louter mannenaangelegenheid! De vrouwen 
moeten zich tegen de patronale willekeur evenzeer beschermen als de mannen.” 200 Het feit 
dat een vakbondsengagement veel tijd in beslag neemt maar niet bezoldigd wordt, kan een 
onderliggende reden voor ‘onverschilligheid’, ‘gemakzucht’ of desinteresse vormen.  
 
Het overwinnen van de drempel voor lidmaatschap lijkt een makkelijke opgave voor de 
vrouwelijke leerkrachten uit de jaren zestig. Echter, dit is geen voldoende voorwaarde opdat 
ze ook effectief mee invloed uitoefenen op het onderwijsbeleid. Het is moeilijk om een 
vrouw, eens lid, actief te betrekken bij de organisatie. De lijsten van de kandidaturen die we in 
het AMSAB doornamen, tonen inderdaad aan dat slechts weinig vrouwen zich kandidaat 
stelden. In het tijdschrift Bevrijding voor ACOD-Onderwijs van de stad Antwerpen bleek dit 
eveneens. Zo waren in 1967 slechts drie van de twaalf kandidaten voor het uitgebreid 
gewestelijk bestuur vrouwen. 201 
 
Het is dus niet alleen ten gevolge van de verkiezingen zelf dat zich een 
ondervertegenwoordiging van de vrouwen manifesteerde; deze ondervertegenwoordiging 
bestaat reeds vanaf het moment van de samenstelling van de kandidatenlijsten. Het ABVV en 
de ACOD deden wel pogingen om vrouwen te betrekken bij de besluitvorming in de vakbond. 
Het was voor hen “onontbeerlijk zoveel mogelijk krachten te mobiliseren en een grotere 
deelneming van de vrouwen op alle niveaus van de vakbondsstructuren te bewerken. (…) Het 
komt er thans voor hen op aan hun tegenwoordigheid en hun wil om te slagen te affirmeren. 
Sinds te lange tijd zijn zij de slachtoffers van een niet te rechtvaardigen en voor allen 
nadelige toestand.” 202  
 
Hoewel de interesse er bij veel van de door ons bevraagde vrouwen wel was, hadden ook zij 
niet de ambitie om echt door te stoten in de vakbond. Zelfs Els, Francine, Noëlla en Nicole 
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hadden dit niet, ook al hebben zij veel gerealiseerd. Lia zegt: “Ik had niet de indruk dat die 
naar dat hoofdbestuur wilden doorstoten, ik denk niet dat die die ambitie hadden. (…) Ik 
kende meer mensen met de ambitie om echt hun stempel te drukken in Antwerpen, maar niet 
om naar Brussel te gaan.” 203 Josiane gaat hier grotendeels mee akkoord. Hoewel zij denkt 
dat sommige vrouwen misschien wel tevergeefs geprobeerd hebben om door te stoten naar het 
hoofdbestuur, waren de meeste vrouwen tevreden met de positie die ze reeds hadden bereikt. 
Els en Noëlla zijn hier typische voorbeelden van. Els bijvoorbeeld was voorzitter van ACOD 
in Wetteren, maar toch werd zij nooit lid van het hoofdbestuur: “Ik heb daar ook nooit 
eigenlijk interesse voor gehad. Ik vond dat al voldoende wat ik deed.” 204 Ook Noëlla was 
tevreden met haar taak als schoolafgevaardigde en bestuurslid van het afdelingsbestuur.  
 
Vijf mannen stemmen in hun opvattingen over de interesses en ambities van vrouwen overeen 
met de vrouwen en hanteren eveneens een interne attributie. Eugeen, Edmond, Daniel, René 
en Eddy vinden dat vrouwen de vakbondskriebel iets minder in hen hebben dan mannen. Zo 
stelt Edmond dat de mannen hun best deden om vrouwen erbij te betrekken; echter, 
desinteresse bij de vrouwen zorgde ervoor dat hun initiatieven weinig succes boekten. 
Daarenboven waren vrouwen soms wat gemakzuchtiger. René vervolledigt: “Misschien 
speelde er in die tijd ook een effect van vrouwen die redeneren als ‘laat ze maar doen, ik heb 
mijn huishouden’, ofwel ‘ik doe dit en dat, maar ik wil actief niets doen’.” 205Ook Daniel 
geeft aan dat men de vrouw heel erg moest overtuigen opdat ze zich kandidaat stelde. Eric en 
Frank wijken van deze mening af. Eric stelt dat vrouwen niet minder ambitieus waren of 
minder interesses hadden in de vakbond dan mannen. Frank legt de schuld van de 
ondervertegenwoordiging niet direct bij de vrouw, maar ziet eerder de tijdsgeest en de 
jarenlange tradities als doorslaggevend. De Werker ging hier in verschillende artikels mee 
akkoord en stelde dat vooroordelen van sociale aard de vrouwen beïnvloedden in hun 
interesses en ambities, en uiteindelijk ook in hun keuzes: “Vooroordelen van sociale aard, die 
trouwens door de vrouwen zelf in de eerste plaats overwonnen dienen.” 206 
 
Samenvattend blijkt dat bijna alle van de door ons bevraagde vrouwen hun interesses 
situeerden op het vlak van de vakbond, hetzij vanuit de politiek, hetzij om sociaal iets te 
betekenen. Ze wijken hierbij naar eigen zeggen af van de meerderheid van de vrouwen, die 
deze interesse niet hadden. Echt ambitieus waren ze niet, het was zeker niet hun bedoeling om 
in de vakbond of elders carrière te maken. Vaak waren er erg weinig vrouwen in de 
leidinggevende vakbondsposities te vinden ten gevolge van het normatieve sekserolgedrag 
van de vrouwen zelf. De vrouwen die erin slaagden dit te doorbreken, onderkenden dan weer 
vaak een conflict tussen hun stereotype vrouwelijke rol en hun rol als vakbondsleider of 
actieve militant.  
 

E. Visie van de echtgenoot 
 
De visie van de echtgenoot bleek in de door ons onderzochte periode bij geen van de vrouwen 
een belemmering in te houden. Indien het noodzakelijk was, stonden de mannen in voor de 
zorg van de kinderen. Tegelijkertijd echter waren ze bij de meeste vrouwen niet stimulerend 
t.o.v. het vakbondsoptreden van hun vrouw. Ze waren eerder neutraal. Dora is de enige vrouw 
die hierop ietwat een uitzondering vormde. Zij denkt dat, zelfs al moest ze het gewild hebben 
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om actief te zijn in de vakbond, zij het niet zou gekund hebben omwille van de beperkte steun 
die ze zou gekregen hebben van haar echtgenoot.  
 
Bij drie vrouwen merken we hoe de echtgenoot een positieve invloed uitoefende op hun 
vakbondsengagement. Josiane bijvoorbeeld was sterk geëngageerd in de vakbond doordat 
haar man enorm geëngageerd was: “Dus vanzelfsprekend is het zo dat je mekaar daarin 
ondersteunt en dat je mekaar daarin meetrekt.”  207 De echtgenoot van Els was veel minder 
geïnteresseerd in de vakbond dan zijzelf: “Die was daarin minder geïnteresseerd en gelukkig 
maar, want anders ging dat niet mogelijk geweest zijn. Hij heeft het me eigenlijk wel mogelijk 
gemaakt om dat allemaal te doen. Dat moet ik wel zeggen.”  208 Hetzelfde geldt voor Noëlla. 
Hoewel alle vrouwen dit zelf niet als een drempel hebben ervaren, zijn ze er zich wel allen 
van bewust dat dit voor bepaalde andere vrouwen wel een belangrijke belemmering kon 
geweest zijn.  
 
Bij de mannen zijn de meningen op dit vlak verdeeld. Zes mannen stellen dat ze er zelf nooit 
een probleem zouden mee gehad hebben moest hun vrouw een actief vakbondsengagement op 
zich genomen hebben. Frank heeft er op zich niets op tegen dat een vrouw dit doet en twijfelt 
zeker niet aan haar capaciteiten, maar stelt wel uitdrukkelijk dat het in zijn gezin nooit een 
optie is geweest dat dit gebeurde. Er zou dan immers onvoldoende tijd zijn overgebleven voor 
de kinderen. Het was evident dat zijn vrouw haar vakbondsengagement liet vallen ten 
voordelen van zijn politieke carrière. Wat de visie van mannen in het algemeen in de loop van 
de jaren zestig betreft, merken we dat drie respondenten geloven dat dit wel een rol speelde, 
terwijl vier mannen denken dat dit geen rol speelde. Volgens Eugeen stond zeker niet elke 
echtgenoot ervoor open dat zijn vrouw niet al haar tijd in haar gezin stopte omdat ze er taken 
van de vakbond wou bijnemen. Frank stelt dat er in de jaren zestig een soort primaire jaloezie 
van de mannen naar de vrouwen toe bestond, vooral als vrouwen een belangrijke positie of 
functie bekleedden. Edmond werd met deze drempel geconfronteerd toen hij vormingen 
organiseerde in Zeezicht. Niet alle vrouwen konden aanwezig zijn omdat hun man niet graag 
had dat ze meer dan 1 dag van huis waren. Uit het verslag naar aanleiding van de 
wereldvrouwenconferentie, dat opgenomen is in De Tribune, lezen we: “(…) moesten de 
mannen iets meer begrip aan de dag leggen voor de militantenactie van hun vrouw, dan staat 
het buiten kijf dat de toestand die wij nu betreuren, spoedig zou verbeteren en dat wij dan het 
genoegen zouden smaken om onder onze militanten en op alle echelons, heel wat vrouwen te 
tellen.” 209 Blijkbaar speelde de visie van de echtgenoot voor veel vrouwen toch een 
belangrijke rol.  
 

F. Mobiliteit van de vrouw 
 
Dit was voor geen van de door ons bevraagde vrouwen een echt probleem. Sibylle en 
Francine zijn de enigen die aanhalen dat het niet altijd makkelijk was om grote afstanden af te 
leggen en om altijd naar de vergaderingen te gaan. Maar het lukte hen wel.  
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G. Getrapte democratie in de vakbondsstructuren 
 
Hoewel we hierboven reeds aantoonden dat het niet enkel ten gevolge van de verkiezingen 
zelf was dat vrouwen ondervertegenwoordigd waren in de bestuursorganen van de vakbond, 
kan het kiesgedrag toch mee een rol gespeeld hebben. Hypothetisch zou het systeem van 
getrapte afvaardiging een oorzaak kunnen zijn voor ondervertegenwoordiging door vrouwen. 
Elke trapsgewijze delegatie kan met zich meebrengen dat de minderheid, hier vrouwen, 
daarvan het slachtoffer worden. Elke Rombauts vond in haar scriptie dat dit element 
inderdaad speelt in de vakbonden. Veel hing volgens haar af van de functie die de vrouw in de 
lagere bestuursorganen uitoefende. “Een voorzitter kwam dikwijls als eerste in aanmerking 
als afgevaardigde in een hoger bestuursorgaan. Een vrouw kreeg hooguit de functie van 
secretaresse-verslaggeefster en kwam dus zelden in aanmerking.” 210 Deze opvatting kunnen 
wij noch met onze interviews, noch met het archiefmateriaal bevestigen. Er lijkt geen 
eensluidend antwoord gegeven te kunnen worden op de vraag of dit al dan niet een voorname 
oorzaak was.  
 
Sibylle, Lia, Francine en Noëlla gaan niet akkoord met de stelling dat de getrapte democratie 
vrouwen minder kansen bood, of ervoor zorgde dat vrouwen moeilijk aan bod kwamen in de 
vakbond.  
 
Volgens Solange, Josiane, Dora en Nicole was het systeem van de getrapte democratie wel 
een drempel voor de vrouwen: “Als je meer mannelijke leden hebt, dan stemmen die 
automatisch meer voor mannen, dat is zo hoor, zelfs vrouwen stemmen dikwijls voor 
mannen.” 211 Ook Dora kan zich voorstellen dat mannen in de eerste plaats voor zichzelf 
gingen opkomen en dus ook sneller op een ‘gelijke’, dus op een man, gingen stemmen. 
Ondervertegenwoordiging leidde er – door het systeem van getrapte afvaardiging – toe dat er 
minder vrouwen verkozen werden, doordat mannen en vrouwen sneller op mannen stemden. 
Nicole is het hiermee eens en voegt daaraan toe dat dit ongeveer overal bestond, niet enkel in 
de vakbond. Maar zelf heeft ze dit als vrouw nooit aangevoeld.  
 
De overige drie vrouwen – Els, Vera en Maria – kunnen geen antwoord geven op deze vraag.  
Bij de mannen heerst een even grote verdeeldheid met betrekking tot deze drempel. Eugeen, 
Eric en Frank geloven dat deze drempel wel een rol speelde: “Het was dikwijls inderdaad in 
het kader van die getrapte democratie… de hoogste trap die zij konden bereiken, ja, dat was 
het gewestelijk bestuur.” 212 Daarnaast zijn Daniel, René en Eric van mening dat mannen 
inderdaad sneller op mannen stemden dan op vrouwen.  “In mijn loopbaan en ook wel op 
andere plaatsen, heb ik toch wel gemerkt dat mannen nogal gemakkelijk aan mannen een post 
gaan uitdelen. Mannen denken daar soms niet aan.” 213 Daniel nuanceert zijn stelling, door 
aan te geven dat het eerste criterium op basis waarvan mannen stemden, de bekwaamheid van 
de persoon in kwestie is en blijft, het geslacht speelde daarbij geen rol. Het is pas wanneer een 
man en een vrouw met gelijke capaciteiten tegenover mekaar kwamen te staan, dat het 
geslacht dikwijls de doorslag gaf in het voordeel van de man. Enkel Edmond en Eddy zijn 
absoluut niet akkoord dat de getrapte democratie een drempel voor vrouwen was.  
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We slagen er niet in een eenduidig antwoord te geven op de vraag of de getrapte democratie al 
dan niet een belangrijke drempel was, maar zijn van gevoel dat deze mogelijks toch gespeeld 
kan hebben, echter niet altijd op een even zichtbare manier. Bovendien speelde deze factor 
volgens ons steeds in combinatie met andere elementen, waardoor ze op zich geen afdoende 
verklaringsgrond kan bieden voor ondervertegenwoordiging door vrouwen.  
 

H. Spanningen van de vakbond n.a.v. het aanwerven, engageren en promoveren 
van vrouwelijke militanten  

 
Alle door ons bevraagde mannen en vrouwen zijn het erover eens dat dit heel zeker niet 
speelde. Sommige vrouwen hadden zelfs eerder het gevoel dat de vakbond blij was wanneer 
een vrouw zich kandidaat stelde of geïnteresseerd was om een actief engagement uit te 
oefenen. Een aantal mannen bevestigen dit.  
 

I. Religieuze en andere geloofsbelijdenissen 
 
Vooral vrouwen die het katholieke geloof aanhingen, kunnen religie als drempel ervaren 
hebben in het uitoefenen van belangrijke taken in de publieke sfeer: “Door de oorsprong van 
het statuut  van de vrouw te bestuderen ontdekt men de nefaste invloed van de religieuze en 
andere geloofsbelijdenissen en ook het gewicht van  de vooroordelen die betrekking hebben 
op de <natuur van de vrouw>.” 214 Deze drempel werd echter door geen enkele van de door 
ons bevraagde vrouwen aangegeven. De mannen gaan ermee akkoord dat dit voor de vrouwen 
in ACOD-Onderwijs niet speelde. Mogelijk speelde dergelijke drempel in het COV 
makkelijker.  
 

J. Ontoereikendheid van de sociale uitrusting  
 
Dit argument speelde bij de door ons bevraagde respondenten eveneens geen rol. Geen enkele 
vrouw had het gevoel dat de sociale uitrusting ontoereikend was. Daarenboven hadden de 
meeste geen behoefte aan kinderkribben, aangezien ze hulp konden vragen aan hun 
echtgenoot, ouders of babysit bij de opvoeding en de verzorging van de kinderen. Indien deze 
niet beschikbaar waren, maakten vrouwen al snel de keuze om thuis te blijven voor hun 
kinderen, een keuze die ze overigens altijd uit vrije wil maakten.  
 
Nochtans vormt de sociale uitrusting een heet hangijzer in De Werker, De Tribune en de 
vrouwencommissie. Gezien zwangerschap en moederschap de factoren waren die vrouwen en 
mannen van elkaar onderscheidden in zowel het uitoefenen van een beroepsactiviteit als een 
actief engagement in de vakbond, moesten de mogelijkheden van vrouwen om actief deel te 
nemen aan de organisatie van de vakbond verhoogd worden door een verdere uitbreiding van 
de sociale uitrusting: “De huidige sociale inrichting negeert hier volledig het werk van de 
moeder. (…) De ontoereikendheid van de sociale uitrusting, de ontelbare moeilijkheden 
waarmede de werkende vrouw (die geen grootmoeder, geen moeder of geen goedgunstige 
schoonmoeder hebben) te kampen hebben, hebben in heel wat gevallen als resultaat de 
moeder te verplichten haar beroepsbezigheden te onderbreken (…)” 215 Het optimistische 
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geloof dat een uitbreiding van de sociale uitrusting uiteindelijk de drempels zou wegwerken, 
was erg groot, maar onterecht. Zo was er in 1961 reeds een streven naar borstvoedingsverlof 
voor de leden van het vrouwelijk personeel uit het onderwijs: “Het koninklijk besluit van 24 
maart 1961 voorziet dat het werkend vrouwelijk rijkspersoneelslid, na afloop van haar 
bevallingsverlof, op haar aanvraag een borstvoedingsverlof van hoogstens drie maand kan 
bekomen. Dit verlof wordt niet bezoldigd maar het wordt gelijkgesteld met een periode van 
dienstactiviteit.” 216 Het koninklijk besluit van 24 maart 1961 gold echter voor het 
rijkspersoneel dat in dienst was bij een ministerieel hoofdbestuur, doch was niet van 
toepassing op het onderwijzend personeel van de Staat, wiens toestand door een ander statuut 
geregeld werd. ACOD-onderwijs wenste dit echter uit te breiden. Het duurde tot april 1963 
vooraleer men er werkelijk gevolg aan gaf. Ten tweede was er een sterke oproep naar een 
verhoging van het aantal kinderkribben, aangezien “het A.B.V.V heeft vastgesteld, dat 
vandaag de kollektieve uitrusting van de kollektieve diensten ten voordele van jonge kinderen, 
wier moeder in het arbeidsproces is opgenomen, totaal ontoereikend is. (…) brengen ons er 
toe te besluiten dat de vrouwelijke beroepsaktiviteit sterk afgeremd wordt door het gebrek aan 
kinderkribben.” 217 Ook de vrouwencommissie beklaagde zich over het feit dat de sociale 
uitrusting voor werkende moeders ontoereikend was: “De maatschappij en de onderneming 
hebben tot hiertoe de realiteit van de arbeidende vrouw over het hoofd gezien. Niets is gedaan 
om de vrouwen in het beroepsmilieu op te nemen en om rekening te houden met de problemen 
die zich aan de ouders voordoen.” 218 Daar wilden de vrouwencommissie en het ABVV 
verandering in brengen, door het oprichten van tal van collectieve en individuele 
voorzieningen, zoals kinderkribben, kinderbewaarplaatsen in de scholen, schoolkantines, 
zuigelingenconsultaties, diensten voor verzorging aan huis,… Deze moesten ‘de 
noodzakelijke integratie van de vrouwen in de arbeidswereld’ mogelijk maken. Uiteraard 
kunnen dergelijke zaken ook een invloed hebben op de mentaliteit in de samenleving en op de 
participatie van vrouwen aan het onderwijzersberoep en de onderwijsvakbond. Maar alle 
succesvolle verwezenlijkingen ten spijt, bleven vrouwen sterk ondervertegenwoordigd in de 
vakbond, en bleven vele vrouwen hun vakbonds- of beroepsactiviteit stopzetten in het 
voordeel van hun kinderen.  
 

K. Het economisch, sociaal en cultureel kapitaal van vrouwen 
 
Gezien de complexiteit van deze begrippen zou het reeds een uitvoerig onderzoek vergen om 
na te gaan hoe en in welke mate het economisch, sociaal en cultureel kapitaal van vrouwen 
een invloed uitoefende op hun doorstromingskansen in de vakbond. Omdat ons onderzoek 
zich toespitst op de beleving van de vrouwen, en op de begrippen ‘habitus’ en ‘field’ uit 
Bourdieus referentiekader, besluiten we de invloed van het concept ‘capital’ hier niet 
uitvoerig te bespreken.  
 
Globaal valt het verband tussen een ruim sociaal netwerk en de mate van activiteit op. Zo 
waren banden via de echtgenoot, de ouders, de jeugdverenigingen, vrouwengroeperingen, 
toneel,… een beïnvloedend gegeven. Ook het opleidingsniveau speelde meestal een rol. 
Daarnaast was ook de achtergrond die de vrouwen van thuis uit meegekregen hadden 
relevant. Het culturele kapitaal dat zij uit andere domeinen meekregen, zoals avondlessen, 
cursussen, boeken, toneel, jeugdverenigingen, vrouwengroeperingen, uiteenlopende functies 
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of promoties in het onderwijsveld,… was eveneens van cruciaal belang. Met de sociale klasse 
van de vrouwen vonden we daarentegen geen verband. Zowel vrouwen uit de 
arbeidersmilieus als uit de hogere sociale klassen waren actief in de vakbond.  
 

L. De vakbond als mannenclub 
 
Maria, Sibylle, Solange, Josiane, Vera, Dora, Francine en Els geloven dat de ACOD 
omschreven kon worden als een ‘mannenclub’ of een ‘mannenbastion’. Vera, Dora, Els en 
Francine halen daarvoor als verantwoording aan dat de topfuncties allen door mannen 
uitgevoerd werden en dat er geen vrouwen aanwezig waren in de hoogste echelons. Solange 
baseert deze stelling op de volgende uitspraak: “Ze hadden niet de mentaliteit om met 
vrouwen rond de tafel te zitten. Dat was een maatschappelijk fenomeen waar de vakbond deel 
van uitmaakte.”  Josiane argumenteert haar aansluiting bij de term ‘mannenclub’ doorheen de 
strijdlustige taal die er heerste enerzijds en de meerderheid van mannen anderzijds. Sibylle 
spreekt van een mannenclub omdat er meer mannen dan vrouwen aanwezig waren en omdat 
de waarden die erin aan bod kwamen, toen als ‘mannelijk’ werden beschouwd. Ze vindt de 
term echter een ongelukkige verwoording, want door de vakbond een ‘mannenclub’ te 
noemen, bevestigt men ook weer dat het mannen zijn die het beleid bepalen. Het zorgt ervoor 
dat de vrouwen die iets realiseren niet opvallen, die vrouwen vallen onder mannenvleugels. 
Ook de ACOD zelf was niet tevreden met de bijna uitsluitend mannelijke activiteit in de 
vakbond en spoorde vrouwen sterk aan om actief te worden: “Wij kunnen niet eisen dat onze 
mannelijke collega’s dit voor ons bereiken, wat een bevestiging in zich zou houden van de 
mannenstaat waarin wij leven en welke wij niet aanvaarden.” 219  
 
Noëlla, Lia en Nicole zouden, ondanks de meerderheid van mannen in de hogere organen van 
de vakbond, niet spreken van een mannenclub, omdat zij nooit nadrukkelijk hebben ervaren 
dat er een mannelijke traditie heerste in de vakbond. Ze stellen dat het voetvolk ongeveer 
gelijk verdeeld was onder de geslachten en dat enkel de hogere functies een 
mannenaangelegenheid waren.  
 
De mannen wijken hierin sterk af van de vrouwen. Enkel Eugeen kan zich vinden in de 
stelling. Frank, Edmond en René vinden de vergelijking een te extreme benadering, al zijn ze 
wel akkoord met het feit dat er overwegend mannen aanwezig waren in de besturen van de 
ACOD. Dit wil volgens hen echter niet zeggen dat vrouwen hierdoor gehinderd werden. 
Vrouwen hebben altijd de kans gehad om zich kandidaat te stellen. Eric, Eddy en Daniel 
tenslotte vinden de term in geen geval een passende beschrijving van de ACOD: “Neen. Zeker 
niet. Zeker niet. Want als je zegt, het is een mannenclub, dan mogen alleen vrouwen 
binnenkomen. Bij ons mochten zowel mannen als vrouwen komen. Maar bij de ene paste het 
meer dan bij de andere hé.” Daniel sluit zich hierbij aan, er waren ook vrouwen aanwezig, 
ook vrouwen die vaak het woord namen.  
 
Samenvattend blijkt de meerderheid van de vrouwen de vakbond als een mannenclub of een 
mannenbastion te hebben ervaren. De vakbondleiding (mannen) hield nauwelijks rekening 
met de andere ‘culturele sfeer’ waarin vrouwen leefden. Vrouwen vormden weliswaar 
potentiële leden maar er werd zeker geen overbodige aandacht aan besteed. Bij de mannen 
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onderschrijft slechts één iemand de stelling dat de vakbond een mannenclub was, nl. Eugeen. 
De overige mannen vinden de benaming hetzij te extreem, hetzij onjuist.  
 

M. Expliciete machtsuitoefening in de vakbond  
 
Expliciete machtsrelaties worden hier opgevat als ‘de macht om beslissingen over anderen te 
nemen, om hun gedrag te beïnvloeden’. Dit is de eerste vorm van macht die we in ons 
conceptueel kader hebben onderscheiden. Enkel Solange heeft in de vakbond expliciete 
machtsverschillen tussen mannen en vrouwen ervaren. Ze stelt dat ze niet goed overweg kon 
met de wijze hoe ze met vrouwen omgingen in de vakbond en in het bestuur: “Als je iets zei 
of je had een vraag die niet zinde met hetgeen ze zelf in gedachten hadden – hun ‘mind’ – dan 
kreeg je een antwoord dat je de volgende keer je mond niet meer durfde open doen.”  220 Op 
Solange heeft dit effectief een invloed gehad, in die zin dat ze op vergaderingen inderdaad 
niets meer ging zeggen en enkel nog luisterde.  
 
Maria, Nicole en Noëlla voelden op bepaalde momenten soms pogingen van mannen om het 
gedrag van vrouwen in de vakbond of op vergaderingen te beïnvloeden, maar deze pogingen 
zijn nooit uitgemond in feitelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. In tegenstelling tot 
Solange. We maken dus een onderscheid tussen feitelijke machtsuitoefening van mannen  
naar vrouwen enerzijds (Solange), en mislukte pogingen daartoe anderzijds. Volgens Maria 
werden mannen serieuzer genomen en makkelijker op hun woord geloofd dan vrouwen. De 
opvatting dat mannen rationeler zijn zat volgens haar impliciet nog ingebakken. Dit idee haalt 
ze uit de ervaring dat zij ooit op een vergadering eens iets zei, waarop de zaal niet erg 
enthousiast reageerde. “Een beetje later zei een man identiek hetzelfde en dat vond iedereen 
plots fantastisch. Die man zei dan wel: ik heb hetzelfde gezegd als Maria. Er was dus wel 
sprake van collegialiteit.” 221 Een andere treffende illustratie hiervan ligt eveneens in een 
ervaring van Maria: “Toen ik op de scène sprong en een betoog deed, dan riep er iemand uit 
de zaal: ‘Heeft uw man dat opgeschreven?”222 Blijkbaar werd de macht die mannen over 
vrouwen konden uitoefenen gelegitimeerd doorheen een scheiding die men maakte tussen 
mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Hetzelfde gebeurde bij Nicole, over wie een man ooit 
zei: “Dat is eigenlijk vreemd met Nicole, maar die wil zo eigenlijk behandeld worden als een 
man.” 223, alsof een vrouw minder serieus wilde genomen worden dan een man. Noëlla stelt 
dat mannen soms probeerden macht uit te oefenen door te roepen en te tieren op 
vergaderingen en door hun persoonlijke ambities voor te nemen op sociale kwesties: “(…) 
vrouwen moeten echt wel opkomen hoor, en blijven opkomen. Want dat zit zo in de natuur van 
de mens, de man wil de vrouw altijd overvleugelen. En waar dat niet het geval is, dat is mijn 
inziens hé, daar heeft de vrouw gevochten. (…) Mannen hébben dat, die willen 
domineren.”224 Bij Noëlla lukte hen dit echter niet. Zij stak altijd rustig haar hand op wanneer 
ze iets te vertellen had. Toen zwegen de anderen en werd er naar haar geluisterd. 

                                                

 
Volgens alle respondenten was het wel zo dat iedereen het woord mocht nemen. Afgezien van 
een beperkt aantal ervaringen, hing de mate waarin er naar iemand geluisterd werd, niet 
zozeer af van het geslacht, maar eerder van de inhoud van de gegeven toespraak. Maria, Els 
en Sibylle hadden zelfs soms het gevoel dat, als ze over iets moest onderhandelen, ze als 

 
220 Thys Solange, Sint-Denijs-Westrem, geïnterviewd op 4 februari 2007. 
221 Poelmans Maria, Hoboken, geïnterviewd op 18 november 2007. 
222 Poelmans Maria, Hoboken, geïnterviewd op 18 november 2007. 
223 Rowan Nicole, Sint-Amandsberg, geïnterviewd op 23 november 2007. 
224 Schouppe Noëlla, Ninove, geïnterviewd op 31 januari 2008. 
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vrouw eigenlijk een voordeel hadden. De mannen waren vriendelijk, omdat zij knappe, jonge 
dames waren.  
 
Wanneer we het hebben over de mate waarin vrouwen erin slaagden macht uit te oefenen, 
speelde bovenstaande gegeven mogelijk in hun voordeel. Echter, het feit dat ze 
ondervertegenwoordigd waren, was ook een nadeel. Hierbij wierpen we de vraag op in welke 
mate kwantitatieve verschillen tot machtsrelaties konden leiden. Geen van de respondenten 
vindt dat het minderheidsoptreden van vrouwen mannen aanzette tot machtsuitoefening. Wel 
geven ze aan dat het voor een minderheid, los van geslachtsverschillen, moeilijker was om 
iets te bereiken of tegen de meerderheid op te boksen. Zo stelt Solange dat zij machteloos was 
in haar strijd voor het kraamverlof doordat ze met te weinig waren. Nicole is hiermee 
akkoord. “De stem van de meerderheid zal toch wel iets doen. Maar dat geldt dan ook voor 
vrouwen. (…) Maar dan moeten ze wel naar de vergaderingen en zo gaan, natuurlijk…” 225 
Vrouwen moesten, om macht te verkrijgen, naar vergaderingen komen en zich kandidaat 
stellen. Dan kwam het er op aan om op vrouwen te stemmen, zodanig dat zij verkozen werden 
en dat ze een zekere macht konden verkrijgen. De machtsverschillen waren dan te wijten aan 
het gebrek aan initiatief bij de vrouw en aan het stemgedrag van de leden. Francine 
daarentegen onderschrijft deze stelling niet en vond het niet erg dat er weinig vrouwen in de 
vakbond zaten: “Eigenlijk heb ik daar nooit een probleem mee gehad. Het is natuurlijk 
aangenamer als er meer vrouwen zijn, maar ik heb er nooit een probleem mee gehad.” 226 
Samen met haar ontkennen alle mannen de stelling:  “Ik heb niet de indruk dat vrouwen daar 
minder aan bod kwamen dan de mannen. Maar ze waren gewoon minder in aantal, dat is een 
feit. Maar ik heb niet de indruk dat zij die er waren niet aan bod kwamen.” 227 Mannen als 
Edmond deden bovendien altijd hun best vrouwen een stem te geven: “De betrokkenheid van 
het vrouwelijke element van de ACOD, van het laagste element tot het hoogste niveau, het is 
altijd duwen geweest van allez meisjes kom, doe uw best.” 228  
 
Ten tweede moeten we een onderscheid maken tussen machtsuitoefening van mannen naar 
vrouwen toe enerzijds, en van mannen naar zowel mannen als vrouwen toe anderzijds. Met dit 
laatste doelen we op machtsrelaties tussen de top en de basis van de vakbond, waarbij de top 
enkel uit mannen bestond. Dergelijke machtsverschillen worden door alle vrouwen 
aangegeven: “Je kreeg telkens hetzelfde fenomeen, zowel naar mannen als naar vrouwen, als 
je kritische vragen stelde (…) je soms publiekelijk een raar antwoord kreeg op je vraag.” 229 
Vragen werden soms afgeblokt. Echter, door samen te spannen kon de basis een tegenwicht 
bieden tegen de macht van de vakbondstop: “Als de basis zich genoeg roert, dan kan het er 
eerlijk aan toegaan in de vakbond. (…) Maar als de basis zich niet roert, dan doen ze 
niets.”230 Sibylle is het overwegend met deze visie eens. Ze benadert dit gegeven erg kritisch: 
“Het ligt niet alleen bij de vakbond, maar ook bij het individu. Men zal niet expliciet macht 
over je kunnen uitoefenen als je dit niet toelaat. (…) Het ligt gewoon aan de persoon zelf.” 231 
De macht die uitgeoefend werd over zowel mannen als vrouwen heeft volgens haar vooral te 
maken met het karakter van die personen. Ze hanteert een interne attributiestijl.  
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Samenvattend merken we op dat er geen of erg weinig expliciete machtsrelaties voorkwamen 
tussen mannen en vrouwen in de vakbondsorganen. Als er al sprake was van 
machtsverschillen, lag dit niet hoofdzakelijk bij de vakbond en de mannen in de vakbond, 
maar ook bij de vrouwen zelf. Zij namen vaak geen initiatief of hadden in hun stemgedrag een 
mannelijke voorkeur. De mannen die we interviewden zijn het met deze stellingen eens en 
geven aan dat zij nooit een vrouw hinderden of afblokten: “Dat mannen vrouwen het woord 
zouden ontnemen of wat grover zouden zijn naar vrouwen toe, dat is mij nooit opgevallen 
neen.” 232, zegt Frank. René stelt dan weer: “Ik denk niet dat de meningen werden afgewezen 
omdat ze van vrouwen kwamen. Die indruk heb ik niet.” 233 Vrouwen konden evengoed als 
mannen de macht nemen en macht uitoefenen: “Vrouwen kunnen evengoed als mannen de 
beslissingen mee beïnvloeden door gewoon als lid naar de vergaderingen te gaan. Ze konden 
zich eveneens kandidaat stellen. Dus ook vrouwen konden macht verkrijgen, het was zeker 
niet zo dat de mannen alle macht voor zichzelf wilden of in handen van mannelijke leden 
wilden houden.” 234 Macht was niet zomaar iets wat je verdiende op basis van geslacht, maar 
was iets wat je pas echt kreeg wanneer je iets gerealiseerd had, waardoor men op je ging 
stemmen. Dat er vanwege de vakbondstop wel machtsuitoefening kon zijn naar zowel 
vrouwen als mannen, hebben de mannen in de interviews bevestigd.  
 

N. Impliciet kunnen bepalen van de agenda  
 

Het impliciet kunnen bepalen van de agenda werd als concept opgenomen onder een tweede 
vorm van macht, die de mogelijkheid aanreikt om ervoor te zorgen dat bepaalde onderwerpen 
op de agenda komen, meer bepaald de capaciteiten biedt om te verhinderen dat bepaalde 
voorstellen aan bod komen en beslissingen daaromtrent genomen worden. We gingen daarom 
op zoek naar de mate waarin mannen deze capaciteiten op een impliciete manier kunnen 
uitoefenen op de voorstellen van vrouwen in de vakbond.  
 
Op het eerste gezicht ervaren de door ons bevraagde vrouwen deze impliciete macht niet. Uit 
hun verhalen blijkt wel dat vrouwen minder dan mannen initiatieven namen om een voorstel 
aan bod te laten komen. We kunnen ons afvragen waar dit vandaan kwam. Een tweede vorm 
van impliciete machtsuitoefening vonden we terug bij Sibylle en Nicole. Sibylle wijst erop dat 
vrouwen soms omwille van hun ‘babe-gehalte’ in de vakbond of in belangrijke organen 
daarvan geïntegreerd werden, om naar het voetvolk bepaalde boodschappen over te dragen. 
Zo liet Sibylle zich op jonge leeftijd meeslepen door de ‘ban van de vakbond’. In plaats van 
haar eigen mening te geven, haalde ze punten aan die op de agenda van de vakbond stonden, 
en die door topmensen als opdracht aan haar gegeven werden. Bijvoorbeeld in de uizending in 
‘Echo’: “Bij die uitzending, ik heb toen een opdracht gekregen van: ’gij zult dat vertellen’. En 
ik heb dat gedaan. Maar ik heb achteraf gedacht van, zo hebben zij mij voor hun kar kunnen 
spannen.” 235 Nicole spreekt in dit opzicht van ‘excuus-Truzen’ in de vakbond.  
 
Naast deze impliciete machtsrelaties tussen de geslachten in de vakbond, is er opnieuw ook 
een vorm van impliciete machtsuitoefening van de vakbondstop over de leden te bekennen: 
“Je kreeg telkens hetzelfde fenomeen, zowel naar mannen als naar vrouwen, als je kritische 
vragen stelde (…) dan leidde men je in  het bestuur in en werd je op die manier monddood 

                                                 
232 Beke Frank, Gent, geïnterviewd op 5 maart 2008. 
233 Bauwens René, Sint-Denijs-Westrem, geïnterviewd op 4 februari 2007. 
234 Vermeulen Eddy, Gent, geïnterviewd op 13 februari 2008. 
235 Snoeck Sibylle, Deurne, geïnterviewd op 18 november 2007. 

 86



gemaakt.” 236 Men slorpte mensen op in het bestuur om tegenstand vanuit de basis te kunnen 
verhinderen. Ook uit het verhaal van Francine blijkt dat vele bestuursleden opgezogen werden 
in de agendapunten van de vakbond. Ze geeft aan dat haar strijdpunten volledig kaderden in 
wat haar verteld werd dat ze moest doen: “Dat was een pakket. En je wordt daar in 
meegetrokken, in opgezogen. En je doet mee.”  237 Op die manier had zij als bestuurslid wel 
de macht om mee iets te realiseren en om ervoor te zorgen dat bepaalde onderwerpen of 
strijdpunten erdoor kwamen. Maar eigenlijk waren haar strijdpunten ingegeven door de top.  
 
Onder een tweede vorm van subtiele machtsuitoefening haalt Solange aan dat ze soms de 
indruk had dat het bestuur de oplossingen reeds in de agenda steken had. Ook Maria haalt 
subtiele machtsuitoefening op dit vlak aan: “Naar buiten toe hebben alle leden de kans om 
beslissingen mee te beïnvloeden, en op vlak van de door het bestuur voorgestelde 
agendapunten was dit ook zo. Maar tegelijkertijd is het wel nog steeds het bestuur die bepaalt 
wat wel en wat niet op de agenda komt.” 238 Ook bij Sibylle vinden we dit terug: “Het is ook 
het bureau die bepaalde welke elementen er op de agenda konden komen. Wat het bureau niet 
toeliet, was geen mogelijke optie. Wat beleidsmensen van hogerhand als belangrijk erkennen, 
dit wordt aangeboden, de rest niet. De basis beslist dus eigenlijk niet helemaal mee.” 239 Op 
de vergaderingen van het Nationaal Uitvoerend Bureau was men zich bovendien zelf bewust 
van het feit dat dergelijke processen speelden. In de notulen nr. 20, naar aanleiding van de 
vergadering van 19 december 1966, stelde men letterlijk: “Wij moeten ons wel onthouden van 
elke beoordeling van deze “concrete” voorstellen, want de toekomst zal ons moeten uitwijzen 
wat ze voor “concreets” inhouden.” 240, wat aangeeft dat vele voorstellen in werkelijkheid 
dode letter bleven, ook voorstellen inzake het statuut van de vrouwen. 
 
Toch konden de leden weerstand bieden tegen het bestuur of de topmensen uit de vakbond. 
Maria heeft het dan over ‘demagoog zijn’, een vaardigheid die vrouwen evengoed als mannen 
onder de knie kunnen krijgen. Vormen van weerstand zien we opduiken bij vrouwen als 
Sibylle of Nicole. Nicole bewees dat ze invloed kon uitoefenen op de agenda, wanneer ze 
succesvol inging tegen ‘manipulatieve’ figuren uit de vakbond.  
 
De mannen schetsen ons een gelijkaardig beeld. Daniel haalt onrechtstreeks aan dat er tussen 
mannen en vrouwen wel eens onzichtbare processen van machtsuitoefening konden spelen. 
Door er de nadruk op te leggen dat vrouwen een erg sterke persoonlijkheid en veel lef 
moesten hebben vooraleer ze iets konden of durfden realiseren op vergaderingen, haalt hij aan 
dat er impliciet een aantal vooroordelen ten opzichte van dergelijke actieve vrouwen waren. 
Voor mannen was dit lef blijkbaar niet zo’n belangrijke vereiste. Eugeen vertelt expliciet dat 
er vanwege de mannen toch soms op een impliciete manier geprobeerd werd vrouwen het 
zwijgen op te leggen: “Jah, dikwijls met te paaien zeker hé, (lacht) ja, ik kan het niet anders 
noemen. Zo van te zeggen we zullen daar aandacht aan besteden, we zullen daar rekening 
mee houden, enzovoort.  Zeker niet van slechte wil, maar de doorstroming die was er niet, dat 
is juist.” 241 Dit toont aan dat men er onbewust toe bijdroeg dat bepaalde punten niet 
doorstroomden. Daarnaast vonden er volgens Daniel ook tussen de top en de basis impliciete 
machtsprocessen plaats. Men hanteerde in de vakbond soms een techniek waarbij men op een 
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subtiele manier probeerde om de beslissing in het eigen voordeel te laten uitdraaien: “Een 
vergadering die om 8u begint… dan is het soms half twaalf, twaalf uur, vooraleer er dan 
eindelijk kon gestemd worden… En de vermoeidheid slaat toe. (…) Ik vind dat dit wel soms de 
beslissing beïnvloed heeft. Mensen keuren iets goed om er vanaf te zijn.” 242 
 

O. Gendergerelateerde, onzichtbare machtsprocessen t.a.v. vrouwen in de 
vakbond  

 
Dit is wat we in ons conceptueel kader opnamen onder een derde vorm van macht. Het 
dominante discours van de cultuur en tijdsgeest beïnvloedt vrouwen en mannen in hun 
keuzes, behoeften, interesses, ambities. D.w.z. dat de keuzes en interesses van mannen en 
vrouwen het individuele niveau overstijgen, en mee gevormd worden door maatschappelijke, 
culturele en structurele factoren. Zo voelen mannen zich volgens onze vrouwelijke 
respondenten minder aangesproken tot bepaalde onderwerpen, zoals kraamverlof:“Dat waren 
mannen hé. En dat gaan jullie waarschijnlijk niet ervaren in deze generatie. Maar toen waren 
mannen met mannendingen bezig, en vrouwen met vrouwendingen.” 243 Op een zelfde manier 
vonden mannen en vrouwen het vanzelfsprekend dat mannen de kostwinner waren en dat 
vrouwen instonden voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Gevolg is dat vele 
vrouwen hun ambities spontaan in de richting van de algemeen aanvaarde verwachtingen 
bijstelden: “Al te veel vooroordelen remmen nog de oriëntatie van de vrouwelijke 
arbeidskrachten. Vooroordelen van sociale aard, die trouwens door de vrouwen zelf in de 
eerste plaats overwonnen dienen.” 244 Deze problemen dienden volgens het ABVV opgelost 
te worden door de vakbeweging waartoe de arbeidende vrouw moest toetreden om zo doende 
alle krachten te bundelen. 
 
Dergelijke processen waarbij vrouwen zich aan het verwachte patroon aanpasten, vinden we 
echter lang niet bij alle door ons bevraagde vrouwen terug. Negen van de elf vrouwen wijken 
eerder af van wat maatschappelijk gezien van een vrouw verwacht werd. Het valt op dat de 
vrouwen zelf zich niet bewust waren van het spelen van dergelijke processen, noch de 
vrouwen die zich in de voorgeconstrueerde categorieën schikten, noch degene die daarvan 
afweken. De manier waarop dit gebeurde vond plaats doorheen complexe processen van 
gender scripts, gender habitus en de vorming van alternatieve discoursen. Een uitgebreide 
analyse hiervan vertrekt vanuit een poststructurele definiëring van gender en komt aan bod in 
onze discussie.  
 
Ook de mannen lijken zich niet bewust te zijn van deze processen. Enkel Frank en Eric geven 
aan hoe de ‘biomacht’ kon spelen. Frank stelt dat vrouwen het inderdaad moeilijk hadden om 
door de sluizen te geraken, doordat de jaren zestig vooral een klassieke mannenmaatschappij 
was. De rollen die vrouwen vervulden hingen erg nauw samen met een lange traditie van de 
taakverdeling binnen het gezin, waarbij vrouwen de verzorgende taken moesten opnemen en 
mannen de kostwinner waren. Vrouwen pasten zich vaak nog in dit patroon in, volgens Frank. 
De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de hoofdbesturen lag dan niet aan het gebrek 
aan ambitie bij de vrouwen, maar enkel bij de jarenlange tradities, de gewoonten van de 
mensen, bij de tijdsgeest, en het feit dat vrouwen zich daarin inpasten. Vrouwen gaven 
zichzelf vorm op een door anderen meebepaalde manier. Ook volgens Eric is er een fenomeen 
waarbij vrouwen en mannen zich in bepaalde categorieën gingen schikken. Vaak was men 
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243 Thys Solange, Sint-Denijs-Westrem, geïnterviewd op 4 februari 2007. 
244 Delourme, A. (1963). Voor de arbeidende vrouw, naar nieuwe perspectieven. De Werker, 19 (49), 1.  
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zich daar niet van bewust. Je moest al heel kritisch zijn om dat in te zien en daar een andere 
aanpak tegenover te stellen. Mensen liepen liever mee dan dat ze bepaalde zaken in vraag 
stelden.  
 

2.3.5 ‘Gelijkheid’ als juridisch concept? 
 
Omdat de definiëring van gelijkheid een invloed heeft op (het beleid dat ingrijpt in) de 
vertegenwoordiging voor en door vrouwen, gingen we na hoe gelijkheid door de respondenten 
opgevat wordt, en probeerden we een idee te krijgen van de manier waarop dit concept in hun 
beleving in de toenmalige maatschappij werd ingevuld. 
 

A. Gelijke rechten  
 
Uit de interviews blijkt dat mannelijke en vrouwelijke leerkrachten in het onderwijs gelijke 
rechten hadden. Vrouwen hadden het recht om door te stoten of om een leidinggevende 
functie op te nemen. Op enkele respondenten na geven ze allen aan dat er reeds gelijk loon 
voor gelijk werk was. Hetzelfde geldt voor het OCMW en de PMS-centra. Ook de 
studierechten van jongens en meisjes waren op alle opleidingsniveaus gelijk.  
 
De respondenten beklemtonen dat er ook in de vakbond gelijke rechten voor mannen en 
vrouwen waren: “Ze hebben alle kansen gehad, ik zal dat eens heel cru zeggen.”245  Zowel 
vrouwen als mannen konden lid worden, mochten aanwezig zijn op vergaderingen, mochten 
op vergaderingen het woord nemen en naar beide werd er geluisterd. In theorie hadden 
vrouwen dezelfde rechten en kansen om door te stoten, zolang ze ambitieus, geïnteresseerd en 
capabel waren. Zo werden Noëlla en Els zelf gevraagd om taken op te nemen in de vakbond.  
 
Ruimer hadden vrouwen echter nog niet altijd gelijke rechten, omdat er in andere sectoren wel 
nog (loon)verschillen en verschillen in rechten waren. De gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen was in de jaren zestig bijgevolg nog een utopie, een idealisme van een minderheid. 
Het was enkel een realiteit in het onderwijs en in enkele andere zachte sectoren. Deze 
vrouwvriendelijkheid van het onderwijs was volgens hen te wijten aan de snelle 
vervrouwelijking van deze sector. 
 

B. Gelijke kansen  
 

Alle vrouwen halen in de interviews zelf aan dat de toegekende rechten niet steeds in gelijke 
mate werden aangewend of toegepast, waardoor de gelijke rechten niet uitmondden in 
gelijkheid in realiteit, maar enkel in theorie. De redenen hiervoor lagen in de heersende 
mentaliteiten en het moederschap. Het gemaakte onderscheid tussen gelijke rechten en gelijke 
kansen kwam feitelijk neer op het complexe samenspel van drempels die vrouwen ervan 
weerhielden hun rechten aan te grijpen om door te kunnen stoten in de vakbond. Zoals uit de 
bespreking van deze drempels blijkt, slaagden een beperkt aantal vrouwen erin om voor 
zichzelf gelijke kansen te realiseren. Anderen hebben hun vakbondsengagement stopgezet, 
wat aantoont dat ze hun rechten aanvankelijk aangrepen, maar deze nadien lieten schieten 
(Maria en Solange).  Dora had geen gelijke kansen op dit vlak, aangezien de verzorgende 
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taken die haar als vrouw toebedeeld werden haar kansen om door te stoten in het onderwijs en 
in de vakbond verkleinden.  
 
Dat vrouwen hun gelijke rechten werkelijk aangrepen en omzetten in gelijke kansen, was 
zeker geen evidentie. Noëlla en Els b.v. moesten op hun rechten attent gemaakt worden. Els 
zegt: “Maar mij hebben ze dat ook moeten zeggen. Ik werkte toen in het pedagogisch centrum 
en ik werkte samen met drie inspecteurs. En goed, die examens werden uitgeschreven, die 
jobs kwamen vrij en ik ben hem daar nog altijd dankbaar voor. Één van die inspecteurs zei 
‘Els, jij moet zeker meedoen’. Ik zei, ‘Meedoen’? Het was precies alsof ik het in Keulen 
hoorde donderen. Ik heb dan meegedaan. Iemand moest u dat zo gelijk zeggen als vrouw vind 
ik. Ik heb er weinig geweten die ja, iemand moest u zo lijk een duwtje geven. Je dacht er zo 
niet aan van, ja, dat is ook voor mij.”246  We kunnen besluiten dat mannen zeker openstonden 
voor vrouwen, aangezien zij hen indien nodig een extra duwtje gaven. Dit is trouwens iets wat 
ook blijkt uit de verhalen van de mannen. De moeilijkheid om de brug van gelijke rechten 
naar gelijke kansen te slaan lag volgens de meeste mannen niet in de kansen die de vakbond 
creëerde. Wanneer vrouwen zich kandidaat stelden, dan werden ze immers vaak ook 
verkozen. “Dat was zo ‘Ah, het is ne keer een vrouw die komt, die moeten we erbij hebben.’ 
En dan werd die verkozen.”247 De moeilijkheden lagen eerder in de kansen die vrouwen 
vanuit algemeen maatschappelijk vlak verkregen (moederschap en tradities). Eric schetst dit 
door de gelijke rechten in termen van een onderhandelingscultuur te omschrijven, waarin 
vrouwen een even sterke positie innamen als mannen. De kloof met gelijke kansen bleek dan 
uit het feit dat de onderhandelingen er toch nog vaak op uitdraaiden dat de vrouwen het 
leeuwendeel van de huishoudelijke en verzorgende taken op zich namen: “Als het ging om 
bevorderingen, werd de vrouw toch benadeeld omdat ze minder tijd had om haar curriculum 
in orde te krijgen in vergelijking met mannen. Maar dat was wel een punt dat op dat ogenblik 
niet op die manier ter sprake kwam.”248 Dan hadden vrouwen ook minder tijd om er een 
vrijwillig vakbondsengagement bij te nemen.  
 
Een andere opvatting vinden we terug bij René. In tegenstelling tot Eddy, Daniel en Eric stelt 
hij dat de vakbond toch een barrière kon vormen voor de vertaalslag naar gelijke kansen. 
Meer bepaald ging het dan volgens hem om het stemgedrag van de leden: “Het kwam er juist 
op aan om een beetje haar op uw tanden te hebben.”249 De oorzaken voor ongelijke kansen 
lagen volgens hem niet enkel buiten de vakbondsstructuren, maar ook erbinnen.   
 

C. Gelijke uitkomsten  
 

Uit de ervaringen van de respondenten blijkt dat gelijke uitkomsten er heel zeker nog niet 
waren. “Dit was meer ‘wishful thinking’ dan echte realiteit. (…) Men evolueert natuurlijk in 
die richting, maar heel traag.” 250 Het feit dat er maar zo weinig vrouwen in de besturen 
zaten, en al helemaal geen in de hoofdbesturen, toont aan dat de uitkomsten voor vrouwen en 
mannen niet gelijk waren.  
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2.3.6 Evoluties en tijdsgeest 
 
Om een duidelijk beeld te schetsen van de integratie van de vrouw in ACOD-Onderwijs in de 
periode van de jaren zestig, bevroegen we de respondenten eveneens naar een aantal evoluties 
en ontwikkelingen in de maatschappelijke context van toen. Hieronder trachten we een 
sfeerbeeld te geven van de toenmalige tijdsgeest, waarbij we inzoomen op het aantal vrouwen 
in de vakbond, een mogelijke evolutie op vlak van vrouwelijke inbreng, emancipatieprocessen 
in het algemeen en van vrouwen in het bijzonder en de economische inkadering, met de 
gouden jaren als uitgangspunt. 
 

A. Gouden jaren en economische evoluties 
 
Het percentage vrouwentewerkstelling werd in de loop van de jaren zestig sterk opgevoerd, 
een gegeven dat zowel door onze respondenten, de ABVV als de vrouwencommissie wordt 
bevestigd. De activiteitsgraad van de vrouwen tussen 15 en 60 jaar bedroeg in 1961 32,5%. 
Dit werd in de loop van de jaren zestig geleidelijk opgevoerd tot 37,4% in 1970.251 De 
meerderheid der werkneemster vinden we bovendien bij de gehuwde vrouwen terug: “In 1961 
zijn 52,8 % van de actieve vrouwen gehuwd”, dit in tegenstelling tot eind jaren veertig, waar 
dit percentage slechts 39,7 bedroeg.252 Dit bracht een stijging met zich mee van het aantal 
vrouwen werkzaam in het onderwijs: “Door het toenemende aantal beroepen komen steeds 
meer arbeidsplaatsen voor vrouwen open… Gelukkig ziet men in het middelbaar en hoger 
onderwijs steeds meer meisjes en vrouwen, waardoor ook intellectuele beroepen steeds meer 
door vrouwen kunnen worden uitgeoefend. (…) Vooral naar de dienstensector is de 
verschuiving erg groot.” 253 Bovendien vonden vrouwen in de loop van de jaren zestig steeds 
meer redenen om buitenshuis te gaan werken. Zo speelden – naast de noodzaak van een groter 
inkomen – vrijwaring tegen het risico van werkloosheid van de echtgenoot, de behoefte aan 
een werkkring buitenshuis, gebrek aan voldoening door huishoudelijk werk en de wens 
zelfstandig te zijn een grote rol. Deze motieven wijzen erop dat, zelfs als de economische 
overwegingen niet doorslaggevend waren, de vrouw ging werken uit behoefte aan 
zelfstandigheid en persoonlijk evenwicht; de wens om met de man gelijkgeschakeld te 
worden speelde daarbij ongetwijfeld een rol. Op die manier is “de opneming in de wereld van 
de arbeid voor de vrouw de voornaamste stuwkracht van haar ontvoogding”. 254 Dat de 
verschuiving van tewerkgestelde vrouwen vooral naar de tertiaire sector erg groot was, werd 
door de vrouwencommissie ook opgemerkt en in vraag gesteld: “Een algemene vaststelling 
dringt zich echter op, de arbeidsters blijven in enkele economische sectoren geconcentreerd 
en het niveau van de beklede betrekkingen blijft zeer laag.” 255 Op die manier ontstond een 
‘ghetto’ van vrouwenarbeid256, die samenging met een zogenaamde ‘inferiorisering’ van 
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vrouwen(arbeid), nl. een toeleiding van vrouwen naar de ‘secundaire arbeidsmarkt’.257 
Daarom streefden de vrouwencommissie en de ABVV aan werkgeverzijde naar een 
openstelling van de sectoren voor vrouwen, zodat ook hun bevorderingkansen konden 
verhogen, en ook naar een hervormde opleiding voor meisjes die hen meer 
toekomstperspectieven moest bieden. Immers, “de toeneming van het aantal studentinnen in 
alle sektoren en op alle niveaus van het onderwijs is geweldig, maar de schooloriëntering van 
de meisjes blijft sterk door de tradities beïnvloed.” 258 Hetzelfde was waar voor de toetreding 
van vrouwen tot het onderwijsberoep. De stijging van het aantal vrouwen in de sector van het 
onderwijs lag immers heel dikwijls in het verlengde van de aan vrouwen toebedachte 
verzorgende en dienstverlenende functies als huisvrouw.259  
 
De door ons bevraagde vrouwen bevestigen de toename van de vrouwentewerkstelling in het 
onderwijs. De redenen hiervoor waren uiteenlopend. Volgens Vera gingen veel vrouwen in 
het onderwijs omdat men daar vertrok van gelijke kansen en gelijke mogelijkheden. Volgens 
Els, Josiane, Dora, Nicole, Frank, Eddy, Eric en Daniel lag de makkelijke combinatie met het 
moederschap en het gezinsleven hieraan ten gronde: “Zo kan ze een beroepsactiviteit 
uitoefenen en ook voor haar gezin zorgen. Het is ook een soort emancipatie van te kunnen 
kiezen. Dus als je dan voor onderwijzeres kiest, zou dat  bewust kunnen zijn geweest.” 260 
Toch bleef het aantal meisjes aan de universiteit een eerder uitzonderlijk gegeven: “Wij zaten 
eigenlijk op de twee eerste rijen vooraan in het grote auditorium. Die twee eerste rijen waren 
de meisjes. En dan durfden wij bijna niet achterom kijken, van die massa jongens die daar 
achter ons zaten. Ja, dat was eigenlijk…” 261 In tegenstelling tot deze vrouwen stelde de 
vakbond de beperkte aanwezigheid van het aantal meisjes in vergelijking met het aantal 
jongens niet als een sociaal probleem aan de kaak. Men besteedde veel aandacht aan de 
democratisering van het universitair onderwijs, maar focuste daarbij op de arbeidersklasse.262 
Bij democratisering en uitbreiding van universiteiten werd gender niet als een topic 
aangesneden waarlangs ongelijke mogelijkheden konden ontstaan.  
 
Volgens Sibylle kozen mannen hoe langer hoe meer voor beroepen met meer doorgroei- en 
bevorderingsmogelijkheden. Daardoor kwamen er in het onderwijs veel plaatsen vrij voor 
vrouwen. Nicole is het hiermee eens: “Alle beroepen waar het slecht begint te gaan, worden 
opgenomen door vrouwen. Dat is dus een algemene tendens. (…) Dat is een constante.” 263 
En verder zegt ze: “Ik denk dat de mannen het zinkend schip hebben verlaten, waardoor dit 
vrij kwam voor de vrouw.” 264 Eenzelfde gedachtegang vinden we terug in de resolutie van 
het nationaal congres van mei 1965: “certaines fonctions sont en général réservées aux 
femmes et, comme dans le secteur privé, ce sont très souvent celles dont les rémunérations 
sont proportionnellement les moins élevées et dont les possibilités de carrière sont les plus 
réduites.” 265 Kunnen we hieruit afleiden dat de devaluatie van het onderwijzersberoep de 
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oorzaak was van de feminisering ervan, eerder dan omgekeerd? Sociologisch is dit een zeer 
interessante vaststelling. De alom bekende uitspraak van Evelyne Sullerot “Quand une 
fonction se dévalorise, elle se féminise… Quand une fonction se féminise, elle se 
dévalorise. ”266 wordt hiermee bevestigd. Althans het eerste gedeelte. Voor het vervolg van 
haar redenering vonden wij daarentegen geen evidentie terug.  
 
Ook de ACOD ging op zoek naar redenen voor de feminisering van het onderwijzend beroep. 
De Tribune geeft als oorzaken eveneens aan dat mannen omwille van beroepsredenen en het 
ontstaan van nieuwe beroepen de andere beroepen verkozen. Een loopbaanperspectief 
nodigde hen uit een beroep met hogere lonen, minder overplaatsingen en meer 
promotiekansen te vervullen. Daarnaast speelden ook administratieve redenen een rol:  “Deze 
uiteenlopende kwalen veroorzaken bij het personeel ontmoediging en leiden tot een 
ontwaarding van de goede faam van het beroep.”267 Voor meisjes kon het 
onderwijzersberoep echter een belangrijke uitdaging betekenen, dit in vergelijking met de 
positie die zij de periode daarvoor op de arbeidsmarkt bekleedden. “De volledige integratie 
van de vrouw in het bedrijfsleven is nog nergens volledig tot stand gekomen; de toeneming 
van het aantal vrouwen heeft zich toegespitst in die beroepen en werkzaamheden, die de 
mannen het mins 268t ambiëren.”   

                                                

 

B. Stijging van het aantal vrouwen in ACOD-Onderwijs? 
 
Op basis van de hierboven aangehaalde stijging van het aantal vrouwelijke leerkrachten, 
verwachten we ook een stijging van het aantal vrouwen in ACOD-Onderwijs. Cijfergegevens 
die deze veronderstelling kunnen ondersteunen, hebben we jammer genoeg niet 
teruggevonden. In elk geval staat het buiten kijf dat het ledental in de loop van de jaren zestig 
sterk is gestegen, maar doordat er geen opsplitsing wordt gemaakt naar geslacht kunnen we 
geen uitspraken doen over het aandeel vrouwelijke leden. 
 
Vanuit de interviews stellen we echter vast dat van een spectaculaire stijging van het aantal 
vrouwen niet echt sprake was. Enkel Maria, Dora, Francine, Noëlla, Daniel, Eddy, Eugeen en 
Frank merkten een kleine stijging op. De vrouwen werden echter geen lid omdat ze ‘wakker’ 
werden, maar om hun veiligheid te garanderen.  
 

C. Evolutie op vlak van vrouwelijke inbreng? 
 
Zeven vrouwen zien in de jaren ’60 zeer weinig evolutie op het vlak van vrouwelijke inbreng 
in de vakbond. Mannen als Eugeen en Edmond deden hun best om hierin een evolutie te 
bekomen. Op elk congres waren er volgens Eugeen oproepen voor kandidatuurstelling voor 
vrouwelijke kandidaten. Dit was voortdurend met hetzelfde argument: “Ge beklaagt er u over 
dat uw problemen te weinig aan bod komen, stel u dan kandidaat.” 269 Edmond spoorde 
vrouwen aan om de vormingen in Zeezicht  en/of de opstapcursussen te volgen. Deze zouden 
volgens hem zeker hun effect niet gemist hebben. Ze creëerden een bewustzijn bij vrouwen, 
een verhoogde zelfzekerheid en de nodige vergadervaardigheden. Ondanks het feit dat dit 

 
266 Sullerot, E. (1978). Le fait féminin. Qu’est-ce qu’une femme? Paris: Fayard. 
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aanvankelijk weinig kandidaatstellingen vanwege vrouwen met zich meebracht, kon de 
emancipatie toch beginnen, ook op syndicaal vlak.  
 
Omdat de vakbond onlosmakelijk verbonden is met de samenleving waarin ze functioneert, 
zijn ook de evoluties op maatschappelijk vlak het vermelden waard. De emancipatieprocessen 
die optraden brachten een stijging van vrouwelijke inbreng met zich mee, maar dit sijpelde 
nog niet door tot de leidinggevende domeinen, ook niet in de vakbond. Volgens Daniel was de 
maatschappij daar – gezien de onderdrukte situatie van waaruit de vrouw kwam – nog niet 
klaar voor: “(…) Dus van die situatie is de vrouw gekomen. En nu verwacht je ineens dat de 
vrouw de leiding gaat nemen. Ah neen hé, dat gaat dus een hele lange evolutie zijn.”  270  
 
Josiane en Noëlla merkten de vrouwelijke inbreng op maatschappelijk vlak op onder invloed 
van vrouwenbewegingen, zoals de Dolle Mina’s of de vrouwencommissie. Eveneens wijzen 
Noëlla, Els en Josiane op het feit dat de evolutie van vrouwelijke inbreng zich veel sneller 
voordeed in het onderwijs dan in andere beroepen. Hoewel er in de jaren ’60 nog veel werk 
was aan de emancipatie van de vrouw, geloven een aantal respondenten toch dat dit het begin 
van de bewustwording van de emancipatie geweest is. De meeste door ons bevraagde 
vrouwen ervaren zichzelf in zekere zin als voorlopers: “(…) uiteindelijk heeft dat toch zijn 
weerslag gehad op de maatschappij. De vrouw heeft nu toch meer een belangrijke rol 
gekregen in de maatschappij. (…) Ik denk wel dat wij daar aan de basis van lagen.” 271 
 
De jaren ’60 werden gekenmerkt door twee naast elkaar staande discoursen, een traditioneel 
katholiek en een vooruitstrevend socialistisch. Binnen het tweede discours verliep de 
emancipatie van de vrouw volgens de respondenten iets sneller. Op die manier plaatsten 
socialistische middens in de loop van de jaren ’60 een nieuw discours voor vrouwen op de 
voorgrond. Eugeen en Frank gaan hiermee akkoord, en kaderen – net als de vrouwen 
overigens – dit emancipatieproces binnen de in de jaren zestig opduikende algemene strijd 
voor ontvoogding: “Er was een tijd dat de vrouw wel mocht werken, zich met het huishouden 
en de kinderen mocht bezighouden maar die voor de rest als totaal onmondig werd 
beschouwd. Slechts de laatste jaren is op dit gebied een tamelijk radicale omkeer ten goede 
waar te nemen. De vrouw heeft op elk gebied meer medezeggenschap gekregen, veel 
vooroordelen zijn weggevallen en geleidelijk wordt het streven van onze arbeidersbeweging 
naar volledige gelijkheid, ook in bezoldiging, met succes bekroond. Dit betekent echter niet 
dat er zich nu voor de arbeidende vrouw geen problemen meer zouden stellen en dat haar pad 
nu over rozen loopt.” 272 De belangrijkste problemen deden zich echter voornamelijk voor in 
andere sectoren van het ABVV, en minder in het onderwijs.  
Tenslotte speelde het principe van de coëducatie – aan de hand waarvan men jongeren bewust 
wilde maken van de gelijkheid van de geslachten – een belangrijke rol in de emancipatie van 
de vouw: “Het gemengd onderwijs werkt de gelijkheid der geslachten in de hand” 273  
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2.3.7 Mogelijke aanknopingspunten voor emancipatie 

A. De rol van de vrouwencommissie 
 
In 1962 gaan er binnen het ABVV stemmen op om een permanente vrouwencommissie op te 
richten. De commissie werd belast met alle problemen betreffende de vrouw, maar ook met 
vorming, het voeren van propaganda, studies,…274 Het startsein werd gegeven in 1964: “Een 
Technische Commissie van de internationale arbeidsconferentie houdt zich dit jaar bezig met 
de vrouwenproblemen. Tot vandaag werden de vrouwenproblemen tezamen met deze van de 
mannen onderzocht. Van het standpunt werd uitgegaan, dat de belangen der vrouwen 
gelijklopend waren aan deze der mannen. (…) zonder dat de specifieke toestand waarin de 
vrouw, en bijzonder deze met gezinslast, verkeert, werd onderzocht.” 275  Een jaar later had de 
commissie een rapport klaar.276 De nationale vrouwencommissie werd op papier opgericht in 
oktober 1965. Ongeveer tijdens dezelfde periode werden door het  ABVV schikkingen 
getroffen om een studiecommissie van vrouwelijke werkzaamheden te laten functioneren. 
Deze organiseerde studieweken in Zeezicht teneinde in een manifest de grondslagen uiteen te 
zetten van een programma dat snel de belangstelling van de arbeidende vrouwen moest 
wekken.277 Na de gebeurtenissen in Herstal scheen men te streven naar de verwezenlijking 
van de congresresoluties van 1965. In 1966 stak de vrouwencommissie ACOD van wal en 
werden de praktische taken verder vastgelegd. In opdracht van het congres werd de 
commissie belast met een dubbele taak: het onderzoeken van de specifieke, vrouwelijke 
problemen die zich in de Openbare Diensten stelden en de propagandamethodes ten overstaan 
van het vrouwelijk element in de Openbare Diensten bevorderen.278 De activiteit, ontplooid 
door de Vrouwencommissie ACOD, liep parallel met en vulde de activiteiten van de 
Vrouwencommissie van het ABVV aan. In 1968 werd het werk van de vrouwencommissie 
met open armen onthaald en als zeer vruchtbaar aanzien. Men zette de werkzaamheden van de 
commissie zonder twijfel verder: “Na de onvermijdelijke periode van <inrijden> kan men 
bevestigen dat de studie van de geselectioneerde problemen voortgezet wordt met het doel 
syndicalistische oplossingen tot stand te brengen die volstrekts beantwoorden aan de 
verzuchtingen van de werkneemsters uit de openbare sector.” 279 Pas in 1968 werd de 
samenstelling van de nationale vrouwencommissie volledig vastgelegd. In april 1967 werd de 
dag van de vrouw georganiseerd in samenwerking met de SVV. Op die dag werd het 
‘Handvest van de vrouwenarbeid’ afgekondigd en bekrachtigd280, waar in maart 1968 ook 
effectief werk van werd gemaakt. 281  
 
Het ABVV streefde de specifiek vrouwelijke problemen samen met die van de mannen na en 
beschouwde vrouwenproblemen als overkoepelend, eerder dan ze uit elkaar te halen. De 
nationale secretaris van het ABVV, Alfred Delourme, wenste het begrip vrouwenproblemen 
te verwerpen: “Het gemis van een sociale infrastructuur is een algemeen probleem. De 
gezinsplanning is een probleem dat zowel de mannen als de vrouwen aangaat. Wij 
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aanvaarden niet de beroepsopleiding van de vrouwen of de gelijkheid van de bezoldiging te 
beschouwen als op zichzelf staande problemen. Er zijn geen twee arbeidersklassen. Het is de 
gehele arbeiderswereld die moet ontvoogd worden, en de vakbeweging is de 
vertegenwoordiger van de lotsverbonden mannen en vrouwen.” 282 Het ABVV distantieerde 
zich m.a.w. van een strijd ten voordele van de werkende vrouw die los stond van de strijd 
voor de arbeidster als geheel. Toch erkende het ABVV dat de arbeidster haar specifieke 
problemen had. De ACOD-commissie moest een studie ondernemen naar de problemen van 
de vrouwelijke personeelsleden van het openbaar ambt. Talrijke vergaderingen werden o.a. 
gewijd aan de studie van de syndicale promotie van de vrouw en aan verschillende aspecten 
van het probleem van het moederschap. Vanuit dit oogpunt konden vrouwencommissies 
gezien worden als een centrale katalysator die rechten van vrouwen inwilligden en de 
participatie van vrouwen aan het economisch leven, en ook in de vakbond, sterk konden 
bevorderen.283 Tenslotte dient te worden onderlijnd dat de vrouwencommissie van de ACOD 
een adviserende rol speelde. “Haar studies hebben tot doel de specifieke eisen te staven die 
vervolgens aan de waardering van de leidende organen van de Centrale zullen worden 
voorgelegd. Haar stroming verwerpt elke statutaire discriminatie en elke gunstregime dat de 
bevordering zou beletten van de bij de openbare diensten benuttigde vrouwelijke agenten.”284 
Ze moest bijgevolg elke suggestie voorleggen aan het Bestendig Secretariaat en het 
Uitvoerend Bureau van de ACOD vooraleer zij kracht van uitwerking kon krijgen. Het 
werken aan de syndicale promotie van de vrouw wierp volgens Paule Verbruggen en Luc 
Peiren zijn vruchten af in de jaren 1970, die een aanzet betekenden “voor een grotere 
participatie van de vrouwen in de leiding van het ABVV, een evolutie die volgde op de 
vorming in 1968 van de Vrouwencommissie.” 285 
 
Nochtans kunnen bij de effecten van de vrouwencommissie en bij het behandelen van 
specifiek vrouwelijke problemen vraagtekens geplaatst worden. De discussie of vrouwelijke 
problemen nu overkoepelend of apart moesten behandeld worden was erg groot. Daarover 
heerste ook bij de door ons bevraagde vrouwen onenigheid. Sibylle, Maria, Lia en Francine 
b.v. vinden dat mannen en vrouwen een geheel moesten vormen in plaats van in afzonderlijke 
groeperingen te werken, waarbij vrouwen uitgesloten werden van de mannen en omgekeerd. 
Omdat de vrouwencommissie enkel specifiek vrouwelijke problemen behandelde, waren zij er 
sterk tegen gekant: “Ik vind dat eigenlijk fout om de nadruk te leggen op ‘typisch vrouwelijke 
problemen’. Het enige wat je daar kunt aanhalen is zwangerschap, maar voor de rest zijn alle 
problemen hetzelfde” 286 Verder zegt Sibylle over de vrouwencommissie:“Dat is zoiets 
waarvan ik het gevoel heb dat ze te veel drukte maken om niets. Dat is dan gaan vechten voor 
emancipatie en zo, en eigenlijk je toespitsen op problemen die normaalgezien intern opgelost 
worden.” 287 Volgens Lia wekten de vrouwencommissies de schijn dat mannen en vrouwen 
zo verschillend waren dat ze elk aan hun eigen dingen moesten werken en hadden ze op die 
manier een omgekeerd effect. Els, Josiane, Noëlla en Dora waren wel voorstander van de 
vrouwencommissie.   
 
Ook omtrent de visie van mannen op de vrouwencommissie zijn de meningen uiteenlopend. 
Volgens de vier voorstanders waren de mannen over het algemeen niet tegen deze commissie 
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en namen ze deze erg serieus. Maria en Sibylle daarentegen omschrijven de visie van de 
mannen als “laat die maar doen, laat de kleine mannen maar in de zandbak spelen” 288, 
terwijl Maria stelt: “Ik bezag dat als een man. Die mochten hun woordje plaatsen, die werden 
niet opzij gezet, maar of dat de mannen er belangstelling voor hadden, dat geloof ik niet. (…) 
Mannen waren blij met de vrouwencommissie, want dan hadden vrouwen een 
bezigheidstherapie.” 289 
 
Uit de bevragingen van de mannen blijkt nochtans dat zij daar wel voor te vinden waren. De 
mannen die de vrouwencommissie kennen, lijken er zelfs makkelijker voorstander van dan 
vrouwen. Er zijn echter drie mannen die de vrouwencommissie niet kennen, nl. Eric, Daniel 
en René. Ondanks het feit dat Eugeen voorstander was van de vrouwencommissie, vond hij 
dat ze uit het enge keurslijf van enkel vrouwenproblemen moest raken en breder moest kijken.  
Volgens hem hadden veel mensen deze mening, ook vrouwen. Vrouwenproblemen mochten 
voor hen niet losgeweekt worden van algemeen maatschappelijke problematieken. Dit 
argument vonden we inderdaad ook terug bij vrouwelijke respondenten. Wel slaagde de 
vrouwencommissie erin de aandacht te vestigen op bepaalde, anders onderbelichte, problemen 
van vrouwen. Ook Edmond was voorstander van de vrouwencommissie, hij probeerde hen 
steeds meer te betrekken in de besluitvorming en probeerde ze in leven te houden. Dit was 
echter geen makkelijke opgave, want de vrouwencommissie verwaterde – door familiale 
verplichtingen van vrouwen en uit gebrek aan interesse en ambities – snel: “In vuur en vlam 
in het begin van de congresperiode, naarmate de congresperiode verliep, die 4 jaar, 
verwaterde dat. (…)Dan begin je uw courage ook te verliezen hé.”  290 De strijdpunten van de 
vrouwencommissie lagen volgens Edmond niet enkel in specifiek vrouwelijke, maar ook in 
algemene zaken. Dit is tegenstrijdig met wat vele vrouwen en Eugeen stellen over de 
vrouwencommissie, nl. dat deze te eng geconcentreerd was op vrouwelijke problemen. 
Edmond, Fank en Eddy vinden dat ze goede dingen hebben gedaan. Vanuit haar adviserende 
bevoegdheid slaagde de vrouwencommissie erin om een stempel te drukken op de 
besluitvorming in de vakbond.  
 
Geen enkele van onze respondenten was lid van de vrouwencommissie, hetzij uit tijdsgebrek 
of een gebrek aan interesse, hetzij omwille van bezwaren. Hoewel ook Noëlla in de jaren 
zestig geen lid was van de vrouwencommissie, ging ze toch af en toe naar een vergadering: 
“Ik heb daar wel mijn woord gedaan hoor, maar ik ben daar niet speciaal actief geweest.(…) 
dat was een beetje meer voor de ambiance, dat was wat anders. Maar ik vind het goed dat dat 
er geweest is. Want vrouwen moeten echt wel opkomen hoor, en blijven opkomen.” 291   
 
Tenslotte heeft de vrouwencommissie er volgens de respondenten niet voor gezorgd dat 
vrouwen makkelijker konden doorstoten naar belangrijke organen in de vakbond, of dat 
vrouwen in de vakbond actiever waren. 
 

B. Initiatieven voor en door vrouwen 
 
Gedurende ons archiefonderzoek zijn we op een aantal acties en initiatieven gestoten die 
specifiek op vrouwen waren toegespitst. We maken een onderscheid tussen drie zaken die 
zich situeren binnen het ABVV, waar de ACOD-Onderwijs deel van uitmaakt. Via Oral 
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History wilden we nagaan in welke mate dit ook voor ACOD-Onderwijs een rol heeft 
gespeeld. Daarnaast spitsen we ons toe op feministische groeperingen en vrouwen-
bewegingen, waarvan we eveneens de invloed op de emancipatie van de vrouw in het 
algemeen en van de vrouwen in ACOD-Onderwijs in het bijzonder willen nagaan. Tenslotte 
brengen we een aantal acties aan bod, die door de respondenten worden opgesomd als 
relevant voor de integratie van de vrouw in de vakbond. 
 
 

 Handvest van de werkende vrouw 
 
Zoals hierboven gesteld, werd door de vrouwencommissie het ‘Charter van de arbeidende 
vrouw’ of het ‘Handvest der werkende vrouw’ voorgelegd, dat in april 1967 bekrachtigd 
werd. Dit zou een einde hebben gemaakt aan de onverschilligheid. In 1968 heeft men “de 
aanstekelijke gevolgen ervan in talrijke kringen en, in bepaalde opzichten, in de wetgeving 
kunnen meten.” 292 Vanaf dit nummer komt de inhoud van het handvest gespreid in drie dicht 
opeenvolgende nummers van De Werker aan bod:  
 

1. de lonen 
- gelijke lonen voor een gelijkaardig werk is nog geen werkelijkheid 
- de verovering van een werkelijke loongelijkheid dient voorrang te krijgen. 

2. de werkgelegenheid 
- er is te weinig werkgelegenheid voor vrouwen 
- het recht op werkgelegenheid en op beroepspromotie is het recht op 

rechtvaardigheid, op waardigheid en op welvaart 
- de meisjes hebben dezelfde mogelijkheden niet als de jongens om hun toekomst 

door opleiding op te bouwen 
3. de beroepsopleiding 

- de beroepsopleiding mag de vrouwen niet tot tweederangsbetrekkingen beperken 
4. de rechten van het moederschap 
5. de sociale uitrusting 

 
Ondanks het in De Werker aangehaalde belang en succes van dit Handvest, is geen van de 
door ons bevraagde vrouwen hiermee bekend. Ook bij de mannen blijkt dit geen gekend 
initiatief, slechts twee mannen geven aan dat ze dit kennen, nl. Edmond en Frank. Frank 
gelooft dat dit inderdaad iets betekend heeft en stelt dat dit handvest erg sterk de klemtoon 
legde “op het feit dat je als vrouw best beroepsactief was. Dus dat de emancipatie van de 
vrouw ook heel sterk te maken had met ook je kunnen verwezenlijken in een arbeidsfunctie hé, 
omdat je dan niet alleen maatschappelijk van betekenis wordt doordat je ook aan de 
productie deelneemt, maar ook omdat je daardoor ook sociale contacten hebt enzovoort, die 
je als huisvrouw eigenlijk niet hebt hé.” 293 Edmond daarentegen gelooft niet dat dit iets 
verwezenlijkt heeft of dat dit een doorbraak is geweest.  
 
 

 Bestendige commissie ter bestudering van de vrouwelijke problemen 
 
Met de aanvang van de oprichting van de vrouwencommissie werd met het congres van mei 
’65 beslist om een studie te maken van de problemen der vrouwelijke personeelsleden in de 
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openbare diensten. 294 Het Bestendig Sekretariaat en het Nationaal Uitvoerend Bureau werden 
met de uitvoering hiervan belast. De studie maakte in ’65 de conclusie dat familiale 
verplichtingen en de ontoereikendheid van het sociaal vangnet de vrouwen soms keuzes 
deden maken die mannen niet moesten maken, nl. hun professionele carrière stopzetten of niet 
actief zijn in de vakbond en er hun standpunt niet kunnen laten horen. In De Tribune werd 
hierover geregeld gepubliceerd.  
 
Ondanks de publicaties in De Tribune, kent geen van de door ons bevraagde mannen en 
vrouwen deze commissie.   
 
 

 Wereldvrouwenconferentie te Stockholm 
 
De Wereldvrouwenconferentie ging door van 27 tot 30 april 1970 in Stockholm, en 
behandelde de gezinsproblemen, de syndicale eisen, de bezoldigingen en voorwaarden tot 
bevordering in de openbare diensten evenals de activiteit van de vrouwen in de syndicale 
organisaties. “Het verslag van onze afvaardiging behandelde de te nemen maatregelen met 
het oog op de verwezenlijking van de gelijkheid van de geslachten op elk gebied, want indien 
men kan zeggen dat er in België geen discriminatie meer is – op papier en in de wettelijke en 
reglementaire teksten – tussen de vrouwelijke en mannelijke elementen, moet men eraan 
herinneren dat het in feite toch niet zo is om reden van de bijzondere verplichtingen waaraan 
de vrouwen onderworpen zijn en meer in het bijzonder de vouwen die buitenshuis werken.”295 
Op de conferentie erkende men m.a.w. dat de problemen inzake ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in de vakbond verder reikten dan moederschap. Men werd zich geleidelijk 
bewust van een structurele grondslag van het probleem. Op politiek vlak bijvoorbeeld werd in 
België de gelijkheid van de geslachten op elk gebied erkend, maar er was noch in de regering, 
noch in de provinciale, gemeentelijke en ondergeschikte besturen, noch in de politieke 
partijen, een voldoende aanwezigheid van vrouwen. “Op syndicaal vlak, waar per definitie 
elke discriminatie uitgesloten wordt, is de toestand nagenoeg dezelfde en in een grote centrale 
zoals de onze tellen wij slechts een enkele vrouw die in een sector nationale 
verantwoordelijkheden uitoefent.” 296 De verschuiving naar een focus op gelijke kansen, 
eerder dan gelijke rechten, werd geleidelijk aan steeds meer zichtbaar: “In ons land is dat 
[gelijkheid van rechten] praktisch een gedane zaak in bijna alle openbare diensten, maar 
hetgeen nog moet gebeuren is met passende middelen aan de vrouwen de mogelijkheid geven 
om te kunnen genieten van de rechten die hen wettelijk en reglementair toegewezen 
worden.”297 Daartoe somde men een hele resem maatregelen op die de vrouwen hierin 
zouden kunnen ondersteunen, zoals kribben, zuigelingenafdelingen, hoes voor personen op 
leeftijd, gezinshulp, statutaire bepalingen, afschaffing van de grensleeftijd, oprichting van een 
uitgebreid bijscholings- en weddeaanpassingsnet, herziening van het syndicaal statuut,… 
Echter, dit bleef zonder succes, want de door de conferentie voorgestelde resolutie werd 
ingevolge een gebrekkige organisatie niet gestemd.  
 
Bij geen enkele man is dit bijgebleven. Ook voor sommige vrouwen is dit niet gekend. 
Anderen hebben ervan gehoord, maar weten niet meer wat dit precies was. Niemand kan er 
iets over vertellen. Sommigen halen wel aan dat ze geloven dat dergelijke conferenties zeker 
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effect moeten gehad hebben. Daarom niet onmiddellijk in de jaren ’60, maar zeker wel vanaf 
de jaren ’70.  
 
Concluderend kunnen we uit de beperkte verankering van deze acties en initiatieven in het 
geheugen van de respondenten afleiden dat deze zaken wellicht geen grote rol hebben 
gespeeld bij de inbreng die vrouwen hadden in ACOD-Onderwijs of in het onderwijs zelf. 
Een reden zou kunnen liggen in wat Eugeen stelt: “Zo van te zeggen we zullen daar aandacht 
aan besteden, we zullen daar rekening mee houden, enzovoort.  Zeker niet van slechte wil, 
maar de doorstroming die was er niet, dat is juist.” 298  
 
 

 Feministische groeperingen en vrouwenbewegingen 
 
De jaren zestig kenmerken zich door een activiteit van tal van vrouwen- en feministische 
bewegingen, zoals de Dolle Mina’s vanuit Nederland en de SVV (socialistische 
Vooruitziende Vrouwen). SVV werd in 1922 opgericht door de Socialistische Mutualiteiten 
en kan gekenmerkt worden als een eerder traditionele vrouwenbeweging, die zich veeleer 
richtte tot de vrouw als huisvrouw, eerder dan tot de vrouw als werkneemster. Haar 
maandblad ‘De stem der vrouw’ gaf een overzicht van de vele problemen die zich in het 
sociale en politieke leven van alle dag afspeelden.299 De SVV werd al snel de machtigste 
vrouwenorganisatie binnen de socialistische beweging.300 Daarnaast trad geleidelijk aan de 
Dolle Mina-actie – die een meer radicale hervorming van de maatschappij wenste te bekomen 
– op de voorgrond. Ze ontstond vanuit de kritiek op de traditionele seksuele moraal en de 
tweede feministische golf.301 De beweging was vooral actief vanuit een onvrede met de plaats 
en de mogelijkheden van vrouwen, zowel in hun privé-leven, als in de maatschappij. Ondanks 
de formele rechten die vrouwen in de loop van de jaren zestig hadden, was er nog veel 
onrecht en achterstelling. Als een orkaan trok de nieuwe actiegroep door Amsterdam en al 
heel snel door heel Nederland, en later ook door België.302 
 
Vier van de door ons bevraagde vrouwen waren niet te vinden voor dergelijke groeperingen. 
Maria en Sibylle waren feitelijk tegen alles wat specifiek voor vrouwen was en dat problemen 
van vrouwen en mannen uit elkaar haalde. Bovendien stelt Sibylle dat dergelijke groeperingen 
bij de mensen niets losmaakten, daarvoor was een mentaliteitsverandering nodig. Beide 
wijzen ook op de paradoxale effecten van dergelijke groeperingen. Ook Lia en Francine 
waren niet te vinden voor het opsplitsen van problemen in mannelijke en vrouwelijke en voor 
het oprichten van afzonderlijke mannen- en vrouwenorganisaties. Daartegenover waren vier 
vrouwen duidelijk wel voor vrouwenbewegingen te vinden en geloofden ze dat deze iets 
verwezenlijkten voor vrouwen. Solange heeft het hierbij vooral over de SVV. Ze vond 
dergelijke groeperingen op zich wel positief, maar was er niet actief, omwille van dezelfde 
reden als in de vakbond. Ze wilde zich niet ‘monddood’ laten maken en wilde gewoon doen 
wat ze zelf wou. Els heeft het vooral over de Dolle Mina’s. Zijzelf was wegens tijdsgebrek 
geen lid, maar ze vond wel dat ze zeer goed werk verrichtten. Volgens haar zorgden de Dolle 
Mina’s ervoor  dat vrouwen meer spreekrecht en toegang tot beroepen kregen. Dora is van 
mening dat de Dolle Mina’s een bewustzijn gecreëerd heeft, en is er daarom groot voorstander 

                                                 
298 Lambrecht Eugeen, Gent, geïnterviewd op 15 november 2007. 
299 Janssens, F. (1968). De stem van de vrouw. Bevrijding, 23 (5), 417.  
300 Truyens, P. (1980). De plaats van de vrouw in de vakbeweging. Ongepubliceerde licentiaatverhandeling. 
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 100



van. Volgens haar hanteerden deze nieuwe definiëringen, waardoor men zich ervan bewust 
ging worden dat het ook anders kon, nl. dat vrouwen ook hun rechten konden en mochten 
opeisen, gelijkwaardig moesten zijn aan mannen en gelijk behandeld moesten worden. Josiane 
tenslotte is heel erg betrokken geweest bij de Dolle Mina’s. Uit haar verhaal kunnen we 
opmaken dat de Dolle Mina’s niet altijd zo goed gezien werden, omdat ze de strijd op een 
andere manier zijn aangegaan: “En dat is inderdaad iets geweest wat altijd gebotst heeft, 
zowel met de vakbond als met de vrouwenbeweging. Maar zeer veel van die vrouwen die toen 
heel actief waren zijn later wel nog in die vakbond kunnen gaan werken, of in die andere 
organisaties.” 303 De strijdpunten van de Dolle Mina’s centreerden zich volgens haar vooral 
rond de thema’s gelijk loon voor gelijk werk en het streven naar een betere omgeving voor 
vrouwen met kinderen. Daarnaast riepen ze op om voor vrouwen te stemmen: “Maar je moet 
natuurlijk nadenken op welke vrouw je stemt. Allez, het moet de zaak doen vooruit gaan. Dus 
stem voor een bekwame vrouw. Je kan dat wel zo niet zeggen, dat werd ook anders uitgedrukt. 
We zouden de oproep niet gedaan hebben van ‘Stem voor een vrouw!’. Wij vroegen aan 
vrouwen om mee op te komen voor hun rechten. En dan moesten we kijken tussen degene die 
opkwamen voor onze rechten, op wie we zouden gaan stemmen.” 304 
 
Van de mannen halen enkel Edmond en Frank dergelijke initiatieven aan. Edmond herinnert 
zich dat de SVV in Zwevegem in de jaren ’60 zeer populair was met meer dan 500 leden. 
Frank daarentegen haalt de Dolle Mina’s aan, die volgens hem de meest grijpbare exponent 
was van de vrouwenemancipatie. De echte vrouwenemancipatie voltrok zich volgens hem ook 
niet in de traditionele vrouwenorganisaties, zoals de socialistische vrouwen, corporatieve 
vrouwen en SVV. Die waren met hun kook- en naailessen heel traditioneel en klassiek 
ingesteld en waren eerder bezig binnen de dienende functie van de vrouw.  
 
 

 Diverse acties en initiatieven 
 
Reeds bij het begin van de jaren zestig besteedde het ABVV aandacht aan de werkende 
vrouw, wat ook een weerslag had op de in het onderwijs tewerkgestelde vrouwen en de 
aanwezigheid van vrouwen in ACOD-Onderwijs. Zo pleitte men in 1960 reeds erg expliciet 
voor individuele en collectieve voorzieningen, die de problemen van de werkende moeder 
moesten verlichten. Ook de democratisering van het onderwijs werd gezien als een middel om 
de gelijkheid van kansen te verwezenlijken. Het was tevens in 1960 dat de eerste steenlegging 
in Zeezicht te Mariakerke-Oostende gebeurde, om de socialistische vakantieverwezen-
lijkingen ten bate van de arbeidersgezinnen langsheen de kust te verrijken. Later gingen daar 
de studieweken voor vrouwen door.305 
 
Vanuit de vrouwencommissie gingen in 1965 stemmen op om een studiecommissie ter 
bestudering van de vrouwelijke problemen te laten functioneren. Deze deed beroep op de 
goodwill van de centrales en de gewesten en organiseerde ieder jaar studieweken in Zeezicht 
“ten einde in een manifest de grondslagen uiteen te zetten van een programma op korte en 
middelmatige termijn, dat snel de belangstelling van de arbeidende vrouwen zou kunnen 
wekken.” 306 Op het programma stond o.a. “de aanwezigheid der vrouwen in de 
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vakbondsactie in de onderneming”. 307 Op dit vlak bracht men in 1966 een verslag uit, dat de 
middelen onderzocht om een groter syndicaal bewustzijn op te wekken bij de vrouwelijke 
personeelsleden in de Openbare Diensten. Het verslag somde tevens de voornaamste redenen 
op van de onverschilligheid van de vrouw ten overstaan van de vakbond. Deze waren 
drievoudig; ten eerste werd de arbeid van de vrouw in vele gevallen als een bijverdienste 
beschouwd; ten tweede werkte het grootste deel van de tewerkgestelde vrouwen in de laagste 
categorieën als ongeschoolde arbeidsters; ten derde stond haar driedubbele dagtaak 
(loonarbeidster, huisvrouw, opvoedster van de kinderen) een vakbondsengagement in de weg. 
Er werden tevens een aantal suggesties gedaan die de toestand moesten verbeteren; deze 
werden ter goedkeuring aan het Bestendig Sekretariaat voorgelegd. De voorstellen waarover 
een akkoord werd bereikt, bestonden uit het regelmatig verschijnen van een vrouwenkroniek 
in De Tribune, de uitgave van een propagandafolder die zich specifiek richtte tot het 
vrouwelijk personeel, het opmaken van een inventaris van de huidige vrouwelijke militanten 
in de ACOD en de opmaak van een inventaris van de specifiek vrouwelijke eisen. 308 Behalve 
de vrouwenkronieken in De Tribune, die wij inderdaad gelezen hebben, is geen van deze 
documenten echter bewaard gebleven. Wel gaf het congres van ’65 de redactie van De 
Werker  de opdracht een ernstige poging te ondernemen om de interesse van het vrouwelijke 
geslacht te winnen: “Ons doel moet zijn de werkende vrouw te doordringen van de 
noodzakelijkheid zich te organiseren en voor haar rechten op te komen.”  309 Dit mondde ook 
in De Tribune uit in tal van oproepen naar vrouwelijke leerkrachten toe, om zich aan te sluiten 
bij ACOD-Onderwijs. Aangezien De Werker ook in het jaar 1970 nog dergelijke artikels 
publiceerde, kunnen we veronderstellen dat deze toestand vijf jaar later nog niet veel 
verbeterd was. “De vrouwen betalen doorgaans zelf de tol dat ze zich zo weinig aan de 
syndikale werking gelegen laten. Daarom verdient elk initiatief ter aanmoediging tot 
deelname van de werkende vrouw aan het syndikale leven onze aanmoediging.” 310 
 
De hierboven vernoemde acties en initiatieven werden door de bevraagde respondenten 
eveneens aangegeven als zaken die het de vrouw makkelijker moesten maken om zich te 
kunnen engageren voor de ACOD. Zo waren de kinderkribben en crèches volgens de mannen 
belangrijke initiatieven voor vrouwen. Op die manier konden ze gaan werken terwijl hun 
kinderen opgevangen werden door professionele opvoeders. Volgens Eugeen was dit een 
enorm succes. Toch heeft geen enkele van de door ons bevraagde vrouwen hiervan gebruik 
gemaakt. Dora bijvoorbeeld had hier geen behoefte aan. Kinderkribben zouden bij haar geen 
gegeven geweest zijn die de situatie bij haar vergemakkelijkt of veranderd zouden kunnen 
hebben. Hieruit kunnen we opmaken dat enkel kinderkribben een onvoldoende voorwaarde 
waren om het traditionele patroon te doorbreken. Het moederschap was niet de enige oorzaak 
voor ondervertegenwoordiging van vrouwen in de vakbond. Ook motivatie speelde een 
cruciale rol, wat blijkt uit het beperkte succes van de oproepen in De Werker en De Tribune 
naar vrouwelijke militanten toe.  
 
Naast de kinderkribben, spreken de respondenten eveneens over de cursussen te Zeezicht: 
“Dit was maar 1 dag, dan konden ze niet meer zeggen dat ze uithuizig zouden zijn. Daar 
leerden ze in een nutshell wat de anderen in 4,5 dagen leerden, bijvoorbeeld in Zeezicht. Het 
ging o.a. over vergadertechnieken. Dit was speciaal voor de vrouwenafgevaardigden. Dit was 
voor alle sectoren en kende een groot succes. Het bestuur stelde het programma vast, maar de 
meisjes moesten het zelf organiseren, ze moesten begeleidsters zoeken en zo. Dit was in 
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samenwerking met de kadervorming van het ABVV.” 311 Sibylle is daar enkele keren naartoe 
geweest. 
 
Ook de ACOD probeerde de drempels te verlagen door enkele aanpassingen door te voeren. 
Vergaderingen werden niet steeds meer om 20u georganiseerd, maar zo snel mogelijk nadat 
de school gedaan was. Dit was echter geen denderend succes. Daarnaast werd ook geprobeerd 
om de vergaderingen te beperken in duur, zodat de helft van de aanwezigen niet moest 
weggaan midden de vergaderingen.  
 

C. De staking in FN-Herstal of het begin van een maatschappelijke bevraging 
 
Ondanks het feit dat in het onderwijs reeds gelijk loon voor gelijk werk was, wensen we de 
staking van het vrouwelijk personeel van de FN te Herstal toch te bespreken, vanuit de grote 
impact die dit op globaal maatschappelijk vlak en in de andere sectoren van het ABVV gehad 
heeft. Drieduizend arbeidsters van de ‘Fabrique National d’armes de Guerre’ staakten drie 
maanden om gelijk loon voor gelijk werk te verkrijgen. Het zou goed kunnen dat deze staking 
van daaruit ook voor de openbare diensten en onderwijs een mentaliteitswijziging met zich 
meegebracht heeft. We gaan na in welke mate dit ook zo was.  
 
Dat de staking van deze vrouwen ook de ACOD aanbelangde, blijkt uit het feit dat de ACOD 
in een nummer in De Tribune expliciet haar solidariteit betuigde aan deze stakende 
vrouwen.312 Een jaar na de staking haalde De Werker aan dat de impact ervan erg groot was: 
“(…) is er over geheel het land en in al de beroepssektoren een gunstige kentering waar te 
nemen. (…) Het volstaat echter niet gelijk loon voor gelijk werk te bekomen, dit is slechts een 
eerste stap. De vrouw moet ook toegang krijgen tot al de beroepen waarvoor ze lichamelijk 
geschikt is, en in ieder beroep tot al de verschillende trappen van de hiërarchie, met inbegrip 
van de hoogste posten.” 313 Op die manier maakte de staking de weg vrij voor een volledige 
gelijkheid tussen man en vrouw. Er werd gesteld dat er in de eerste plaats een grondige 
hervorming van het onderwijs nodig was, en dan vooral van het technisch onderwijs voor 
meisjes. Het was in de school dat men moest beginnen met de discriminatie uit te schakelen. 
De invloed van de staking schemerde aldus door op sociaal en juridisch vlak. Twee jaar later 
bleef de invloed van de staking zichtbaar: “Als er een nieuw feit is sinds de staking van de 
vrouwen van de F.N. te Herstal, dan is het wel dat de problemen van de arbeidende vrouw 
geregeld een plaats krijgen in de sociale actualiteit.” 314 Tenslotte kunnen we nog opmerken 
dat er in 1966, naar aanleiding van de staking, een Actiecomité Gelijk Loon voor Gelijk Werk 
werd opgericht, dat de strijd voor de economische gelijkheid van mannen en vrouwen 
voortzette. 315  
 
Slechts één vrouw is erg goed op de hoogte van deze staking, nl. Nicole. Zij heeft uit 
solidariteit meegestaakt: “Dat was een vrouwenzaak, en een heel rechtvaardige zaak en 
daarom ben ik daar naartoe geweest.”316 Josiane is ook op de hoogte van deze staking, maar 
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zij heeft er meer over geleerd als feministe/Dolle Mina dan als gesyndiceerde. Sibylle, 
Solange, Dora, Francine, Lia en Els herinneren zich nog dat dit er geweest is en hebben dit in 
de pers gevolgd. Maria, Noëlla en Vera weten daar niets meer van of kunnen er niets meer 
over vertellen. 
 
De vrouwen denken allen, behalve Francine, dat deze staking een invloed gehad kan hebben 
op de samenleving, in de zin van een bewustzijnsverruiming in andere sectoren: “Dat komt 
volop in het nieuws en iedereen begint eens na te denken. Dus ik denk wel dat dat een zekere 
bewustwording en heel positief effect had. Dat vrouwen de handen in elkaar sloegen en samen 
manifesteerden. Absoluut.” 317 Op het onderwijs of op ACOD-Onderwijs had dit geen impact. 
Francine denkt dat deze staking noch voor vrouwen in het onderwijs, noch voor vrouwen 
ruimer, positieve gevolgen heeft gehad voor vrouwenemancipatie. 
 
Op René na, kennen alle door ons bevraagde mannen de staking van FN-Herstal, maar de 
herinneringen die ze eraan overgehouden hebben zijn vaag. Volgens Eugeen en Frank heeft 
dit een enorme weerklank gehad op de samenleving. Zij beschouwen deze staking als een 
kernmoment voor de emancipatie van de vrouw. Edmond, Daniel en Eric hebben de 
overtuiging dat deze staking geen breekpunt is geweest voor vrouwenproblemen of voor 
vrouwenemancipatie, noch in het onderwijs, noch in het algemeen. Eddy denkt dan weer dat 
FN-Herstal niet meteen in de kringen van het onderwijs iets heeft nagelaten, maar eventueel 
wel daarbuiten iets heeft betekend.  
 

D. RAL en SJW 
 
Wat de invloed van deze groeperingen op de emancipatie van de vrouw betreft, en op de 
integratie van de vrouw in de vakbond, zijn de meningen erg uiteenlopend. De meeste denken 
dat dit geen grote invloed gehad heeft, vooral omdat ze te extreem waren.  
 
Omtrent het verband tussen het lid zijn van de RAL en de mate waarin vrouwen en mannen 
ambitieus en actief waren in de ACOD lopen de meningen opnieuw uiteen. Sommigen zien 
helemaal geen verband (Sibylle); anderen wel: “Oooh, die gasten van de RAL hebben naar 
mijn mening altijd heel goed geweten hoe dat ze moeten infiltreren.” 318 Het ging om goed 
geschoolde militanten, die zeer goed wisten hoe ze moesten tussenkomen en die regelmatig 
bij stemmingen in het algemeen of op vakbondsvergaderingen toch op zijn minst een 
beslissingsinvloed gehad hebben. Lia – die lid was van de SJW, de RAL én van ACOD – stelt 
dat beide engagementen voor haar sterk in elkaar overliepen. Bovendien denkt ze dat een 
heleboel mensen die toen in het UGB van Antwerpen zaten uit die SJW kwamen, of toch heel 
links waren. Dit geeft aan dat er inderdaad een zeker verband was tussen lid zijn van de SJW 
of de RAL en activiteitsgraad in de vakbond: “Die zijn misschien niet mondiger in se, maar 
die hebben er wel meer over nagedacht en intern ook al wat geoefend in discussiegroepjes. 
Dan is het toch logisch dat je duidelijker en beter en makkelijker uw standpunt kunt 
uitdrukken.” 319  Bijna alle vrouwen en mannen geven aan dat er wel vrouwen aanwezig 
waren bij deze groepering, maar dat ze ook daar weer een kleine minderheid vormden.  
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2.3.8 Validiteit van de conclusies 
 
Probleem bij het thema (on)gelijkheid is dat de analyse zelf ervan ingebed is in een bredere 
normatieve visie op de gewenste samenleving. Dit ideaalbeeld behelst ook een visie op de 
gewenste maatschappelijke positie van vrouwen en mannen, op hoe ze zijn en zouden moeten 
zijn. De moeilijke scheiding tussen normatieve verwachtingen en de feitelijke inschatting van 
een probleem van ongelijkheid, maakt het niet gemakkelijk om een correct beeld te krijgen 
van de situatie op het terrein en kan het inzicht in de problemen van ongelijkheid 
vertroebelen. Maar, met onze – normatieve – bagage in de hand, trachtten wij toch een zo 
correct mogelijke analyse te geven. We gaven daarbij een beschrijving van de gegevens uit de 
interviews en het AMSAB, welke eveneens op een normatieve leest van de samenleving 
geschoeid zijn. De conclusies uit ons onderzoek moeten dus enigszins gerelativeerd worden, 
in die zin dat ze nauw verbonden zijn aan een specifieke visie op de gewenste 
maatschappelijke situatie van mannen en vrouwen. 
 
Wat de validiteit van de conclusies betreft, kunnen we daarnaast verwijzen naar het sociaal 
constructivisme en symbolisch interactionisme, waarbij de onderzoekers bij de interpretatie en 
analyse van de interviews, de resultaten interpreteren en het verhaal van de vrouwen vanuit 
een specifiek gezichtspunt representeren: “The author, of course, is the focal point in the 
process of representing a ‘self’” (van Drenth, 2008)320. Daarom maken we een onderscheid 
tussen de oorspronkelijke bron en deze scriptie, het gedocumenteerde product: “Unsere 
Interviewpartner werden vermutlich ganz anders darüber denken, dass ihre 
Lebensgeschichten sofort zugänglich und einfach zu manipulieren sein werden.” (Thomson, 
2007)321 Het geschreven document is geen bron van waarheid die de realiteit zomaar 
reflecteert. Het gaat om contesterende bronnen, constructies en reconstructies. “L’historien 
doit aussi admettre qu’il n’ épuise jamais la réalité, parce que la vision de chacun d’entre 
nous reste partielle.” 322 Bijgevolg is Oral History  “keine narrativen Interviews, sondern ein 
artifizielles mixtum compositum von Stimulierungen unterschiedlicher Gedächtnisleistungen 
(…)” (Niethammer, 2007).323 Niethammer spreekt van ‘einen Gedächtnisraum’, waarin de 
herinneringen van mensen in een bepaalde richting vorm gegeven worden, en waarbij de 
interviewer de bewegingsruimte die zij hebben om hun verhaal te doen voorconstrueert. 
 
Bovendien zijn de herinneringen van mensen niet zomaar een voorstelling van de realiteit, 
maar gaat het om een complexe interactie met tal van andere factoren. Werner Bohleber 
schetst “der Konstruktion von Erinnerungen” aan de hand van een treffend citaat van 
Schacter: “Aus unseren Erlebnissen filtern wir Schlüsselelemente heraus, und nur diese 
speichern wir. Dann erschaffen wir unsere Erlebnisse neu oder rekonstruieren sie (…) In den 
Rekonstruktionsprozess fließen manchmal Gefühle, Überzeugungen oder auch Informationen 
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ein, die wir nach dem Erlebnis erworben haben. Mit anderen Worten, wir verzerren unsere 
Erinnerungen an die Vergangenheit (…)” (Bohleber, 2007).324 
 
Dit alles houdt in dat wij de resultaten van dit onderzoek steeds moeten blijven linken aan de 
beleving van enkele mensen, en dat we dit in geen geval willen veralgemenen naar de hele 
populatie vrouwen in ACOD-Onderwijs. Ten tweede combineren we dit met 
archiefonderzoek, teneinde een reconstructie te kunnen maken van het verleden, die in zo 
hoog mogelijke mate een aanduiding geeft van de toenmalige tijdsgeest en context in de 
vakbond.  
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III. Discussie 
 
In dit deel wensen we de hierboven geschetste resultaten te interpreteren vanuit de tools die 
ons door Bourdieu en Foucault aangereikt worden. Bourdieus analyse biedt een waardevol 
ordeningskader om de drempels voor actieve vrouwelijke participatie in de vakbond te 
plaatsen. Hoewel wij stelden dat zijn theorie samen gelezen moet worden met de visies van 
het dynamisch nominalisme, de ‘critical ontology’ en de ‘kleine verhalen’ van Lyotard, zien 
wij in de theorie van Bourdieu alle essentiële elementen terugkomen die volgens een complex 
samenspel een verklaring kunnen bieden voor de integratie van vrouwen in de vakbond en de 
mate waarin zij deelnemen aan het besluitvormingsproces. De noties van gender scripts en 
gendergerelateerde macht illustreren het proces hoe dit precies gebeurt. In dit opzicht zijn de 
concepten van Bourdieu en Foucault aanvullend en biedt een combinatie ervan een 
waardevolle achtergrond waartegen de ‘agency’ van vrouwen in ACOD-Onderwijs in de jaren 
zestig begrepen kan worden.  
 
‘Habitus’ “inscribes the individual with a repertoire of practices.” 325 Dit betekent dat de 
gewoonten, opvattingen en ideologieën in een samenleving vrouwen een aantal mogelijke 
praktijken aanreiken. Bij de bespreking van de drempels voor ondervertegenwoordiging 
concludeerden we dat het mens- en wereldbeeld, de rolopvattingen en de mentaliteit uit de 
jaren zestig een belangrijke oorzaak voor ondervertegenwoordiging van vrouwen in de 
vakbond bood. « Les activités des comités et des congrès de femmes (là ou il ils existent) ont 
sans aucun doute un rôle à jouer, tant pour soutenir les activités au niveau de l’atelier et au 
niveau local que pour attirer l’attention sur le problème des femmes sur le marché du travail. 
L’esprit traditionnaliste et la situation familiale sont souvent cités parmi les raisons 
principales de la sous-représentation des femmes dans les organes syndicaux. » 326 In het 
analyseschema van Bourdieu plaatsen we deze drempel onder ‘habitus’ omdat het hier gaat 
om gewoonten die zich op maatschappelijk vlak en in de vakbond gevestigd hebben. Onder 
deze gewoonten valt ook de manier waarop gender gedefinieerd wordt en de manier waarop 
in het algemeen met vrouwen wordt omgegaan – een ‘gender habitus’ die er op 
maatschappelijk vlak voor zorgt dat vrouwen in bepaalde domeinen van de samenleving wel 
of geen macht kunnen verkrijgen. Dit betekent dat verklaringen voor 
ondervertegenwoordiging verder gezocht moeten worden dan het louter individuele niveau 
van de vrouwen, maar mee bepaald worden door de in een sociaal systeem maatschappelijke 
structuren, een verschijnsel dat ook onder ‘de sociologische verbeelding’ vervat kan worden. 
Bijgevolg zijn persoonlijke keuzen van individuen niet zo persoonlijk als aangenomen wordt, 
en zijn deze sterk contextueel bepaald. Hierin ligt dan ook een belangrijke uitdaging voor ons 
onderzoek: “We should try to discover how it is that subjects are gradually, progressively, 
really, and materially constituted through a multiplicity of organisms, forces, energies, 
materials, desires, thoughts etc.” 327 
 
Een analyse van de in de jaren zestig maatschappelijke structuren deed ons besluiten dat, 
ondanks de ontwikkelingen naar een onderhandelingscultuur, de bevelscultuur een belangrijke 
invloed bleef uitoefenen. Dit gaf aanleiding tot een paradoxale situatie waarbij twee 
schijnbaar tegengestelde culturen naast elkaar kwamen te staan. Concreet gevolg hiervan is 
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dat vrouwen en mannen er uiteenlopende en zelfs contesterende gender scripts op konden 
nahouden. De meeste van de door ons bevraagde vrouwen hanteren een progressief gender 
script dat eerder aansluit bij de onderhandelingscultuur, waarbij er geen onderscheid gemaakt 
wordt tussen talenten en capaciteiten van mannen en vrouwen. De structuur van de 
toenmalige samenleving toont echter aan dat hun gender scripts geplaatst moeten worden 
binnen een samenleving waarbinnen er traditioneel een onderscheid gemaakt werd tussen 
mannelijke en vrouwelijke taken. Uit de moeizame strijd van ACOD-Onderwijs om de 
scheiding tussen het mannelijk en vrouwelijk technisch onderwijs op te heffen blijkt dat nog 
veel mensen geloofden in de toenmalige rolsegregatie. Deze blijvende impact van de 
bevelscultuur vormt een belangrijke drempel voor vrouwen om zich te manifesteren in het 
publieke domein van de vakbond. Een drempel die weliswaar door vooruitstrevende vrouwen 
met alternatieve gender scripts overwonnen kan worden. Hieruit kunnen we opmaken dat het 
geslacht dat gegeven wordt aan macht afhankelijk is van het onderhevige gender script en de 
‘cultuur’. Binnen de bevelscultuur, waarin sprake is van rolsegregatie, blijkt macht een 
mannelijk geslacht te hebben, terwijl macht binnen de onderhandelingscultuur niet 
geassocieerd wordt met een geslacht maar met de talenten en capaciteiten van individuen. Een 
derde weg langs waar de onderhandelingscultuur zich in de jaren zestig uitte, lag – naast de 
onderhandeling tussen man en vrouw en het ontstaan van gender scripts op basis van talenten 
– in de opkomst van het sociale harmoniemodel. Daarbij werd de onderhandeling tussen 
werkgever en werknemer belangrijk, waardoor de vakbonden onder de aandacht kwamen.  
 
We moeten opmerken dat het hier gemaakte onderscheid tussen bevels- en 
onderhandelingscultuur kunstmatig is. Beide culturen kunnen in theorie van elkaar 
onderscheiden worden, maar lopen in praktijk sterk in elkaar over, omdat de evolutie naar een 
onderhandelingscultuur sporen draagt van vroegere tradities en gewoonten. Dit zorgt ervoor 
dat in de ACOD-Onderwijs een aantal inconsequenties te bespeuren zijn. In bepaalde gevallen 
vinden we argumententen terug voor wat Bourdieu ‘symbolic violence’ noemt – “the 
discriminatory acts that are arbitrarily imposed by the dominant in the field to their 
advantage” 328 De uitspraak van Louis Major of de twijfel of vrouwen wel een staking 
zouden kunnen leiden tonen aan dat men blijkbaar twijfelde aan de bekwaamheden van 
vrouwen om een leidinggevende taak op zich te nemen en staan in scherp contrast tot de 
filosofie van solidariteit en gelijkheid die de ACOD wil uitstralen. Het blijkt dus dat ook een 
vakbond, die een filosofie uitdraagt die strookt met de onderhandelingscultuur, eveneens 
onderhevig is aan de gewoontes uit de bevelscultuur. Echter, naar buiten toe wordt dit niet op 
een dergelijke manier geuit of gepercipieerd. Zo stellen de vrouwen in hun verhaal dat men in 
de vakbond niet de mentaliteit had dat mannen dit werk beter deden dan vrouwen. Wat wél 
door de meeste vrouwen naar voor wordt gebracht, is dat je als vrouw dubbel zo hard moest 
werken om in de vakbond iets te realiseren. Van mannen vond men het vanzelfsprekender dat 
ze een leidinggevende functie goed zullen kunnen vervullen dan van vrouwen, daarom 
moesten deze laatste zich meer bewijzen. De inconsequenties kunnen verklaard worden vanuit 
de vaststelling dat de vastgeroeste gewoontes vanuit tradities op een onzichtbare manier 
macht en dwang uitoefenen op de gedragingen van verschillende actoren. Dit namen we in 
onze resultaten op als een tweede drempel waarmee vrouwen geconfronteerd worden. Maar 
feitelijk is deze drempel nauw verweven met het heersende mensbeeld en de dominante 
rolopvattingen. In praktijk kunnen beide drempels niet van elkaar gescheiden worden.  
 
De macht die onbewust en impliciet uitgeoefend wordt op de ‘agency’ van vrouwen gaat uit 
van de in een samenleving dominante groepen. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in de 
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vakbond.  Maar de door ons bevraagde mannen en vrouwen hebben dit zelf nooit aangevoeld, 
wat op het eerste gezicht zou aantonen dat dit niet altijd het geval zou zijn. Echter, het 
onbewuste, onzichtbare en onuitgesproken karakter van de machtsrelaties waarover we het 
hier hebben duidt op het feit dat dit niet altijd met een dergelijk gevoel hoeft samen te gaan. 
Ook bij de door ons bevraagde vrouwen leek ‘gendered power’ in sommige situaties op een 
erg impliciete en subtiele manier te spelen: Het resultaat van “ the system of dispositions 
attuned to the game of the field is that the strategies employed are rarely if ever perceived as 
such by the agents themselves”.329 Het is daardoor dat de rolsegregatie die er impliciet nog 
heerst niet op die manier gepercipieerd wordt door degenen die het ondergaan. Bepaalde 
opvattingen over gepast en ongepast gedrag van vrouwen die actief waren in de publieke sfeer 
van de vakbond creëren vanzelfsprekend bepaalde grenzen voor in- en uitsluiting, en dus een 
gender habitus en daaraan aangepast gedrag van vrouwen. De regels van het spel werden 
gesteld door de vakbond, net als de bewegingsruimte van de vrouwen. Hun plaats in de 
vakbond werd door anderen hertaald in termen van stereotypen en gendergerelateerde 
machtsrelaties, gecentreerd rond issues van de gepercipieerde onkunde van vrouwen om iets 
te leiden. Dit resulteerde in een contradictorische positionering van vrouwen als een 
insider/outsider in het veld van de vakbond, wat echter niet berustte op een duidelijk 
uitgewerkte genderpolitiek. Integendeel, de mannen deden naar eigen zeggen vele 
inspanningen om de vrouwen erbij te betrekken.  
 
De contradictorische situatie van de vrouw in de publieke sfeer van de vakbond wordt 
ingegeven door de spanning tussen de door de vakbond en het dominante vertoog ingegeven 
ruimte waarin ze speelt en de regels die ze hanteert enerzijds en haar rebelse strijdpunten 
anderzijds. 330 Haar wisselende positie van insider/outsider ontstaat door het voortdurende 
risico dat ze als insider loopt op uitsluiting uit de hogere vakbondsorganen, op basis van 
gendergerelateerde machtsrelaties. Het spelen van dergelijke ‘gendered power’ creëert 
feitelijk een ‘schijndemocratie’ en een ‘gesuggereerde vrijheid’, waarbij vrouwen op het 
eerste gezicht wel de vrijheid  hebben hun keuzes volledig zelfstandig te maken en dit ook zo 
aanvoelen. Toch bleven vrouwen in de minderheid in de hogere vakbondsorganen, en al 
helemaal afwezig in het hoofdbestuur. Dit lijkt een onverklaarbare en paradoxale situatie, 
maar demonstreert feitelijk Bourdieus argumenten dat legitimiteit die in een bepaald domein, 
als onderwijs of vakbond, gegeven wordt, een situatie creëert waarin bepaalde acties en 
instituties dominant zijn, maar niet op een dergelijke manier erkend worden. De macht die 
uitgaat van genderaspecten blijft verborgen of onuitgesproken. Vrijheid is feitelijk 
‘gesuggereerde vrijheid’; enerzijds krijgen vrouwen vrijheid, anderzijds is deze vrijheid 
beperkt in tijd en tot wat de samenleving voorstelt, wat wijst op een zekere discipline binnen 
de verkregen wilsbeschikking. Ook hun ‘agency’ wordt uiteindelijk door tal van factoren 
geconstitueerd. Vrijheid is dus niet de tegenpool van macht of dwang; beide concepten 
vervolledigen elkaar.  
 
Het is ook daarom dat de volledige afwezigheid van vrouwen in het hoofdbestuur nooit in 
vraag werd gesteld. Men was het gewoon dat mannen deze taak op zich namen. Vrouwen 
voelden niet de behoefte daarin mee te draaien en maakten ‘vrijwillig’ de keuze zich tot het 
lokale niveau te beperken. Dit toont aan dat de vrouwen vaak – onbewust – hun ambities aan 
de in een maatschappij geldende verwachtingen bijstelden, een fenomeen dat door een aantal 
mannen en vrouwen wordt aangegeven. Het overwinnen van de drempel voor lidmaatschap 
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lijkt een makkelijke opgave voor de vrouwelijke leerkrachten uit de jaren zestig. Echter, dit is 
geen voldoende voorwaarde opdat ze ook effectief mee invloed uitoefenen op het 
onderwijsbeleid. Omdat de meeste vrouwen én mannen gebrekkige ambities bespeuren onder 
het gros van de vrouwelijke leerkrachten en dit als belangrijke verklaring voor 
ondervertegenwoordiging aangeven, zijn we dieper op dit punt van vrouwelijke ambities 
ingegaan. We concluderen dat de stelling van Celis en Meier omtrent de attributiestijl van 
mannen en vrouwen in onze gesprekken niet opgaat. Volgens hen hanteren mannen een 
interne en vrouwen een externe attributiestijl bij de verklaring van de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende organen van de vakbond. Daarbij 
zoeken mannen de oorzaken bij de vrouw zelf, terwijl vrouwen eerder verwijzen naar 
structurele oorzaken, die het niveau van de individuele vrouw en haar persoonlijke keuzes 
overstijgen. Echter, ook de door ons bevraagde vrouwen verwijzen naar het persoonlijke 
niveau en situeren oorzaken bij de vrouwen zelf. We kunnen ons afvragen hoe het komt dat 
wij dit verschil in attributiestijl niet hebben teruggevonden? Misschien hangt ook dit 
verschijnsel niet zozeer samen met geslacht, maar eerder met de eigenlijke ervaringen van de 
actoren, m.a.w. met de mate waarin vrouwen en mannen met uitsluitingverschijnselen in 
aanraking zijn gekomen. Vrouwen die succesvol waren en wél een actief engagement hebben 
kunnen realiseren, hanteren dan mogelijk dezelfde attributiestijl als mannen, met dezelfde 
ervaringen. Bijgevolg kijken zij anders tegen de problematiek aan dan de vrouwen die een 
harde noot te kraken hebben gekregen. De grote verschillen in ervaringen die vrouwen hebben 
en de verschillen in de mate waarin vrouwen zich aan de maatschappelijke verwachtingen 
aanpassen, tonen aan dat de categorie ‘vrouw’ geen statische of voorspelbare sociale categorie 
is, maar uitnodigt tot een zeer flexibele en complexe analyse. Een inzicht dat we ook bij 
Bourdieu – in termen van ‘capital’ – terugvinden: “despite the specific experiences which 
bring women together… women are separated from each other by economic and cultural 
difference”. 331  
 
Het verhaal van habitus, gender habitus en de daaruit voortvloeiende governmentality is een 
erg complex gegeven, en moet samen gelezen worden met de verschillende vormen van 
kapitaal die vrouwen meebrengen in de verschillende ‘fields’ waarin ze opereren: “In certain 
circumstances, the power mechanisms of male domination can be compensated for by the 
possession of other forms of capital.” 332 Het positief cultureel kapitaal dat sommige vrouwen 
meebrengen naar hun positie in de vakbond kan komen uit hun betrekking in het onderwijs 
(bv. directrice, zoals bv. Francine) of de steun en de kennis die ze mee hebben gekregen van 
hun vader (bv. Els) of echtgenoot (bv. Josiane). Ook opleidingsniveau is een belangrijke 
variabele die een aspect omvat van Bourdieus concept ‘cultureel kapitaal’. Echter, het 
verband met opleidingsniveau kwam in de verhalen van onze respondenten niet terug. Hoewel 
sommigen geloven dat vooral licentiaten erg mondig waren in de vakbond en er hun 
‘mannetje konden staan’, lijkt dit geen tot licentiaten te beperken gegeven. Ook kleuterjuffen, 
onderwijzeressen en regentessen waren hiertoe in staat. Bovendien is een universitair 
opleidingsniveau geen voldoende voorwaarde om ook in de vakbond ‘mondig’ te zijn, zoals 
Dora’s verhaal aangeeft. Haar situatie biedt inzicht in de complexiteit van verklarende 
factoren voor een actief engagement in de vakbond, en toont meteen weer aan hoe hardnekkig 
de positionering van vrouwen vanuit hun gender een weerslag kan hebben op ambities en 
syndicale activiteit van vrouwen. Eerder dan een verband met opleidingsniveau, ligt het 
verband met cultureel kapitaal in de mate waarin vrouwen verbaal sterk zijn, de assertiviteit 
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van vrouwen en de mate waarin ze voor hun eigen mening durven opkomen. Ook het sociaal 
kapitaal dat vrouwen meenemen vanuit hun engagementen in onderwijs kan veelbetekenend 
zijn voor een actief engagement en het opnemen van belangrijke functies in de vakbond. Vaak 
ging het om directrices of vrouwen die in hun school belangrijke taken op zich namen. Ze 
hadden in zekere zin een strategie ontwikkeld, waarbij ze hun familiale plichten uitbreidden 
naar de publieke sfeer, wat Yeo ‘the power of social motherhood’ noemt: “her engagements 
with education and health replicated the long-standing strategy by which women had 
extended what were seen as their familial duties in the public sphere and so the longevity of 
the power of social motherhood.” 333 Met de sociale klasse van de vrouwen vonden we 
daarentegen geen verband. Zowel vrouwen uit de arbeidersmilieus als uit de hogere sociale 
klassen waren actief in de vakbond. Een diepere analyse van de invloed die uitgaat van 
diverse vormen van ‘capital’ op het vakbondsengagement van vrouwen dringt zich op. Ons 
onderzoek spitste zich toe op de concepten ‘habitus’ en ‘field’ en geeft nog onvoldoende 
inzicht in het complexe samenspel met ‘capital’. Dit laatste concept is echter erg ruim en zou 
op zich een volledig nieuw onderzoek vergen. De informatie die we verkregen via de door ons 
opgestelde vragenlijst laat niet toe hierover een duidelijk en globaal beeld te verkrijgen. Voor 
een meer uitgebreide analyse van ‘capital’ kunnen we verwijzen naar het onderzoek van 
Annemieke van Drenth334, die reeds uitvoerig heeft nagegaan hoe ‘capital’ een verklaring kan 
bieden voor de integratie van vrouwen in de politiek. Voor vervolgonderzoek kan het 
interessant zijn om dit eveneens naar aanleiding van vrouwen in de vakbond te doen.  
 
Wanneer we stellen dat deze in de vakbond actieve vrouwen afwijken ‘van wat 
maatschappelijk gezien van een vrouw verwacht werd’, doelen we niet meteen op het niet 
opnemen van ‘specifiek vrouwelijke taken’, maar wel op het invullen van de toen als typisch 
mannelijk beschouwde verantwoordelijkheden. Feitelijk vervulden deze vrouwen beide 
‘rollen’, met tegengestelde waarden. Ze speelden hun vrouwelijkheid uit in een goed 
voorkomen, benadrukten hun moeder zijn als typisch en hun vakbondsengagement als 
uitzonderlijk, en stelden zichzelf voor als iemand die evengoed kon omgaan met 
vakbondsteksten en vakbondsleven als een huismoeder kon met haar kinderen en huishouden; 
waardoor ze zowel hun vrouwelijkheid als hun macht op de voorgrond deden treden. Deze 
vrouwen zijn “not unique in terms of tensions when it came to gender scripts (…) These 
resonances also point to the difficulties of incorporating women into established fields and 
habitus.” 335  Wanneer ze kinderen kregen, werden ze gevangen tussen de strijd tussen twee 
domeinen, waarop ze invloed wilden uitoefenen. Het domein van het gezin enerzijds, 
waarbinnen ze vanuit hun gender vanzelfsprekend door zichzelf en anderen gepositioneerd 
werden; het domein van de vakbond anderzijds, waarop ze zelf ook een invloed wilden 
uitoefenen. Ze wilden vaak én een goede moeder én een goede vakbondsvrouw zijn. 
Dergelijke spanningen tussen gender scripts worden in de sociologie met het concept ‘extern 
rolconflict’ gevat. Vaak bleek deze spanning uiteindelijk in het voordeel van het gezinsleven 
uit te draaien. Dit geeft opnieuw aan dat de vrijheid van vrouwen (en mannen) vaak beperkt 
wordt tot wat in een samenleving mogelijk of haalbaar is, en slechts een gesuggereerde 
vrijheid is.  
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Dat de samenleving nog niet volledig klaar was om vrouwen met leidinggevende taken een 
plaats te geven, blijkt uit de reacties van sommige mannen, die de in de vakbond aanwezige 
vrouwen zoveel mogelijk trachtten op te nemen in de vakbond door ze “als een man te 
behandelen” (Nicole) of ze als “vreemde vogels” te beschouwen (Maria, Edmond). Een 
insluiting in de vakbond bleek soms samen te gaan met een uitsluiting uit de categorie vrouw. 
Sommige vrouwen stemden hiermee in, maar het overgrote deel van de vrouwen verzetten 
zich er tegen. Francine en Nicole b.v. slaagden erin een inclusie te bekomen in zowel ‘vrouw-
zijn’ als ‘actief vakbondslid’ zijn: “Ik wilde helemaal niet behandeld worden als een man, ik 
wilde serieus genomen worden” 336. De moeilijkheden die ze hierbij ondervonden geven 
echter duidelijk aan hoe vakbondsleven inderdaad nog steeds als een typisch mannelijke 
aangelegenheid werd gezien, en hoe vrouwen macht hadden in zachte domeinen als 
onderwijs, maar meestal niet in harde als de vakbond. Wanneer we dit onderscheid bekijken 
vanuit het concept gelijkheid zien we dat, naargelang een domein al dan niet met vrouwen 
wordt geassocieerd, er verschillende invullingen zijn van ‘gelijkheid’. In het vervrouwelijkte 
arbeidssegment van het onderwijs is reeds het pad geëffend om aan gelijke kansen te werken. 
In andere sectoren blijven gelijke rechten het startpunt. Vooraleer naar gelijke uitkomsten kan 
uitgekeken worden, lijkt het noodzakelijk dat de gelijke rechten en gelijke kansen in een 
proces daarvoor reeds doorlopen werden. Op dit vlak is het onmogelijk om over een parallelle 
evolutie op het niveau van de samenleving te spreken. Het beeld van ‘gelijke rechten’ in de 
vijftiger jaren, ‘gelijke kansen’ in de tachtiger jaren en ‘gelijke uitkomsten’ in de decennia 
nadien337 lijkt niet op te gaan. Het is complexer dan dat, en opnieuw moet een indeling 
gemaakt worden naargelang het samenlevingsdomein waar het om gaat. Zo kan het verschil 
tussen onderwijs, met een focus op gelijke kansen, en de metaalsector, waar gelijke rechten 
nog centraal staan, begrepen worden. Enige omzichtigheid is volgens ons geboden wanneer 
uitspraken in de richting van dergelijke evoluties gedaan worden, en wanneer één bepaalde 
definiëring van gelijkheid aan één historische periode gekoppeld wordt. Wanneer men dit 
doet, blijft er feitelijk geen ruimte meer om de kleine verhalen een plaats te geven. Enkel het 
dominante vertoog, het ‘Grote Verhaal’ krijgt een plaats. Dit is inderdaad – in termen van 
Lyotard – ‘onrechtvaardig’. Zonder de kleine verhalen te erkennen, krijgen alternatieve 
discoursen geen kans om gezien te worden, waardoor dynamieken onzichtbaar blijven en ook 
de machtsprocessen die eraan onderhevig zijn niet blootgelegd kunnen worden. Net als er 
contesterende gender scripts aanwezig zijn, zo zijn er ook contesterende opvattingen van 
‘gelijkheid’, die ruimte voor verandering maken.  
 
Naast de heersende mentaliteiten en de impliciete machtsprocessen onderscheidden we de 
driedubbele dagtaak van de vrouw als een derde drempel. Deze drempel kan eveneens onder 
‘habitus’ gevat worden en speelt langs complexe processen van governmentality. We 
concludeerden dat de combinatie werk – gezin – vakbond hoe dan ook altijd veel zwaarder 
was voor een vrouw dan voor een man, zelfs voor de vrouwen die erin slaagden dit succesvol 
te doen. Uiteindelijk berust ook deze drempel op een (gender) habitus die mannen als 
rationeel en vrouwen als emotioneel klasseert. De opvatting dat moeders moesten thuisblijven 
om de zorg voor de kinderen op zich te nemen bleef dominant en werd toen nog door zowel 
mannen als vrouwen gedeeld en als een evidentie beschouwd. Hierin herkennen we de 
bevelshuishouding, waarbij mannen en vrouwen in een hiërarchische relatie tot elkaar 
geplaatst worden, alsook de bevelscultuur waarbij de domeinen die het hoogst staan in de 
hiërarchie met mannen worden geassocieerd, en de andere domeinen met vrouwen – wat 
aanleiding geeft tot ‘een klassieke mannenmaatschappij’. Dit heeft betrekking op wat 
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Bourdieu omschrijft als een hiërarchie in ‘fields’. Vrouwen kunnen macht veroveren binnen 
de domeinen van het gezin of het onderwijs, maar veel minder binnen het publieke domein 
van de (leidinggevende organen van de) vakbond. We volgen de hypothese van Oelkers: 
continuïteit is groter dan discontinuïteit. Het paradoxale karakter van onze probleemstelling 
kan dus goed verklaard worden door de situatie te ontrafelen door middel van het complexe 
samenspel tussen de concepten ‘gender habitus’ en ‘field’. Haar onderhandelingsmacht in het 
onderwijs zou haar echter tegelijkertijd een voordeel kunnen opleveren om ook in de vakbond 
macht te grijpen; een stelling die we terugvonden bij Patricia Truyens.338 Zij wijst op een 
verband tussen jobstatus en syndicaal leiderschap, iets wat echter niet bevestigd wordt in de 
interviews. Een mogelijke samenhang ligt eerder tussen cultureel kapitaal en syndicaal 
leiderschap. Bovendien mag dit verband niet los gezien worden van de factor habitus en het 
gender script van de vrouw in kwestie. Volledigheidshalve willen we hieraan toevoegen dat 
de stelling dat macht een mannelijk geslacht heeft hierbij opnieuw op de helling wordt 
geplaatst. Het is duidelijk dat deze stelling geen a priori, maar een a posteriori gegeven is en 
cultureel geconstrueerd wordt. Bovendien kan het geslacht van de macht verschillen 
naargelang het ‘field’ waar het om gaat. 
 
De heersende gender habitus, die uiteindelijk ook deel uitmaakt van de identiteit van vrouwen 
en mannen, creëert voor vrouwen meer dan eens een extern rolconflict, dat vaak uitmondt in 
een keuze voor het gezin. Velen wijten de invloed van dit traditionele gezinsmodel op de 
keuzes van vrouwen aan de mate waarin de katholieke mentaliteit nog ingeburgerd was. Er 
was volgens de respondenten een heel groot verschil tussen christelijke, traditionele kringen 
enerzijds en socialistische, eerder progressieve kringen anderzijds. We kunnen de vraag 
opwerpen in welke mate dit tussen de socialistische en de katholieke onderwijsvakbonden een 
verschil in activiteit van vrouwen met zich meebracht? Een antwoord kan gevonden worden 
in een vergelijkend onderzoek tussen onze scriptie en het onderzoek naar de syndicalisatie van 
de vrouw in het COV van Lies van Rompaey.  
 
Bij dit alles moet ook het verschil tussen mannen en vrouwen in hun ‘zoektocht naar macht’ 
in rekening genomen worden. Vrouwen hebben minder tijd over om zich daarmee bezig te 
houden, ze moesten vaak keuzes maken die mannen niet moesten maken. Gevolg is dat 
vrouwen meer kozen voor beroepen met weinig of geen bevorderingmogelijkheden, die 
bovendien ook makkelijker combineerbaar bleken met het vervullen van de gezinstaken, zoals 
het onderwijs. Omwille van de statusdaling van het onderwijs haakten mannen af en grepen 
vrouwen daar hun kans. We vragen ons dan ook af in welke mate het legitiem is te besluiten 
dat de feminisering van het onderwijs een gevolg is van de statusdaling van het 
onderwijzersberoep in plaats van omgekeerd. Naar onze mening biedt ons onderzoek op dit 
vlak een aanzet tot vervolgonderzoek, waarbij de stelling dat feminisering leidt tot 
statusdaling kritisch benaderd moet worden, en afgewogen moet worden tegen het 
omgekeerde verschijnsel, nl. dat een statusdaling leidt tot feminisering. Het complexe 
samenspel tussen beide fenomenen moet verder onderzocht worden. Het leidt in elk geval 
geen twijfel dat de bevelscultuur – in de revolutionair bestempelde omslag die zich in de jaren 
zestig voordeed naar ‘onderhandelen’ – onbestendig zijn sporen bleef nalaten. In dit kader kan 
de creatie van een ‘matig combinatiemodel’ perfect begrepen worden. 
 
De concepten ‘gender habitus’ en ‘biomacht’ omvatten ook een vierde drempel, die we onder 
de sociologische term ‘geslachtsrolsocialisatie’ plaatsten. De in de samenleving dominante 
ideologieën sijpelen de privé-sfeer van de gezinnen en individuen binnen. Meisjes werden 
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tijdens hun opvoeding geconfronteerd met een afgemeten en welbepaald rollenpatroon met de 
nodige vooroordelen daaraan gekoppeld. Bijgevolg werden vrouwen bij voorbaat uitgesloten 
van bepaalde rollen of domeinen. In dit opzicht vonden we dat de geslachtsrolsocialisatie van 
vrouwen en mannen inderdaad een rol speelde. In het leven van de door ons bevraagde 
vrouwen was geen sprake van een vooraf bepaalde  uitsluiting van hogere opleidingen en 
functies. Misschien vormt ook dit aspect een van de verklaringen voor hun actieve 
vakbondsengagement? De meest traditioneel opgevoede vrouw uit de verhalen is immers net 
de minst actieve vakbondsvrouw.  
 
“Who we are is not only what we did, do, and will do, but also what we might have done and 
may do. (…) But our possibilities, although inexhaustible, are also bounded. What is 
impossible for one person is possible for another. (…) Degrees of possibility are degrees in 
the ability of some agent to do or make something. (…)” 339 Dit duidt op de maatschappelijke 
erkenning van vrouwen als ‘vrouw’ en het dominante discours over ‘vrouwen’. Naast dit 
dominante discours moeten de kleinere discoursen erkend worden en een plaats krijgen, want  
“if new modes of description come into being, new possibilities for action come into being in 
consequence.” 340 Hierover bericht ook de Franse filosoof Lyotard met zijn pleidooi voor 
‘kleine verhalen’. Wij gaan met zijn visie akkoord en opteren er dan ook voor de verhalen en 
definities van onze respondenten centraal te stellen en in beeld te brengen. Het zijn immers 
deze kleine verhalen die aantonen hoe vrouwen, die de doorgaans ‘bevelende’ aanpak 
moesten ondergaan, er zich nadien ook van hebben afgekeerd. Ze stellen nieuwe 
mogelijkheden open. Een concrete illustratie vinden we bij Sibylle, die net een uitdaging ziet 
in alles waarvan iemand zegt dat het niet kan en komt net in opstand tegen datgene wat 
anderen haar willen laten ondergaan. Ze stelt ook, in tegenstelling tot vele anderen, dat de 
vrouw in de zestiger jaren al geëmancipeerd was. Zo’n zelfbewust optreden heeft iets weg van 
een carnavaleske, omgekeerde wereld, waarin de hiërarchie van de mannen op zijn kop wordt 
gezet. Het blijkt dat personen ‘mannen’ en ‘vrouwen’ elk op hun eigen subjectieve manier 
erkennen. Daarnaast konden we uit vele verhalen eveneens opmaken dat ook binnen eenzelfde 
persoon contesterende scripts konden samengaan, wat uitmondde in een extern rolconflict. De 
aanwezigheid van deze inter- en intrapersoonlijke conflicten tussen gender scripts toont aan 
dat alternatieve discoursen tegenover het dominante discours van ‘vrouw-zijn’ geplaatst 
werden en nieuwe definiëringen mogelijk maakten. Deze vaststelling deed onze focus 
verschuiven van de vraag ‘wat is een man of vrouw?’ naar ‘wie zegt dat en waarom?’.  
 
Dora’s definiëring sluit het nauwst aan bij de algemeen geldende structurele definiëring. Alle 
andere vrouwen kunnen als voorlopers gezien worden van onze hedendaagse opvattingen over 
‘mannen’ en ‘vrouwen’, en de hedendaagse invulling van ‘gender’. Hun subjectieve 
definiëring laat geen ruimte voor een verschil in talenten van mannen en vrouwen en staat 
bijgevolg in contrast met de heersende structurele opvattingen of gender habitus. Echter, de 
opvatting van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen uit zich niet in het concrete 
spreken en handelen van de mensen die ze dragen. Vrouwen blijven het gros van de 
huishoudelijke taken op zich nemen en realiseren geen gelijke doorgroeikansen in de 
vakbond. Daarenboven benadrukken Sibylle en Maria dat ze het onderscheid tussen man en 
vrouw volledig kunstmatig vinden en liever zouden opheffen, terwijl ze tegelijkertijd zelf 
doorspekt zijn van illustraties die het onderscheid tussen de geslachten net bestendigen. Door 
mannen te definiëren als ‘pauwen’, met een vechtersnatuur en competitieve ingesteldheid, 
geven ze meteen zelf een voor hen relevant verschil tussen de geslachten aan. Maar ze 
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nuanceren dit: “Niet alle mannen zijn hetzelfde en niet alle vrouwen zijn hetzelfde”341. De 
aansluiting bij de poststructurele definitie die wij hanteren vinden we ook bij de gender scripts 
van de mannen terug: “Maar ja, je bent nooit 100% man of 100% vrouw hé. Het is altijd een 
evenwicht, dat is persoonlijk, je kunt een beetje meer man of een beetje meer vrouw zijn hé. Je 
kunt in iedereen alles herkennen als je wilt hé.”342 Hoewel ook zij zich soms nog steeds lieten 
meeslepen in het gangbare beeld van een mannenmaatschappij en daardoor paradoxaal bleven 
denken. Denk terug aan de mate waarin in de vakbond spraakzame vrouwen opvielen of als 
vreemde vogels werden beschouwd. De vrouwen die dit gedrag stelden waren eerder 
uitzonderingen ‘op de regel’, alsof de regel inhield dat ze dat niet hoefden te doen.  
 
Hieruit concluderen we dat het gender script dat de vrouwen zelf hanteren cruciaal is voor de 
keuzes die ze zullen maken, of m.a.w. mee hun inclusie in en exclusie uit verschillende 
maatschappelijke ‘fields’ zal bepalen. Wanneer vrouwen zichzelf definiëren als gelijken van 
mannen hebben ze meer mogelijkheden dan wanneer aan de categorie ‘vrouw’ enkel 
verzorgende en gezinstaken worden toebedeeld. Bijgevolg slagen deze vrouwen erin de 
belangrijke taken in de vakbond als een onderdeel van hun vrouwelijke rol te beschouwen, en 
kunnen zij net zo goed als mannen de keuze maken een actief vakbondsengagement op zich te 
nemen. Er ontstaan nieuwe definities van ‘vrouwen’, waarbinnen de ogenschijnlijk 
tegengestelde waarden van ‘moeder zijn’ en ‘vakbondsmilitante zijn’ verzoend worden. De 
subjectieve definities van vrouwen en mannen in de richting van een grotere gelijkheid zetten 
een dynamiek in gang en bieden de mogelijkheid het dominante discours en de bestaande 
rolsegregatie in vraag te stellen en een alternatief discours te ontwikkelen. Dit is de ‘van 
onderuit stuwende kracht’ waarover Hacking en Wong in respectievelijk hun ‘dynamisch 
nominalisme’ en ‘critical ontology’ rapporteren. De discrepanties tussen de verschillende 
definiëringen komen aan het oppervlak en illustreren op die manier treffend dat machtsrelaties 
wel degelijk spelen.    
 
Het hanteren van een postmoderne definitie van mannen en vrouwen brengt ons tot een 
postmoderne lezing van het begrip ‘gelijkheid’. ‘Gelijkheid’ als gelijke uitkomsten heeft oog 
voor het heterogene karakter van de samenleving waardoor meer ‘vrouwen’ onder de noemer 
‘vrouw’ en meer ‘mannen’ onder de noemer ‘man’ ingesloten worden. We toonden aan hoe 
het merendeel van de mannen en vrouwen die we bevroegen in de jaren zestig reeds een 
postmoderne invulling aan ‘mannen’ en ‘vrouwen’ gaven. Maar hierbij moeten we natuurlijk 
voor ogen houden dat zij spreken vanuit het heden, en daarin beïnvloed worden wanneer ze 
het verleden reconstrueren. Wanneer we nagaan in welke mate hun postmoderne invulling 
ook uitmondde in een postmoderne invulling van het begrip ‘gelijkheid’, moeten we 
concluderen dat de respondenten in het continuüm gelijke rechten – gelijke kansen – gelijke 
uitkomsten vooral op het vlak van gelijke kansen te situeren zijn. Dit lijkt bovendien ook voor 
het gros van de samenleving op te gaan, aangezien de syndicale tijdschriften er eveneens sterk 
de nadruk op leggen. Omdat het heersende beleid de neerslag is van hoe vertegenwoordigers 
van het middenveld naar een bepaalde problematiek kijken, zal deze opvatting van gelijkheid 
als gelijke kansen concrete gevolgen hebben voor de oplossingen die aangereikt worden. Uit 
de vormgeving aan het beleid kunnen we aldus afleiden welke visie men hanteert op de 
positie van vrouwen en mannen in de maatschappij, op hun taken en rollen, en op hun 
onderlinge verhoudingen. Het belang van dergelijke beleidspraktijken voor de deelname van 
vrouwen aan de vakbond wordt ook in ons door Bourdieu geïnspireerde analyseschema 
opgenomen. We gaan er hier dieper op in om na te gaan hoe er in de jaren zestig gesleuteld 
werd aan de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Bevorderde het beleid effectief de 
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gelijkheid van de seksen? Of bestendigde het bestaande vormen van ongelijkheid? Had het 
een vernieuwende kijk op de levensomstandigheden van mensen of bevestigde het stereotiepe 
opvattingen over mannen en vrouwen? De aandacht voor gelijke kansen mondde uit in een 
constructie van een systeem van sociale uitrusting, waarbij zwangerschapsverlof, 
borstvoedingsverlof en kinderkribben bovenaan de ladder stonden en vrouwen meer 
mogelijkheden moesten bieden om de hen toegekende rechten aan te grijpen en in gelijke 
kansen om te zetten. Ze dienden om de agenda van vrouwen te verlichten of om ruimte te 
creëren voor een andere taak, zoals een actief vakbondsengagement. Doordat deze 
maatregelen er echter enkel waren voor vrouwen, waren het voornamelijk de vrouwen die 
tijdelijk uit het arbeidscircuit verdwenen. Vrouwen onderbraken dus veel meer dan mannen 
hun loopbaan voor een zorgende functie in het huishouden, het gezin, de familie of de 
persoonlijke kring. Voor een actief vakbondsengagement heeft dit feitelijk niet meer, maar net 
minder kansen tot gevolg, doordat vrouwen minder goed op de hoogte waren van de in het 
onderwijs prangende problematieken. Daardoor bevestigden deze maatregelen onbedoeld de 
bestaande rollenpatronen, wat een snelle verspreiding van het matige combinatiemodel met 
zich meebracht én de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de vakbond bestendigde. Dat 
die bestendiging van het matige combinatiemodel een niet bedoeld effect van de socialistische 
vakbond was, blijkt uit het feit dat zij zich eigenlijk niet bij een dergelijke situatie wilde 
neerleggen. Ze streefde een volledig combinatiemodel na, wat blijkt uit haar stelling dat de 
taken in het gezin “onder de echtelingen zouden moeten en kunnen verdeeld worden.” 343 De 
collectieve voorzieningen in de vorm van kinderkribben waren in het kader van het vermijden 
van paradoxale effecten beter. Echter, het grote belang dat door de vakbond aan deze 
voorzieningen gehecht werd, weerspiegelt zich niet in de noden die de vrouwen zelf hebben 
ervaren. De meeste hadden geen behoefte aan kinderkribben, aangezien ze hulp konden 
vragen aan hun echtgenoot, ouders of babysit. Indien deze niet beschikbaar waren, maakten 
vrouwen al snel de keuze om thuis te blijven voor hun kinderen, een keuze die ze overigens 
altijd ‘uit vrije wil’ maakten. Erg veel verschil voor een actief vakbondsengagement lijkt dit 
dus niet te maken. Dit betekent dat de oorzaken voor ondervertegenwoordiging verder 
gezocht dienen te worden dan de driedubbele dagtaak of het moederschap en is een implicatie 
dat ‘gender habitus’, gender scripts en de ermee verbonden machtsmechanismen werkten.  
 
Toch bleef de oprichting van kinderkribben niet volledig zonder gevolgen. Ze zetten het 
traditionele waardepatroon  van de burgerlijke beschaving – het gezin als hoeksteen van de 
maatschappij – op de helling. Kinderen werden voortaan niet meer alleen in het gezin, maar 
ook daarbuiten grootgebracht. Er ontstond een sfeer waarin men de wereld voorgoed wilde 
bevrijden van allerhande structuren, normen en taboes die de zelfbeschikking van de vrouw in 
de weg stonden. Dit resulteerde in de tweede feminiseringsgolf, waarvan het beginpunt door 
Nele Bracke in de staking van FN-Herstal gesitueerd wordt. Op een dergelijke manier 
breekpunten leggen in de geschiedenis is echter altijd een beetje kunstmatig. Dat is het ook 
waneer we de staking van FN-Herstal zouden aangeven als startpunt van de tweede 
feministische golf. Hoewel FN-Herstal volgens ons inderdaad een belangrijke mijlpaal in de 
emancipatie van vrouwen is geweest, zouden wij niet meteen een begin- en eindpunt op de 
feminiseringsgolf kleven. Het lijkt ons waardevol goed stil te staan bij wat precies onder de 
‘tweede feminiseringsgolf’ begrepen kan worden. Een beperkte definitie zal zich hier, net als 
de definiëring van ‘gelijkheid’ immers beperken tot een streven naar gelijke rechten en een 
juridisch statuut voor vrouwen, zoals het geval was met de staking van FN-Herstal. Terwijl 
een ruime definiëring de kansen en uitkomsten van vrouwen kan betreffen. Naargelang het 
domein waar het om gaat en de draagwijdte van de definiëring zal het begin- en eindpunt van 
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‘de tweede feminiseringsgolf’ volgens ons verschillen. Dit kan verklaren waarom we in 
verschillende boeken en bij verschillende auteurs, naargelang het samenlevingsdomein 
waarover ze spreken, lichtjes verschillende afbakeningen terugvinden. Daarom opteren wij 
voor een ruime definiëring, en willen we de feminiseringsgolf zien als een lange periode, die 
in de jaren zeventig haar hoogtepunt bereikte, maar die feitelijk ook ervoor en nadien 
aanwezig was. De feminiseringsgolf houdt dan niet enkel verband met een staking voor gelijk 
loon voor gelijk werk, met het opeisen van de oprichting van meer kinderkribben of met de 
opkomst van vrouwenbewegingen, maar al evengoed met het openstellen en erkennen van alle 
andere mogelijke (subjectieve) definiëringen van ‘mannen’ en ‘vrouwen’.  
 
Tenslotte komen we bij het laatste element van de analyse, nl. de vakbond, waarbinnen 
processen van toegang, instroom, vertegenwoordiging en beleid voor een groot deel bepaald 
worden door de in de organisatie gangbare opvattingen, missie en visie. We stelden reeds hoe 
de habitus niet enkel een weerslag heeft op de keuzes van individuen voor actieve deelname 
aan een bepaald ‘field’ zoals de vakbond, maar ook op de vakbond zelf. Naast de gangbare 
opvattingen in de vakbond, die vorm krijgen door de dominante gender habitus enerzijds en 
de alternatieve gender scripts die bij de andere leden heersen anderzijds, kan ook de 
organisatie van de vakbond een verklaring bieden voor ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in leidinggevende organen. Het is in dit opzicht dat we de getrapte democratie als 
mogelijke verklaringsgrond naar voren hebben geschoven. Enerzijds biedt het democratisch 
gehalte van de vakbond vrouwen allerlei kansen. De reden waarom vrouwen niet doorstootten 
naar het hoofdbestuur of in de minderheid waren in andere geledingen van de vakbond, lag 
geenszins in beperkte toegangsmogelijkheden voor vrouwen. Anderzijds kan hier – naar 
analogie met het concept ‘gesuggereerde vrijheid’ – van een ‘schijndemocratie’ worden 
gesproken. Hoewel de effecten van de getrapte democratie door de respondenten niet expliciet 
worden bevestigd, zou deze volgens ons opnieuw op een subtiele manier, en in combinatie 
met tal van andere drempels, kunnen spelen. Feitelijk komt deze tegenstelling neer op de 
kloof die er gaapte tussen gelijke rechten en gelijke kansen van vrouwen binnen ACOD-
Onderwijs. Hoewel de vakbond zelf deze kloof trachtte te dichten door oproepen in de 
syndicale tijdschriften te plaatsen en vrouwen aan te moedigen, door opstapcursussen en 
vormingen in Zeezicht te organiseren of door vergaderingen op voor vrouwen haalbare 
tijdstippen en plaatsen te plannen, bleef de situatie dezelfde. Naast deze acties, die zich binnen 
ACOD-Onderwijs afspeelden, waren er ook in de overkoepelende vakbond ABVV een aantal 
initiatieven die de situatie van de vrouwen in de vakbond (en in het werkveld) trachtten te 
verbeteren. Het handvest van de werkende vrouw, de commissie ter bestudering van 
vrouwelijke problemen, de wereldvrouwenconferentie en de oprichting van de 
vrouwencommissie waren hier voorbeelden van. De invloed van deze stappen mag echter niet 
overschat worden. Zo zijn de eerste drie initiatieven niet of amper bijgebleven bij de 
respondenten, waaruit we kunnen afleiden dat ze wellicht geen grote rol hebben gespeeld. De 
reden hiervoor kan liggen in het feit dat men het moederschap nog te vaak als op zichzelf 
staande oorzaak voor de ondervertegenwoordiging zag, en dat de initiatieven zich niet richtten 
op het complexe samenspel van drempels waarmee vrouwen geconfronteerd werden. De 
vrouwencommissie daarentegen kan eventueel wel voor sommige vrouwen een significante 
verbetering betekend hebben, aangezien “some ambitious, highly motivated middle-class 
women entered what was essentially a male world through voluntary societies, women’s 
organisations (…)”. 344 Tot onze verrassing bleken vele van de door ons bevraagde vrouwen 
zich – in tegenstelling tot de mannen – echter niet te kunnen vinden in de vrouwencommissie 
of andere vrouwenbewegingen. Eerder dan de vrouwencommissie te zien als een 
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mogelijkheid waarlangs ze zouden kunnen opklimmen, zagen een aantal vrouwen dit als nog 
een vorm van exclusie, die vrouwen buiten de ‘mainstream’ van de vakbond plaatste. Van 
daaruit vermeden vele vrouwen een lidmaatschap van de vrouwencommissie, vanuit het 
argument dat “zij geen vrouw zijn, maar een arbeider”.345 Dit bevestigt onze stelling dat 
goed bedoelde intenties ongewenste neveneffecten kunnen hebben. Zo kan een afsplitsing van 
de ‘vrouwenproblemen’ van die van mannen essentialiserend werken en dreigt dit het 
onderscheid tussen mannen en vrouwen te generaliseren. Tegelijkertijd biedt dit echter ook 
kansen, om uiteindelijk een beleid in functie van specifieke categorieën, als vrouwen, 
mogelijk te maken. De voorstanders van deze laatste visie waarschuwen voor een te ver 
doorgedreven versie van gelijkheid, waarbij de problematische behoeften van bepaalde 
groepen zodanig afgezwakt worden tot ze onbehoeftige personen worden en er geen beleid 
meer ten aanzien van hen uitgestippeld wordt. Dit laatste wordt dan weer benadrukt door een 
aantal andere vrouwen, die in de vrouwencommissie wel mogelijkheden voor emancipatie 
zagen. Deze discussie – ook wel ‘de paradox van de gelijke kansen’ genoemd – toont aan dat 
er geen eenduidig verband is tussen gelijkheid en rechtvaardigheid. Het concept gelijkheid is 
een paradoxaal gegeven dat niet op zicht staat, maar in een context moet gelezen worden. De 
goede bedoelingen van de vrouwencommissie ten spijt, was deze geen springplank waarlangs 
vrouwen ook in de vakbond konden doorstromen.  
 
Dit hele betoog toont aan dat de factoren die speelden in de vertegenwoordiging voor en door 
vrouwen diep verankerd zaten in het samenlevingspatroon en in geen geval gebaseerd waren 
op expliciete machtsrelaties van mannen naar vrouwen toe. De eerste twee gezichten van 
macht die Celis en Meier in hun onderzoek onderscheidden kwamen niet aan bod. Een bewijs 
dat Foucaults ‘governmentality’ effectief niet als een vorm van onderdrukking mag worden 
begrepen. Na een nadere analyse vonden we echter toch enkele voorbeelden die eerder 
aansluiten bij de eerste twee gezichten van macht, maar deze machtsrelaties hadden niet 
zozeer met geslachtsverschillen te maken. Het ging eerder om machtsrelaties tussen de top en 
de basis van de vakbond, waarbij de top vooral uit mannen bestond. Het problematische 
aspect van deze situatie ligt dan enkel bij het feit dat vrouwen weinig tot die top behoorden, 
niet in de idee dat mannen speciaal vrouwen viseerden wanneer ze de touwtjes in handen 
wilden nemen. We willen wel de vraag opwerpen waar in dit geheel het door Sibylle en 
Nicole aangehaalde probleem van ‘babes’ of ‘excuus-Truzen’ geplaatst moet worden. 
Enerzijds werden vrouwen hierbij mogelijks ‘gebruikt’ om bepaalde door anderen opgedragen 
boodschappen naar de buitenwereld over te dragen, maar anderzijds biedt dit hen kansen om 
ook een beetje macht te veroveren in een voor mannen weggelegde wereld. Sibylle zelf heeft 
dit als negatief ervaren, en ook Nicole omschrijft het fenomeen als een probleem. Werden de 
talenten van vrouwen dan toch soms onderschat? Gebruikten mannen vrouwen soms op zo’n 
manier om hen het gevoel te geven dat ze iets te zeggen hadden, om hen te ‘paaien’? Een 
eensluidend antwoord valt in dit geval niet te geven, en hangt af van de betreffende mannen 
en vrouwen, de gender scripts die ze hanteren, de ‘Grote’ of ‘kleine verhalen’ waardoor ze in 
hun denken beïnvloed worden, de vormen van ‘capital’ die ze naar het ‘field’ van de vakbond 
meenemen, enz.  
 
De afwezigheid van vrouwen in de hoofdbesturen en hun minderheid in de lokale besturen, 
doet ook de vraag oprijzen in welke mate de behoeften van vrouwen weerklank vonden in het 
beleid van de vakbond, m.a.w. in welke mate vrouwelijke leerkrachten vertegenwoordigd 
werden of zich vertegenwoordigd voelden. Het zou immers kunnen dat de uitsluiting van 
vrouwen uit de beslissingnemende instanties met zich meebracht dat aan de problemen van 
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vrouwen niet alle nodige aandacht werd gegeven. Vanuit de opdracht van de vakbond, nl. het 
vertegenwoordigen van bepaalde zwakke en kwetsbare groepen en een drukkingsgroep in de 
politieke arena vormen, is het belangrijk daar aandacht aan te besteden. In welke mate 
herkende de vakbond de handicaps van de wereld waarin vrouwen terechtkwamen? Waren zij 
bereid hieraan te werken? Hierbij concludeerden we dat mannen en vrouwen er dezelfde 
strijdpunten op nahielden, wat voor de vertegenwoordigde, afwezige vrouwen betekende dat 
zij toch goed vertegenwoordigd konden worden. De vrouwen voelden dit ook allen erg 
positief aan. Vervolgens kunnen we hierbij de vraag stellen in welke mate het al dan niet 
nodig is een meer gelijke verhouding tussen mannen en vrouwen in de vakbondsorganen na te 
streven. Toch bleken de respondenten belang te hechten aan de aanwezigheid van vrouwen: 
“De stem van de vrouw is toch altijd een beetje anders dan de stem van een man.” 346  
 
Het complexe samenspel tussen allerlei factoren – gender habitus en gender script, capital, 
beleid, field, vakbond en macht – zorgt ervoor dat, naarmate men meer naar de top in de 
vakbond gaat, er steeds minder vrouwen te bespeuren zijn: “De vrouwen die actief zijn in het 
beroepsleven zijn veel te weinig vertegenwoordigd op de verschillende vlakken van het 
vakbondsleven, in het bijzonder op het vlak van de leiding.” 347 Vanuit de gewoonte dat het de 
mannen waren – en bleven – die de leiding in handen namen, werd de vakbond door de 
meerderheid van de vrouwen als een mannenclub of een mannenbastion ervaren. Met 
betrekking tot deze uitspraak zijn er echter grote verschillen in beleving van mannen en 
vrouwen, die vooral verklaard kunnen worden vanuit het feit dat ACOD-Onderwijs inderdaad 
aan de basis ook erg veel vrouwen telde. Daarom kan onze titel deels bevestigd worden – een 
mannenclub vol vrouwen – maar deels ook niet, in die zin dat mannen geen select clubje 
vormden die vrouwen niet toelieten of geen rechten of kansen gaven; maar integendeel 
vrouwen wel trachtten aan te sporen actiever op te treden. De initiatieven die vanuit de 
vakbond op touw werden gezet, hielpen niet om daar verandering in te brengen. Zowel uit het 
archiefmateriaal als uit de verhalen van de respondenten is gebleken dat er op vlak van 
vrouwelijke inbreng in ACOD-Onderwijs nog geen doorbraak is geweest in de periode van de 
jaren zestig. 

                                                 
346 Van der Graaf Francine, Gent, geïnterviewd op 6 februari 2008. 
347 Brunfaut, E. (1970).  Gevaarlijke vrouwen: opgepast! De Werker, 26 (44), 9. 
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Lijst van bijlagen 
 

1. Vragenlijst mannen 
 
 
 
Inleidend willen we graag enkele persoonlijke gegevens van u noteren. 
 

1. Wat is uw naam? 
 

2. Wat is uw geboortedatum? 
 

3. Studies 
a. Wat is uw opleidingsniveau? 
b. Waar hebt u gestudeerd? 
c. Wanneer bent u afgestudeerd? Leeftijd? 
d. Werkte u als onderwijzer, regent of licentiaat?  

 
4. Hoe oud was u tijdens uw engagement? 

 
5. Hoe lang hebt u zich ingezet? Actief en passief? In welke periode? 

 
6. Om welke reden bent u lid geworden van de ACOD?  

 
7. Om welke reden werden vrouwen volgens u lid? 

 
8. Werkte u half- of fulltime?  

a. Als leerkracht? 
b. Lidmaatschap in de ACOD? 
c. Het uitoefenen van uw mandaat in de ACOD?  

 
9. Was u – tijdens de periode van uw engagement – getrouwd (of had u een partner)? 

Met wie? 
a. Hoe was de professionele situatie van uw partner? (Had deze een zware job, 

werkte zij in shiften, of in het buitenland?) 
 

10. Hoeveel kinderen had u toen? 
a. Wie stond in voor de zorg van de kinderen? 
b. Gezinssituatie: verdeling van rolpatronen? Opvattingen, waarden, 

verwachtingen? Verschillen t.o.v. vrouwen of mannen?  
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Vragen m.b.t. vrouwen en hun gezin en engagement. 
 

11. Welke engagementen heeft u juist opgenomen? Welke taken/ verantwoordelijkheden 
had u tijdens uw lidmaatschap in de ACOD? 

 
12. Hoe kijkt u aan tegen moederschap en andere ‘vrouwelijke kwesties’ 

a. Was het moederschap volgens u makkelijk te combineren met een engagement 
van vrouwen in het onderwijs? 

b. Was het moederschap volgens u makkelijk te combineren met hun engagement 
in de ACOD? 

c. In de tribune hebben we gelezen dat er acties werden ondernomen i.v.m. de 
sociale zekerheid (kinderkribben, kinderbewaarplaatsen, moederschapsverlof 
met of zonder loon,…Kinderbijslag, borstvoedingsverlof zijn hot topics 
gedurende 1961 – 1963).  

 Heeft dit iets opgeleverd voor de vrouwen?  
 Hielpen deze maatregelen bij de combinatie van gezin met het 

onderwijzend beroep? 
 En met syndicale actie?  
 Welke waren volgens u voor hen de belangrijkste van deze 

maatregelen? 
d. Waren er volgens u geen paradoxale effecten van dergelijke individuele 

voorzieningen? Zou het b.v. niet kunnen dat vrouwen door al deze individuele 
maatregelen (b.v. moederschapsverlof) een nog meer onderbroken loopbaan 
ontwikkelden, of nog meer deeltijds gingen werken? Dit heeft dan weer zijn 
weerslag op doorgroeikansen in beroep of vakbond. 

 
13. Vergaderingen:  

a. Waren de vergaderingen voor vrouwen gemakkelijk te combineren met hun 
gezin? 

b. En voor u? 
c. Hoe vaak ging u naar de vergaderingen? Hoeveel vrouwen waren er aanwezig? 
d. Welke functies hadden deze vrouwen tijdens de vergaderingen?  

 Namen vrouwen het woord?  
 Hadden vrouwen inspraak in de onderwerpen? 
 Werd hun mening gevraagd en gewaardeerd?  
 Kon zij iets verwezenlijken tijdens deze vergaderingen? 

e. Welke functie had u op de vergaderingen?  
 
 
 
Nu willen we graag een aantal vragen stellen i.v.m. uw lidmaatschap in de A.C.O.D. en hoe u 
dit ervaren hebt. 
 

14. Welke onderwerpen waren ‘hot’ in die periode?  
 

15. Wat was voor u het belangrijkste strijdpunt in uw vakbondsbaan? 
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16. Voor welke onderwerpen zetten vrouwen zich bij uitstek in? (Waarvoor kwamen 
vrouwen voornamelijk op? Waartegen verzetten vrouwen zich? Waarover heeft men in 
die tijd gediscussieerd?)  

17. Waren er verschillen tussen onderwerpen waarop mannen en vrouwen zich 
toespitsten? (Waren er typisch mannelijke en vrouwelijke engagementen? Bvb 
kwamen mannen meer op voor de lonen? Vrouwen meer voor zwangerschapsverlof? 
Vrouwen voor meer leidinggevende functie?) 

a.  Werd aan beide eisen evenveel gehoor gegeven?  
b.  Was het makkelijker om als man dingen te verwezenlijken? 

 
18. Hoe beleefde u als man de syndicale actie van vrouwen in deze periode? Hoe keek u 

tegen hun initiatieven aan? Waren er machtsrelaties tussen mannelijke en vrouwelijke 
leden? 

 
19. Zijn er spanningen terug te vinden van de vakbonden naar het aanwerven en 

engageren van vrouwelijke militanten toe? (+ naar promoties van vrouwen toe?) 
 

20. Had u de indruk dat vrouwen zich geremd voelden in hun activiteiten, deelname door 
een te grote mannelijke aanwezigheid? 

 
21. Was er een evolutie op het vlak van vrouwelijke inbreng in de periode dat u zich 

geëngageerd heeft? 
 
 
 
Uw indruk over de positie van de vrouw in de ACOD van de jaren 60. 
 

22. Hebt u een idee van hoeveel vrouwen er toen ongeveer in deze centrale/vakbond 
waren? In vergelijking met mannen? (1/4de van de leden waren vrouwen? Meer? 
Minder?)  

a. Hoeveel van deze vrouwen namen een actief engagement op, in vergelijking 
met mannen? 

b. Verhouding tussen mannen en vrouwen 
- qua ledenaantal? 
- qua aantal op ledenvergaderingen? 
- qua aantal op bestuursvergaderingen? 
- in het afdelingsbestuur? 
- in het gewestelijk bestuur? 
- in het hoofdbestuur? 

 
23. Wie waren dat? Profiel? 

a. Oudere of jongere vrouwen?  
b. Opleidingsniveau? 
c. Achtergrond en basis thuis? 
d. Speelde de positie van hun echtgenoot soms een rol in de functie die ze 

vervulden? 
e. Wie daarvan waren actief geëngageerd, en wie was eerder passief lid? 
f. Welke inbreng hadden deze vrouwen in het beleid? Hadden ze invloed? 

Realisaties? 
g. Lieten ze zich horen in vergaderingen? Namen ze initiatief? 
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h. Wat moesten vrouwen doen om een leidinggevende functie te verkrijgen? Aan 
welke factoren moesten ze beantwoorden? Welke verwezenlijkingen? (Bv. 
aantal jaren ervaring in het onderwijs, verwezenlijkingen in het onderwijs, 
verwezenlijkingen in de ACOD? Andere?) 

i. Bestonden er voldoende doorgroeimogelijkheden of promotiekansen voor 
vrouwen? Hoe waren deze in vergelijking met mannen? 

 
24. Welke opvatting heeft u over de plaats van de vrouw in de maatschappij 

(rolopvattingen)? In de ACOD?  
a. Bent u akkoord met het feit dat vrouwen minder vertegenwoordigd zijn in de 

besturen? 
b. De meeste leerkrachten waren vrouwen, maar vrouwen hadden zeer weinig 

zeggenschap over hun werkomstandigheden (wedde, klasgrootte, uren, manier 
van lesgeven?,…). Wat vindt u hiervan? 

c. Zijn er volgens u verschillen in talenten van vrouwen en talenten van mannen, 
bijvoorbeeld leidinggevende capaciteiten, uitvoerende taken (lesgeven, 
penningmeester)…? 

d. Hoe denkt u over het weddenverschil? 
e. Hebt u ooit een vrouw boven u gehad? Had u moeite om een vrouw te 

gehoorzamen? Waarom wel/niet? 
f. Berustten (het merendeel van de) vrouwen volgens u in hun ondergeschikte 

positie? 
 

25. Volgens literatuur beschikte ACOD-Onderwijs over structuren die toelieten dat de 
ACOD-leden hun zeg hebben in de te nemen beslissingen.  

a. Was dit ook zo in praktijk?  
b. Klonk de stem van vrouwen even luid? Hadden vrouwen evenveel recht om 

iets te zeggen? 
c. Werd hun mening gewaardeerd? 
d. Werd er gehoor gegeven aan hun opmerkingen? 
e. Wat denkt u van het systeem van getrapte afvaardiging? Welke invloed had dit 

voor doorgroeikansen van vrouwen? 
 

26. Vindt u zelf dat er te weinig vrouwen in het bestuur van de A.C.O.D. zaten, in 
vergelijking met het aantal mannen? Of dat er te weinig vrouwen een leidinggevende 
functie op zich namen? 

a. Wat was volgens u de oorzaak hiervan?  
b. Wat deden de vrouwen volgens u om toch kans te maken een leidinggevende 

functie te bekleden? Of om hogerop te komen? 
 

27. Vrouwen stootten niet door naar het hoofdbestuur, wel waren ze lid van het uitgebreid 
gewestelijk bestuur.  

a. Was dit volgens u voor hen voldoende?  
b. Kwamen daar reacties op? Van vrouwen/mannen? Hadden vrouwen/mannen 

hier problemen mee? 
c. Was er vanwege vrouwen behoefte aan deelname aan hoofdbestuur? Opkomen 

voor meer gelijke kansen? 
 

28. Door de aanwezigheid van voornamelijk mannen in het bestuur, werd de ACOD soms 
als een mannenclub gezien. Maar met de stijging van het aantal vrouwen op de 
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arbeidsmarkt ontstond er vernieuwing, verandering binnen de maatschappij: vrouwen 
werden een belangrijke schakel in de economie, een belangrijke arbeidskracht; 
meerdere beroepen die ontstaan, de dienstensector,… Dit vroeg om een aangepaste 
mentaliteit en houding bij zowel mannen als vrouwen. Hoe konden de vakbonden hun 
“mannelijke traditie” verzoenen met dit fenomeen. 

 
 
 
Enkele interessante aanknopingspunten: 
 

29. Enkele vragen over de Vrouwencommissie: 
a. Wist u dat er een vrouwencommissie van het ABVV en ACOD bestond? 
b. Wat heeft deze commissie volgens u verwezenlijkt?  
c. Kon deze commissie veel verwezenlijken, of was het meer schijn zodat de 

vrouwen het gevoel zouden hebben ook iets te zeggen te hebben, aangezien ze 
steeds een adviserende rol had en er nog toestemming nodig was van het 
Bestendig Secretariaat en het Uitvoerend Bureau van de A.C.O.D vooraleer zij 
kracht van uitwerking kregen. 

d. Weet u welke onderwerpen er behandeld werden? 
e. Was u voorstander van deze commissie? Hoe stond u tegenover deze 

commissie? Wat vond u van hun strijdpunten?  
 

30. Met het Congres van mei 1965 was er de oprichting van een Bestendige Commissie 
ter bestudering van de Vrouwelijke problemen. 

a. Kent u dit?  
b. Om welke problemen ging het hier? 
c. Wat deed dit dan concreet voor vrouwen?  
d. Was dit in praktijk voelbaar? Verbeteringen? 

 
31. Bent u bekend met de grote staking van de vrouwen in de F.N. fabrieken te Herstal (16 

februari 1966 – wapenfabriek)? 
a. Was de ongelijkheid in loon een heet hangijzer binnen de ACOD sector 

onderwijs in de jaren ’60? (Vrouw wordt als minderwaardig bezoldigd) 
b. Heeft de staking in de beroepssectoren een gunstige kentering met zich 

meegebracht op het vlak van gelijke bezoldiging tussen mannen en vrouwen?  
c. Hebt u dit aangevoeld? Kregen vrouwen hetzelfde loon als mannen? 
d. Heeft deze gelijkmaking nog andere (positieve) gevolgen gehad voor de 

vrouwen? (Doordat ze nu op gelijke voet stonden met de mannen qua inkomen 
konden ze zich misschien ook op andere vlakken emanciperen? Nu werden ze 
misschien meer gelijk gewaardeerd. Dit heeft misschien andere processen op 
gang gebracht? Aanleiding gegeven tot andere initiatieven? Meer 
zeggingschap voor vrouwen op andere domeinen?) 

e. Was de gelijkheid tussen mannen en vrouwen stilaan realiteit aan het worden? 
Of ging het eerder om een idealisme van een minderheid, dat in de praktijk 
vaak nog niet toegepast werd?  

 
32. Was/bent u op de hoogte van het handvest van de werkende vrouw uit 1969?  

a. Welke invloed had dit? Welke gevolgen?  
 

 137



33. Bent u bekend met de Wereldvrouwenconferentie van 27 tot 30 april 1970 in 
Stockholm?  

a. Leidde dit ook in de praktijk tot een werkelijke aanvaarding van alle vrouwen?  
b. Slaagde men erin om werkelijk meer kansen voor vrouwen te creëren om door 

te stromen naar de regering, naar (provinciale, gemeentelijke of 
ondergeschikte) besturen of naar beraadslagende instanties?  

c. Wat was de impact van deze conferentie? 
 

34. Het aantal vrouwen dat toetrad tot de ACOD, sector onderwijs, is gedurende de 
zestiger jaren fel gestegen. 

a. Was dit merkbaar?  
b. Had dit gevolgen voor de aandacht voor de problemen van vrouwen of voor 

specifieke vrouwenkwesties in het onderwijs of in de onderwijsvakbond?  
c. Kan dit mee een aanleiding geweest zijn voor de oprichting van de 

vrouwencommissie? 
d. Leidde dit ook tot toenemende engagementen die opgenomen werden door 

vrouwen? Meer leidinggevende functies, meer evenwichtige verhoudingen? 
Werden ze meer gehoord? Meer realisaties in de praktijk? 

 
35. Bent u bekend met de SJW (Socialistische Jonge Wacht) of de SAK (Socialistische 

Arbeiders Konferentie)? 
a. Deze richtten in juni 1971 de RAL (Revolutionaire Arbeidersliga) op. Speelde 

de RAL vanaf deze periode een belangrijke rol in de emancipatie van de 
vrouw? 

b. Slaagden de bewegingen die aan de RAL voorafgingen, zoals de SAK of de 
SJW in Vlaanderen, daar ook al in? M.a.w. hadden de trotskisten in de jaren 60 
succes in hun strijd voor de emancipatie van de vrouw? 

c. Wie maakte deel uit van SAK/SJW/RAL? Wie waren die trotskisten? 
- Waren daar veel vrouwen bij? Namen zij daar dan ook een actief 

engagement op in de activiteiten? 
- onderwijzers? Regenten? Licentiaten? Leden uit het bestuur? 

d. Konden de leden uit deze organisaties makkelijk doorstromen naar de 
vakbond/ACOD? Konden zij daar dan ook makkelijker een hoge functie op 
zich nemen? Waren deze activisten ambitieuzer? 

e. Geldt dit in gelijke mate voor de vrouwelijke leden? 
 

36. De Eenheidswet. 
a. Wat weet u over de algemene staking tegen de Eenheidswet begin jaren ’60? 
b. Welke invloed heeft deze wet gehad op uw keuze voor het onderwijs? 
c. Heeft de wet of de algemene staking een invloed gehad op uw keuze voor 

deelname aan de ACOD-Onderwijs? 
d. Speelden ook vrouwen een rol in de algemene staking tegen de eenheidswet? 
e. Hield de strenge bezuinigingspolitiek gevolgen in voor uw 

tewerkstellingskansen en promotiekansen? En voor deze van vrouwen? Voor 
hun doorstootkansen naar hogere functies in de vakbond? Voor het combineren 
van hun gezin en werk/vakbond?  

 
37.  ‘Technisch onderwijs’ is een heet hangijzer in de Tribune van de jaren ’60. Wij 

zouden hierover wat meer duidelijkheid willen krijgen over een aantal zaken. 

 138



a. Was er naast het vrouwelijk technisch onderwijs ook een mannelijk technisch 
onderwijs? 

b. Was er geen enkele man aanwezig in het vrouwelijk technisch onderwijs? 
Waren er enkel mannelijke leerkrachten in het mannelijk technisch onderwijs, 
en enkel vrouwelijke leerkrachten in het vrouwelijk technisch onderwijs? 

c. Is er sprake van een duidelijke splitsing tussen mannelijke en vrouwelijke 
beroepen? Is er in de loop van de jaren ’60 ergens een kentering te bespeuren? 

d. Hadden de vrouwen iets te zeggen in het bestuur van het vrouwelijk technisch 
onderwijs? 

e. Zaten deze vrouwen in het bestuur van de ACOD? 
f. Werd het vrouwelijk technisch onderwijs op gelijke hoogte maatschappelijk 

gewaardeerd als meer mannelijke onderwijstakken? 
g. Hoe zat het met de wedden? Hadden ze gelijke wedden als de mannen in de 

technische sector?  
 
 
Afsluiter: 
 

38. Kent u personen/vrouwen die in de jaren ’60 eveneens lid waren van de ACOD? 
Vrouwen die een bepaalde functie vervulden en/of actief waren? 
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2. Vragenlijst vrouwen 
 
 
Inleidend willen we graag enkele persoonlijke gegevens van u noteren. 
 

1. Wat is uw naam? 
 

2. Wat is uw geboortedatum? 
 

3. Studies 
a. Wat is uw opleidingsniveau? 
b. Waar hebt u gestudeerd? 
c. Wanneer bent u afgestudeerd? Leeftijd? 
d. Werkte u als onderwijzeres, regentes of licentiaat?  
 

4. Hoe oud was u tijdens uw engagement? 
 

5. Hoe lang hebt u zich ingezet? Actief en passief? In welke periode? 
 

6. Om welke reden bent u lid geworden van de ACOD?  
 

7. Werkte u half- of fulltime?  
a. Als leerkracht? 
b. Lidmaatschap in de ACOD? 
c. Het uitoefenen van uw mandaat in de ACOD?  

 
8. Was u – tijdens de periode van uw engagement – getrouwd (of had u een partner)? 

Met wie? 
a. Hoe was de professionele situatie van uw partner? (Had deze een zware job, 

werkte hij in shiften, of in het buitenland?) 
 

9. Hoeveel kinderen had u toen? 
a. Wie stond in voor de zorg van de kinderen? 
b. Gezinssituatie: verdeling van rolpatronen? Opvattingen, waarden, 

verwachtingen? Verschillen t.o.v. vrouwen of mannen?  
 
 
Vragen m.b.t. gezin en engagement. 
 

10. Welke engagementen heeft u juist opgenomen? Welke taken/ verantwoordelijkheden 
had u tijdens uw lidmaatschap in de ACOD? 

 
11. Moederschap en andere ‘vrouwelijke kwesties’ 

a. Was het moederschap makkelijk te combineren met uw engagement in het 
onderwijs? 

b. Was het moederschap makkelijk te combineren met uw engagement in de 
ACOD? 

c. In de tribune hebben we gelezen dat er acties werden ondernomen i.v.m. de 
sociale zekerheid (kinderkribben, kinderbewaarplaatsen, moederschapsverlof 
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met of zonder loon,…Kinderbijslag, borstvoedingsverlof zijn hot topics 
gedurende 1961 – 1963). Heeft dit iets opgeleverd voor jullie? Hielpen deze 
maatregelen bij de combinatie van gezin met het onderwijzend beroep? En met 
syndicale actie? Welke waren volgens u/voor u de belangrijkste van deze 
maatregelen? 

d. Waren er volgens u geen paradoxale effecten van dergelijke individuele 
voorzieningen? Zou het b.v. niet kunnen dat vrouwen door al deze individuele 
maatregelen (b.v. moederschapsverlof) een nog meer onderbroken loopbaan 
ontwikkelden, of nog meer deeltijds gingen werken? Dit heeft dan weer zijn 
weerslag op doorgroeikansen in beroep of vakbond. 

 
12. Vergaderingen:  

a. Waren de vergaderingen gemakkelijk te combineren met uw gezin? 
b. Hoe vaak ging u naar de vergaderingen? 
c. Welke functie had u tijdens de vergaderingen?  

 Mocht u het woord nemen?  
 Had u inspraak in de onderwerpen? 
 Werd u mening gevraagd en gewaardeerd?  
 Kon u iets verwezenlijken tijdens deze vergaderingen? 

 
13. Welke onderwerpen waren ‘hot’ in die periode? (A.C.O.D. in het algemeen) 
 
14. Voor welke onderwerpen hebt u zich bij uitstek ingezet? (Waarvoor kwam u 

voornamelijk op? Waartegen hebt u zich verzet? Waarover heeft men in die tijd 
gediscussieerd?)  

a. Waarom? 
b. Wat hebt u gerealiseerd? 
 

15. Wat was voor u het belangrijkste strijdpunt in uw vakbondsbaan? 
 

16. Waren er verschillen tussen onderwerpen waarop mannen en vrouwen zich 
toespitsten? (Waren er typisch mannelijke en vrouwelijke engagementen? Bvb kwamen 
mannen meer op voor de lonen? Vrouwen meer voor zwangerschapsverlof? Vrouwen 
voor meer leidinggevende functie?) 

a.  Werd aan beide eisen evenveel gehoor gegeven?  
b.  Was het makkelijker om als man dingen te verwezenlijken? 

 
17. Hoe hebt u uw syndicale actie als vrouw in deze periode beleefd? Reacties van 

mannen? Machtsrelaties tussen mannelijke en vrouwelijke leden? 
 

18. Zijn er spanningen terug te vinden van de vakbonden naar het aanwerven en 
engageren van vrouwelijke militanten toe? 

 
19. Hebt u de indruk dat u daar nuttig werk heeft kunnen verrichten? (Waren ze bv. alleen 

penningmeester?) 
 

20. Voelde u zich geremd door een te grote mannelijke aanwezigheid? 
 

21. Werd u als vrouw door mannen als volwaardig behandeld? 
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22. Was er een evolutie op het vlak van vrouwelijke inbreng in de periode dat u zich 
geëngageerd heeft? 

 
 
 
Uw indruk over de positie van de vrouw in de ACOD van de jaren 60. 
 

23. Hebt u een idee van hoeveel vrouwen er toen ongeveer in deze centrale/vakbond 
waren? In vergelijking met mannen? (1/4de van de leden waren vrouwen? Meer? 
Minder?)  

Aan de basis? Op ledenvergaderingen? Op bestuursvergaderingen? In het 
uitgebreid bestuur? In het hoofdbestuur? 

 
24. Wie waren dat? Kunt u een ‘profiel’ schetsen van deze vrouwen? 

a. Oudere of jongere vrouwen?  
b. Wie daarvan waren actief geëngageerd, en wie was eerder passief lid? 
c. Welke inbreng hadden deze vrouwen in het beleid? Hadden ze invloed? 

Realisaties? 
d. Lieten ze zich horen in vergaderingen? Namen ze initiatief? 
e. Speelde de positie van hun echtgenoot soms een rol in de functie die ze 

vervulden? 
f. Wat moest je als vrouw doen om een leidinggevende functie te verkrijgen? Aan 

welke factoren moest je beantwoorden? Welke verwezenlijkingen? (Bv. aantal 
jaren ervaring in het onderwijs, verwezenlijkingen in het onderwijs, 
verwezenlijkingen in de ACOD? Andere?) 

g. Bestonden er voldoende doorgroeimogelijkheden of promotiekansen voor 
vrouwen? Hoe waren deze in vergelijking met mannen? 

 
25. Het aantal vrouwen dat toetrad tot de ACOD, sector onderwijs, is gedurende de 

zestiger jaren fel gestegen.  
a. Was dit merkbaar?  
b. Had dit gevolgen voor de aandacht voor de problemen van vrouwen of voor 

specifieke vrouwenkwesties in het onderwijs of in de onderwijsvakbond?  
c. Kan dit mee een aanleiding geweest zijn voor de oprichting van de 

vrouwencommissie? 
d. Leidde dit ook tot toenemende engagementen die opgenomen werden door 

vrouwen? Meer leidinggevende functies, meer evenwichtige verhoudingen? 
Werden ze meer gehoord? Meer realisaties in de praktijk? 

 
26. Volgens literatuur beschikten zowel de beroepssectoren als de intersectorale gewesten 

over structuren die toelieten dat de ACOD-leden hun zeg hebben in de te nemen 
beslissingen. (staat in de inleiding). 

a. Hebt u als vrouw hier iets van gemerkt? 
b. Had u het gevoel dat uw mening gewaardeerd werd? 
c. Wat denkt u van het systeem van getrapte afvaardiging? Welke invloed had dit 

voor doorgroeikansen van vrouwen? 
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27. Vinden jullie zelf dat er te weinig vrouwen in het bestuur van de ACOD zaten, in 
vergelijking met het aantal mannen? Of dat er te weinig vrouwen een leidinggevende 
functie op zich namen? 

a. Wat was volgens u de oorzaak hiervan? (p. 115 + 121 samenvatting) 
b. Wat deden de vrouwen om toch kans te maken een leidinggevende functie 

te bekleden? Of om hoger op te komen? 
 

28. Vrouwen stootten niet door naar het hoofdbestuur, wel waren ze lid van het uitgebreid 
gewestelijk bestuur.  

a. Was dit voor u voldoende?  
b. Kwamen daar reacties op? Van vrouwen/mannen?  
c. Was er vanwege vrouwen behoefte aan deelname aan hoofdbestuur? Opkomen 

voor meer gelijke kansen? 
 

29. Door de aanwezigheid van voornamelijk mannen in het bestuur, werd de ACOD soms 
als een mannenclub gezien. Maar met de stijging van het aantal vrouwen op de 
arbeidsmarkt ontstond er vernieuwing, verandering binnen de maatschappij: vrouwen 
als een belangrijke schakel in de economie, als een belangrijke arbeidskracht; 
meerdere beroepen die ontstaan, de dienstensector,… Dit vroeg om een aangepaste 
mentaliteit en houding bij zowel mannen als vrouwen. Hoe konden de vakbonden hun 
“mannelijke traditie” verzoenen met dit fenomeen? 

 
 
 
Enkele interessante aanknopingspunten: 
 

30. Enkele vragen over de Vrouwencommissie: 
a. Wist u dat er een vrouwencommissie van het ABVV en ACOD bestond? 
b. Was u hier lid van? Waarom wel of niet? 
c. Wat heeft deze commissie volgens u verwezenlijkt? 
d. Kon deze commissie veel verwezenlijken, of was het meer schijn zodat de 

vrouwen het gevoel zouden hebben ook iets te zeggen te hebben, aangezien 
ze steeds een adviserende rol had en er nog toestemming nodig was van het 
Bestendig Secretariaat en het Uitvoerend Bureau van de A.C.O.D vooraleer 
zij kracht van uitwerking kregen. 

e. Welke onderwerpen werden er behandeld? 
f. Had u het gevoel of idee dat de mannen voorstander waren van deze 

commissie, of werkten ze deze eerder tegen? 
 
31. Bent u bekend met de grote staking van de vrouwen in de F.N. fabrieken te Herstal (16 

februari 1966 – wapenfabriek)? 
a. Was de ongelijkheid in loon een heet hangijzer binnen de ACOD sector 

onderwijs in de jaren ’60? (Vrouw wordt als minderwaardig bezoldigd) 
b. Heeft de staking in de beroepssectoren een gunstige kentering met zich 

meegebracht op het vlak van gelijke bezoldiging tussen mannen en vrouwen?  
c. Hebt u dit aangevoeld? Kregen vrouwen hetzelfde loon als mannen? 
d. Heeft deze gelijkmaking nog andere (positieve) gevolgen gehad voor de 

vrouwen? (Doordat ze nu op gelijke voet stonden met de mannen qua inkomen 
konden ze zich misschien ook op andere vlakken emanciperen? Nu werden ze 
misschien meer gelijk gewaardeerd. Dit heeft misschien andere processen op 
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gang gebracht? Aanleiding gegeven tot andere initiatieven? Meer 
zeggingschap voor vrouwen op andere domeinen?) 

e. Was de gelijkheid tussen mannen en vrouwen stilaan realiteit aan het worden? 
Of ging het eerder om een idealisme van een minderheid, dat in de praktijk 
vaak nog niet toegepast werd?  

 
32. Was/bent u op de hoogte van het handvest van de werkende vrouw uit 1969?  

a. Welke invloed had dit? Welke gevolgen? Voor u? Voor anderen? 
b. Werd u hierin betrokken?  

 
33. Met het Congres van mei 1965 was er de oprichting van een Bestendige Commissie 

ter bestudering van de Vrouwelijke problemen. 
a. Kent u dit?  
b. Om welke problemen ging het hier? 
c. Wat deed dit dan concreet voor vrouwen?  
d. Was dit in praktijk voelbaar? Verbeteringen? 

 
34. Bent u bekend met de Wereldvrouwenconferentie van 27 tot 30 april 1970 in 

Stockholm?  
a. Leidde dit ook in de praktijk tot een werkelijke aanvaarding van alle vrouwen?  
b. Slaagde men erin om werkelijk meer kansen voor vrouwen te creëren om door 

te stromen naar de regering, naar (provinciale, gemeentelijke of 
ondergeschikte) besturen of naar beraadslagende instanties?  

c. Wat was de impact van deze conferentie? 
 

35. Bent u bekend met de SJW (Socialistische Jonge Wacht) of de SAK (Socialistische 
Arbeiders Konferentie)? 

a. Deze richtten in juni 1971 de RAL (Revolutionaire Arbeidersliga) op. Speelde 
de RAL vanaf deze periode een belangrijke rol in de emancipatie van de 
vrouw? 

b. Slaagden de bewegingen die aan de RAL voorafgingen, zoals de SAK of de 
SJW in Vlaanderen, daar ook al in? M.a.w. hadden de trotskisten in de jaren 60 
succes in hun strijd voor de emancipatie van de vrouw? 

c. Wie maakte deel uit van SAK/SJW/RAL? Wie waren die trotskisten? 
d. Kent u vrouwen die het trotskisme aanhingen? Namen? 
e. Waren daar veel vrouwen bij? Namen zij daar dan ook een actief engagement 

op in de activiteiten? 
f. Konden de leden uit deze organisaties makkelijk doorstromen naar de 

vakbond/ACOD? Konden zij daar dan ook makkelijker een hoge functie op 
zich nemen? Waren deze activisten ambitieuzer? 

g. Geldt dit in gelijke mate voor de vrouwelijke leden? 
 

36. De Eenheidswet. 
a. Wat weet u over de algemene staking tegen de eenheidwet begin jaren ’60? 
b. Welke invloed heeft deze wet gehad op uw keuze voor het onderwijs? 
c. Heeft de wet of de algemene staking een invloed gehad op uw keuze voor 

deelname aan de ACOD-Onderwijs? 
d. Speelden ook vrouwen een rol in de algemene staking tegen de eenheidswet? 
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e. Hield de strenge bezuinigingspolitiek gevolgen in voor uw 
tewerkstellingskansen? Voor doorstotingskansen naar hogere functies in de 
vakbond? Voor het combineren van gezin en werk/vakbond?  

 
37.  ‘Technisch onderwijs’ is een heet hangijzer in de Tribune van de jaren ’60. Wij 

zouden hierover wat meer duidelijkheid willen krijgen over een aantal zaken. 
a. Was er naast het vrouwelijk technisch onderwijs ook een mannelijk technisch 

onderwijs? 
b. Was er geen enkele man aanwezig in het vrouwelijk technisch onderwijs? 

Waren er enkel mannelijke leerkrachten in het mannelijk technisch onderwijs, 
en enkel vrouwelijke leerkrachten in het vrouwelijk technisch onderwijs? 

c. Is er sprake van een duidelijke splitsing tussen mannelijke en vrouwelijke 
beroepen? Is er in de loop van de jaren ’60 ergens een kentering te bespeuren? 

d. Hadden de vrouwen iets te zeggen in het bestuur van het vrouwelijk technisch 
onderwijs? 

e. Zaten deze vrouwen in het bestuur van de ACOD? 
f. Werd het vrouwelijk technisch onderwijs op gelijke hoogte maatschappelijk 

gewaardeerd als meer mannelijke onderwijstakken? 
g. Hoe zat het met de wedden? Hadden ze gelijke wedden als de mannen in de 

technische sector?  
 
 
 
Afsluiter: 
 

38. Kent u personen/vrouwen die in de jaren ’60 eveneens lid waren van de ACOD? 
Vrouwen die een bepaalde functie vervulden en/of actief waren? 

 
39. Andere interessante bronnen? 

 
40. Dagboeken? 
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3. Informed consent 
 

 
Aan de hand van een archief- en belevingsonderzoek willen we nagaan hoe vrouwen die lid 
waren van de ACOD-sector onderwijs vandaag aankijken tegenover hun 
lidmaatschap/engagement van de jaren ’60. Daarenboven willen we nagaan hoeveel vrouwen 
lid waren van de ACOD, wie deze vrouwen waren, welke rol ze vervulden, welke opvattingen 
er heersten,… 
 
 
Het belevingsonderzoek voeren we uit aan de hand van interviews bij verschillende vrouwen 
die in de jaren ’60 lid waren van de ACOD-sector onderwijs. Om ook een zicht te krijgen op 
de visie van de mannelijke leden, nemen we ook een interview af van een mannelijk lid van 
de ACOD-onderwijs uit de jaren ’60.  
 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de universiteit Gent en met het 
AMSAB (instituut voor sociale geschiedenis te Gent). Prof. dr. Frank Simon (vakgroep 
historische pedagogiek aan de universiteit Gent) treedt op als promotor. 
 
 
We willen u hartelijk danken voor uw deelname aan het interview, zonder uw bijdrage zou 
ons onderzoek niet mogelijk geweest zijn. De interviews zullen 1 à 2 uur van uw tijd in beslag 
nemen. De resultaten uit de interviews zullen verwerkt worden in onze scriptie om 
antwoorden te formuleren op onze onderzoeksvragen. Eveneens zullen ze aan het AMSAB, 
instituut voor sociale geschiedenis, ter beschikking worden gesteld. 
 
 
U kunt ons steeds bereiken via mail, telefoon of brief: 
 

Caëlle Seynhaeve    
Heulestraat 49 
8560 Gullegem 
GSM: 0498/116.148 
Caelle.Seynhaeve@UGent.be 
caelle_seynhaeve@hotmail.com  
 

Evelien Flamez 
Kromme meers 28 
8501 Heule 
GSM: 0499/409.243 
Evelien.Flamez@UGent.be 
evelienflamez@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Praktische afspraken op voorhand: 
 
 
Ondergetekende …………………………………………………………………………..  
verklaart dat (schrappen wat niet past): 
 
Het van hem/haar afgenomen interview volledig mag gebruikt worden voor wetenschappelijk 
onderzoek. 
Het van hem/haar afgenomen interview volledig mag gebruikt worden voor wetenschappelijk 
onderzoek, maar hij/zij wenst anoniem te blijven. 
 
 
Van de interviews zal een schriftelijke neerslag worden gemaakt. Deze zullen ter beschikking 
gesteld worden aan het AMSAB, instituut voor sociale geschiedenis, te Gent.  
 
 
Handtekening onderzoek(st)er: 
   
   
Naam onderzoek(st)er: 

Handtekening respondent: 
 
 

 
 
 
II Praktische afspraken in verband met het opnemen van het interview 
 
 
Ondergetekende, …………………………………………………………………………….. 
 
Geboren te ………………………………………………………, op ………………………. 
 
En wonende te ……………………………………………………………………………….. 
 
Verklaart zich akkoord met het gebruik van een (band)opnemer bij het interview. 
 
Verklaart zich akkoord dat het opgenomen interview ter beschikking gesteld wordt aan het 
AMSAB, instituut voor sociale geschiedenis, te Gent.  
 
 
 
 
Handtekening onderzoek(st)er: 
   
   
Naam onderzoek(st)er: 

Handtekening respondent: 
 
 

 
 
Plaats en datum: 
 

 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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