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Aux voix, aux voix 

“Bij voorbaat verontschuldig ik mij zo ik verzuim een of andere naam te 

vermelden, die verdient hier geciteerd te worden. ... 

Als wij nu dergelijke schriften herlezen schijnen ze ons grotesk, maar het laat 

ons beseffen welke schier onomstootbare hindernissen de weg tot de 

ontvoogding der vrouw versperden.”1 

Waar de parlementaire vrouwen de lange strijd voor vrouwenstemrecht 

beëindigden met woorden van dank, zou ik hier graag mijn masterscriptie mee 

aanvangen. Vaak hoor je een redenering waarbij feministisch engagement overbodig 

en als iets uit het verleden wordt gezien, nu ‘vrouwen toch alles bereikt hebben’, 

maar net als Maria Baers in 1948 verbaas ik me als feminist nog al te vaak over de 

groteskheden van vandaag. Als aspirant-historica was de keuze voor mijn gegenderd 

scriptieonderwerp dan ook gauw gemaakt. Ik wil hierbij graag enkele personen 

danken die mij geholpen hebben om mijn oorspronkelijke motivatie om te zetten in 

deze scriptie. 

Allereerst denk ik aan mijn promotor, dr. Julie Carlier, aangezien ze er steeds 

voor zorgde dat ik door de vele parlementaire bomen het bos bleef zien. Wanneer ik 

dreigde te verdwalen in de uithoeken van de debatten en de theorie, bracht ze me 

ertoe steeds weer mijn weg te vinden naar het pad die zou leiden tot onderstaande 

analyse. Zonder haar kennis en vertrouwen zou deze scriptie nooit geweest zijn wat 

ze nu is. 

Vervolgens wil ik mijn ouders, Kathleen en Bert, en hun partners, Bart en 

Stan, danken voor de onvoorwaardelijke steun en vrijheid die ze me de afgelopen 

vijf jaar schonken om een studie van mijn eigen keuze te volbrengen tot dit einde. 

Verschillende mensen maakten deze geschiedenisjaren onvergetelijk maar ik wil 

zeker Sien, mijn historische medefeminist, en Willem, een trouwe en affectieve 

vriend sinds het begin, bedanken. Aangezien studeren aan de UGent veel meer is dan 

achter je bureau of in de aula zitten, is de Vlaamse Geschiedkundige Kring met al 

                                                        
1 Senaat, Parlementaire Handelingen. Baers, 19 maart 1948, p.708. 
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haar leden en mijn medepraesidiumleden een onuitputtelijke bron van ontspanning, 

ervaring en vriendschap. Haar lustrum organiseren was dan ook een zeer grote eer.  

Ook medethesisstudenten Simon en Stijn bedankt voor de lees- en andere tips 

die bijdroegen aan mijn scriptie. Oneindig veel lof en dank voor Jelle, Nikita en 

Remco die hun kostbare tijd inzetten om tot in detail mijn thesis na te lezen, om mijn 

taalkundige en structurele kronkels recht te trekken. Indien u nog kronkelende 

sporen terugvindt, ligt de verantwoordelijkheid volledig bij mij.  

Last but not least, liefdevolle dankwoorden voor mijn vriend en tevens 

aspirant-historicus, Nathan, die reeds jaren onvoorwaardelijk klaar staat met steun, 

grenzeloos vertrouwen, humor en open armen om mij steeds op te vangen. Dat hij 

mijn feministische passie volledig begrijpt en aanmoedigt, is van onschatbare 

waarde.  
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1. Inleiding 

 In een land als België, waar stemmen naast een recht eveneens een plicht2 is, 

kan men al gauw vergeten dat dit zowel voor vrouwen als mannen niet steeds een 

evidentie was. Nog maar vierenzestig jaar geleden schoof België als een van de 

laatste Europese staten aan in de rij van westerse democratieën om vrouwen 

stemrecht te verlenen voor wetgevende en provincieraadsverkiezingen.3 Een 

stemrecht dat de Belgische mannen in 1919, zo’n dertig jaar eerder, reeds 

verwierven terwijl de Belgische vrouwen zich in 1921 tevreden moesten stellen met 

zeggenschap bij de gemeenteraadsverkiezingen. De stemrechtstrijd van beiden is 

echter nauw met elkaar verbonden, zowel in ideologisch als pragmatisch opzicht.  

Zo lezen we onder andere dat algemeen enkelvoudig stemrecht ook voor vrouwen 

op het socialistische programma stond maar tijdelijk moest wijken voor politieke 

tactiek. De liberalen verzekerden namelijk slechts een coalitie voor algemeen 

enkelvoudig stemrecht zonder vrouwen, zij zouden namelijk conservatief stemmen. 

Op hun beurt streden katholieken vanuit oppositionele pragmatiek voor 

vrouwenstemrecht.4 Dit is echter een heel rigide politieke schets die terugkeert in de 

literatuur, waarop we meer diepgaand en nuancerend willen ingaan in deze 

masterscriptie. Hierbij hebben we vooral aandacht voor een genderdiscours waarin 

ook burgerschap, de theorie van ‘gescheiden sferen’ en het debat omtrent gelijkheid 

en verschil een plaats krijgen.  

 Op 19 februari en 24 maart 1948 keurden respectievelijk de Kamer en de 

Senaat de wet goed die vrouwen stemrecht verleende voor de wetgevende 

verkiezingen. De strijd voor vrouwenstemrecht ving echter al meer dan een halve 

eeuw eerder aan wanneer de arbeiders – die de meerderheid van de mannen 

vormden -  streden voor algemeen enkelvoudig stemrecht. In 1830, bij de stichting 

van België en de vorming van het Congrès national, genoot namelijk slechts 1% van 

                                                        
2 Ingevoerd in 1893 samen met het algemeen meervoudig stemrecht, een voorstel van eerste minister 
en minister van financiën Auguste Beernaert.  
3 Kamer, Parlementaire Stukken. Nr.135, 27 februari 1936, pp.2-3. Oa. 1904 Nieuw-Zeeland; 1908 
Finland en Noorwegen; 1920 Denemarken, IJsland, Rusland, Canada, Duitsland, Ierland, Oostenrijk, 
Hongarije, Polen, Tsjechoslowakije, Nederland, Zweden, Luxemburg, Lithouwen, Estland, Rhodesië, 
Oost-Afrika; 1923 Verenigde Staten van Amerika; 1928 Groot-Brittannië. 
4 Leen Van Molle en Eliane Gubin, Vrouw en politiek in België (Tielt: Lannoo, 1998). pp.32-33. Denise 
Keymolen et al., De geschiedenis geweld aangedaan. De strijd voor het vrouwenstemrecht 1886-1948 
(Antwerpen-Amsterdam: IPOVO, 1981). p.48. Denise De Weerdt, En de vrouwen? Vrouw, 
vrouwenbeweging en feminisme in België 1830-1960 (Gent: Masereelfonds, 1980). pp.148-149. 
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de Belgische bevolking stemrecht. Voorwaarden om te behoren tot dit minimale 

kiespubliek waren: het betalen van een hoge cijns of een bepaald niveau van 

bekwaamheid, beoordeeld op basis van specifieke functies of universitaire 

diploma’s. Ondanks de afwezigheid van vrouwen in deze laatste groep waren er wel 

vermogende vrouwen die in principe tot de eerste groep behoorden. Dit was in 

praktijk echter niet het geval. Daarnaast behield de grondwet van 1831 dit 

cijnskiesstelsel. In 1893 wees het parlement mannen algemeen meervoudig 

stemrecht toe. Onder andere gezinshoofden van minstens 35 jaar oud konden een 

extra stem uitbrengen, ter vertegenwoordiging van hun familie.5  

Algemeen enkelvoudig stemrecht was na de Eerste Wereldoorlog voor Belgische 

mannen een feit, maar op wetgevend niveau genoot vanaf 9 mei 1919 enkel een 

selectie vrouwen stemrecht waarvan weduwen of weduwe-moeders van 

gesneuvelde soldaten slechts tijdelijk. Enkel gewezen oorlogsgevangenen 

verwierven in eigen naam stemrecht. De wet van 15 november 1920 stelden wel 

vrouwen verkiesbaar voor Kamer en Senaat. Op 7 februari 1921 zette men een 

kleine stap richting wetgevend vrouwenstemrecht, een gewone wet bij bijzondere 

meerderheid gestemd, zou in de toekomst namelijk volstaan in plaats van een 

grondwettelijke herziening. De daaropvolgende wetten hadden betrekking op 

gemeentelijk vlak, waarbij vrouwen op 15 april 1920 stemrecht kregen. Dit met 

uitzondering van prostituees.6 Sinds 19 februari 1920 waren ze verkiesbaar voor de 

gemeenteraden, maar pas vanaf 27 augustus 1921 konden ze als burgemeester of 

schepen zetelen en slechts op voorwaarde dat hun echtgenoot toestemde. Wanneer 

een vrouw tot burgemeester werd verkozen, moest daarnaast een mannelijke 

schepen instaan voor de gerechtelijke politie, het ambt van hulpofficier van de 

procureur des Konings en het ambt van het openbaar ministerie bij de 

politierechtbank.7 Deze functies waren te ‘mannelijk’ om door een vrouwelijke 

burgemeester te laten vervullen. Tenslotte golden vanaf 19 oktober 1921 op 

provinciaal niveau dezelfde wettelijke regels omtrent vrouwenstemrecht en 

                                                        
5 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre, ed. Hedwige 
Peemans-Poullet, vol. 66/68, la Chronique féministe (Brussel: Université des Femmes, 1998-1999). 
pp.3-4. 
6 Kamer, Parlementaire Handelingen. Index des lois votées et publiées par le “Moniteur” 1919-1920, 
p.4.  
7 De Weerdt, En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België 1830-1960. p.154. 
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verkiesbaarheid van vrouwen als deze voor het parlement.8 Ondanks de continue 

strijd vanuit de vrouwenbewegingen tijdens het interbellum was het wachten tot na 

de Tweede Wereldoorlog alvorens alle vrouwen dezelfde geïndividualiseerde 

politieke rechten genoten als mannen op gemeentelijk, provinciaal (26 juli 19489) en 

wetgevend niveau.10 

 Zoals deze summiere lijst van data reeds aangeeft, betreft het hier meer dan 

een halve eeuw aan stemrechteisen en gebeurtenissen die in een brede 

maatschappelijke context geplaatst dienen te worden. Deze geschiedenis is geen 

onbekend terrein. Daarom willen we eerst de Belgische historiografie over gender 

en vrouwenstemrecht toelichten opdat we vervolgens, verder in dit werk, de 

probleemstelling beter kunnen duiden. 

 Aangezien de interesse voor vrouwenactie in het verleden groeide uit de 

toenmalig actuele vrouwenagitatie kende België eind de jaren zestig de opkomst van 

vrouwengeschiedenis als een wetenschappelijke discipline. De focus lag op de 

‘pioniers’ van het Belgische feminisme met artikels over: Louise Van den Plas, een 

van de oprichters van Le féminisme chrétien de Belgique; Louis Frank en Marie 

Popelin, oprichters in 1892 van Ligue belge du droit des femmes. Historici baseerden 

zich echter op het werk van Boël en Duchène,11 waardoor de historiografische 

aandacht vooral ging naar zogenaamd neutraal of liberaal feminisme.  Belgische 

vrouwenactie werd op deze manier geïnterpreteerd als een enkele strijd om formele 

en juridische gelijkstelling van de seksen. Ook politicologen, sociologen en 

pedagogen droegen bij aan het vrouwhistorische onderzoek, waarbij 

vrouwenstemrecht nader bestudeerd werd als de hefboom voor politieke 

participatie. Enerzijds onderzochten deze sociale wetenschappers de belangen van 

partijen die het vrouwenstemrecht jarenlang in een electoraal spel zouden 

inkapselen, anderzijds ook de politieke onverschilligheid van vrouwen in kwestie. 

Hierbij ging de aandacht naar structurele mechanismen zoals de socialisatie van 

rolpatronen die vrouwelijkheid en politiek onverenigbaar stelde en een kleine groep 

politiek actieve vrouwen die de talrijke participatie juist vertraagd en verhinderd 
                                                        
8 Els Flour et al., Een Vrouw, een Stem. Een tentoonstelling over vrouw en stemrecht in België, 1789-
1948. (Brussel: Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis - Amazone, 1996). p.51. 
9 Ibid. p.69 
10 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. p.5. 
11 Marthe Boël en Christiane Duchène, Le féminisme en Belgique 1892-1914 (Brussel: CNFB, 1955). 
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zou hebben aangezien het om een ‘symbolische aanwezigheid’ ging. De invloed van 

de ‘Tweede Golf’ drong nog verder door in de vrouwengeschiedenis. De feministen 

van de jaren zeventig braken met de ‘negatieve’ periode tussen de ‘Eerste en Tweede 

golf’ maar worstelden tevens met het verschillende denkkader dat tijdens de ‘Eerste 

Golf’ – vooroorlogs feminisme – domineerde: het verschildenken.12 Latere historici 

bekritiseerden dit golvenperspectief reeds aangezien ‘golven’ ook dalperiodes 

impliceren tussen 1870-1914 en 1970-1990, waarin vrouwen niets gewonnen 

zouden hebben. Zo wijst onder andere Leen Van Molle er op dat in België zowel het 

interbellum als de jaren na WOII zeer relevant waren voor de vrouwenemancipatie, 

waarbij de jaren 1921, 1932, 1948 en 1958 belangrijke realisatiejaren zijn in 

verband met de kieswetgeving en het Burgerlijk Wetboek.13 Eveneens zaten de 

vrouwenbewegingen en feministen alles behalve stil in het interbellum. Organisaties 

als de Union patriotique des femmes belges, Ligue belge du droit des femmes en 

Fédération belge pour le suffrage des femmes zetten hun activiteiten na 1918 voort. 

Ook nieuwe organisaties zagen het licht, zoals de Fédération belge des femmes 

universitaires (1921) en Groupement belge pour l’affranchissement de la femme 

(1928). De FBFU richtte haar aandacht voornamelijk op meisjesonderwijs, de 

toegang voor vrouwen tot professionele beroepen en haar recht op werk.14  

Vanaf de jaren 1980 kon vrouwengeschiedenis zich meer lostrekken van de actuele 

vrouwenagitatie, waardoor er meer aandacht werd besteed aan het 

vrouwenverleden in haar ruime zin en ook voor de zogenaamde interimfase. In 1980 

publiceerde Denise De Weerdt haar bekende En de vrouwen? Vrouw, 

vrouwenbeweging en feminisme in België 1830-1960,15 waarbij ze een globaal 

overzicht geeft van de strijd voor vrouwenemancipatie. Hierbij schonk ze meer 

aandacht aan de veranderende sociale context in de negentiende en twintigste eeuw, 

vooral met betrekking tot arbeid, en keek dus verder dan WOI.16 Hoewel haar werk 

al wat ouder is, bleef het als een van de weinige overzichtswerken een enorme 

                                                        
12 Ria Christens, "Verkend verleden. Een kritisch overzicht van de vrouwengeschiedenis 19de-20ste 
eeuw in België," Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 27, no. 1-2 (1997). pp.11-15. 
13 Leen Van Molle, "De nieuwe vrouwenbeweging in Vlaanderen, een andere lezing," Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis XXXIV, no. 3 (2004). pp.382-384. 
14 Catherine Jacques, "Le féminisme en Belgique de la fin du 19e siècle aux années 1970," Courrier 
hebdomadaire 2012-2013(2009). pp.18-20. 
15 De Weerdt, En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België 1830-1960. 
16 Christens, "Verkend verleden. Een kritisch overzicht van de vrouwengeschiedenis 19de-20ste eeuw 
in België." pp.15-16. 
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invloed uitoefenen op de historiografie van Belgisch feminisme, vooral via een clear-

cut onderscheid tussen zogenaamd ‘bourgeois’, ‘socialistisch’ en ‘katholiek’ 

feminisme. In 2010 stelde Julie Carlier echter de feministen en hun agency centraal 

in haar onderzoek in plaats van de politieke partijen, waardoor ze deze typeringen 

van het Belgisch feminisme ondermijnde. Zowel nationaal als transnationaal 

bouwden zij een netwerk uit dat partijlijnen oversteeg. Hierdoor verliet zij het 

‘gematigde’ imago van Belgisch feminisme dat zich als onderliggende gedachte in de 

historiografie wortelde door de herhaaldelijke verbinding met politieke 

strekkingen.17 De thematische verruiming van vrouwengeschiedenis in de jaren 

tachtig ging echter ook gepaard met een versnipperd onderzoeksterrein door de 

nieuwe invalshoeken. Qua politieke studies lag de focus initieel op het inmiddels 

meer dan bekende verhaal van de moeizame verwerving van het vrouwenstemrecht in 

België. 18 Sociale wetenschappers onderzochten de houdingen van vrouwen tot 

politieke besluitvorming. Er kwam aandacht voor het parlementaire werk van 

vrouwen die geen teken bleken te geven van vrouwelijke frontvorming en net zoals 

hun mannelijke collega’s hun vaste dossiers hadden.19     

De jaren 1990 kenmerkten zich door engagement en theoretische verdieping. 

Enerzijds zorgde de internationale institutionalisering van emancipatiebeleid en de 

aandacht voor de honderdste verjaardag van Belgische vrouwenactie voor een wens 

om het collectief feministisch bewustzijn te versterken. Ondermeer door het 

verzamelen van getuigenissen van ‘tweede golf’-feministen en door gevulgariseerde 

en didactische overzichten zoals de tentoonstelling Een vrouw, een stem 1789-

1948.20 Anderzijds zette dit emancipatiebeleid ook aan tot wetenschappelijke 

verdieping en bracht het jubileum een gevoel van reflectie teweeg met de nadruk op 

conceptuele invalshoeken. De rol van de vrijzinnigheid in de beginfase van de 

vrouwenemancipatie werd onder de aandacht gebracht en via de Franse Michelle 

Perrot kwam er ook de belangstelling voor macht en de machtsverhoudingen tussen 

de seksen in de historiografie. Eliane Gubin was echter een van de weinigen die een 

                                                        
17 Julie Carlier, "Moving beyond boundaries: an entangled history of feminism in Belgium, 1890-
1914," (Gent: Universiteit Gent, 2010). pp.8-9 en 597. 
18 Christens, "Verkend verleden. Een kritisch overzicht van de vrouwengeschiedenis 19de-20ste eeuw 
in België." p.19.  
19 Ibid. p.19.  
20 Flour et al., Een Vrouw, een Stem. Een tentoonstelling over vrouw en stemrecht in België, 1789-1948. 
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meer comparatieve en interdisciplinaire benadering gebruikte. Door deze laat 

ontwikkelde conceptualisering drong een gepolariseerd en statisch gebruik van 

concepten als natuur/cultuur, gender/sekse, verschil/gelijkheid amper door in de 

Belgische historiografie.21 Het was Gubin die ‘gender’ binnen bracht in de Belgische 

vrouwengeschiedenis en hierdoor een verschuiving veroorzaakte van beschrijvende 

en institutionele geschiedenis naar analytisch en gecontextualiseerd onderzoek.22 

In 1997 sloot Ria Christens haar overzicht van vrouwengeschiedenis in België af met 

de vraag: hoe lang het zal duren alvorens het tot dusver verkende verleden vervangen 

zal worden door een meer complex, maar door de benadering inzichtelijker beeld van 

veranderingen in de posities van vrouwen in België.23 In respectievelijk 2007 en 2010 

beantwoordden Catherine Jacques24 en Julie Carlier aan deze vraag. Carlier breekt 

met de oude historiografische veronderstellingen, gekenmerkt door vaste 

categorisatie en definities, die de vooroorlogse Belgische vrouwenactie en 

feminisme als ‘achtergesteld’ beschouwden. Ze benadert Belgisch feminisme als een 

sociale beweging in een transnationaal perspectief, waardoor ze het nationale 

historische proces laat interageren met transnationale tendensen.25 Een eerste 

dichotomie die hierbij sneuvelt, is deze van gelijkheid ‘versus’ verschil, waarbij enkel 

een discours van gelijkheid als feministisch werd aanzien. Carlier stelt dat we 

moeten onderzoeken hoe de subjecten zelf met deze ideeën van gelijkheid en 

verschil en hun betekenis voor feminisme omgingen, en hoe dit gevormd werd door 

de specifieke context. De idee dat politieke partijlijnen Belgisch feminisme vorm 

gaven vanuit de veronderstelling dat er een ideologische breuk was die 

samenwerking uitsloot, wordt gedeconstrueerd door Carlier. ‘Socialistisch 

feminisme’ is zo meer dan een trade-off tussen klasse en sekse, en feminisme en 

religie zijn niet langer inherent incompatibel.26 De historiografische focus op 

politieke gelijkheid leidde ertoe dat enkel de ontwikkeling van suffragisme symbool 

                                                        
21 Christens, "Verkend verleden. Een kritisch overzicht van de vrouwengeschiedenis 19de-20ste eeuw 
in België." pp.23-26. 
22 Carlier, "Moving beyond boundaries: an entangled history of feminism in Belgium, 1890-1914." p.9. 
23 Christens, "Verkend verleden. Een kritisch overzicht van de vrouwengeschiedenis 19de-20ste eeuw 
in België." p.26. 
24 Catherine Jacques, "Les féministes et le changement social en Belgique : programmes, stratégies et 
réseaux," (Brussel: Université Libre de Bruxelles, 2007). Haar doctoraat is echter nog niet openbaar 
gesteld voor raadpleging.  
25 Carlier, "Moving beyond boundaries: an entangled history of feminism in Belgium, 1890-1914." p.1. 
26 Ibid. pp.21-22.  
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stond voor radicaal feminisme, waardoor Belgisch feminisme ‘gematigd’ en 

‘achtergesteld’ was. Echter, in een Europese context had het Belgisch feminisme 

vooral aandacht voor een radicaal programma rond economische gelijkheid. 

Economische onafhankelijkheid zou namelijk de sleutel zijn tot 

vrouwenemancipatie. De beweging was alleen niet in staat om duurzame structuren 

te ontwikkelen, wat hen mogelijk uit het historiografisch gezichtsveld hield.27 Carlier 

concludeert dat het vooroorlogse suffragisme niet pro-actief was, maar dat deze het 

democratiseringsproces van het mannenstemrecht volgde en inpikte op de kansen 

die de socialistische druk in 1893, 1902 en 1913 bood. Eveneens stelt ze dat in 

vergelijking met de strijd voor burgerlijke en economische rechten het moeilijker 

was om de ideologische lijnen te overbruggen, omdat de perceptie over klerikaal 

gedachtegoed bij vrouwen nog steeds dominant was. Dit sloot echter mogelijkheden 

tot samenwerking niet uit zoals de Fédération belge du Suffrage féminin van 1913 

aantoont. De International Woman Suffrage Alliance speelde een cruciale rol in de 

ontwikkeling van het Belgisch suffragisme, net zoals de dissidente radicale fracties 

van de socialistische vrouwenbeweging en een nieuwe generatie feministen uit Gent 

en Antwerpen. “The women’s suffrage campaign that emerged on the eve of the First 

World War was thus the result of the interaction between transnational impulses and 

national opportunities, in which non-partisan international suffragism was entangled 

with radical socialist feminism, and later on with catholic feminism.”28 

 In deze masterscriptie staan echter niet Belgisch feminisme en de 

verscheidene vrouwenbewegingen centraal, maar zij die de macht hadden om 

stemrecht al dan niet te verlenen: het Belgische parlement en haar discours. Wat 

vinden we reeds in de historiografie met betrekking tot vrouwenstemrecht, politiek 

en macht? Eliane Gubin schonk reeds veel aandacht aan vrouwenstemrecht vanuit 

een conceptueel oogpunt van burgerschap en gender waaruit we veel kunnen leren. 

Na de onafhankelijkheid van België in 1831 behield Frankrijk een sterke 

administratieve en juridische invloed via Le Code Napoleon. Het geschetste beeld in 

de Code Civil van de vrouw als onbekwaam en de behandeling als een minderjarige 

in de private sfeer drong dan ook door naar de publieke sfeer. Hier werden vrouwen 

uitgesloten van elke uitoefening van burgerschap: ze beschikte niet over kiesrecht, 

                                                        
27 Ibid. pp.29-30. 
28 Ibid. pp.602-603. 
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kon zich niet verkiesbaar stellen en kon aldus niet deelnemen aan het bestuur. Met 

artikel 47 sloot de wetgevende macht 99% van de bevolking uit, niet enkel op basis 

van sekse maar ook op grond van klasse. Dit was toen ‘evident’ aangezien de visie 

van Montesquieu alom tegenwoordig was: namelijk dat het stemrecht een functie 

was waarbij competentie, gemeten aan bezit als teken van onafhankelijkheid, 

voorop stond. Toch zat in de ene exclusie meer beweging dan de andere. Zo waren 

alle Belgische 25-jarige mannen wel verkiesbaar voor de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers in tegenstelling tot de vrouwen die nergens dit passief 

stemrecht genoten. Voor hen bleef politiek burgerschap volledig gesloten vanwege 

hun sekse, voor mannen van lagere klassen gold er uiteindelijk un système qui se veut 

‘ouvert’. Deze verschillende benadering brengt Gubin terug op het concept 

burgerschap à la française, dat qua invulling een universele individualiteit inhield. 

Aangezien dit individu echter normatief een man en actief in de publieke sfeer was, 

bestendigde dit enkel de uitsluiting op basis van sekse.29 Het individualisme in de 

publieke sfeer bezegelde eveneens het ‘lot’ van de vrouw in de privésfeer que 

l’individuation poussée du modèle français impliquait en contrepoids la glorification de 

la famille, lieu de solidarité collective perçu comme l’antidote indispensable.30 Gubin 

onderscheidt in de argumentatie van mannen over deze uitsluiting grosso modo 

twee discours. Enerzijds een naturalistisch discours, dat niet enkel betrekking had 

op het politieke maar tevens op de genderrelaties. De ‘natuurlijke missie’ van de 

vrouw staat hierin centraal: haar rol in de reproductie van een maatschappij. 

Anderzijds herkent ze een utilitaristisch discours eigen aan de strijd tussen partijen 

waarbij de vraag of nieuwe kiesgerechtigden opportuun zijn, centraal staat. In deze 

discours versmelten argumenten pro en contra zonder ten gronde in te gaan op de 

theoretische kwestie van gelijkheid. Gubin stelt hierbij een permanente verwarring 

vast in de twintigste eeuw bij - onder andere - voorstanders van 

vrouwenstemrecht.31 In haar aandacht voor het politieke spel en het antwoord 

hierop van de feministen houdt ze echter wel binaire ladingen overeind. De invulling 

van burgerschap au féminin op basis van verschildenken aanziet ze als een 

versterking van het patriarchaat, wat slechts een uitbreiding van de privésfeer 

                                                        
29 Van Molle en Gubin, Vrouw en politiek in België. p. 31. en Eliane Gubin, Choisir l'histoire des femmes 
(Brussel: Université de Bruxelles, 2007). pp.73-75 en 92. 
30 Gubin, Choisir l'histoire des femmes. p.111. 
31 Ibid. pp.112-115. 
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inhoudt in plaats van de strijd open te gooien naar de publieke sfeer. Verschildenken 

krijgt bij Gubin nog een antifeministische stempel.32 Bij Carlier zagen we reeds het 

belang van een meer complexe benadering en we willen dan ook in het parlement de 

partijlijnen en typeringen als ‘conservatief en antifeministisch’ of ‘progressief en 

feministisch’ overstijgen om zo meer inzicht te verwerven in de verscheidene 

discours, waarvan Gubin zelf al aangaf dat ze zich vermengen. Met betrekking tot het 

interbellum en provinciaal vrouwenstemrecht geeft Gubin ons nog wel een 

belangrijke les mee.  

“Aussi l’historien(ne) passe généralement rapidement sur ces discussions 

parfaitement répétitives. Les positions sont figées, les arguments stéréotypés 

alimentent une langue de bois qui paraît convener { chacun. Mais c’est 

précisément ce satu quo argumentaire qu’il faut questioner dès le moment où il 

paraît en totale contradiction avec les faits.”33  

Ten slotte staat ze ook stil bij de intellectuele context waarin het discours van het 

einde van de negentiende eeuw in geworteld was: de opkomst van de nieuwe en 

controversiële wetenschap sociologie en de naturalistische visie ondersteund door 

het sociaal-darwinisme.34  

Ook Henk de Smaele bestudeerde het parlementaire discours met aandacht voor de 

invloed van paradigma’s uit de sociale en natuurwetenschappen. Op het einde van 

de negentiende eeuw bemerkt hij een paradigmawissel van atomisme naar holisme 

waarbij de samenleving niet louter een opeenstapeling van individuen is, maar 

aanzien wordt als een complexe samenwerking, net zoals het biologisch organisme. 

Hij bestudeerde de verschillende invullingen hiervan in de debatten van de Kamer 

met betrekking tot het al dan niet beperken van vrouwenarbeid, toelating van 

vrouwen tot het medische beroep en het vrouwenstemrecht.35 Hieruit concludeerde 

hij dat gelijkheidsdenken steeds meer plaats moest maken voor verschildenken, dat 

ingezet werd door zowel voor- als tegenstanders van vrouwenemancipatie, en dat 

dit niet steeds een terugslag voor vrouwen betekende. Volgens de voorstanders zou 

                                                        
32 Ibid. pp.86-88. 
33 Ibid. p.104.  
34 Ibid. p.81.  
35 Henk de Smaele, "Het Belgische politieke discours en de 'eigenheid' van de vrouw aan het einde van 
de negentiende eeuw," Tijdschrift voor Genderstudies 1, no. 4 (1998). pp.28-29. 
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de zorgzame en altruïstische natuur van vrouwen een positieve invloed uitoefenen 

op sociale problemen als alcoholisme, oorlog en prostitutie. Zelf geeft de Smaele aan 

dat zijn analyse echter beperkt is en dat het parlementaire discours ook nog andere 

invloeden kende.36 We hopen dan ook dat deze masterscriptie deze resultaten 

verder kan aanvullen.  

De artikels over de gemeentepolitiek in het interbellum van Catherine Jacques & 

Claudine Marissal en Nathalie Botteldoorn & Leen Van Molle bestuderen beiden de 

politieke participatie van de vrouw na de invoering van het gemeentelijk stemrecht 

in 1920.37 De visie van een stapsgewijze intreding in de politiek bleek volgens hen 

niet te kloppen en vrouwen bleven een curiosum in de gemeentepolitiek.38 Jacques 

en Marissal concluderen eveneens dat de sociale en liberale vrees voor een 

katholieke vrouwenstem ongegrond bleek.39 Deze studies duiden aan dat aandacht 

moet worden besteed aan discoursanalyse op verschillende bestuursniveaus en op 

welke manier deze elkaar beïnvloeden qua besluitvorming. 

Het overzichtswerk van Keymolen, Castermans en Smet uit 198040 is ten slotte nog 

verankerd in het oude denkkader van feminisme en onderzoeksmethodiek volgens 

partijlijnen met de bijhorende geladen tegenstellingen. Het is ook meer een 

populariserend dan wetenschappelijk werk. De invloed van partijpolitieke analyse in 

de Belgische historiografie van het vrouwenstemrecht blijkt dus nog zeer 

hardnekkig te zijn, wat we ook bemerken in de thesissen die hier reeds over 

verschenen zijn.41 Severine Vandemeersche42 gaf aanleiding tot conceptuele 

vernieuwing door het gebruik van mentaliteitsgeschiedenis,  maar hield nog wel 

                                                        
36 Ibid. pp.33-36. 
37 Catherine Jacques en Claudine Marissal, "L'apprentissage de la citoyenneté au féminin. Les 
élections communales dans l'agglomération bruxelloise 1921-1938," Cahiers d'histoire du temps 
présent 4(1998). En Nathalie Botteldoorn en Leen Van Molle, "De gemeentepolitiek als leerschool? 
Vrouwen in de Oost-Vlaamse gemeenteraden, 1920-1940," Cahiers d'histoire du temps présent 
4(1998). 
38 Botteldoorn en Van Molle, "De gemeentepolitiek als leerschool? Vrouwen in de Oost-Vlaamse 
gemeenteraden, 1920-1940." p.139. 
39 Jacques en Marissal, "L'apprentissage de la citoyenneté au féminin. Les élections communales dans 
l'agglomération bruxelloise 1921-1938." p.117. 
40 Keymolen et al., De geschiedenis geweld aangedaan. De strijd voor het vrouwenstemrecht 1886-1948. 
41 Zoals: Christelle De Schoenmacker, "Het vrouwenstemrecht en de vrouwenemancipatie tijdens de 
Eerste Wereldoorlog en de tweede grondwetsherziening (1914-1921)" (Universiteit Gent, 1989). En 
Carina Dulak, "Het vrouwenkiesrecht in België: ontstaan en invoering in de 
gemeenteraadsverkiezingen, de provincieraadsverkiezingen en de parlementsverkiezingen" (1980). 
42 Severine Vandemeersche, "Mentaliteitsstudie rond de politieke emancipatie van de vrouw in 
België, 1888-1948 " (Universiteit Gent, 1997). 
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vast aan de ondertussen bekritiseerde driedeling van ‘bourgeois’, ‘socialistisch’ en 

‘katholiek’ feminisme. Haar mentaliteitsstudie richtte zich daarbij ook meer op de 

reacties buiten het parlement dan op het discursieve spel in de kamers zelf.  

Hoewel Ria Christens de historiografie van vrouwenstemrecht als een meer 

dan bekend verhaal benoemde, denken we dat deze masterscriptie een nieuwe kijk 

kan geven op de materie door verder te bouwen op de aangereikte concepten van 

Gubin, de Smaele en de politieke kant van het verhaal te nuanceren zoals Carlier 

reeds deed voor het Belgisch feminisme tot 1914.  

1.1. Probleemstelling 

 De hoofdvraag van deze masterscriptie luidt: Welke discours hanteerden 

parlementsleden – de wetgevende macht – voor en tegen vrouwenstemrecht? De 

deelvragen en de aanpak kunnen we hier meteen uit afleiden. 

Welke discours: We lezen hier meteen een meervoud en we willen dit extra 

benadrukken aangezien we er niet op uit zijn ‘dat ene discours’ te vinden. Het is 

immers belangrijk aandacht te hebben voor het samengaan van verscheidene 

discours. Voor de discoursanalyse zullen we vertrekken van gender als 

analysecategorie, waarbij we vooral oog zullen hebben voor de invulling van 

burgerschap, private en publieke sfeer en het gebruik van gelijkheids- en 

verschildenken. Aangezien dit het meest centrale aspect is van de vraagstelling 

zullen we hierop de structuur baseren. Hierbij zullen we de parlementaire debatten 

in de diepte analyseren waar deze in de literatuur meestal enkel in de breedte 

betrokken werden als bron. Een diepteanalyse kan veronderstelde historische 

evidenties nuanceren en dichotomieën blootleggen. Vandaar dat niet de partijen het 

verhaal zullen leiden maar concepten als burgerschap, private en publieke sfeer en 

gelijkheids- en verschildenken. Hoe werd burgerschap ingevuld? Welke 

voorwaarden – competenties, belastingen ... - bleken hierbij het belangrijkste en 

werden ze voor iedereen – vrouwen, arbeiders, ‘vreemdelingen’... - zo gesteld? We 

stellen ons ook vragen bij de parlementaire invulling van de private en publieke 

sfeer en hoe de ideeën hierover de debatten stuurden. Deze concepten staan niet 

geïsoleerd van elkaar maar werden analytisch van elkaar gescheiden. Het denken 

over gelijkheid en verschil zal in een eigen hoofdstuk als analyse dienen. In het 
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theoretisch kader zullen we zien dat gelijkheid en verschil inherent zijn aan elkaar. 

De vraag reist echter op welke wijze de parlementsleden argumenteerden en wat 

hun visie op gelijkheid en verschil tussen de seksen was. Waren dit voor hen 

‘onverenigbare’ discours? 

Parlementsleden: Als onderzoekssubjecten spelen zij nog steeds een belangrijke rol 

in de discoursanalyse maar de politieke partijen waartoe zij behoorden, zijn van 

secundair belang in deze analyse. Om dieper inzicht te krijgen in de discours willen 

we de partijlijnen overstijgen die in de literatuur steeds voorop stonden. Het doel is 

de complexiteit van het discours betreffende de besluitvorming benadrukken. 

Wetgevende macht: De parlementsleden vormen een politieke klasse die 

institutionele macht uitoefenen door het opstellen van wetten. Wetten die zullen 

ingrijpen op het persoonlijke leven van de burgers. Aangezien alle Belgen 

gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan de wet, bevinden deze parlementsleden zich 

in een dominante machtspositie. Deze politieke klasse kan terugvallen op de macht 

van discours, van kennis, om de sociale hiërarchie in stand te houden. Via de 

discoursanalyse moet het mogelijk zijn inzicht te verwerven in de werking van 

hegemonie, omdat taalgebruik machtsverhoudingen representeert. Op deze manier 

krijgen we een beeld over de heersende visies op gender. Daarom is de historische 

context ook van belang om het taalgebruik correct te kunnen interpreteren. Denk 

hierbij aan referenties naar de vrouwenbewegingen buiten het parlement, de 

arbeidersstrijd en de situatie in Europa/‘het westen’. Hegemonie is dynamisch, 

waardoor we dus aandacht moeten hebben voor een constante wisselwerking 

tussen de institutionele macht en haar maatschappij. Of zoals Virginia Woolf zei: 

“The history of men’s opposition to women’s emancipation is more interesting perhaps 

than the story of that emancipation itself.”43 

 

 

 

                                                        
43 Virginia Woolf, A Room of One's Own, Modern Classics (Londen: Penguin Books, 1928/2000). p.57. 
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Voor en tegen: In deze masterscriptie willen we het beeld ‘pro versus contra’ 

vrouwenstemrecht nuanceren. Vanuit het perspectief van discours laten we een 

zwart-wit benadering best achterwege. Hoe beargumenteerden ze een voorstem, 

tegenstem of een onthouding? Welke discours treden hierbij het meest op de 

voorgrond en kunnen deze ook overvloeien tussen pro en contra? Als ideologie en 

pragmatiek niet overeenstemden, hoe beargumenteerden ze dat dan?   

Vrouwenstemrecht: Gender als een analysecategorie wijst ons op de noodzaak van 

een relationele benadering. Je kan vrouwen en mannen niet geïsoleerd van elkaar 

bestuderen bij de nadere analyse van een van de componenten. Daarom dat we in 

deze masterscriptie eveneens aandacht zullen hebben voor mannenstemrecht en de 

argumentatie in de debatten daaromtrent. Ten tweede willen we ‘vrouwen’ ook niet 

als één ongedifferentieerde categorie benaderen. Welke discursieve 

onderscheidingen brachten parlementsleden aan op basis van bv. klasse, burgerlijke 

status? Vanuit deze twee aspecten – verhouding tot mannen en elkaar – krijgen we 

meer inzicht in de expliciete en impliciete voorwaarden  om stemrecht te genieten of 

zich verkiesbaar te stellen.  

De tijdsafbakening 1886-1948 is zo breed gekozen omdat er ten eerste 

ruimte vrijkomt voor de relationele analyse met mannenstemrecht. We krijgen dan 

meer inzicht in discours en hun verhouding tot discours uit eerdere debatten. 

Daarnaast bestuderen we niet één politiek niveau maar alle drie: wetgevende 

kamers, provincie- en gemeenteraden. De discussies hierover strekken zich over de 

volledige afbakening en staan met elkaar in verbinding. Welke standpunten vinden 

we terug en verschillen deze naargelang het besproken politieke niveau? Echter, 

deze masterscriptie zal geen lineair verhaal schetsen van 1886 tot 1948 aangezien 

we een thematische analyse verkiezen en het politieke verhaal reeds gekend is in de 

literatuur. 
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2. Theoretisch kader 

2.1. Methodologie 

2.1.1. Gender 

 Deze masterscriptie heeft als centrale vraagstelling hoe representaties over 

mannen en vrouwen een rol speelden in het parlementaire debat over 

vrouwenstemrecht. Gender is hierbij een uitermate belangrijke analysecategorie die 

pas in de late twintigste eeuw als dusdanig haar opkomst kende. Bestaande 

paradigma’s slaagden er namelijk niet – meer - in voldoende verklaringen te bieden 

voor de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen. Gender kon en kan hierin de 

nieuwe theoretische stem zijn.  

Joan Scott haar visie op gender als een historische analysecategorie is nog steeds 

zeer invloedrijk binnen gendergeschiedenis en zullen we voor deze masterscriptie 

hanteren. Gender definieerde ze als volgt. 

“Gender is a constitutive element of social relationships based on perceived 

differences between the sexes, and gender is a primary way of signifying 

relationships of power.”44 

Deze definitie valt analytisch tweeledig op te vatten, maar beide componenten 

blijven steeds in verband tot elkaar staan: de verschuivingen in machtsrelaties gaan 

gepaard met verschuivingen van sociale relaties en vice versa.  

Gender vormt ten eerste sociale relaties gebaseerd op veronderstelde 

verschillen tussen vrouwen en mannen en dit via vier elementen: symboliek, 

normering, politieke en sociale organisatie en subjectieve identiteit.45 Hoewel deze 

elementen in onderlinge relatie tot elkaar staan, betekent dit niet dat ze op 

simultane wijze naar de voorgrond treden.46  

Culturele symbolen roepen specifieke – vaak tegengestelde – representaties op in 

bepaalde contexten. Interessant voor ons is hier te vragen: wanneer en hoe? Een 

                                                        
44 Joan W. Scott, "Gender : A Useful Category of Historical Analysis," the American Historical Review 
91, no. 5 (1986). p.1067. 
45 Ibid. pp.1066-1067. 
46 Ibid. p.1069.  
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voorbeelden hiervan zijn Eva en Maria als symbolen van ‘de vrouw’ binnen de 

westerse Christelijke traditie.  

Normatieve concepten geven aan symbolen een bepaalde inhoud die vaak een 

binaire oppositie is – ‘mannelijke’ rationaliteit ‘versus’ ‘vrouwelijke’ emotionaliteit - 

en die alternatieve invullingen uitsluit. Deze normen kan je vinden in religieuze, 

pedagogische, wetenschappelijke, wettelijke en politieke doctrines.47 Dominante 

normen komen door deze afbakening in beeld als een consensusproduct maar het is 

de taak van historici om alert te blijven voor vormen van conflict, debat en de 

repressie die hiermee gepaard gaan. Het doel is een zogenaamd tijdloos genderbeeld 

doorbreken. De derde pijler speelt in deze ontmanteling een rol. 

Inzicht in gender reikt verder dan aandacht hebben voor de familie als kern van een 

sociale organisatie. Ook sociale instituties als economie, onderwijs en organisatie 

van de staat (re)produceren in de politiek en de samenleving binaire 

genderopposities. Wat is bijvoorbeeld het effect van segregatie op de werkvloer, 

schoolbank, of van een ‘algemeen’ stemrecht als dit enkel toegekend wordt aan 

mannen? Het zijn deze instellingen en organisaties die normen mee in stand houden. 

Ten slotte mogen we niet uit het oog verliezen dat een individu haar/zijn identiteit 

construeert binnen dit breed maatschappelijk kader. Binnen dit kader vormen 

bovenstaande drie elementen mee de subjectieve identiteit. Hoe gaan specifieke 

individuen hiermee om? Ook collectieve groepen kunnen zo bestudeerd worden.48 

Let wel, gender als analysecategorie sluit aandacht voor andere vormen van 

ongelijkheid en uitsluiting - op basis van klasse, ras of etniciteit – niet uit, 

integendeel: deze categorieën moeten bestudeerd worden in hun onderlinge 

interactie.49 Zulk kluwen van categorieën is misschien complex, maar dit toont ons 

juist dat we alert moeten zijn wanneer we ‘vrouwen’ of ‘mannen’ collectief 

benaderen. Ook in het volgende deel van Scott’s definitie zien we de brede 

toepassing van gender en de complexiteit die deze kan blootleggen. 

                                                        
47 Ibid. p.1067. 
48 Ibid. p.1068.  
49 Kathleen Canning, Gender History in Practice. Historical Perpsectives on Bodies, Class and 
Citizenship (New York: Cornell University Press, 2005). p.5.  
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 Ten tweede is gender een van de belangrijkste concepten waarin en 

waardoor macht zich kan uitdrukken. Het ‘dankt’ deze status aan haar rol binnen 

machtstradities, zoals de Joods-Christelijke en de Islamitische. Macht op zich is niet 

steeds gender-gerelateerd, maar via macht wordt de normativiteit van gender in 

verband gebracht met andere vormen van normativiteit.50 Gender legitimeert dus 

meer dan enkel de relaties tussen vrouwen en mannen: het geeft ons inzicht in de 

complexiteit van menselijke interacties aangezien taal via differentiatie 

betekenissen verleent aan deze interacties. ‘Sekseverschil’ is hierbij de voornaamste 

uitdrukking van differentiatie. Dus: 

“When historians look for the ways in which the concept of gender legitimizes 

and constructs social relationships, they develop insight into the reciprocal 

nature of gender and society and into the particular and contextually specific 

ways in which politics constructs gender and gender constructs politics.”51 

Als gender en macht verstrikt zitten in een vicieuze cirkel van constructie, hoe 

veranderen maatschappelijke situaties dan? Scott stelt dat verandering algemeen op 

verschillende manieren kan doorbreken. Shocks – politieke onrust, crisis, nieuwe 

culturele symbolen … - kunnen ertoe leiden dat de oude situatie met haar oude 

normen in vraag gesteld wordt, maar evenzeer kan deze verstarren. Zo kan ten tijde 

van een demografische crisis heteroseksualiteit ter discussie komen te staan of 

kunnen vrouwen teruggedrongen worden in een exclusieve moederrol. Het zijn dan 

de politieke processen die de uitkomst bepalen. Deze zijn dan weer gedetermineerd 

in tijd en ruimte waardoor het belangrijk is om categorieën zoals ‘vrouw’ en ‘man’ 

steeds als veranderlijk te zien. Deze veranderlijkheid in tijd en ruimte duidt aan dat 

de inhoud van een identiteit steeds heterogeen is.52  

 Gender staat voor een afwijzing van biologisch determinisme waarmee 

‘sekse’ en ‘sekseverschil’ impliciet verbonden zijn. ‘Vrouw’, ‘man’, ‘vrouwelijk’, 

‘mannelijk’ zijn veranderlijk en sociaal geconstrueerd door de vier opgesomde 

elementen. Deze normatieve constructies zijn interrelationeel. De ene kan niet 

gedefinieerd worden zonder de andere. Vandaar is het belangrijk binnen 

                                                        
50 Scott, "Gender : A Useful Category of Historical Analysis." p.1069.  
51 Ibid. p.1070. 
52 Ibid. p.1074. 
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gendergeschiedenis om niet zomaar de her in his-story te plakken maar om mannen 

én vrouwen te bestuderen.53 Scott wijst erop dat gender in vele onderzoeken nog 

verwijst naar seksueel verschil, waarbij een strikte man/vrouw tegenstelling in een 

normatief heteroseksueel kader wordt geplaatst. Onderzoekers passen deze 

tegenstelling veelal onbewust toe op sociale processen van diverse  

bevolkingsgroepen, waardoor ze het idee van een ‘echte vrouw/man’ 

onderschrijven. Zo wordt gender echter de nieuwe ‘sekse’, waarbij de fysiologie van 

de seksen een categorische invulling vastlegt en ‘vrouwen’ en ‘mannen’ elk tot een 

collectieve entiteit construeert.54 Als onderzoekers stellen we gender dus steeds 

weer in vraag, ook voor de maatschappij waarin we zelf leven omdat deze onze 

analyse mee vorm geeft. Wanneer we ons bronnenmateriaal analyseren moeten we 

aldus opletten om niet in de val te trappen door te spreken over een 

onveranderlijke, gegarandeerde tegenstelling tussen vrouwen en mannen. De 

vragen blijven: hoe zijn verschillen geconstrueerd en in welke termen?55   

 We stellen ons niet louter de vraag naar mannenstemrecht versus 

vrouwenstemrecht. Belangrijk is de relatie hiertussen en de verschillen binnen 

‘mannen’ en ‘vrouwen’, hierbij zijn andere sociale categorieën zoals klasse eveneens 

belangrijk in de analyse. Zo zullen we zien dat niet plotsklaps alle vrouwen 

stemrecht verwierven, net zoals de arbeiders die moesten wachten in tegenstelling 

tot andere mannen. Via gender kunnen we ons vragen stellen bij de normen die 

hierin speelden en hoe deze al dan niet veranderden. Het proces van macht en 

gender is natuurlijk ook enorm belangrijk daar we specifiek kijken naar de 

parlementsleden. Hierbij kunnen we ons onder andere afvragen of de discours 

achter verschillende argumenten even verschillend zijn of niet, en in hoeverre deze 

al dan niet evolueren.  

 

 

                                                        
53 Ibid. p.1054. 
54 Joan W. Scott, "AHR Forum Unanswered Questions," American Historical Review, no. December 
(2008). p.1424. 
55 Ibid. p.1428.  
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2.1.2. Discoursanalyse 

 Gender als historische analysecategorie zullen we in deze masterscriptie 

toepassen met discoursanalyse als methode. We spraken eerder al over discours en 

heersende beelden over vrouwen en mannen, maar wat bedoelen we nu juist met 

discours en hoe kunnen we dit analyseren om antwoorden te zoeken op onze 

probleemstelling? 

In discours ontdekken we het spel tussen taal en werkelijkheid. Deze relatie 

is arbitrair aangezien taal geen weerspiegeling is van de realiteit. Door deze 

constructie is taal eveneens niet neutraal. Ze structureert namelijk beelden van de 

realiteit in plaats van een exacte weergave te zijn, dé realiteit en dé taal bestaan bij 

gevolg niet. De betekenis van woorden is aldus steeds afhankelijk van het publiek, 

tijd en ruimte waarvoor en waarin ze gebruikt worden. Aangezien taal een product 

en producent is van een realiteit, kunnen we via tekst sporen van culturele codes 

terugvinden die deze realiteit mee construeerden. Een specifiek discours is 

vervolgens een geheel van taalhandelingen die socio-culturele structuren herbergen. 

Voorbeelden zijn: politiek, juridisch, wetenschappelijk… discours.56  

De critical discourse analysis van Norman Fairclough theoretiseert discours – onder 

andere in relatie tot hegemonie en ideologie – waarbij de analyse zich toespitst op 

drie welbepaalde dimensies:57 

  

 

 

 

 

 

                                                        
56 Gita Deneckere, "Discoursanalyse voor historici: een introductie," in Kwalitatieve methodologie en 
hulpwetenschappen (Gent: Universiteit Gent, 2008-2009). pp.2-5.  
57 Norman Fairclough, Critical discourse analysis: The critical study of language (Londen en New York: 
Longman, 1995). p.98. 
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Discours is voor hem een bemiddelaar tussen tekst – geschreven, gesproken of zelfs 

in combinatie met andere semiotische vormen zoals beeld en muziek58 - en socio-

culturele structuren.59 Het discours produceert een tekst, maar is ook noodzakelijk 

om deze te kunnen interpreteren. Tegelijkertijd is het discours een taaluiting van 

een sociale context. Via discoursanalyse kunnen we zo de functie en betekenis van 

tekst in een bepaalde context bestuderen.60 Het discours is tevens verankerd in drie 

schaalniveaus betreffende de sociale context. Dit kan het beste worden aangetoond 

met een voorbeeld, namelijk de huwelijksrelatie. Op microniveau, een niveau van 

een directe situatie, krijgen we inzicht in de specifieke relatie tussen een individuele 

vrouw en man daar waar we op institutioneel niveau meer leren over 

partnerrelaties in families. Tenslotte confronteert discours ons op het macroniveau 

van de maatschappij met genderrelaties.61 Een kritische discoursanalyse 

incorporeert aldus een analyse van de beoogde tekst(1), van het 

interpretatieve/communicatieve proces(2) (productie, distributie en consumptie) 

en sociale structuur(3) om een verklaring te kunnen bieden.  

Bij tekstuele analyse(1) bekijken we een tekst enerzijds als een afdruk van bepaalde 

kennis en representatie van de wereld, en anderzijds als deel van een sociale 

interactie, die door het constitutieve productieproces van de tekst in een formeel 

coherent geheel gegoten wordt. Aangezien bij sociale interacties keuzes gemaakt 

worden, is wat niet beschreven wordt even betekenisvol als wat er staat. Dit is geen 

binair spel van aan- of afwezigheid van bepaalde boodschappen, maar houdt een 

continuüm in van gevormde expliciete en impliciete beweringen.62 Om aldus inzicht 

te verkrijgen tot de onderliggende codes van deze productie kunnen we de 

informatie van de tekst deconstrueren aan de hand van onder andere implicaturen 

en vooronderstellingen: tussen de regels lezen enerzijds en zoeken naar 

onuitgesproken evidenties anderzijds. Een tekst kan zich op volgende manieren 

‘verraden’: woordkeuze en beeldspraak die specifieke associaties oproepen; een 

negatieve ondertoon bij een positieve stelling; suggererend of insinuerend 

taalgebruik om twijfel te creëren; en irrelevante details die een wending in de tekst 

                                                        
58 Ibid. p.4. 
59 Ibid. p.10.  
60 Ibid. p.7.  
61 Ibid. p.97.  
62 Ibid. pp.5-6. 
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kleuren.63 Hiernaast zijn er nog andere elementen die ons analytisch 

instrumentarium verrijken zoals aandacht hebben voor 

verwoordingstrategieën/retoriek, aangezien woorden niet neutraal zijn maar met 

(bij-)betekenissen en gevoelswaarden spelen. Ook grammaticale kenmerken spelen 

een rol, zoals ‘vanzelfsprekende’ associatieve combinaties van woorden zoals 

mannen-actief-publiek versus vrouwen-passief-privé. Tenslotte mogen we 

etiketteren niet vergeten.64 Tussen de regels lezen doen we niet zomaar, aangezien 

we niet willen eindigen met anachronismen. Naast een systematische en 

bronnenkritische benadering van een reeks data van een gelijk discourstype helpt 

het ook om enige aanleg te hebben voor intuïtie en empathie. Deze kan je enkel maar 

beheersen als je veel aandacht hebt voor de tekst en achtergrondkennis vergaart.65 

Op dit punt is het dus duidelijk dat tekstuele analyse niet geïsoleerd kan staan van 

de andere twee analyseniveaus. De socio-culturele context is namelijk ook een 

analyse-instrument voor onze data: onder welke condities kwamen data tot stand? 

Welke eigenschappen en vormen zijn hieraan verbonden? Ten tweede kunnen we de 

rol van onze data schetsen in een breder historisch proces.66 

Discours is een product en een producent van de sociale realiteit, en door deze 

dialectische verhouding is de discursieve context zowel in de interpretatieve analyse 

van de tekst(2) als in de verklarende sociale analyse(3) van belang.67 Op het 

analyseniveau van deze discursieve processen(2) speelt de variëteit aan taal een 

belangrijke rol, waardoor er rangschikkingen, volgens gepastheid, van discours waar 

te nemen zijn. Deze variëteit weerspiegelt namelijk taalgebruik in verschillende 

situaties die onder andere door volgende overlappende elementen gekarakteriseerd 

worden: (in)formaliteit – werkvloer of thuis; hiërarchie of niet – tot je baas of onder 

vrienden; doel van de tekst … Het is duidelijk dat deze elementen best gekend zijn in 

het interpretatieproces. Bij elke situatie kunnen er dan dominante en alternatieve 

discours beschikbaar zijn, waarbij we meteen opmerken dat concepten als macht en 

ideologie hier een fundamentele rol in spelen.68 Met hegemonie en ideologie in beeld 

                                                        
63 Deneckere, "Discoursanalyse voor historici: een introductie." pp.9-10. 
64 Ibid. pp.7-12. 
65 Ibid. p.1.  
66 Fairclough, Critical discourse analysis: The critical study of language. p.19. 
67 Ibid. p.10.  
68 Ibid. p.12.  
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kunnen we eveneens overgaan tot de analyse van socio-culturele structuren(3). 

Ideologie is, als representatie en constructie van een bepaald wereldbeeld, een 

determinerende factor in sociale machtsrelaties, die meestal asymmetrisch en niet 

eenduidig zijn. Alle relaties functioneren namelijk in een systeem. Verschillende 

soorten sociale relaties kruisen elkaar in een groter netwerk (cf. supra). Dit maakt 

dat ook aandacht moet worden gegeven aan andere sociale facetten, vervlochten 

met gender.69 Ook Kathleen Canning wijst ons op de moeilijkheid van historische 

discoursanalyse, wanneer we een enkelvoudige discours en het breder discursief 

systeem willen onderscheiden. Zo past bijvoorbeeld in het midden van de 

negentiende eeuw de idee van ‘natuurlijke’ biologische sekseverschillen in een 

systeem waarin medische, socio-biologische en radicaal feministische discours met 

elkaar in confrontatie gaan. Verscheidene discours worden volgens haar wel 

geordend door webs of cross-references, een term afkomstig van Denise Riley.70  

 Discours is eveneens een uitdrukking van macht en ideologieën, waarbij 

discoursanalyse een methode is om deze als in talige vorm te analyseren. De 

beschreven methodologie van discoursanalyse kan nu gecombineerd worden met 

het concept van gender. Joan Scott definieerde gender namelijk als enerzijds een 

constitutief element van sociale relaties en anderzijds als een belangrijke 

uitdrukking van macht.  

Een ideologie is een representatie van en heeft een determinerende rol in de wereld 

vanuit een bepaald belangenperspectief, waarbij de relatie tussen bewering en feit 

niet transparant is, maar overgebracht wordt door de representatieve sociale 

activiteit. Dit betekent dat ‘ideologie’ niet probleemloos kan gereduceerd worden tot 

‘kennis’, omdat deze laatste impliceert dat feiten gekend zijn via beweringen die 

hiertoe transparant gecodeerd zijn. Echter, wanneer een ideologisch discours zeer 

dominant is, kan de ideologische realiteit sneller beschouwd worden als ‘de realiteit’ 

in de ogen van alle betrokken subjecten. Dit komt door het naturalisatieproces van 

ideologieën, waarbij background knowledge (BGK – van de subjecten) een 

belangrijke rol speelt, dat maakt dat de gegeven tekstuele informatie zowel 

betrekking heeft op sociale als ideologische processen. Als BGK slechts beschrijvend 

                                                        
69 Ibid. pp.17-18. 
70 Kathleen Canning, "Feminist History after the Linguistic Turn : Historicizing Discourse and 
Experience," Signs 19, no. 2 (1994). pp.380-381. 
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benaderd wordt, zal de discoursanalyse de ideologische effecten eveneens 

overnemen in plaats van tekstkritisch te werk te gaan.71 Taken-for-granted BGK 

bepaalt voor subjecten namelijk het verwachte, gepaste niveau van interactie: wat 

voor gedrag/discours wordt in deze specifieke situatie van mij verwacht? Vergeet 

hierbij niet het belang van de context om zoveel mogelijk inzicht in de tekst te 

kunnen vergaren. Echter, BGK veronderstelt genaturaliseerde – herhaaldelijke 

reproductie door subjecten - ideologische representaties, die als non-ideologische 

common sense beschouwd worden. Kennis heeft namelijk vier ideologische 

dimensies: taalcodes; principes en normen van taalgebruik; een situatie en de 

wereld. Voor een discoursanalyst is kritische doelen stellen dus zeer belangrijk om 

subjectieve ‘evidenties’, ‘onzichtbaarheden’ te deconstrueren. Hoe dominanter een 

bepaalde sociale relatie is, hoe groter de naturalisatie door zowel dominante als 

gedomineerde subjecten. Dit brengt ons bij het concept hegemonie/macht.72  

Hegemonie biedt namelijk een kader om ideologie/discours te theoretiseren, te 

historiseren en te analyseren, en harmoniseert deze met de dialectische conceptie 

van structuur/situatie. Het staat zowel voor leiderschap als dominantie, vormen van 

macht, over de economische, politieke, culturele en ideologische 

maatschappijdomeinen, als voor macht over deze maatschappij in haar geheel of 

toch samen met andere krachten. Het behouden van de hegemonie is echter een 

continu gevecht over het gehele maatschappelijke front, niet enkel om pure 

dominantie maar ook om een integratieproces van de onderdrukte klassen. Deze 

integratie heeft namelijk voor ogen om een gevoel van instemming bij deze klassen 

op te wekken door middel van concessies en ideologische overtuigingsmiddelen. 

Hoe groter dit gevoel, hoe meer subjecten deze ideologie zullen naturaliseren door 

middel van internalisering. Fairclough combineert hier de visies op ideologie van 

Althusser en Gramsci. Enerzijds zal een bepaald wereldbeeld – gecreëerd door de 

hegemonische klassen – zich manifesteren in individuele en collectieve identiteiten 

door de impliciete en onbewuste materialisatie van ideologie in gewoonten en in 

handelingen, en dus in discours. Anderzijds worden subjecten impliciet zelf door 

verschillende ideologieën gestructureerd, wat hen een gevoel van common sense 

geeft. Ideologieën – in hegemonische en alternatieve discours - worden op hun 
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effecten beoordeeld en verbonden aan maatschappelijke handelingen. Wanneer er 

dan een discoursverandering plaats vindt, waarin conventies worden 

geproblematiseerd in de vorm van contradicties en/of inconsistenties, laat dit 

sporen na in de tekst. Echter, de relatie tussen hegemonie en discours is zo dat de 

intensiteit en sterkte van macht de articulatiemogelijkheden bepaalt tussen 

hegemonie en discours. Fairclough citeert hierbij Michel Foucault. 

“Discourses are tactical elements or blocks operating in the field of force 

relations; there can exist different and even contradictory discourses within the 

same strategy; they can, on the contrary, circulate without changing their form 

from one strategy to another, opposing strategy.”73 

 Opnieuw krijgen we meer inzicht in het complexe spel van discours en macht. 

Het citaat van Michel Foucault sluit ook aan bij een van onze vragen. Kunnen we 

dezelfde, qua inhoud, discours terugvinden bij verschillende standpunten ten 

opzichte van vrouwenstemrecht?   

2.2. Concepten 

2.2.1. Burgerschap 

 In Citizenship. A very short introduction definieert Richard Bellamy 

burgerschap als volgt.  

“Citizenship is a condition of civic equality. It consists of membership of a 

political community where all citizens can determine the terms of social 

cooperation on an equal basis. This status not only secures equal rights to the 

enjoyment of the collective goods provided by the political association but also 

involves equal duties to promote and sustain them – including the good of 

democratic citizenship itself.”74 

Bellamy verbindt burgerschap in de eerste plaats aan democratie waarbij het 

karakter bepaald wordt door de mate waarin burgers als gelijken worden 

behandeld. Hij onderscheidt drie elementen binnen burgerschap die samen 

bijdragen aan dit niveau van burgerlijke gelijkheid:  

                                                        
73 Ibid. pp.75-81. 
74 Richard Bellamy, Citizenship. A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press, 2008). 
p.17.  
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“membership of a democratic political community, 

collective benefits and rights associated with membership, 

participation in the community’s political, economic, and social processes.” 

Het eerste element focust vooral op de vraag wie volwaardig lid is van de politieke 

gemeenschap en de criteria hiervoor wisselen afhankelijk van tijd en ruimte. Hij 

wijst op interne en externe exclusies waarbij enerzijds binnen de gemeenschap op 

grond van ras, gender, klasse… ‘inferieuren’ uitgesloten worden en anderzijds 

mensen van buiten de grenzen niet toegelaten worden.  

De rechten van de burgers, het tweede element, vormen vaak de belangrijkste 

voorwaarde om van burgerschap te kunnen spreken. De noodzakelijk geachte 

basisrechten variëren echter sterk. De ene benadering voorziet enkel in de rechten 

die alle burgers op gelijke voet laten participeren in het democratisch proces, terwijl 

een andere benadering het ook belangrijk acht dat burgers rechten genieten 

waardoor ze elkaar als evenwaardig en respectvol zullen behandelen. Indien men uit 

deze keuze zou geraken, treedt er nog een ideologische breuk op; hoe worden deze 

rechten namelijk ingevuld? Enkel een paradoxale oplossing reikt zich aan. 

Beslissingen over rechten komen best van de burgers zelf. In het geval van 

stemrecht merken we de paradox omdat zij die dit recht niet genieten hierover niet 

kunnen beslissen of het hen toebedeeld wordt. De paradox zwakt een beetje af 

wanneer Bellamy er op wijst dat deze rechten een collectieve dimensie hebben 

waarbij er gepercipieerde basisrechten zijn en plichten om deze rechten voor 

iedereen mogelijk te maken. Het dilemma is hierbij echter of men eerlijk bijdraagt 

aan de ondersteuning van het collectieve goed of niet. Free-riden loont namelijk 

meer, toch is de mate eveneens afhankelijk van het niveau van verbondenheid.  

Het derde element, participatie, speelt hierbij een rol. Voortkomend uit punt twee 

spreekt men over democratie ook wel als ‘het recht op rechten te hebben’, een 

begrip waarbij mensenrechtenactivisten erop hameren dat rechten echter voor 

iedereen moeten gelden, niet enkel voor de participanten. Bellamy erkent deze 

kritiek maar merkt echter ook drie zaken op. Zo genieten burgers in  sterke 

democratieën meer rechten dan enkel deze gebaseerd op humanitaire basis. 

Vervolgens is veel afhankelijk van burgerlijke participatie aangezien zij mee bepalen 
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hoeveel en aan wat ze willen geven, bijv. de keuze voor hoge of lage belastingen 

bepaalt al gauw de graad van sociale staatssteun. Tenslotte is de gevorderde 

ontwikkeling van sommige democratieën geen blokkade om elders 

democratieprocessen te ondersteunen.75 

Met oog op het onderwerp van deze masterscriptie is de focus op politiek 

burgerschap zeer belangrijk. Deze vorm van burgerschap draagt fundamenteel bij 

aan de instandhouding en vorming van een bepaalde politieke gemeenschap door 

middel van publieke rechten en plichten. Democratische participatie is de meeste 

belangrijke praktijk in dit proces opdat burgers aan de politieke elite hun collectieve 

belangen kunnen doordrukken. Deze participatie is mogelijk door je stemrecht te 

benutten – actief kiesrecht -, zelf op te komen – passief kiesrecht -, campagne te 

voeren… Het belang van deze participatie – en het verwerven van stemrecht – ligt in 

een wijdverspreid geloof dat zulk een stabiele gemeenschap nood heeft aan een 

politiek kader om haar economie en sociaal leven mee op te volgen.76 

 T.H. Marshalls visie op de evolutie van modern democratisch burgerschap 

wordt gezien als een klassieker maar kreeg ook veel kritiek, onder andere 

feministische. Daarom achten we het belangrijk om zijn argumentatie kort toe te 

lichten opdat we de kritieken zouden begrijpen. Samen met Stein Rokkan zag hij in 

een nieuwe context van democratische welvaartnatiestaten in een kapitalistische 

markteconomie, drie processen die samen burgerschap voortbrachten: de uitbouw 

van een staatsapparaat, de opkomst van een commerciële en industriële economie 

en een constructie van een nationaal bewustzijn. Deze processen hadden volgens 

hen klassenstrijd en/of oorlog als stuwende factor. Het burgerschap steunde op drie 

pijlers: burgers waren elkaars gelijken voor de wet en genoten gelijke rechten; een 

soevereine politiek stond in voor de belangenverdediging van deze burgers; en een 

gedeelde nationale identiteit stond borg voor verbondenheid onderling en aan de 

natiestaat.77 Gebaseerd op Britse geschiedenis argumenteert Marshall dat 

burgerschap meer en meer evolueerde door de opeenvolgende klassenstrijden. Van 

de zeventiende tot halverwege de negentiende eeuw situeert hij het verwerven van 

burgerlijke rechten – vrijheid van meningsuiting, eigendomsrechten… Vanaf het 
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einde van de achttiende eeuw tot het begin van de twintigste plaatst hij politieke 

rechten – stemrecht, gradueel toegekend. Tenslotte spreekt hij over sociale rechten 

– sociale welvaart, onderwijs - vanaf het einde van de negentiende eeuw tot het 

midden van de twintigste, de tijd van zijn publicatie.  

Dat hij weinig aandacht schenkt aan andere factoren – zoals gender - in dit proces is 

een punt van kritiek, eveneens gaat zijn vooropgestelde evolutie niet voor alle 

rechteneisende groepen op. Het lineaire verhaal verraadt de veronderstelling van 

een vooruitgangsdenken voor de white men in republikeinse democratieën. 

Hierdoor verwaarloosde hij de afwijkende ervaringen van vrouwen en andere 

minderheden die vaak eerst sociaal burgerschap genoten in de vorm van 

staatsbescherming of welzijnsvoordelen alvorens ze politieke rechten verwierven.78 

Bellamy stelt dat het echter incorrect is om zijn orde zo rigide te zien, Marshall zelf 

zou het verwerven van rechten als een eindeloos contingent proces gezien hebben. 

Deze ontwikkeling verschilt van land tot land en was eveneens afhankelijk van de 

toegevingen van de heersende klassen, vaak om hun eigen positie te redden. 

Tenslotte is zijn optimisme over de evolutie niet gedeeld door sommige latere 

generaties/strekkingen omdat de welvaartsstaat van de jaren vijftig in de jaren 

zeventig, tachtig en negentig onderhevig was aan afbraak en wederopbouw. Zo 

wijzen feministen onder andere op zijn gebrekkige aandacht voor de onderdrukte 

arbeidsrol van vrouwen.79 

 Feministische kritiek op de traditionele invulling van burgerschap – 

verbonden met ‘mannelijke’ plichten zoals legerdienst – is tweeledig. Enerzijds is de 

uitbreiding van de publieke sfeer en de deelname van mannen hierin enkel mogelijk 

geweest door het domineren van vrouwen in de private sfeer. Mannen als 

gezinshoofden en broodwinners hielden vrouwen als afhankelijke diensters thuis, 

waardoor zij de tijd vonden om zich in de publieke sfeer te profileren. Anderzijds 

percipieert men enkel ‘mannelijke’ kwaliteiten als noodzakelijk om burgerschap te 

genieten. Dit gaat gepaard met het historische seksedualisme.80 Carole Pateman 

spreekt over Wollstonecraft’s dilemma wanneer vrouwen pogen toegang te 

verwerven tot volwaardig burgerschap. Er liggen dan namelijk twee onverzoenbare 
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opties op tafel die echter geen van beiden voldoende toereikend zijn aangezien 

‘universeel burgerschap’ slechts ‘universeel’ was door de uitsluiting van vrouwen.81 

De eerste optie was ijveren om het ideaal uit te breiden maar dan zou de 

maatschappij genderneutraal ingekleurd worden en zouden ze slechts volwaardige 

burgers zijn als the lesser men. De tweede optie was specifieke kwaliteiten en noden 

benadrukken waardoor ze een andere invulling zouden geven aan burgerschap. Zo 

wees Mary Wollstonecraft op het belang voor de maatschappij van het onbetaalde 

werk van vrouwen, hun taak als moeder kon dan centraal staan in hun burgerschap 

zoals betaald werk centraal was aan het burgerschap van mannen. Echter, dit was 

geen aanvaarde waarde voor burgerschap.82 In de context van beide 

wereldoorlogen, het interbellum en de nasleep ervan toont Kathleen Canning ook 

het belang van gegenderd discours in de politiek en wat dit betekende voor vrouwen 

en burgerschap. Na WOI verwierven vrouwen in de USA, Groot-Brittannië en 

Duitsland stemrecht maar was de oorlogsemancipatie duurzaam of zou deze meteen 

opgeofferd worden voor een naoorlogs stabilisatieproject? Na de oorlog 

confronteerde een gendercrisis namelijk vele landen met angst voor een civilization 

without sexes; de idee dat de genderrollen van tijdens de oorlog verder zouden 

veranderen en in elkaar overvloeien.83 Discours van domestic politics – vrouwen aan 

de haard - lag dan mee aan de basis van een politieke, sociale en economische 

herstelling van Europa. Ook binnen het fascisme en Nazisme stond het ideaal van de 

moeder voorop om hun raciale visie uit te dragen. Echter, vooral na 1936, de nood 

aan industriële arbeid ondermijnde dit ideaalbeeld van moederschap en het 

bijhorende beloningssysteem.84 Ook tijdens WOII beriep de oorlogsretoriek zich op 

burgerschap om vrouwen op te roepen om bij te dragen aan de verdediging van het 

land, om te vechten voor hun verworven rechten tegen de antifeministische Nazi’s 

en fascisten.85 Na de oorlog zou moederschap opnieuw een rol spelen in de politiek.  

“The work of dismantling ideologies left over from Nazism about motherhood, 

family, and race more frequently took place at the level of high politics, in the 

                                                        
81 Cf. infra voor de liberale theorie en de invulling van het ‘individu’. 
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drafting of laws and rewriting of constitutions that expanded women’s postwar 

citizenship rights and sought to reconcile this with motherhood and family.”86 

Voor Kathleen Canning is de hoofdzaak binnen feministische kritiek op de klassieke 

opvatting van burgerschap het bekritiseren en ontmantelen van bestaande 

categorieën, meer dan alternatieve paradigma’s en modellen aanreiken. Door de 

plaats van burgerschap in civil societies en publieke sferen kwam zo ook de 

‘oppositie’ tussen privé en publiek onder druk te staan van de feministische 

kritiek.87  

2.2.2. Private en publieke sfeer 

Traditionele politieke theorieën stellen een rigide onderscheiding van de 

private en publieke sfeer voorop waarbij de dichotomie zo evident geacht wordt dat 

ze vaak slechts impliciet geuit wordt.88 Onder andere bij Jürgen Habermas zien we 

dat deze rigiditeit voor een politiek van in- en exclusie staat. In zijn conceptie van de 

bourgeois publieke sfeer voorziet hij gelijke ervaringen voor iedereen, echter de 

minderheden worden uitgesloten en hierbij ontstaat een beeld van een sfeer 

waarbinnen geen mobiliteit noch conflict mogelijk is.  

Feministische academici uitten zeer veel kritiek op deze visie van sferen die 

elkaar wederzijds uitsluiten. Macht speelt een zeer belangrijke rol waardoor er juist 

een zeer complexe en relationele verhouding tussen de twee ‘sferen’ bestaat.89 Het 

wijdverspreide geloof dat de scheiding van de familiale privésfeer en de publieke 

sfeer van de staat en haar beleid aan de basis van onze samenlevingsstructuur ligt, is 

volgens Carole Pateman zowel juist als fout. Enerzijds zag men de privésfeer 

inderdaad als de ‘juiste plaats voor de vrouw’. Ze nuanceert wel meteen waarom en 

hierin zien we meteen het belang van macht. Vrouwen waren nooit volledig 

buitengesloten van de publieke wereld maar het beleid van de welvaartsstaat – ze 

schrijft specifiek over de patriarchale invulling hiervan - verzekerde een vrouwelijke 

dagelijkse ervaring die de scheiding in stand zou houden. Anderzijds is het fout daar 

het welvaartsbeleid juist van publiek naar privé ingreep en zo ook de patriarchie in 
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de familie overeind hield. De twee sferen zijn verbonden door de macht van mannen 

in beiden. Hun ‘natuurlijke’ capaciteiten stellen mannen namelijk instaat om het 

familiehoofd te zijn boven hun vrouwen en kinderen maar ook om hun publieke 

plaats in te nemen. Vrouwen worden hier tweemaal uitgesloten wegens hun andere 

‘natuur’.90 Het gaat aldus niet om een gelijkwaardige relatie maar één van macht, 

machteloosheid, dominantie en subordinantie waarbij de publieke sfeer slechts kan 

groeien op de rug van de privésfeer. Gisela Bock wijst er dan ook op dat de 

dichotomie impliciet ook nog veel andere ladingen dekt, zoals de relatie tussen 

macht en huishouden en ‘the personal is political’. Dit relationele aspect spreekt een 

geïsoleerde, elkaar uitsluitende benadering tegen. De twee sferen moeten juist 

samen bestudeerd worden en dit niet vanuit immobiliteit maar vanuit een context 

die subjectief en aldus veranderlijk is. De ‘grenzen’ zijn namelijk voor elk subject 

verschillend waardoor subjecten niet zomaar bewegen in de ene of de andere sfeer 

maar ze deze ook zien als overlappend. Hierbij moeten we ons ook bewust zijn van 

onze eigen visie aangezien we deze achterwege moeten laten om de subjecten en 

hun ideeën centraal te stellen want:91 

“However insubstantial the barriers between these spheres may seem to us now, 

in certain historical phases and among certain groups “their power was 

defining and tangible,” as feminists throughout the modern period have been 

only too aware.”92 

Susan Moller Okin betrekt gender dan ook om gebreken en ambiguïteiten van 

zulke theorieën bloot te leggen. Okin duidt op twee ambiguïteiten waaraan in 

mainstream politieke debatten geen aandacht geschonken wordt. Zo gebruikt men 

terminologie echter probleemloos of zonder duidelijk te maken van welke 

assumptie ze uitgaan. Ten eerste refereert ‘public/private’ naar het onderscheid 

tussen state and society(as is in public and private ownership) maar ook naar non-

domestic and domestic life. Telkens is de staat paradigmatisch ‘publiek’ en de familie 
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‘privé’ maar de civil society is eerst deel van de ‘privé’ maar in de tweede dichotomie 

valt het onder ‘publiek’. Bij Weinstein vindt ze een goede analogie om de 

meervoudigheid van dit onderscheid te omschrijven: de lagen van een ajuin; waarbij 

een bepaald aspect van het leven publiek en privé kan zijn afhankelijk van 

verschillende standpunten. De twee benaderingen die hier conflicteren zijn dan de 

voornaamste in een hele poule. Hierbij bemerken we opnieuw het belang van de 

relationele verhouding. Zelf werkt Okin verder met de tweede invulling, die ze 

vervangt door ‘public/domestic’, aangezien theoretici hierbij vaak de politieke 

natuur van het persoonlijke negeren. Echter, ook  hierin schuilt een ambiguïteit die 

voortkomt uit patriarchale gebruiken en theorieën waardoor er voornamelijk voor 

vrouwen serieuze gevolgen zijn. Zo is de werkverdeling tussen de seksen 

fundamenteel in deze dichotomie ingebed. Mannen behoren zich dan met politiek en 

economie bezig te houden en vrouwen met voortplanting en huishouden. Het 

liberale denken sinds de zeventiende eeuw benadrukte onder andere het recht op 

privacy voor individuen maar door de mannelijke invulling van ‘individu’ negeert 

men de rechten van zij die onderdrukt worden in die privésfeer zoals vrouwen en 

kinderen.93  

Ook Carole Pateman bekritiseert de liberale theorie. 

“The distinction between and separation of the private and public, or 

particularistic and universal, spheres of association is a fundamental structural 

principle of the modern, liberal conception of social life. The natural, 

particularistic family nestles at the center of the private sphere, and it throws 

into prominence and stands opposed to the impersonal, universal, 

“conventional” bonds of public life.” 

De theorie veronderstelt dus een oppositie tussen natuur en cultuur – individuen 

creëren zelf sociale relaties en instituties – maar hierbij verduisteren ze consistent 

een van de problemen in hun eigen argumentatie waardoor ze hun theorie al drie 

eeuwen als ideologie van de liberale, kapitalistische staat consolideerden: de 

problematische relatie tussen natuur en sociale cultuur. Deze uit zich in een ambigue 

status van familie als zowel natuurlijk en sociaal, waarvan ‘de vrouw’ de 
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verpersoonlijking is. Ze staan voor order én disorder, voor morality én boundless 

passion. Pateman bestudeert deze problematische relatie van naderbij door 

concepten van ‘liefde’ en ‘rechtvaardigheid’. Het probleem is inherent aan de nieuwe 

en revolutionaire conceptie van het sociale leven in de zeventiende eeuw. 

Individuen waren vanaf dan rationeel, vrij en gelijk geboren en konden zelf het 

sociale leven creëren. Wat was dan echter nog de relatie tot de natuur? Men begon 

zich af te vragen of wel iedereen de juiste/nodige natuurlijke kwaliteiten bezat om 

hieraan te participeren; zo niet dan stelden deze personen een gevaar voor de 

maatschappij. Er bestond een wijd akkoord over de disorderly nature van vrouwen 

waarop ze dan ook uitgesloten werden. Volgens Rousseau was ‘familie’ nog de meest 

natuurlijke associatie waardoor ook van hieruit een dreiging ging. Een gevoel van 

rechtvaardigheid was uitermate belangrijk in het conventionele sociale leven en 

men achtte vrouwen hiervoor onmogelijk toe instaat vanwege hun natuur. In de 

maatschappij moesten publieke belangen namelijk deze van de privé overstijgen. De 

dreiging van vrouwen en te gehechte families was dan hun liefde omdat deze kon 

conflicteren met het publieke belang. Zo werd ‘beschaving’ een werk van mannen – 

zij konden passies wel beheersen – terwijl de vrouw naar de achtergrond 

verdrongen werd. Volgens Rousseau zou de vrouw hierdoor vijandig staan 

tegenover deze beschaafde maatschappij. De paradox ligt er echter in dat de familie 

echter ook het fundament is van het sociale leven door de procreatie en de directe 

verbondenheid met de natuur. Vrouwen worden in deze zin dan ook als bewaaksters 

van orde en moraliteit gezien, ze staan in voor de opvoeding van de nieuwe 

generatie. Als moeders werden vrouwen wel opgehemeld. Opnieuw is ze hierin 

inherent ondermijnend voor de staat door haar liefde en het bijeen houden van de 

familie.94  
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2.2.3. Gelijkheid en verschil 

 Wanneer men het heeft over vrouwen en mannen, vooral met aanzien tot 

sekse, is de relatie tussen gelijkheid en verschil een terugkerend discussiepunt in de 

geschiedenis van burgerschap, feminisme, vrouwenbewegingen en eveneens 

daarbuiten. Het belang van dit ‘dilemma’ – we zien dat dit een binaire lading heeft 

die we zo dadelijk achterwege zullen laten - treedt op wanneer deze concepten 

ingevoegd worden in onder andere een feministisch discours.95 Gelijkheidsdenken 

verzet zich tegen seksdualisme en benadrukt dat de seksen in wezen gelijk zijn daar 

waar verschildenken deze als fundamenteel anders - ofwel biologisch ofwel 

cultureel bepaald - ziet maar wel als gelijkwaardig.96 Hierbij streeft men voor 

belangen en wensen voor vrouwen als groep terwijl de eersten seksueel verschil 

juist willen weren als regulerende categorie, onder andere voor arbeid, onderwijs en 

wetgeving. De ‘kampen’ staan dus schijnbaar lijnrecht tegenover elkaar. Deze 

‘incompatibele’ standpunten zijn een weerkerende constante in de geschiedenis van 

feminisme en droegen eveneens bij aan de verscheidene vormen van feminisme, 

zoals liberaal feminisme of cultureel feminisme.97 In praktijk is de argumentatie niet 

zo zwart-wit en ervaren vele theoretici en activisten ambiguïteit, aldus de 

confrontatie met dit ‘dilemma’. Historici moeten buiten de oppositionele hokjes 

treden en vooral aandacht hebben voor de visie van de bestudeerde subjecten en 

hun gebruik van discours, hierin is het belangrijk om de context te betrekken. Vanuit 

welke standpunten argumenteerden zijzelf en was dit voor hen wel zo 

contradictorisch? Als we de historiografie echter van naderbij bestuderen, zien we 

dat de waardeoordelen van de historici nog doorsijpelen in hun eigen discours. 

Hieruit kunnen we zo’n drie analytische benaderingen ontdekken. 

Ten eerste vinden we nog een zeer gekleurde binaire invulling bij Eliane Gubin98 en 

Denise De Weerdt. Beiden vinden katholieke feministen en hun focus op 

verschildenken paradoxaal en De Weerdt noemt enkele schrijfsters ‘bezwaarlijk 

feministisch’ wanneer ze teruggrijpen naar klassieke katholieke standpunten in het 
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interbellum.99 Argumentatie vanuit gelijkheidsdenken krijgt bij hen een positieve, 

progressieve stempel tegenover een negatief, conservatief verschildenken dat 

tegenstanders van vrouwenemancipatie enkel maar in hun voordeel zou werken.100  

Vervolgens zien we verschillende auteurs die niet kiezen voor een verhaal van of/of 

maar voor een complementaire – ze blijven dus gescheiden concepten, anders 

zouden ze elkaar niet kunnen aanvullen - benadering. Zo wijst Leen Van Molle ons 

erop dat vrouwen voor vrouwenstemrecht vochten zowel vanuit het 

gelijkheidsargument – het is een mensenrecht- als vanuit verschildenken, namelijk 

dat ze hun eigen leefwereld en problemen wilden binnenbrengen in de politiek.101 

Henk de Smaele wijst ons in een Belgisch parlementaire context ook op het gevaar 

voor anachronisme als we in onze analyse werken met waarden als ‘progressief’ en 

‘conservatief’. Rond de eeuwwisseling in België, geplaatst echter in een 

internationale context, neemt hij een verschuiving waar van gelijkheidsdenken naar 

verschildenken wanneer het om sociale hervormingen gaat, onder andere met 

betrekking tot vrouwenstemrecht. Deze verschuiving – opnieuw zijn het gescheiden 

elementen die apart lijken voor te komen - spreekt een evident geachte tegenstelling 

tegen en biedt ons meer zicht op een gecontextualiseerd discours. Een discours kan 

zo eveneens duiden op ideologie en pragmatisme en gehanteerd worden door 

zogenaamde oppositionele partijen.102 Mieke Aerts ging op zoek naar de historische 

achtergrond van dit ‘dilemma’, de hiermee gepaarde tweedeling in tradities, 

waardeopvattingen en de maatschappelijke context achter dit alles. Zij stelt dat 

‘gelijke-rechten-feminisme’ en ‘vrouwelijke-waarden-feminisme’ voortkomen uit 

dezelfde historische context en dat ze als elkaar vooronderstellingen beschouwd 

moeten worden. Ze pleit dan ook voor een evenwichtsoefening – opnieuw twee 

aparte elementen - tussen beiden door feministen.103 Tenslotte zien we nog Karen 

Offen wanneer ze de twee benaderingen niet als tegengesteld beschouwd omdat 

equality nu eenmaal niet hetzelfde betekent als sameness, wat eigenlijk de 

tegenstelling van verschil zou moeten zijn. De eis voor equality of the sexes wijst dan 
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ook op gelijke behandeling voor vrouwen in hun anders zijn en gelijke kansen en 

niet op de sameness of the sexes.104 In haar Defining Feminism spreekt ze wel van 

relational and individualist discourses die door vrouwen en mannen in de strijd voor 

vrouwenemancipatie gehanteerd werden. Beiden hebben ze een uiteenlopende kijk 

op vrouwen en mannen in de maatschappij en mogen volgens haar niet ontbreken in 

historische definitie van feminisme. Hierbij is het belangrijk te onderzoeken hoe ze 

met elkaar verbonden zijn en hoe ze op elkaar inspelen. Offen wijst ons hierop 

omdat ze beseft dat haar eigen schets van de twee discours kan geïnterpreteerd 

worden als twee onderscheiden analytische discours. Als we haar argumentatie 

lezen, zien we dat ze inderdaad veel belang hecht aan hun samenwerking maar uit 

haar formulering leiden we eveneens af dat ze een complementaire benadering 

behoudt.  

“Relational feminism emphasized women’s rights as women (defined 

principally by their childbearing and /or nurturing capacities) in relation to 

men. It insisted on women’s distinctive contributions in these roles to the 

broader society and made claims on the commonwealth on the basis of these 

contributions. By contrast, the individual feminist tradition of argumentation 

emphasized more abstract concepts of individual human rights and celebrated 

the quest for personal independence (or autonomy) in all aspects of life, while 

downplaying, deprecating, or dismissing as insignificant all socially defined 

roles and minimizing discussion of sex-linked qualities or contributions, 

including childbearing and its attendant responsibilities.”105 

Ten derde vinden we de visie van Joan Scott, de visie die we in deze masterscriptie 

graag zouden onderschrijven. Zij stelt dat we gelijkheid en verschil niet als 

tegengesteld noch als complementair kunnen zien daar ze inherent aan elkaar zijn 

binnen een feministisch discours. Als er geen verschil zou zijn, zou er namelijk niet 

gestreefd moeten worden naar gelijkheid.106 Ook Scott wijst op de voorkomende 

gedachtegang waarbij ‘gelijkheid’ verkeerd geïnterpreteerd wordt als ‘identiek zijn’ 

                                                        
104 Karen Offen, European Feminisms 1700-1950. A political history (Stanford: Stanford University 
Press, 2000). p.23.  
105 ———, "Defining Feminism : A Comparative Historical Approach," Signs 14, no. 1 (1988). pp.134-
136. 
106 Joan W. Scott, Only Paradoxes to Offer : French feminists and the Rights of Man (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1996). pp.1-18. 



40 

 

of sameness. Hierdoor wordt ‘gelijkheid’ onterecht gezien als de antithese van 

‘verschil’. Echter, ‘gelijkheid’ en ‘ongelijkheid’ zijn elkaars tegenstellingen. 

Zogenaamd ‘natuurlijke, onveranderlijke’ verschillen worden in deze misvatting 

ingezet om de ongelijkheid te legitimeren. Ook in deze gebruiken blijft context 

belangrijk, op welke basis wordt er bijvoorbeeld vergeleken? Wat zijn de ijkpunten 

om iets gelijk-verschillend te beoordelen? Feministen strijden binnen een bepaald 

politiek systeem waarvan ze zelf de regels niet geproduceerd hebben. Dit vormt de 

moeilijkheid en het dilemma waarvoor ze staan. Enerzijds is ‘verschil’ centraal aan 

de strijd om onderdrukking op basis hiervan aan te vechten. Anderzijds zijn 

waarden van gelijkheid eigengemaakt aan het politieke systeem waar veel 

feministen in bewegen. Scott voorziet in een tweeledige oplossing: het blootleggen 

van de machtsconstructie achter de binaire opstelling van gelijkheid en verschil en 

het verzet tegen dit dualistisch gebruik in politiek.107 Dit stelt groepen namelijk als 

gehelen voor waarbinnen geen aandacht is voor onderlinge verschillen maar deze 

verscheidene ervaringen en belangen zijn uitermate interessant en bieden 

weerwerk tegen een ‘universele geschiedenis’, die mannelijk ingevuld wordt. Binnen 

groepen kunnen deze tegenstellingen eveneens aangegrepen worden om ‘anderen’ 

te onderdrukken omdat ze niet zouden voldoen aan de groepscriteria die zich 

baseren op dit onderscheid.108 Een kritisch feministische houding legt de 

verschillende lagen van inclusie en exclusie bloot en verwerpt de geconstrueerde 

waarheid dat deze hiërarchieën willen uitdragen. Joan Scott spreekt hierbij over 

equality that rests on differences.109  

In Only Paradoxes to Offer neemt zij deze benadering mee wanneer ze Frans 

feminisme en de strijd voor burgerschap van naderbij bestudeert. Deze is een 

inspiratievolle visie voor deze masterscriptie. Volgende contradictie staat centraal: 

de Franse revolutie stond voor rechten voor iedereen maar Franse vrouwen kregen 

geen burgerschap toegewezen. Dat feministen dit onderscheid op basis van sekse – 

biologisch en socio-politiek – bevochten maar eveneens moesten aanwijzen om de 

afschaffing te bekomen, vormt de paradoxale bodem van onder andere het Franse 
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feminisme.110 Deze paradox is niet te ‘wijten’ aan een bepaalde theoretische 

onkunde van de betrokken westerse feministen maar deze komt voort uit een 

geconstrueerde democratie waarin ‘individualiteit’ gelijkgesteld wordt aan 

‘mannelijkheid’. De invulling van een ‘individu’ is ambigu. De eerste lading vloeit 

voort uit de Verlichting en de Franse Revolutie waarbij het ‘individu’ staat voor de 

mens en aldus gericht is op het verkondigen van natuurlijke en universele 

mensenrechten. Filosofen als Rousseau en Diderot zien in de onderlinge eindeloze 

verschillen anderzijds de gemeenschappelijke basis voor ‘de mens’. Elk individu is 

uniek en deze uniciteit drukt zich uit ten opzichte van anderen.111 Wanneer men wil 

breken met de oude hiërarchieën ten tijde van de revolutie wint het abstracte 

individualisme aan veld binnen het politiek, sociaal en economisch denken over 

gelijkheid. Achter verscheidene statussen werd er gezocht naar een menselijke 

essentie die iedereen gemeen had. Hoewel gericht op inclusie bracht deze abstractie 

exclusie met zich mee. Er was namelijk maar één normatief type en de wetenschap 

op het einde van de achttiende en begin negentiende eeuw droeg bij aan het 

onderbouwen van deze norm: een blanke man.112 ‘Vrouw’ werd de ‘ander’, waar de 

norm zich tegenover kon definiëren. Dit sekseverschil werd politiek ingezet 

wanneer ‘alle’ mannen – ook klasse en ras bleven invloedrijke categorieën - op basis 

van een ‘universaliteit’ burgerschap verwierven.113 Feministen stonden op in dit 

republikeins systeem om te wijzen op deze contradictie die hen uitsloot maar 

konden niet anders dan met hetzelfde kader van ‘universaliteit’ en ‘verschil’ te 

schermen. Maar dit was juist hun kracht: het systeem onderwerpen aan zichzelf 

werkte destabiliserend.114 

In Suffrage Outside Suffragism lezen we dat ‘Suffragism’ in Groot-Brittanië hetzelfde 

deed als hun Franse collega’s.  

“‘Suffragism’ was a parallel public sphere that was both identical and different. 

It both responded to and subverted the declining liberal model.”115 

                                                        
110 ———, Only Paradoxes to Offer : French feminists and the Rights of Man. p.3. 
111 Ibid. p.5. 
112 Ibid. pp.6-7. 
113 Ibid. pp.8-9. 
114 Ibid. p.11. 
115 Myriam Boussahba-Bravard, ed. Suffrage Outside Suffragism. Women's Vote in Britain, 1880-1914 
(Basingstoke en New York: Palgrave Macmillan,2007). p.11. 
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Massademocratie was een essentiële eigenschap van suffragism dat het mainstream 

model van ‘democratisch universalisme’ – één type burger met gelijke belangen en 

noden - verving in hun alternatieve publieke sfeer.  Zij baseerden zich op ‘general 

particularism’ waarbij general verwees naar hun collectieve bewustzijn als 

seksegroep terwijl ze verschillend waren van het mainstream model. Stemrecht en 

vrouwenactivisme was de duale missie van suffragism en versterkte de 

groepsidentiteit als vrouw, de oorzaak van hun politieke exclusie, zonder de 

onderlinge heterogeniteit te onderdrukken.116  

                                                        
116 Ibid. pp.11-12. 
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3. Historische bronnenkritiek  

 Alvorens we overgaan tot de discoursanalyse is het belangrijk om te weten 

welke bronnen hierin verwerkt zijn. Waar vonden we ze, hoe selecteerden we en 

wat mogen we niet vergeten wanneer we met dit materiaal omgaan? 

In de inleiding raakten we reeds de Belgische historiografie aan met betrekking tot 

vrouwenstemrecht. Meestal ligt de focus op de strijd voor vrouwenstemrecht – in 

een breder kader van vrouwenbewegingen -, haar voorvechters buiten en in het 

parlement. Hoewel dit spel van interactie natuurlijk niet te ontkennen valt en het 

van belang is om deze connecties te blijven zien, willen we in deze masterscriptie 

dieper ingaan op het parlementaire debat, waardoor niet enkel de voorstanders, 

maar ook de tegenstanders, en het dominante politieke discours aan bod kunnen 

komen. Parlementaire bronnen zijn de essentie in deze studie.  

De probleemstelling zet het parlement in het middelpunt, zij die de politieke macht 

hadden om vrouwen al dan niet stemrecht te verlenen. Waarom wel of niet? En 

vooral welke motivatie schuilde er achter deze redenen?  

3.1. Het Belgische parlement 

 België is een representatieve en parlementaire democratie. Het parlement is 

samen met de Koning en diens regering de wetgevende macht in België, dat 

gekenmerkt wordt door een scheiding der machten. In 1830 besloot het Nationaal 

Congres om de wetgevende bevoegdheid toe te wijzen aan een parlement. De idee is 

dat de bevolking idealiter zelf de wetten opstelt omdat iedereen deze dient na te 

leven. Een hele bevolking hierover laten discussiëren en laten stemmen heeft echter 

een praktische belemmering. Daarom koos men voor een verkozen parlement als 

vertegenwoordiging om tijdens hun legislatuur wetten te maken samen met de 

Koning en de regering, deze zijn niet verkozen. Het kiesstelsel kende echter in België 

een geleidelijke uitbreiding en verandering waarvan ‘algemeen’ stemrecht en 

vrouwenstemrecht hier verder centraal staan.117  

Met de Kamer en de Senaat als parlementaire instellingen is België eveneens een 

bicameraal stelsel. Beiden hebben gelijke bevoegdheden, wetten dienen namelijk in 

                                                        
117 Johan Vande Lanotte et al., België voor beginners (Brugge: die keure, 2010). pp.23-25. 



44 

 

elke kamer goedgekeurd te worden.118 Om inzicht te krijgen in de bronnen is het van 

belang om te weten hoe wetten tot stand komen. 

Afhankelijk van waar het initiatief – een van de kamers of de regering - vertrekt, 

spreekt men van een wetsvoorstel of een wetsontwerp. Een parlementslid – of 

meerdere – dient een voorstel in, de regering – of een minister - een ontwerp. Voor 

beiden geldt een gelijkaardige procedure. Een wetsvoorstel wordt in tegenstelling 

tot een ontwerp eerst in overweging genomen voor men verder gaat en kan niet-

ontvankelijk verklaard worden. Na het initiatief wordt aldus het voorstel/ontwerp 

als parlementair stuk uitgedeeld en verzonden naar de bevoegde commissie. Deze 

brengt verslag – eveneens een parlementair stuk - uit in de plenaire vergadering van 

de kamer waarin ze ook de af- of goedkeuring duiden en mogelijk amendementen 

aanbrengen. Hierop volgen een algemene en een artikelsgewijze discussie met tot 

slot een stemming per artikel en uiteindelijk over het geheel van het 

voorstel/ontwerp. Bij goedkeuring wordt het voorstel/ontwerp doorgestuurd naar 

de andere wetgevende kamer alwaar men dezelfde procedure volgt. Zolang er 

geamendeerd wordt, zendt men de tekst tussen beide kamers. Slechts bij een 

akkoord over de tekst zal deze aan de koning overgedragen worden voor 

bekrachtiging. Minstens één minister ondertekent mee aangezien de koning 

handelingsonbekwaam en onverantwoordelijk is.119   

 Ondanks de gelijke bevoegdheden zijn Kamer en Senaat geen identieke 

instellingen, zo is een belangrijk verschilpunt voor deze masterscriptie de 

verscheidene kies- en verkiesbaarheidsvoorwaarden. Zo waren ze in 1831 in de 

Grondwet vastgelegd als volgt.120 

 

 

 

                                                        
118 Ibid. p.52. Met de grondwetsherziening van 1993 veranderde dit. De Kamer kreeg sindsdien het 
laatste woord. Heden ligt er weer een hervorming van de Senaat op de parlementaire tafel. 
119 Véronique Laureys, "Het Belgisch Parlement en de wetgevende vergaderingen uit de "Franse" en 
"Hollandse tijd"," in Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de-20ste eeuw, ed. Patricia 
Van den Eeckhout en Guy Vanthemsche (Brussel: VUBPRESS, 2001). p.256.  
120 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. p.19.  
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Art.47: La Chambre des représentants se 

compose des deputes élus directement par les 

citoyens payant le cens determine par la loi 

électorale, lequel ne peut excéder 100 florins 

d’impôt direct, ni être au-dessous de 20 

florins. 

Art. 53: Les members du Sénat sont élus à 

raison de la population de chaque province, 

par les citoyens qui élisent les members de la 

Chambre des représentants (17 décembre 

1830). 

Art.50: Pour être eligible, il faut: 

1° Etre Belge de naissance ou avoir reçu la 

grande naturalisation; 

2° Jouir des droits civils et politiques; 

3° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis; 

4° Etre domicilié en Belgique 

Aucune autre condition d’éligibilité ne peut 

être requise. 

Art. 56: Pour pouvoir être élu et rester 

sénateur, il faut: 

1° Etre Belge de naissance ou avoir reçu la 

grande naturalization; 

2° Jouir de ses droits politiques et civils; 

3° Etre domicilié en Belgique; 

4° Etre âgé au moins de quarante ans; 

5° Payer en Belgique au moins 1000 florins 

d’impositions directes, patentes comprises. 

Dans les Provinces où la liste des citoyens 

payant 1000 florins d’impôt direct n’atteint 

pas la proposition de 1 sur 6000 âmes de la 

population, elle est complétée par les plus 

imposés de la province,jusqu’{ cette 

concurrence de 1 sur 6000. 

 

We zien dat het verschil zich bevindt in de verkiesbaarheid. Wilde men in de Senaat 

zetelen moest men minimum 15 jaar ouder zijn en vermogengewijs stevig in de 

schoenen staan. Bemerk ook dat de cijns voor kandidaten veel hoger ligt dan bij de 

kiesgerechtigden - al een minderheid door het cijnskiesstelsel. De Senaat was dan 

ook een zeer aristocratische instelling die geacht werd behoudsgezinder te zijn dan 

de Kamer.121  

In 1848, in een atmosfeer van Europese onrust, verlaagde men de kiescijns tot het 

grondwettelijke minimum waardoor het kiezerskorps verdubbelde. De kleine 

burgerij kon nu ook gaan stemmen. Let wel, de voorwaarden waren de arbeiders 

                                                        
121 Paul Morren en Henri Leclercq, eds., Het parlement: exponent van een democratische samenleving. 
1831-1981 (Brussel: Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat,1981). p.26.  
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nog steeds niet gunstig.122 Er werd ook niet gesleuteld aan de 

verkiesbaarheidscijnzen voor de Senaat. Hiervoor was het wachten tot 1893 maar 

deze hervorming behield nog steeds het behoudsgezinde aspect. De cijns bedroeg nu 

1200 frank of men moest beschikken over onroerend goed met een kadastraal 

inkomen ter waarde van minimum 12 000 frank. Hiernaast moesten Senaatkiezers 

nu minimum 30 jaar zijn en werden de rechtstreeks gekozenen aangevuld met 

negen provinciale senatoren.123  

3.2. Selectie 

 Een parlementaire werking als deze levert verscheidene bronnen op. Welke 

gebruiken we voor de discoursanalyse? Aangezien we het discours in de debatten 

centraal stellen, zijn de parlementaire handelingen de voornaamste bron. Sinds 

1832 hanteert men woordelijke stenografische verslaggeving die sinds 1844 een 

aparte publicatie vormt: Annales parlementaires – tweetalig vanaf 1932. De 

handelingen geven een zo goed als volledige – samenvattingen verschijnen in het 

Beknopte Verslag - weergave van de plenaire vergaderingen, men vindt hier in 

terug: redevoeringen, interpellaties, verslagen van de vaste afdelingen, stemmingen 

en haar resultaten, mondelinge antwoorden op schriftelijke en mondelinge 

vragen.124 Hiernaast vind je zowel een chronologisch overzicht als een alfabetisch 

zakenregister om gericht te kunnen zoeken. Eveneens zijn lijsten van de sprekers en 

wetten per parlementair jaar te raadplegen.  

Om de handelingen zo juist mogelijk te begrijpen, zijn de parlementaire stukken een 

belangrijke aanvulling. We zagen al dat onder andere wetsvoorstellen/-ontwerpen 

als stukken worden rondgedeeld aan de leden van de Kamer en Senaat. Meestal 

vindt men hierin ook de toelichting bij het voorstel/ontwerp. De verslagen van de 

commissies zijn zeer belangrijk aangezien het hier voorbereidend werk betreft: de 

ingediende toelichting, grondige discussie die plaats vond, mogelijke 

amendementen, de goed- of afkeuring en de uiteindelijk aangenomen tekst. In de 

stukken vind je ook de ingediende amendementen door parlementsleden en de 

teksten door de andere kamer aangenomen. De documenten worden niet volgens 

                                                        
122 Ibid. p.27.  
123 Ibid. p.41. 
124 Laureys, "Het Belgisch Parlement en de wetgevende vergaderingen uit de "Franse" en "Hollandse 
tijd"." p.265. 
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datum maar met een specifiek toegewezen nummer geïdentificeerd per kamer. 

Opnieuw bestaan er overzichten – numeriek, per onderwerp, per auteur – om je 

zoektocht te vergemakkelijken.125   

 Al deze handelingen, stukken en overzichten zijn te vinden onder de 

specifieke zitting waarbij een parlementair jaar evenwel niet gelijk loopt met een 

kalenderjaar. Meestal vangt een zitting aan in oktober/november en er kunnen ook 

buitengewone zittingen zijn.  

3.3. Aandachtspunten 

 Met oog op de discoursanalyse zijn er nog enkele zaken die we willen duiden. 

Zoals eerder aangehaald, geven de handelingen de redevoeringen weer in de taal 

van de sprekers. In de bronnenuitgave van Chronique féministe is dit niet zo, daar 

vertaalde men alles naar het Frans. Wanneer we zullen citeren, zullen we daarbij de 

taal van de bron overnemen. Betreft het de uitgave door Chronique féministe dan 

zullen we net zoals zij in de voetnoot duiden wanneer het om een vertaling gaat uit 

het Nederlands. We namen eveneens de citaten over zonder enige correctie van 

spelling of grammatica. Mogelijke duidingen staan tussen vierkante haken en soms 

zijn er accenten aangebracht in vet lettertype om de analyse extra te benadrukken. 

Wanneer we de bronnen analyseren, zal ook vaak geschreven worden over ‘de 

vrouw(en)’. Hoewel we vanuit sociaal-constructivisme geloven dat ‘de vrouw’ niet 

bestaat, kozen we ervoor om het parlementair discours hierin niet te corrigeren. 

Parlementsleden spraken continue over la femme, veel meer dan over des femmes. 

Dit ondersteunt extra onze analyse aangezien de normering op deze manier zeer 

duidelijk tot uiting komt in het discours. 

Data zijn steeds een handige kapstok in een tekst – zeker wanneer deze thematisch 

gestructureerd is - maar we houden er bij wetten best onze aandacht bij. Het is niet 

omdat de ene kamer, of beiden, een wet goedkeurde dat dit de datum van de wet is. 

De datum van een wet  is deze van de bekrachtiging/afkondiging door de Koning. 

We zullen ons dan ook zo goed mogelijk uitdrukken met ‘keurden’ en ‘de wet van…’. 

Voor wetten staan eveneens overzichten ter beschikking per zitting waarin alle 

datums – van indiening tot publicatie – opgelijst worden. Zo werd het wetsvoorstel 

                                                        
125 Ibid. pp.267-268. 
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waarbij stemrecht voor de Wetgevende Kamers aan de vrouwen wordt verleend, 

ingediend op 11 juni 1946, goedgekeurd door de Kamer op 19 februari 1948, door 

de Senaat op 24 maart 1948, bekrachtigd en afgekondigd op 27 maart 1948 en 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 april 1948.  

De handelingen beschreven we eerder als een ‘zo goed als volledige’ weergave. Zo 

weet je tijdens het lezen meteen wanneer er applaus of rumoer was. Dit betekent 

niet dat ze 100% letterlijk en authentiek zijn. Zo kunnen parlementsleden de 

verslagen verbeteren en ook de voorzitter kan ingrijpen door bijvoorbeeld woorden 

die strijdig zijn met de orde te laten schrappen. Ook kunnen woorden niet 

opgenomen worden wanneer de spreker eigenlijk niet aan het woord was of dit hem 

ontnomen was.126 Door het tijdsbestek van deze masterscriptie was het niet 

mogelijk om meldingen van correcties op te volgen maar we focussen in ieder geval 

op de realiteit die door de subjecten zelf gepercipieerd en geconstrueerd werd en 

niet op ‘de echte realiteit’. Deze bestaat namelijk niet in het sociaal-constructivisme 

waar discoursanalyse op gebaseerd is. Het is in deze masterscriptie belangrijker om 

het gehele retorische discours en de ideeën hierachter, die parlementsleden wilden 

overbrengen, te onderzoeken dan woord per woord te interpreteren. Hiermee 

willen we zeker niet beweren dat specifiek woordgebruik ons geen waardevolle 

informatie kan bieden. Integendeel zelfs, dit kan juist een open deur betekenen naar 

een bepaald discours.  

Wat zijn hierbij tenslotte de belangrijkste karakteristieken van parlementair 

taalgebruik? Doorgaans zijn de voorgebrachte redevoeringen van parlementsleden 

reeds voorbereid waardoor dit discours niet de sporen heeft van gewone 

conversaties. Zo zullen we geen aarzelingen, versprekingen of eenvoudige 

zinsconstructies terugvinden. Je zou kunnen zeggen dat het niets van spontaniteit 

toont, hoewel we deze stelling willen nuanceren. Wanneer de handelingen een hevig 

debat weergeven, is dit duidelijk door de spontane tussenkomsten van andere 

parlementsleden. Er is echter geen garantie dat elke tussenkomst werd opgenomen. 

Wanneer een parlementslid het woord neemt, weet hij/zij ook dat haar/zijn 

redevoering opgenomen wordt en hiervoor politiek en moreel verantwoordelijk 

                                                        
126 Ibid. p.265. 
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gesteld kan worden. Hierbij sluit het doel van het specifieke taalgebruik aan: 

retoriek, overtuigen van haar/zijn publiek in en buiten het parlement. Enerzijds 

willen politici tonen dat zij het juiste antwoord op een kwestie in pacht hebben 

waarbij ze anderzijds de andere posities willen ondermijnen. Het strategische 

gebruik van taal zagen we eerder al bij discoursanalytisch instrumentarium.127 

Tenslotte konden we rekenen op de ODIS-databank, biografische notities in de 

secundaire literatuur en een biografisch repertorium van Belgische parlementsleden 

om besproken volksvertegenwoordigers en senatoren te plaatsen in het 

partijlandschap.128 

  

                                                        
127 Frederik Callens, "Een vergelijkende discoursanalyse van de parlementaire debatten over de 
toekenning van algemeen stemrecht eind 19de eeuw en het migrantenstemrecht vandaag" 
(Universiteit Gent, 2007). p.26.  
128 De ODIS-databank bevat gegevens over de geschiedenis van het middenveld in Vlaanderen en 
België van de 19e en 20e eeuw. Deze is online te raadplegen op: 
http://www.odis.be/ned/opc/databankframe.htm. Biografische notities uit: Emile Toebosch, Het 
parlement anders bekeken (Gent: Academia Press i.s.m. Liberaal Archief, 2006). pp.337-376. En 
Roland De Vuldere, "Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, Senatoren en 
Volksvertegenwoordigers: 1830-1965," (Gent: Universiteit Gent, 1965). 

http://www.odis.be/ned/opc/databankframe.htm
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4. Het politieke verhaal en haar niveaus 

Aangezien de discoursanalyse van deze scriptie thematisch en niet 

chronologisch uiteengezet wordt, geven we hier eerst een politiek overzicht van de 

weg die vrouwenstemrecht heeft afgelegd in België. We sluiten af met enkele 

politieke niveaus en de onderlinge verhouding ervan. 

4.1. Vrouwenkiesrecht in België 

4.1.1. 1831 – 1893 

 Bij de oprichting van België stonden niet enkel vrouwen aan de politieke 

zijlijn, ook mannen van de lagere klassen waren uitgesloten waardoor slechts 1% 

van de bevolking een politieke stem genoot. Het criterium van sekse was evenwel 

hardnekkiger dan dit van klasse. Zo waren 25-jarige mannen wel verkiesbaar voor 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers.129 De grondwet bleef trouw aan het 

kiesstelsel voor het Congrès national waarbij de voorwaarden waren: het betalen 

van een hoge cijns of bekwaamheid, gemeten aan ervaring of een universitair 

diploma. In de inleiding zagen we dat het censitaire kiesstelsel ten tijde van het 

Congrès national eveneens de welvermogende vrouwen uitsloot die aan de 

cijnsvoorwaarden voldeden. Deze exclusie kan teruggebracht worden op de 

afgeleide politieke rechten die hun echtgenoten, vaders of zonen verwierven in hun 

plaats. Dit betekende voor het cijnskiesrecht dat de cijnzen betaald door de vrouw 

werden overgeheveld naar de echtgenoten –  of naar de vaders van minderjarige 

dochters of zonen. De grondwet beperkte dit systeem, maar aan de voorwaarde van 

gemeenschap van goederen binnen een huwelijk werd meestal voldaan waardoor er 

voor de echtgenoten niet veel veranderde. Om zich verkiesbaar te stellen, golden 

dezelfde regels van overheveling.130  

Volgend op de sociale onrust in 1886 en onder progressief-liberale en socialistische 

druk startte in 1892 de herziening van het grondwetsartikel 47 die zou leiden tot de 

invoering van het algemeen meervoudig stemrecht. Elke man van 25 jaar kon nu 

stemmen maar op basis van vermogen, diploma’s en/of gezinssituatie (voor 

huisvaders vanaf 35) kon dit oplopen tot maximaal 3 stemmen. In directe zin was 

                                                        
129 Van Molle en Gubin, Vrouw en politiek in België. p.31. 
130 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. p.4. 
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klasse geen exclusiecriterium meer – indirect werden de lagere klassen nog steeds 

benadeeld – waardoor vrouwen alleen achter bleven.131 Op 6 mei 1892 stond 

vrouwenstemrecht namelijk nog voor absurditeit net zoals algemeen enkelvoudig 

stemrecht, zei toenmalig katholiek eerste minister Auguste Beernaert. Met deze 

boutade ging hij in tegen progressief-liberaal Paul Janson die zonet het algemeen 

enkelvoudig stemrecht verdedigd had.132 Emile Feron – progressief-liberale volks-

vertegenwoordiger – vond de extra stem van de vader/echtgenoot alvast een 

minnelijke schikking naar vrouwen toe aangezien de vrouw in onze maatschappij 

geen politieke rechten heeft, terwijl ze nochtans belangen heeft in de samenleving…ze 

zouden moeten kunnen stemmen – jullie willen niet.133 In 1901 zou zijn pragmatisme 

zich echter tegen vrouwenstemrecht richten wanneer hij stelde dat deze eis tijdelijk 

moest wijken om in een onverdeelde alliantie met de socialisten te ijveren voor 

algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen. Naar zijn mening waren de beide 

hervormingen verschillend en dienden ze aldus ook zo behandeld te worden opdat 

ze elkaar niet in de weg zouden staan.134 

4.1.2. 1893 – 1921 

 In een sociaal onrustige periode sinds 1886 onderstreepten katholieken en 

liberalen de morele en religieuze heropvoeding en de fundamentele rol van het 

gezin hierin om de samenleving weer op orde te stellen. Dezelfde gedachtegang 

voegde de Ligue belge du droit des femmes in 1895 toe aan haar strijd voor 

gemeentelijk vrouwenstemrecht aangezien families in de gemeenten in het 

middelpunt stonden.135 Célestin Demblon diende samen met zijn socialistische 

collega’s Denis, Bertrand, Anseele, Vandervelde en Malempré op 4 april 1895 in 

kader van de nieuwe gemeentewetgeving een amendement in dat bepaalde vrouwen 

een beperkt administratief stemrecht zou verlenen. Zowel Emile Vandervelde als 

Hector Denis pleitte hiervoor, enerzijds vanuit principiële standpunten, anderzijds 

vanuit pragmatische, namelijk de bekende leuze van vrouwelijke conservatieve 

stemmen. De meerderheid achtte de tijd echter niet rijp en 101 stemmen uitten een 

                                                        
131 Van Molle en Gubin, Vrouw en politiek in België. p.32. 
132 De Weerdt, En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België 1830-1960. p.113. 
133 Keymolen et al., De geschiedenis geweld aangedaan. De strijd voor het vrouwenstemrecht 1886-
1948. p.12. 
134 Ibid. p.27. 
135 Van Molle en Gubin, Vrouw en politiek in België. p.32. 



52 

 

neen tegen 36 maal ja en 5 onthoudingen – socialisten unaniem ja; katholieken 

slechts 3 onthoudingen en 1 ja; liberalen verdeeld. Charles Woeste vertolkte een 

mening die niet uitzonderlijk zou zijn in de opvolgende jaren. Hoewel hij vrouwen 

en mannen liefst verdeeld zag over de private en publieke sfeer, vergat hij 

allesbehalve de mogelijke behoudsgezinde rol die een vrouwelijke stem kon hebben 

in tijden van verkiezingen. De socialisten erkende bij monde van Jules Destrée later 

dat het voorstel ook een politieke zet tegen de toenmalige regering was geweest, 

daar het weinig kans op slagen had. Vanaf voorstel één bleek vrouwenstemrecht een 

ultiem politiek wapen.136  

In de verkiezingskoorts van 1894 en 1899, wanneer evenredige vertegenwoordiging 

werd ingevoerd, schetst de historiografie de eerste strategieën met betrekking tot 

vrouwenstemrecht. Wanneer katholieken een afname van macht waarnamen, 

spitsten ze zich toe op plattelandskiezers, de kleine stedelijke burgerij en vrouwen, 

vanwege hun gepercipieerde behoudsgezindheid. De conservatieven binnen de 

partij hadden het hier eerst moeilijk mee en achtte christelijk feminisme onmogelijk 

terwijl er ook oprechte verdedigers opstonden: jurist en later senator Cyrille Van 

Overbergh, schrijvers van La femme électeur137 volksvertegenwoordiger René 

Colaert en journalist René Henry. Deze laatste richtte samen met Louise Van den 

Plas in 1902 le Féminisme chrétien op.138 Rond de eeuwwisseling werden algemeen 

enkelvoudig mannenstemrecht en vrouwenstemrecht politiek pragmatisch met 

elkaar verbonden. Op 27 november 1900 opende de BWP bij monde van Emile 

Vandervelde namelijk het debat over algemeen enkelvoudig stemrecht voor de 

wetgevende kamers. Het wetsvoorstel kende het stemrecht toe aan zowel mannen 

als vrouwen, dit volgens het programma en de fundamentele principes van de 

BWP.139 De liberalen en socialisten vormden een alliantie in de strijd voor het 

algemeen enkelvoudig stemrecht tegen de katholieken. Deze socialistische 

betrekking van vrouwenstemrecht liet de liberalen echter steigeren aangezien ze 

van vrouwen een katholieke stem verwachtten en ze dreigden dan ook hun steun 

                                                        
136 Keymolen et al., De geschiedenis geweld aangedaan. De strijd voor het vrouwenstemrecht 1886-
1948. pp.24-25. 
137 René Colaert en René Henry, La femme électeur (Parijs: Lemoigne, 1901). 
138 Van Molle en Gubin, Vrouw en politiek in België. pp.32-33. 
139 Carlier, "Moving beyond boundaries: an entangled history of feminism in Belgium, 1890-1914." 
p.250. 
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terug te trekken indien de socialisten zouden vasthouden aan deze eis. De 

katholieken op hun beurt – waarvan de meerderheid zowel tegenstanders waren 

van algemeen enkelvoudig mannenstemrecht als van vrouwenstemrecht – zagen 

hierin hun kans schoon en hanteerden vrouwenstemrecht om algemeen enkelvoudig 

mannenstemrecht uit te stellen. Voor hun goedkeuring vroegen ze namelijk de 

vrouwelijke stemmen.140 De perceptie dat zij katholiek zouden stemmen was voor 

hen alles behalve een oprechte drijfveer. Wat zij voor ogen hadden, was het afweren 

van beide veranderingen.141 De partijen waren echter niet eendrachtig. Zo kreeg de 

BWP in de zomer van 1901 eveneens met intern verzet af te rekenen. Velen vonden 

dat vrouwen best konden wachten tot de katholieke macht verbroken werd opdat ze 

dan pas echt zouden genieten van hun stemrecht omdat deze stem anders toch zou 

misbruikt worden tegen hun eigen belangen in. Enkelen achtten vrouwelijke 

participatie niet wenselijk daar zij als echtgenotes en moeders andere natuurlijke 

taken hadden, een traditionele visie op gender die binnen de partij heerste. 

Uiteindelijk moesten Emile Vandervelde en de socialistische vrouwenbeweging – 

onder leiding van Lalla Vandervelde en Isabelle Gatti de Gamond - hun hoofd buigen 

voor de partijtop en de talrijke resoluties van de lokale afdelingen – waarin zij uitstel 

eisten voor vrouwenstemrecht.142 In het katholieke kamp klonken de afkeurende 

stemmen van René Henry en Louise Van den Plas ten opzichte van de pragmatische 

houding van de katholieke partij. In La femme électeur namen Colaert en Henry 

onder andere een duidelijk standpunt in over en wilden ze de katholieke partij 

overtuigen van het belang van vrouwenstemrecht. Beiden mannen werden gezien 

als oprechte feministen al mocht de parlementaire steun van Colaert voor het 

voorstel van Vandervelde niet baten.143 Uiteindelijk verwierp het parlement op 19 

maart 1902 het wetsvoorstel van Emile Vandervelde waardoor de BWP verder ten 

strijde trok om een grondwettelijke hervorming te bekomen die mannen algemeen 

enkelvoudig stemrecht zou toekennen op wetgevend niveau.144 

Jaarlijks, 1912-1913, voor WOI herhaalde dit schouwspel zich wanneer de 

socialisten een nieuw offensief inzetten met het oog op algemeen enkelvoudig 

                                                        
140 Ibid. p.251. 
141 Ibid. p.331. 
142 Ibid. pp.251, 254. 
143 Ibid. pp.331-332. 
144 Ibid. p.256. 
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stemrecht. De socialistische, liberale en katholieke parlementaire spelers grepen 

zich opnieuw vast aan hun oude partners en standpunten.145 De christendemocraat 

Cyrille Van Overbergh - een overtuigd feminist sinds 1901-1902 en sleutelfiguur bij 

de oprichting van Ligue catholique du suffrage féminin146- en zijn collega’s 

verklaarden enkel kandidaten naar voren te dragen die slechts algemeen 

enkelvoudig stemrecht voor mannen én vrouwen zouden aanvaarden. Het 

wetsvoorstel van de BWP werd echter afgekeurd waarop een algemene staking op 

initiatief van de socialisten volgde. In april 1913 leidde dit tot de oprichting van een 

commissie belast met het onderzoek naar een herziening van de grondwet. De 

toekomst voor beide strijdpunten zag er rooskleurig uit maar de Eerste 

Wereldoorlog gooide roet in het eten van de commissie alvorens ze tot conclusies 

kon komen.147  

Hoewel de staat vrouwen na de Eerste Wereldoorlog lauwerde voor hun 

‘patriottische deugden’ – hoofdzakelijk klassieke taken als zorgen, voeden en 

beschermen; eenzelfde beloning als de mannen kregen ze niet. Slechts gewezen 

verzetsgevangenen en weduwen/weduwe-moeders van gesneuvelden verwierven 

op 9 mei 1919 een uitdovend ‘postuum’ stemrecht.148 Weduwen genoten dit 

stemrecht slechts totdat ze zouden hertrouwen. In bijlage 1 zien we in absolute en 

relatieve cijfers het effect hiervan. Hoewel het totale kiezerskorps groeide, nam het 

aandeel van de vrouwelijke kiezers af aangezien slechts de vrouwelijke 

verzetsgevangenen in eigen naam stemrecht verwierven en het aandeel van de 

weduwen daalde. Daar waar mannen onder het cijnskiesstelsel een afgeleid politiek 

recht genoten hadden via de cijns van hun echtgenotes, waren het nu de weduwen 

die het politiek recht afleidden op basis van WOI.149 Toen de socialisten na de oorlog 

de katholieken hun voorstel voor wetgevend vrouwenstemrecht niet wilden 

steunen, kwamen ze tot een akkoord om dit wel voor de gemeenten te doen. 

Gemeentelijk vrouwenstemrecht – met uitzondering van prostituees - werd op 15 

april 1920 wet en sinds 7 februari 1921 zou een bij bijzondere meerderheid 

                                                        
145 Ibid. p.379. 
146 Ibid. p.380. 
147 Ibid. p.586, 589-590. 
148 Van Molle en Gubin, Vrouw en politiek in België. p.35. 
149 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. p.5. 
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gestemde wet volstaan om het wetgevend vrouwenstemrecht in te voeren.150 Sinds 

1921 waren vrouwen wel verkiesbaar voor zowel de gemeente, provincie als 

wetgevende kamers.151 

4.1.3. 1921 – 1948 

 Tijdens het interbellum brachten gemeentelijk vrouwenstemrecht en 

verkiesbaarheid van vrouwen op alle niveaus de vooroorlogse mentaliteit van 

‘politiek behoort mannen toe’ niet aan het wankelen. In bijlage 2 zien we de cijfers 

van verkozen en gecoöpteerde vrouwelijke parlementsleden, politieke 

vertegenwoordiging ligt duidelijk nog in de handen van mannen. Ook op 

gemeentelijk niveau, waar 51% van het kiezerspubliek vrouw was, vonden er alles 

behalve aardverschuivingen plaats. De scholingsgraad en arbeidsintegratie namen 

nochtans toe tijdens het interbellum maar complementariteit bleef een hoogstaande 

waarde en in combinatie met hier en daar een gelijkheidskreet bleven vrouwen als 

het ware tussen de publieke en private sferen pendelen. Dit laatste werd trouwens 

hardnekkig beklemtoond in het beeld van de vrouw aan de haard.152   

Stemrecht voor de provincies zou in het interbellum centraal staan wanneer er over 

stemrecht werd gedebatteerd. Na de definitieve invoering van algemeen 

enkelvoudig stemrecht voor mannen in de grondwet verschoof de wetgevende stem 

naar de periode na de Tweede Wereldoorlog.153 De belofte aan de katholieken van 

Emile Vandervelde en 28 andere socialisten om tegen 1925 mee in zee te gaan voor 

provinciaal vrouwenstemrecht liet zich steeds weer uitstellen, 1925 passeerde net 

zoals 1929, 1932, 1936 en 1939. De theoretische en opportunistische standpunten 

veranderden al evenmin, hoewel er zich in het katholieke kamp een nieuwe 

antigroep aandiende in Revue Catholique des Idées et des Faits. Om hun oppositie 

tegenover het individualisatieprincipe kracht bij te zetten, stelden zij 

familiestemrecht voor in de vorm van een supplementaire stem aan de gehuwde 

mannen. Families waren voor hen de bouwstenen van de maatschappij en hadden in 

dit opzicht eveneens rechten. De meerderheid van de katholieken ging hier niet 

                                                        
150 Van Molle en Gubin, Vrouw en politiek in België. p.36. 
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verder op in maar in de jaren dertig zouden ze wel een extra stem eisen voor de man 

om hun minderjarige kinderen te vertegenwoordigen.154  

Meteen na de Tweede Wereldoorlog diende zowel de communiste Alice Degeer-

Adère als katholiek Henri Carton de Wiart een voorstel in bij de Kamer voor 

algemeen vrouwenstemrecht. De middensectie hervormde deze twee voorstellen tot 

één, waarvan Isabelle Blume-Grégoire op 16 oktober 1945 verslag uitbracht in naam 

van de centrale afdeling. Ze benadrukte de contradictie van een systeem waarbij 

vrouwen verkiesbaar waren voor de wetgevende kamers maar hier niet voor 

konden stemmen terwijl dit bij de gemeenten wel het geval was. Het oorlogsleed en 

moed van vrouwen eveneens indachtig, stak ze daarnaast deze boutade af: “Zullen 

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

ook zouden mogen stemmen?” Haar passionele verdediging ten spijt tijdens de 

discussie op 24 oktober – die zij trouwens absurd overbodig vond – diende liberaal 

minister van buitenlandse zaken Adolphe Van Glabbeke een amendement in waarbij 

de toepassing naar 1946 zou verschoven worden, na de parlementsverkiezingen. Hij 

deed dit in naam van de regering Achiel Van Acker waarin de katholieken niet zaten. 

Een pragmatische verklaring voor dit uitstel was er een van tijdsgebrek aangezien 

het onmogelijk zou zijn nog alle adressen te verzamelen. De klassieke angst voor een 

conservatieve stem bleef echter hardnekkig aanwezig, zeker in kader van de 

koningskwestie. Isabelle Blume-Grégoire zocht dieper en stelde dat mannen 

vreesden hun plaats te verliezen aan vrouwen, die talrijker zouden zijn. In analogie 

met 1919 waren er nu ook enkele uitzonderingen: weduwen van gefusilleerde 

soldaten en vrouwen van vermiste verzetsstrijders konden wel hun stem 

uitbrengen. Het zou de socialistische-katholieke regering Spaak zijn die op 27 maart 

1948 de wet voorlegde die vrouwen stemrecht zou verlenen.155 

 

 

                                                        
154 Ibid. pp.64-65. 
155 De Weerdt, En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België 1830-1960. p.176. en 
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4.2. De wetgevende kamers 

In het Belgische parlement kan het wetgevend initiatief vanuit beide kamers 

vertrekken. Met betrekking tot hervormingen van stemrecht en verkiesbaarheid lag 

dit echter steeds bij de Kamer, althans voor de gekozen periode. Weliswaar dienden 

senatoren ook amendementen in. De hoeveelheid van materiaal was aldus verdeeld 

met een afgetekend overgewicht voor de Kamer. Vaak achtte de Senaat het niet meer 

nodig om lang te discussiëren aangezien dit reeds in de Kamer gebeurd was. Het 

discours tussen beide kamers kunnen we eveneens niet beduidend verschillend 

noemen. Toch, zagen we niet dat de Senaat als de meer ‘conservatieve’ kamer 

opgericht was? Voor deze masterscriptie kunnen we niet spreken van een 

‘progressieve’ en ‘conservatieve’ kamer. Ten eerste omdat dit zeer geladen termen 

zijn en ten tweede omdat de discours de politiek overstijgen en voor verschillende 

standpunten en strategieën gebruikt werden. Het is dus niet zo dat er in de Senaat 

ineens nieuwe argumentaties opdoken.  

De relatie liep daarom niet van een leien dakje. De verschillen vinden we eerder 

terug op politiek in plaats van ideologisch niveau. Onder de senatoren leefde er vaak 

ongenoegen over de manier waarop de Kamer hen werk doorstuurden en hoe ze 

hierbij vaak geconfronteerd werden met voldongen feiten. Wanneer de gestemde 

voorstellen de Senaat binnen kwamen, was dit vaak met een dringende deadline 

aangezien de Kamer er zeer lang over had gedaan om tot een akkoord te komen en 

een oplossing zich tegen die tijd echt opdrong. Hierbij lag de dreiging van het 

ontbinden van de kamers vaak als een zwaard van Damocles boven hun hoofd. De 

senatoren voelden zich aldus gebonden door de afgesloten akkoorden tussen hun 

partijgenoten in de Kamer.156  

Enkele opmerkelijke verschillende aspecten zijn dan nog deze. Aangezien het hun 

eigen kamer betrof, gingen de artikels 53(stemrecht) en 56(verkiesbaarheid) in de 

Senaat met meer aandacht gepaard dan in de Kamer. Het is dan ook in deze context 

dat we eveneens meer begrip krijgen van de visie op de taken en taakverdeling van 

de kamers. In de kortere debatten vinden we wel meer aandacht voor theoretische 
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onderbouwingen van hun redevoeringen en krijgen we aldus zo meer inzicht in de 

invloeden van hun discours.  

4.3. Kamers, provincies, gemeenten 

Meer dan niet werden de hervormingen in relatie tot elkaar bediscussieerd. 

Naast het idee van de ‘leerschool’157 ging het hierbij vaak om een politieke 

verbinding. Zo zou de hervorming van het provinciaal stemrecht moeilijker gaan 

door de verbinding met de Senaat. Vanuit de provincies worden er namelijk ook 

senatoren afgevaardigd.158 Dit ondermijnde dan ook de gedachte van een 

stapsgewijze invoering/uitbreiding van het stemrecht aangezien provinciaal 

vrouwenstemrecht steeds op de lange baan geschoven werd. Eveneens bemerken 

we dat parlementsleden tijdens de onderhandelingen de verschillende niveaus 

inzetten. Zo verwierven enkel mannen – bij uitzondering ook sommige vrouwen – 

algemeen enkelvoudig stemrecht na WOI met het akkoord dat vrouwen 

gemeentelijk stemrecht zouden verwerven en de belofte van de socialisten mee te 

stemmen voor provinciaal stemrecht. De discussies vonden alles behalve in isolatie 

van elkaar plaats. 

Ook in Frankrijk versperde de relatie tussen Senaat en het lokale niveau de weg naar 

vrouwenstemrecht en verkiesbaarheid van vrouwen. Net zoals in België, boog men 

zich na WOI over een voorstel tot vrouwenstemrecht en verkiesbaarheid voor de 

conseil municipal, de conseil d’arrondissement en kantonale verkiezingen. De Franse 

senatoren werden verkozen per departement door een kiescollege, bestaande uit de 

respectievelijke kamerleden, conseillers généraux, conseillers d’arrondissement en 

afgevaardigden van alle gemeenten. Via deze procedure zouden vrouwen echter 

indirecte inspraak kunnen verwerven en zelfs indirect verkozen worden. Paul Smith 

stelde dan ook dat vrouwenstemrecht in Frankrijk al gauw een kwestie was van all 

or nothing.159 

                                                        
157 Cf. infra. 
158 Kamer, Parlementaire Handelingen. Troclet, 14 juli 1921, p.2173. 
159 Paul Smith, "Political parties, parliament and women's suffrage in France, 1919-1939," French 
History 11, no. 3 (1997). pp.342-343. 
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4.4. Actief en passief kiesrecht 

 Over stemrecht en verkiesbaarheid wordt respectievelijk ook gesproken als 

actief en passief kiesrecht. De aandacht in deze scriptie ligt meestal op het eerste 

aangezien de discussies hierover talrijker en heviger waren. De toegang van 

vrouwen als verkozenen ging veel vlotter omdat men vertrouwde dat enkel de 

geïnteresseerde en bekwame vrouwen door het volk gekozen zouden worden. De 

veelvuldige kreet over ‘vrouwelijke onverschilligheid’ kon hier niet veralgemeend 

worden zoals dit het geval was voor de stemrechtkwestie. Vrouwen waren aldus 

eerst verkiesbaar op alle niveaus alvorens ze hiervoor konden stemmen. Wanneer 

we specifiek de houding ten opzichte van dit passieve kiesrecht voor vrouwen 

analyseren, zullen we dit ook expliciet aanwijzen. Tenslotte wijzen we er op dat dit 

een uitzonderlijke houding was in Europa waar vrouwenstemrecht meestal eerder 

of samen met verkiesbaarheid verworven werd.160  

 Deze masterscriptie wil het politieke verhaal zeker niet naast zich neerleggen 

maar aangezien dit verhaal reeds uitgebreid gedocumenteerd is door de literatuur 

willen we het perspectief verschuiven. Inderdaad, de electorale en opportunistische 

belangen van politici en partijen speelden een doorslaggevende rol in het verwerven 

van politieke rechten voor vrouwen. In het verwerken van onze parlementaire 

bronnen was deze analyse dan ook steeds prominent aanwezig en werd deze 

opportunistische ontwikkeling meermaals aangeklaagd door de parlementsleden 

zelf en later door de vrouwelijke volksvertegenwoordigers en senatoren. Dit 

opportunistisch overgewicht sluit echter een analyse van het parlementaire discours 

niet uit. We kunnen nog steeds veel leren over de toen heersende genderideeën die 

aan de legitimatiebasis lagen voor de politieke exclusie van vrouwen. Deze 

discoursanalyse biedt ons vanuit de parlementaire vrouwenstemrechtkwestie een 

kijk op de maatschappij en haar houding ten opzichte van de seksen. De 

opportunistische twist kon verschillen tussen partijen en voor- en tegenstanders 

maar houden deze lijnen wel stand vanuit een discursief perspectief?  
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5. Burgerschap 

 In dit hoofdstuk onderzoeken we de invulling van burgerschap en haar 

verscheidene aspecten in het Belgische parlement. Hoewel stemrecht en 

verkiesbaarheid vooral refereren naar politiek burgerschap zullen we echter ook de 

inbedding ervan in een breder maatschappijbeeld ontdekken. De ‘tripartiete’ van 

politieke, burgerlijke en sociale rechten zal ons duidelijke tekenen van interactie 

geven wanneer we meermaals de Code Civil besproken zien of de rol van de vrouw in 

de uitbouw van een sociaal systeem. Dit laatste aspect zullen we uitgebreid 

behandelen in het volgende hoofdstuk over de private en publieke sfeer.  

Zoals gesteld in de probleemstelling hadden we bij de verwerking van de bronnen 

ook aandacht voor de debatten over de weg naar algemeen meervoudig en 

enkelvoudig stemrecht voor mannen waardoor in dit hoofdstuk ook parlementaire 

ideeën terugkomen uit deze periode. Wanneer we deze naast de latere debatten met 

betrekking tot vrouwenstemrecht leggen, kunnen we zo mogelijke gelijkenissen of 

verschillen ontdekken.  

5.1. Terminologie 

Kunnen we meer informatie halen uit de parlementaire terminologie om de 

exclusieve werking van burgerschap te ontdekken?  

Wanneer parlementsleden debatteerden over een mogelijke uitbreiding van het 

kiessysteem is het steeds opletten voor hun terminologie. Zo duidt ‘citoyen’ niet 

steeds enkel en alleen op de minderheid die alle burgerlijke en politieke rechten 

genoten; deze voorwaarde werd zowel voor stemrecht als verkiesbaarheid gesteld 

in de (grond)wetsartikelen.  Vaak sprak men juist over uitbreiden naar bredere 

lagen van de ‘burgers’, ‘concitoyens’ of zelfs ‘de helft van het kiezerskorps’161  in 

plaats van ‘inwoners’ of ‘bevolking’. Dit betekende echter niet meteen algemeen 

stemrecht. Vertegenwoordiging van ‘belangengroepen’ kon ook op een andere 

manier geregeld worden. Het is steeds kijken naar de context van de tekst om te 

ontdekken hoe inclusie en exclusie werkte aangezien we uit de term ‘burger’ op zich 

aldus niet veel kunnen afleiden. 
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De ‘evidente’ mannelijke invulling van burgerschap kunnen we reeds in de eerste 

debatten afleiden uit de afwezige aandacht voor vrouwen en de letterlijke 

verwijzingen naar de mannelijke bevolking. In mei 1886 stonden de 

examenmomenten, voor zij die op basis van bekwaamheid hun kiesrecht wilden 

opeisen, ter discussie aangezien er vele arbeiders waren die van november tot juni 

in het buitenland gingen werken. Het betrof hier een hervorming van de kieswet van 

24 augustus 1883, voor de gemeentelijke en provinciale verkiezingen. Wanneer we 

dan ‘citoyens’ lezen, ging hier duidelijk de aandacht naar zij die kiesrecht genoten of 

konden deelnemen aan het examen. Ook vinden we letterlijk dit terug: “Depuis 

novembre jusqu’en juin, toute la population mâle de nos contrées est absente; …”162 In 

dit debat denken we ook terug aan de stelling van Eliane Gubin dat burgerschap 

voor mannen un système qui se veut ‘ouvert’ is, in dit geval via deelname aan 

avondlessen en een examen. Want “l’élément capacitaire, c’est l’ouvrier, c’est la petite 

bourgeoisie sans capital, demandant l’accès aux urnes électorales, parce qu’ils sont 

instruits et capable.”163   

5.2. De Code Civil en vrouwen in België 

 België en haar nieuwe grondwet waren kinderen van de burgerlijke 

maatschappij, gevormd door de Code Napoleon die het volk, de jeugd en de vrouwen 

vergat die tijdens de Revolutie mee op de barricaden hadden gestaan. Vrouwen 

verloren hun enkele burgerlijke verworvenheden en werden opnieuw afhankelijk 

van mannen om te verkopen of te hypothekeren. De seksuele dubbele moraal tierde 

weer hoog, zeggenschap in de familieraad was nihil, loon innen en handelen 

verboden. Deze postrevolutionaire behoudsgezindheid drong eveneens België 

binnen waarbij de stem van arbeiders en vrouwen niet gehoord werd in het liberale, 

progressieve land dat België in internationale ogen was. De wetgever – en bij 

uitbreiding de toenmalige maatschappij – beschouwde vrouwen als minderjarigen 

en ontoerekeningsvatbaar, biologisch en intellectueel minderwaardig.164 De Code 

Civil verankerde deze houding ten opzichte van vrouwen op juridische wijze. Vooral 

de maritale macht had verstrekkende gevolgen die zich ook in de vrouwen-

stemrechtdebatten lieten opmerken. De schrijvers van de Code Napoleon – en bij 
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uitbreiding de maatschappij – waren overtuigd dat er maar één familiehoofd kon 

zijn en dit was de man. Het trouwboekje van 1804 stelde dan ook dat de gehuwde 

vrouw gehoorzaamheid verschuldigd was aan haar man in ruil voor zijn 

bescherming. Zij moest hem volgen in zijn keuze over verblijfplaats, zich niet 

mengen in het bestuur van de goederen en aanvaarden dat hij steeds haar doen en 

laten kon opvolgen. Tevens was zij juridisch handelingsonbekwaam omdat ze haar 

man om toestemming moest vragen voor al haar rechtshandelingen.   

In 1900 erkende de wet haar spaarrecht en verklaarde haar bevoegd om een 

arbeidscontract te sluiten, waarbij ze een salaris tot maximum 3000 frank per jaar 

zou kunnen innen. Het begin van de twintigste eeuw getuigde ook van de toegang 

van gehuwde vrouwen tot voorheen exclusief mannelijke beroepen. Vanaf 1921 kon 

zij advocate worden. Aan de wederzijdse rechten en plichten werd echter niet 

geraakt. Ook de wet van 20 juli 1932 brak niet met de principes van maritale macht 

en handelingsonbekwaamheid maar probeerde verzachtende bepalingen in het 

leven te roepen. Haar eigen verdiende goederen mocht ze vanaf dan zelf besturen en 

bij misbruik van de maritale macht kon deze beperkt worden. Tevens kon de 

handelingsbekwaamheid in zulke situaties opgeheven worden.  

De kritiek op de instandhouding van deze principes leidde na WOII tot 

wetsvoorstellen van Jean Rey, Georgette Ciselet165 en Isabelle Blume-Grégoire om 

volledige rechtsgelijkheid te laten opnemen in het Burgerlijk Wetboek.  Geen enkel 

hiervan werd zelfs in overweging genomen. Op 14 mei 1948 zag een 

studiecommissie het licht om de wederzijdse rechten en plichten en de 

huwelijksgoederenstelsels te hervormen. Deze resulteerde in de wet van 30 april 

1958 die juridisch gezien de maritale macht en handelingsonbekwaamheid van de 

gehuwde vrouw schrapte uit het Burgerlijk Wetboek. Het huwelijksvermogensrecht 

bleef echter ongewijzigd waardoor in praktijk de gehuwde vrouw nog steeds 

afhankelijk was van haar man. Het was pas door de wet van 14 juli 1976 dat 

gehuwde vrouwen dezelfde rechten, plichten en bevoegdheden verwierven met 

                                                        
165 In 1930 had zij al benadrukt dat wettelijke gelijkheid een essentieel punt was in het bredere 
pakket feministische eisen die ze gebundeld had, samen met de Belgische stand van zaken, in 
Georgette Ciselet, La femme, ses droits, ses devoirs et ses revendications. Esquisse de la situation légale 
de la femme en Belgique et à l'étranger (Brussel: L'églantine, 1930). p.202. 
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betrekking tot het vermogensbeheer als hun echtgenoten.166 In België verwierven 

vrouwen aldus eerst politieke gelijkheid en niet burgerlijke gelijkheid zoals gesteld 

in het model van Marshall. De Belgische casus ondersteunt aldus de feministische 

kritiek op zijn lineaire these. We zullen zien dat zijn rechtlijnige opeenvolging van 

verworven rechten ook niet op gaat voor de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en 

mannen in België aangezien de bekommernissen om politieke en burgerlijke 

gelijkheid zeer nauw verbonden zijn. De ene strijd wachtte nu eenmaal niet totdat de 

andere geleverd was.  

De burgerlijke ongelijkheid waaronder vrouwen gebukt gingen, kwam geregeld 

terug in de debatten aangezien stemrecht als een vertegenwoordigingsmiddel 

gezien werd om op te komen voor de eigen belangen. In 1920 vatte katholiek 

senator markies Pierre Imperiali de burgerlijke en politieke positie van de vrouw 

samen in volgende uitspraken van Frans parlementslid Viviani. 

“Qu’a fait la société civile pour donner { la femme ses droits civils? M.Andrieux le 

disait très nettement: dans une démocratie ceux qui ne votent pas ne comptent 

pas. Hélas! La femme a pu apercevoir la vérité de ce mot. … Du point de vue 

matrimonial, qu’est-ce donc que la femme a obtenu? “Mineure pour ses biens, 

majeure pour ses fautes”, c’est le mot de Beaumarchais, { la fin du dix-huitième 

siècle et qui, malheuresement, reste à peu près exact pour la femme dont la 

situation civique et civile n’a pas change; et cependant quatre revolutions 

politiques ont affranchi le genie de notre race!”167 

5.2.1. Burgerlijke stand 

Zoals we zagen in het theoretisch kader is het belangrijk dat we Belgische 

vrouwen niet zien als één homogene groep daar er niets bestaat als ‘de Belgische 

vrouw’. In de debatten ontdekken we dan ook dat parlementsleden op verschillende 

manieren een onderscheid aanbrachten tussen vrouwen, in de eerste plaats op basis 

van haar burgerlijke stand. De huwelijksstatus was impliciet een prominente 

                                                        
166 Inge Puchnatzi, "De beruchte gehoorzaamheid van de gehuwde vrouw. De afschaffing van de 
maritale macht en de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw door de wet van 30 april 
1958" (Katholieke Universiteit Leuven, 2006). Online geraadpleegd op: 
http://www.ethesis.net/gehuwde_vrouw/gehuwde_vrouw_inhoud.htm, 3/08/2012. Geen pagina-
nummering, alle informatie komt uit de inleiding. 
167 Senaat, Parlementaire Handelingen. Le marquis Imperiali, 14 april 1920, p.234. 

http://www.ethesis.net/gehuwde_vrouw/gehuwde_vrouw_inhoud.htm
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onderscheidingslijn die tussen vrouwen getrokken werd waarbij we twee manieren 

naderbij zullen bestuderen. De eerste betekenis van de burgerlijke status was deze 

waarmee we het meest bekend zijn: ongehuwd/gehuwd? Hierbij speelde de Code 

Civil een belangrijke rol vanwege de verankering van de maritale macht. In 

tegenstelling tot de gehuwde vrouw kon een ongehuwde vrouw namelijk wel 

burgerlijke rechten genieten aangezien zij geen echtgenoot had om haar te 

vertegenwoordigen. De tweede invulling stelde de vraag naar de afkomst van de 

gehuwde vrouw: is ze van geboorte een ‘vreemdelinge’ of een Belg? 

5.2.1.1. (On)Gehuwd, (on)bekwaam: burgerlijke emancipatie 

We zullen in het volgende hoofdstuk over de private en publieke sfeer vooral 

aandacht besteden aan het heersende beeld van ‘de vrouw’ in het parlement en de 

maatschappij waarbij duidelijk een focus bleek te liggen op de rol als moeder. 

Gehuwde vrouwen, waarvan impliciet verwacht werd dat ze ook moeder 

waren/zouden worden, en weduwe-moeders genoten hierdoor veel aanzien in het 

parlement en we zouden ons aldus de vraag kunnen stellen of er ook nog aandacht 

was voor de bijdragen van ongehuwde vrouwen aan de Belgische staat.  

Een tweede verschil kwam dan voort uit de Code Civil en versterkte het argument 

dat stemrecht een middel is om belangen te vertegenwoordigen. Hierbij lag de 

aandacht vooral op de ongehuwde vrouwen die geen echtgenoot hadden om hun 

belangen te verdedigen. Onder ‘Vertegenwoordiging’ gaan we hier verder op in. 

Eveneens had de Code Civil tot gevolg dat gehuwde vrouwen handelingsonbekwaam 

waren wat ons meteen duidelijk wordt bij het lezen van de wetsartikelen in verband 

met de uitvoering door vrouwen van functies als burgemeester, schepen, secretaris 

of gemeenteontvanger. Een gehuwde vrouw moest namelijk de toestemming 

verkrijgen van haar echtgenoot alvorens ze deze functies kon vervullen met 

uitzondering wanneer deze afwezig was, onder interdict stond of onmogelijk zijn wil 

te kennen kon geven. Hoewel deze beslissing geschorst kon worden, was het voor de 

man steeds mogelijk zijn machtiging in te trekken. Wanneer een gehuwde vrouw 

rekenplichtige was, breidde de wettelijke hypotheek zich uit naar haar huidige en 

toekomstige goederen en deze van haar man, mits enkele uitzonderingen zoals deze 

verworven bij schenking. Wanneer een vrouw – ongeacht haar burgerlijke status – 
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het ambt van burgemeester vervulde, moest een mannelijke schepen de politietaken 

op zich nemen waaruit we kunnen afleiden dat deze niet passend geacht werden 

voor een vrouw en haar zelfs als burgemeester nog een gedeeltelijke 

onbekwaamheid toegewezen werd.168 

We bemerken in de debatten duidelijk een verwevenheid tussen de politieke 

en burgerrechtelijke emancipatie aangezien een minimum aan bekwaamheid 

verwacht werd bij politieke participatie. Zolang een zekere onafhankelijkheid 

vereist werd, zou de gehuwde vrouw niet in aanmerking kunnen komen voor 

politieke rechten. In deze benadering zou burgerlijke emancipatie moeten voorgaan 

op de politieke gelijkheid. Omgekeerd begon men politieke gelijkheid ook meer en 

meer te zien als een middel om deze burgerlijke gelijkheid tot stand te kunnen 

brengen met de inspraak van vrouwen zelf. Hierbij ging het niet enkel over het 

breken van de maritale macht. Ook arbeidsrechten waren onder andere belangrijke 

aandachtspunten. Hoewel de focus in argumentaties meestal op de gehuwde vrouw 

zou liggen, ijverden de parlementsleden natuurlijk ook voor burgerlijke gelijkheid 

voor de ongehuwde vrouwen. Het onderscheid lag eerder in het discours. De 

ideologische kwestie bespreken we uitgebreid in het volgende onderdeel. De vraag – 

welke ongelijkheid als eerste opgelost diende te worden – had echter ook een 

electoraal/opportunistisch kantje.  

Wanneer we spreken over de opportunistische zijde van de vraag, hebben we het 

politieke steekspel in het parlement voor ogen waarbij partijen elkaar zoveel 

mogelijk verweten dat ‘de ander’ nu geen eisen had te stellen over 

kieshervormingen of herzieningen van de Code Civil omdat ze onder hun eigen 

beleid niets hadden gedaan om hierin vooruitgang te boeken. Het is een duidelijk 

discours waarbij ieder zich als ‘de oprechte feminist’ en vertegenwoordiger wilde 

positioneren. Liberaal Albert Devèze diende ons in 1920 tot voorbeeld. 

“L’électorat législatif apparaît ainsi comme le couronnement d’une oeuvre dont 

le point de depart est le développement de l’instruction de la femme et qui doit 

passer dans le domaine civil, dans le domaine social, dans le domaine 

intellectual, par des phases que la femme n’a pas parcourues. Et je répète que, 

                                                        
168 Ibid. 24 augustus 1921, p.1156. 
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vous qui avez eu le pouvoir, …, vous avez combattu toujours ce veritable 

feminisme lorsqu’il s’agissait d’en assurer les premières applications.”169 

Hoewel de hervorming van de Code Civil steeds minder voorop geplaatst werd, bleef 

het idee opduiken bij enkelingen. Het was de basis voor de verklaring van de 

tegenstem van socialist Edgard Missiaen in 1948 waaruit we ook duidelijk kunnen 

afleiden dat een contrastem niet steeds heel zwart wit op te vatten valt als een stem 

tegen de vrouwen. 

“Ik zal tegen het onderhavig wetsontwerp stemmen, niet omdat ik in principe 

tegen het vrouwenstemrecht ben. Integendeel, ik ben een overtuigd en 

hardnekkig voorstander van de volledige gelijkstelling, op politiek en 

burgerrechtelijk gebied, van de vrouw met de man. En moest, zoals ik het altijd 

voorgestaan heb, te gelijkertijd de burgerlijke gelijkstelling met de politieke 

gelijkstelling ons voorgelegd zijn geworden, zou ik zonder de minste aarzeling 

die voorstellen hebben gestemd. Dit is echter niet het geval. Het schijnt dat men 

op dit ogenblik veel meer belang hecht aan het vrouwenstemrecht dan aan de 

andere rechten die aan de vrouwen moeten toegekend worden. Ik niet; ik vind 

het oneindig veel dringender de vrouw te beschermen tegen de willekeur van de 

man, die in al te vele gevallen door de wet beschermd wordt wanneer hij aan 

zijn echtgenote de grootste smaad en het grootste kwaad aandoet. 

Ik heb in mijn loopbaan nog nooit een vrouw ontmoet die er zich kwam over 

beklagen geen stemrecht te bezitten voor het parlement en de provincieraden. 

Maar mijn tussenkomst is honderden malen ingeroepen geworden door 

vrouwen die door hun echtgenoot op laffe manier behandeld werden en 

waartegen wij niets vermogen.”170   

Hoewel de voorkeur voor burgerlijke emancipatie ideologisch ingegeven kon zijn, 

vormde dit ook een argument om vrouwenstemrecht op de lange baan te kunnen 

schuiven; een houding die door de voorstanders meermaals benadrukt werd. 

Aangezien we ons in deze masterscriptie echter willen richten op de discours en niet 

de onderlinge electorale strijd zullen we niet uitwijden over het opportunistisch 

                                                        
169 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. Devèze, 30 juni 
1920, p.283. 
170 Senaat, Parlementaire Handelingen. Missiaen, 19 maart 1948, p.705. 
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gebruik van de argumenten. Binnen het bestek van deze scriptie was het namelijk 

onmogelijk om ook inzicht te verwerven in de verscheidene invullingen van 

feminisme en emancipatie die de parlementsleden onderschreven en hoe deze 

ingebed waren in de maatschappij. Het blijft wel belangrijk om in ons achterhoofd te 

houden dat ideologische en theoretische kwesties steeds naar een electorale hand 

gezet konden worden en dat het een politiek middel was om de tegenstander te 

ondermijnen. Hoewel Teun van Dijk schrijft over racisme en politiek discours 

kunnen we veel meenemen uit zijn analyse van politieke debatten en de 

voornaamste discursieve technieken hierbij.  Een van zulke technieken is deze van 

de Vox Populi waarbij politici claimen het volk te vertegenwoordigen om zo 

onpopulaire uitspraken een vangnet te bieden, in zijn studie aldus racistische 

uitspraken vergoeilijken door een brede basis van blanke kiezers op te eisen.171 Wat 

we in onze debatten terugvinden, is de stelling dat men de ‘echte 

vertegenwoordiger’ is of nog specifieker de ‘echte feminist’. Door deze benadrukking 

willen ze de tegenstander ondermijnen als ware hij niet representatief voor de 

bevolking om gegronde uitspraken te doen. Dit met doel om de eigen argumentatie 

op te waarderen. 

5.2.1.2. Vreemdelinge 

 In wat volgt, gaat het niet zozeer over burgerschap in de brede zin als wel 

over de nauwe invulling van nationaliteit en het belang hiervan om politieke rechten 

te verwerven. Aangezien vrouwen de nationaliteit van hun mannen overnamen bij 

het huwelijk en mannen deze behielden, had dit een onderscheidend gevolg in zake 

politieke rechten voor de vrouwen onderling. Kon een vrouw van buitenlandse 

origine die een Belg huwde nu politieke rechten genieten of niet? 

Wanneer mannen na WOI algemeen enkelvoudig stemrecht verwierven, vrouwen-

stemrecht haar eerste stappen op gemeentelijk niveau zette en verkiesbaarheid van 

vrouwen zich verspreidden over alle niveaus, stelden enkele parlementsleden zich 

deze vraag, duidelijk nog in een beschermende nationalistische reflex. De kwestie 

speelde zowel voor gemeenten en provincies als voor stemrecht en verkiesbaarheid.  

                                                        
171 Teun Adrianus van Dijk, Elite Discourse and Racism, ed. John H. II Stanfield, vol. 6, Sage Series on 
Race and Ethnic Relations (Newbury Park: SAGE Publications 1993). p.99. 
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 Op 24 december 1919 diende volksvertegenwoordiger René Colaert samen 

met katholieke collega’s Carton de Wiart, Segers, Levie, de Liedekerke en de Wouters 

opnieuw – de eerdere voorstellen vervielen na ontbinding van de kamers - een 

wetsvoorstel in tot wijziging der wet van 11 april 1895 op het opmaken van de 

kiezerslijsten voor de gemeente en der wet van 12 september 1895 op de 

gemeenteverkiezingen, en inzonderheid tot toekenning, aan de vrouwen, van het 

kiesrecht voor de gemeente. In het commissieverslag van socialist Camille Huysmans 

dat hier op volgde, vinden we de tekst terug die door de commissie werd 

voorgesteld. Interessant is artikel 8: 

“…Het vierde lid van artikel 68 wordt gewijzigd als volgt: … is hij in het 

buitenland geboren, de plaats en den datum der geboorte en den voornaam 

van den Belgischen ouder geboren in België, alsmede den naam van deze ouder, 

…; is de kiezer eene vrouw, gehuwd, weduwe of uit den echt gescheiden, 

dan worden bovenstaande aanwijzingen desnoods gegeven niet voor de vrouw, 

doch voor haren man met voorafgaande vermelding van dezes naam en 

voornamen, van de plaats en den datum van zijne geboorte en, bij voorkomend 

geval, van zijn overlijden of van het uitspreken der echtscheiding. Mocht de 

vrouw, weduwe of uit den echt gescheiden, de hoedanigheid van Belg hebben 

verloren wegens haar huwelijk, dan vermeldt de lijst den datum der verklaring, 

waardoor zij blijk gaf van het voornemen om hare nationaliteit terug te 

bekomen.”172 

Hieruit lezen we duidelijk dat een vreemde vrouw de hoedanigheid van Belg 

verwierf bij haar huwelijk en dat ze onder dit voorstel stemrecht zou genieten. Dit 

was echter niet naar elk parlementslid zijn zin. Zo dienden liberale senatoren 

Heroule Coullier en Albert Asou een amendement in om achter de woorden ‘de 

hoedanigheid van Belg bezitten’ ‘door geboorte’ toe te voegen. Coullier vreesde hun 

overgewicht en vroeg zich luidop af: 

                                                        
172 Kamer, Parlementaire Stukken. Nr.105, 1919-1920, p.IV. 
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“Allons-nous permettre que les votes des hommes soient anéantis par les votes 

des femmes qui, hier encore, étaient des étrangères et qui plus tard le 

redeviendront?”173 

Hij achtte de naturalisatie door het huwelijk niet voldoende gegarandeerd zoals dit 

het geval was bij gewone en grote naturalisaties waarbij de kandidaat-Belgen hun 

waardigheid moesten bewijzen aan de staat. Nu zouden vreemde elementen de 

politieke organisatie kunnen binnendringen door de goede wil van elke burger. 174 

Katholiek minister van binnenlandse zaken Jules Renkin stelde echter dat dergelijke 

exclusie tegen de wet in zou gaan aangezien deze vrouwen namelijk door de 

nationaliteitwet evenzeer Belg waren zoals diegenen door naturalisatie of van 

geboorte.175 Coullier en Asou vonden echter niet voldoende gehoor in de Senaat 

want hun amendement werd niet aangenomen.176  

 In de volgende zittingsperiode stak de kwestie weer de kop op wanneer 

verkiesbaarheid voor de gemeenteraden op de tafel van de Kamer lag in de vorm 

van artikel 65 van de gemeentelijke kieswet van 12 september 1895. Maurice 

Lemonnier, liberaal, en François Van Belle, socialist, dienden amendementen in naar 

analogie met deze van senatoren Coullier en Asou. Van Belle stelde voor om op het 

einde de woorden ‘Au point de vue de l’égibilité, la femme conserve sa nationalité 

d’origine’ toe te voegen terwijl Lemonnier punt 1° zag als volgt: “Être Belge de 

naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation.” Hij verduidelijkte dat vreemde 

vrouwen mogelijk nog steeds gevoelens konden behouden voor hun land van origine 

en dat dit met WOI in het achterhoofd niet ideaal zou zijn. Van Belle voegde er ook 

aan toe dat het niet logisch zou zijn dat een Belgische vrouw die een buitenlander 

huwde haar verkiesbaarheid zou verliezen en buitenlandse vrouwen deze wel 

zouden kunnen genieten zonder het hele naturalisatieproces te moeten 

ondergaan.177  Ook nu kregen ze de kritiek van onder andere katholiek minister van 

binnenlandse zaken, tevens eerste minister, Carton de Wiart dat de nationaliteit van 

de vrouw eenmaal geregeld werd door de Code Civil, wet van 8 juni 1909.  Na haar 

huwelijk was zij Belg en kon je haar niet meer als vreemdelinge beschouwen door 
                                                        
173 Senaat, Parlementaire Handelingen. Coullier, 13 april 1920, p.222.  
174 Ibid. Coullier, 13 april 1920, p.222.  
175 Ibid. Renkin, 14 april 1920, p.237. 
176 Ibid. 14 april 1920, p.238. 
177 Kamer, Parlementaire Handelingen. Lemonnier en Van Belle, 19 januari 1921, p.355.  
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haar rechten te ontnemen die andere Belgen wel toegewezen kregen. Daarnaast zou 

zij meer belangen hebben dan een Belgische vrouw die met een buitenlander 

trouwde aangezien deze alle contacten met de Belgische belangen verloren kon 

hebben. Het amendement van Lemonnier ging echter nog verder en legde ook de 

nadruk op la grande naturalisation waardoor ook Belgische mannen door gewone 

naturalisatie of door wetten of verdragen uitgesloten zouden worden.  Net zoals 

voor gemeentelijk stemrecht werden de amendementen niet weerhouden.178 

 Voor de provincieraden vinden we echter een ander verhaal terug. In de 

memorie van toelichting en het verslag van het wetsontwerp van de inrichtingswet 

der provincieverkiezingen lezen we hoe Carton de Wiart wees op de voorwaarde 

van inboorlingschap die stelde dat Belg zijn van geboorte of door grote naturalisatie 

verplicht was bij verkiesbaarheid van zowel mannen als vrouwen. Een vreemde 

vrouw zou aldus uit de boot vallen wat volgens het verslag zo hoorde aangezien ze 

deze nieuwe nationaliteit niet gewild had maar koos voor haar echtgenoot terwijl de 

staat hierin niets te zeggen had. Ook Belgische vrouwen die in den vreemde 

trouwden en hun nationaliteit verloren, konden niet opkomen voor verkiezingen.179 

Op 22 september 1921 keurde de Senaat de organische wet goed zonder enige 

discussie omtrent deze kwestie.180 

 We merken duidelijk dat de verschillende benadering zich op de politieke 

niveaus bevond en niet met betrekking tot stemrecht en verkiesbaarheid. De nadruk 

op geboorte en/of grote naturalisatie heeft meteen een ander effect voor de 

‘vreemde’ Belgische vrouwen. Waar onder andere Carton de Wiart op gemeentelijk 

niveau nog aandacht schonk aan haar belangen liet hij deze buiten beschouwing 

wanneer het vertegenwoordigen van het publieke belang op provinciaal niveau aan 

bod kwam. We kunnen dit verbinden aan de hiërarchie van de politieke niveaus 

waarbij de provincie net als de gemeente een administratieve functie heeft maar ook 

direct verbonden is aan het wetgevende niveau via de provinciale senatoren. De 

provincieraden hadden dan ook dezelfde naturalisatievoorwaarden als deze van de 

kamers, die in 1948 nog eens bevestigd werden voor de Senaat door rapporteur 

                                                        
178 Ibid. Carton de Wiart, 19 januari 1921, p.356-357. 
179 ———, Parlementaire Stukken. Nr.314, 31 mei 1921, p.13.  
180 Senaat, Parlementaire Handelingen. 22 september 1921, p.1197. 
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Machtens. Het huwelijk bracht voor de vreemdelinge een kleine naturalisatie met 

zich mee en niet de vereiste grote voor de kamers.181 

5.3. Stemrecht in theorie en praktijk 

 Om te beslissen wie stemgerechtigd zou zijn, stelden parlementsleden 

zichzelf en elkaar ook de vraag wat stemrecht juist was opdat ze hieruit de criteria 

voor kiezers konden afleiden. Deze theoretische kwestie vinden we vooral terug in 

de debatten over de uitbreiding van stemrecht naar alle mannen toe, eerst 

meervoudig en vervolgens enkelvoudig. We bemerken al gauw een 

discussiemoeheid over deze kwestie na 1900 en voor vele parlementsleden was de 

kwestie gesetteld na WOI met het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen. 

Met betrekking tot vrouwenstemrecht is de kwestie vooral belangrijk om inzicht te 

verwerven in de omgang met de gevolgen van een keuze en in mogelijke 

argumentatiewissels om vrouwenstemrecht nog uit te stellen. In wat volgt, schetsen 

we eerst de theoretische invullingen van stemrecht die we niet binair kunnen 

verdelen over ‘functie’ versus ‘natuurrecht’. Vervolgens kijken we naar het verloop 

van deze ideeën in latere debatten en het effect op de kwestie van 

vrouwenstemrecht. Tenslotte bestuderen we enkele aspecten die een binaire 

opstelling van ‘functie’ versus ‘natuurrecht’ overstijgen. 

5.3.1. Functie 

“En Belgique, comme dans tous les pays qui ont pratiqué sincèrement la liberté, 

le droit electoral a toujours été considéré comme un mandate dont la société 

ne confère l’exercice que moyennant certaines garanties; le but poursuivi par 

la grande masse des partisans du suffrage universel n’est certes pas de nature à 

nous engager { déroger, sous ce rapport, { nos traditions nationales.”182 

Op het einde van de negentiende eeuw is de idee van stemrecht als een functie de 

meest prominente waardoor de exclusieve criteria gelegitimeerd werden. De 

verdedigers erkende de grondwettelijke volkssoevereiniteit maar wezen meteen op 

artikel 47 dat zelf beperkingen gesteld had. Aangezien het algemene belang van de 

staat op het spel stond, achtten ze enige intelligente en morele capaciteit 

noodzakelijk, evenals een zekere onafhankelijkheid en relatief welzijn. Persoonlijke 

                                                        
181 Ibid. 19 maart 1948, p.702. 
182 Kamer, Parlementaire Stukken. de Smet de Naeyer, nr.261, 14 augustus 1891, p.3. 
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belangen moest men aldus opzij kunnen zetten. In deze benadering moesten de 

grondwetsartikelen en/of kieswetten in voorwaarden voorzien die garandeerden 

dat de kiezers aan deze criteria zouden beantwoorden. Hetzelfde gold voor 

verkiesbaarheid, zeker voor de senatoren. In 1892 rapporteerde een speciale 

commissie over het ontwerp tot herziening van de grondwet, waarbij men de rol van 

de Senaat als moderator, als rem op impulsiviteit benadrukte. Hierdoor zag de 

commissie de kiescijns liefst niet dalen. Bezit stond voor hen namelijk garant voor 

stabiliteit en behoudsgezindheid. Inzake uitbreiding legden ze wel een lijst voor van 

mogelijk nieuwe categorieën verkiesbaren, gebaseerd op leeftijd als teken van 

maturiteit, wetenschappelijke verdiensten, kennis van zaken en reeds ervaring in 

publieke functies; criteria die het verlangen naar een zekere capaciteit 

veruiterlijken.183 

Als kiessysteem stelde de regering en de centrale afdeling in 1892, geïnspireerd 

door Engeland, le régime de l’habitation voor. Niet langer de cijns maar een vaste 

woonst – met bepaald kadastraal inkomen – zou de voorwaarde zijn voor stemrecht. 

Katholiek Paul de Smet de Naeyer wees erop dat het fout was om de kiescijns te zien 

als betaling voor het stemrecht omdat de cijns eerder gevraagd werd als bewijs van 

een zekere geriefelijkheid, onafhankelijkheid. Het voorgestelde systeem mocht aldus 

niet gezien worden als een vermomde cijns maar juist als een teken van relatief 

welzijn en  conservatieve en moraliserende stabiliteit van een thuis.184 Het verschil 

met en het voordeel uit dit nieuwe systeem zou dan zijn: 

“En effet, ne seraient électeurs que ceux qui auraient un établissement { eux, 

que les chefs de famille, que ceux-là qui, partant, ont quelque intérêt au 

maintien de l’ordre. Et il n’en résulterait ni exclusions ni inégalités de 

classes. A moins d’un avoir personnel, d’un établissement indépendant, les fils 

du bourgeois ne seraient pas plus électeurs que les fils de l’ouvrier.”185 

Het idee van een woonst als garantie op moraliteit kreeg echter ook kritiek, onder 

andere van liberaal Charles Mallar die het met volgende anekdote onderuit haalde: 

                                                        
183 Senaat, Parlementaire Stukken. Nr.92, 11 mei 1892, pp.5-6. 
184 Kamer, Parlementaire Handelingen. de Smet de Naeyer, 4 mei 1892, pp.1175-1176. 
185 Ibid. Beernaert, 26 april 1892, p.1069. 
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“Ainsi, un commissaire de police recherché un individu prévenu de vol ou 

d’escroquerie. Il l’atteint et l’arrête au nom de la loi. Pardon! Lui répond 

l’inculpé, vous vous trompez: je suis un homme moral, car j’habite quelque part 

une maison ou un appartement; je suis doublement presume innocent. – Vous 

avez peut-être raison, répond le commissaire; mais dites-moi quell est le 

revenue cadastral de votre demeure? – 50 francs! Reprend l’inculpé. – 

Décidément, réplique le commissaire, il vous manque pour 10 francs de 

moralité! Allons, en route pour la prison!”186 

Eveneens stelde hij dat de discussie over de aard van stemrecht nauwelijks 

praktisch nut zou opleveren. Zo beschouwde hij stemrecht inherent aan de 

hoedanigheid van een burger maar stelde hij ook meteen de vraag of iedereen wel 

capabel was. In deze houding vinden we het spectrum terug waaruit blijkt dat de 

ideeën van functie en natuurrecht niet gescheiden voor kwamen. Aangezien de 

grondwet zelf een anomalie aanbood door te stellen dat de macht uit de natie 

voortkwam, alle Belgen gelijk voor de wet waren maar artikel 47 het electoraat 

beperkte, was het voor hem duidelijk dat het niets anders kon dan exclusief werken, 

ook voor meerderjarige mannelijke Belgen.187 Ten slotte haalde hij ook de exclusie 

van vrouwen aan, wanneer sommigen spraken van suffrage universel, en kunnen we 

lezen dat ondanks het bewustzijn over deze situatie de vrouwenkwestie naar de 

toekomst werd geschoven. 

“Peu de novateurs, parmi les plus audacieux, iraient jusqu’{ mettre un bulletin 

de vote dans les mains des femmes, et personne ici, je pense, ne pousse jusqu’{ 

cette conséquence la logique de son système. Pourtant la femme est l’égale de 

l’homme par la loi de la nature. Les restrictions apportées par le législateur 

masculin à son égalité civile disparaitront dans un avenir prochain. Encore a-t-

on constaté depuis longtemps que la loi n’est pas toujours d’accord avec les 

moeurs et que si, en vertu de l’article 213 du Code Civil, la femme doit obeisance 

à son mari, celui-ci la lui preste souvent! 

                                                        
186 Ibid. Mallar, 28 april, 1892, p.1114. 
187 Ibid. Mallar, 28 april 1892, p.1113. 
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Partout où le suffrage universel existe, il n’est pas “universel”.”188 

In dit citaat vinden we ook al een voorbode voor het laatste hoofdstuk over 

gelijkheid en verschil waarbij Mallar duidelijk overtuigd was van de natuurlijke 

seksegelijkheid maar de wettelijke ongelijkheid aanklaagde. Deze wettelijke 

onrechtvaardigheid zou meermaals aangehaald worden in de debatten over de aard 

van vertegenwoordiging: was het voldoende dat de vertegenwoordigers belangen 

beschermde of moest stemrecht eerst komen opdat ieder haar belangen kon 

verdedigen tijdens wettelijke hervormingen? In 1893 waarschuwde liberaal Léon 

Vanderkindere voor een doorgedreven uitvoering van het idee van rechtvaardigheid 

aangezien hij dit ten koste van de maatschappij vond gaan en lezen we nogmaals de 

focus op een minimum aan bekwaamheid: 

“… par une égalité politique exagérée, vous n’aboutirez qu’{ ceci: mettre les 

destinées d’un pays entre les mains des moins bons elements, entre les mains des 

ignorants et des incapables.”189 

Sinds 1893 geldt er ook de stemplicht, katholiek eerste minister en minister van 

financiën Beernaert introduceerde dit idee en paste het in de functionele benadering 

van stemrecht. Kiezen was voor hem een ambt, een functie in dienst van de 

samenleving, waarbij het een plicht was zoals de krijgsdienst of zetelen als jury. Zich 

onthouden van deze plicht moest volgens hem ook gesanctioneerd worden.190 

Liberaal Henri Bergé zag in deze plicht ook een onafhankelijkheidsmiddel daar hij 

geloofde dat de plicht een kiezer kon vrijmaken van de personen waarvan hij 

afhankelijk was, bijvoorbeeld zijn baas.191 

5.3.2. Natuurrecht 

 Met de eerste tekenen van suffrage universel – niet steeds te interpreteren als 

het latere algemeen enkelvoudig stemrecht – vinden we eveneens de eerste uitingen 

terug over stemrecht als een inherent recht van de mens, een natuurlijk recht. Er 

werd ook gesproken over een recht inherent aan de burger maar hierbij kon de 

                                                        
188 Ibid. Mallar, 28 april 1892, p.1115. 
189 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. Vanderkindere, 
3 maart 1893, p.53. 
190 Senaat, Parlementaire Handelingen. Beernaert, 18 mei 1892, p.558. 
191 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. Bergé, 21 maart 
1893, p.95.  
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invulling soms nog  nauwer aansluiten bij het idee van de functie dus verder houden 

we het in deze scriptie op een natuurlijk recht. Opnieuw hield men vast aan de 

grondwet en de artikelen die stelden dat alle Belgen gelijk waren voor de wet (art.6) 

en dat de soevereiniteit vanuit de gehele natie komt en niet zomaar van een elite. 

Een hervorming van onder andere artikel 47 was voor hen aldus geen radicale breuk 

met, maar juist een stap dichter naar de oorspronkelijke bedoeling van de grondwet 

en moest voor hen een breuk met de ingestelde privileges zijn. Dit was dan ook een 

argument voor progressief-liberaal Auguste Houzeau de Lehaie in 1887 om 

herziening van de grondwet voor te stellen. Hij achtte het namelijk tijd om dit 

fundamenteel principe te realiseren:  

“Le revision auraît, au contraire, pour résultat de donner de la réalité au 

principe fondamental formulé dans l’article 25: Tous les pouvoirs émanent de 

la nation.”192 

Op de geviseerde gelijkheid voor de wet konden door de kieswet enkel nog maar 

criteria opgelegd worden in verband met leeftijd, residentie en onwaardigheid.193 

Onwetendheid was voor deze aanhangers geen excuus om het stemrecht te 

onttrekken want, zo zei liberaal Louis Robert, pauvreté n’est pas vice et l’ignorance 

n’est pas incurable. De staat vertegenwoordigt het hele volk en hij vroeg dan ook dat 

de institutionele macht hun verantwoordelijkheid moest nemen door maatregelen te 

treffen opdat elke burger capabel zou zijn om alle burgerlijke rechten en plichten te 

vervullen. Deze bestaan namelijk niet zonder elkaar: iedereen soldaat maar iedereen 

ook burger in eigen land.194  

Liberaal Lucien Giroul klaagde de willekeur om criteria te stellen aan wanneer 

stemrecht als functie benaderd werd en stelde dat de regering de waarheid, het 

correcte, als objectief moest hebben. Hieruit concludeerde hij dat het recht de 

werkelijke soevereiniteit was die boven de wettelijke stond: de raison humaine. De 

soevereiniteit viel aldus in de handen van elke redelijke mens waarbij rede niet 

gelijk gesteld mocht worden aan capaciteit opdat enkel zij onder gezag – kinderen en 

dementerenden-, vijanden van de maatschappij en onwaardigen uit de boot zouden 

                                                        
192 Kamer, Parlementaire Handelingen. Houzeau de Lehaie, 29 juli 1887, p.1756. 
193 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. Le Poutre, 9 
maart 1893, p.69. Liberaal. 
194 Senaat, Parlementaire Handelingen. Robert, 26 april 1893, p.291. 
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vallen. Hij sprak over het recht om een burgerlijke functie uit te voeren. Opnieuw 

zien we de overlapping en een samengaan van beide ideeën. Giroul zag het als een 

inherent recht maar het was tevens een functie naar de samenleving toe. Hoewel hij 

vrouwen niet in het ‘onredelijk’ lijstje opnam, is het opvallend dat hij zijn betoog 

meteen aanvulde met de stelling dat de discussie over de theorie van de burger niet 

vermengd mocht geraken met de controverse van vrouwenstemrecht aangezien 

deze laatste de eerste discussie enkel maar zou verzwakken. Hij zei dat er 

verscheidene redenen konden aangehaald worden om hen stemrecht te weigeren 

maar ging hier niet verder op in aangezien er van vrouwen ook nog geen enkele 

eisen gesteld werden.195 

5.3.3. Politiek recht  

Stemrecht en verkiesbaarheid – respectievelijk actief en passief kiesrecht - 

zijn politieke rechten. Ook vanuit dit perspectief werd er theoretisch gedebatteerd. 

De voornaamste discussies hierbij zijn deze tussen liberalen Frère-Orban, doctrinair, 

en Janson, progressief, en tussen deze laatste en katholiek Beernaert. 

Frère-Orban weidde uit over het onderscheid tussen burgerlijke en politieke rechten 

waarbij de eerste inherent zijn aan elk menselijk individu maar de laatsten zag hij 

echter als gedelegeerde rechten. Ze behoorden steeds tot een deel van de bevolking, 

de mate afhankelijk van de graad van beschaving. “L’idée que tout homme en naissant 

est investi du droit de régler non ses propres affaires, mais celles d’autrui est, ce qui est 

plus difficile encore, la chose publique, répugne assurément { la raison.” Hij erkende 

het heilige principe van gelijkheid maar achtte het fout om de uitvoerende macht 

gelijk te verdelen aangezien deze gelijkheid niet voor gelijkheid in competentie 

stond. Op dit punt geraakte hij in discussie met zijn collega Janson die hem verweet 

enkel hooggeschoolden te willen toelaten. Frère-Orban sprak dit tegen maar wees 

wel op het belang van de ontwikkeling van het onderwijs alvorens politieke rechten 

uit te breiden.196 Met zijn visie over het algemene belang en competentie kunnen we 

stellen dat deze visie vooral overeenstemde met de functionele benadering van 

stemrecht. 

                                                        
195 Kamer, Parlementaire Handelingen. Giroul, 7 mei 1892, p.1196. 
196 Ibid. Frère-Orban, 28 april 1892, p.1102. 
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Ook Janson stelde dat degelijk onderwijs verbonden moest worden aan stemrecht 

maar dat het niet als criterium mocht gelden voor burgerschap. Het was de 

verantwoordelijkheid van de politieke klasse om in degelijk onderwijs te voorzien. 

Indien zij gefaald hadden, mochten ze op deze basis niet de gedomineerde klasse 

uitsluiten. 

“Mais ne mêlons pas, …, des orders d’idées absolument distincts. La question 

n’est pas de savoir si l’instruction primaire es une nécessité sociale de premier 

ordre, s’il est utile, desirable que tous les citoyens sachent lire ni écrire: la 

question est de savoir si ceux-là seuls qui ne savent ni lire ni écrire sont 

néanmoins des citoyens, possédant, à ce titre de citoyens, les mêmes droits que 

les soi-disant letters; la question est de savoir si, à pretexte de ce que le people, 

exclu des comices, n’a pas reçu en soixante ans l’instruction qu’il appartenait { 

ses tuteurs politiques de lui donner, il pourra être frappe d’un ostracisme 

injustifiable; la question est de savoir si, s’autorisant de leur proper 

imprévoyance ou de leur coupable incurie, ses tuteurs peuvent s’en armer 

contre lui comme d’une cause d’exclusion!”197 

Voor hem stond ‘politiek recht’ voor een recht dat toebehoorde aan iedereen die in 

de polis, aldus de gehele natie, woonde.198 

Beernaert confronteerde Janson later met zijn invulling van suffrage universel. Hij 

vroeg zich af vanuit welk recht Janson toch nog groepen uit zou sluiten, zoals 

vrouwen, individuen zonder domicilie, etc. Hierbij benadrukte hij dat de inferioriteit 

van de vrouw slechts een legende was en dat hij genoeg vrouwen kende die meer 

bekwaam en capabel zouden zijn dan vele mannen om politieke rechten te 

vervullen. Janson kaatste vragen terug waarin hij er naar informeerde waarom deze 

vrouwen zich dan niet verkiesbaar stelden of soldaat waren. Beernaert antwoordde 

luchtig dat rokken naar het schijnt niet al te handig waren maar prees wel de 

amazones. Echter, de ‘mais passons’ toont ons eveneens hoe luchtig en vluchtig deze 

contradicties in verband met vrouwen nog waren voor de parlementsleden in 

                                                        
197 Ibid. Janson, 4 mei 1892, p.1152. 
198 Ibid. Janson, 4 mei 1892, p.1153. 
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1892.199 Exclusie op basis van sekse bleef bij de eerste tekenen van suffrage 

universel een hardnekkige evidentie. 

5.3.4. 1893-1948 

 Na de invoering van het algemeen meervoudig stemrecht voor mannen won 

de idee van stemrecht als een inherent recht steeds meer terrein omdat de komst 

van socialisten in het parlement de strijd voor algemeen enkelvoudig stemrecht 

versterkte. Beide visies stonden nu zeer sterk op het parlementaire toneel. Wanneer 

enkele parlementsleden zouden wijzen op de logica, dat binnen een kiessysteem 

gebaseerd op inherent stemrecht vrouwen als mensen ook een stem zouden moeten 

verwerven, grepen tegenstanders opnieuw naar de geest van de grondwet die 

volgens hen geen inclusie voor vrouwen had voorzien.  

In 1902 lagen de gemeentelijke en provinciale kieslijsten ter discussie maar het was 

voor elk parlementslid duidelijk dat wat er hiervoor uit de bus zou komen mogelijk 

de weg naar een nieuwe grondwetsherziening zou open leggen. Bij de socialisten 

merken we al gauw de theoretische prostem voor vrouwenstemrecht200 maar 

eveneens de voorzichtigheid in uitspraken omtrent toekomstig stemgedrag waarop 

katholiek Carton de Wiart reageerde: 

“Si vous reconnaissez { tous les members de la société le droit de suffrage 

comme un droit naturel, vous devez donc, sous peine d’une injustice flagrante, le 

réclamer pour tous, et non pour une partie d’entre eux. Comment pouvez-vous 

tenir ce langage en partie double: “Je reconnais le droit de suffrage comme un 

droit naturel; mais, je le revendique impérieusement pour les hommes. Et je me 

reserve de le combattre pour les femmes!”201 

Paul Janson, progressief-liberaal, ijverde sinds zijn eerste politieke stappen reeds 

voor het algemeen stemrecht voor mannen en wou dit niet laten boycotten door de 

kwestie van het vrouwenstemrecht. Hij zocht zijn juridische argumentatie in de 

grondwet en haar tijdsgeest:  

                                                        
199 Ibid. Beernaert, 6 mei 1892, pp.1185-1186. 
200 In 1894 nam de BWP haar standpunten over de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op in het 
Charter van Quargnon.  
201 Kamer, Parlementaire Handelingen. Carton de Wiart, 14 februari 1902, p.684. 
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“Si un des constituants d’alors pouvait revenir, il nous dirait certainement que 

pareille proposition aurait été accueillie au Congrès par un immense éclat de 

rire et qu’on se serait gaussé de l’orateur qui aurait demandé contre les femmes 

un texte prohibitif, alors que la prohibition était universelle et immémoriale. 

Cherchez, en effet, à Athènes, { Rome, dans l’antiquité, au moyen âge, { l’époque 

de la Révolution, sous l’Empire, sous la Restauration, nulle part la femme n’a des 

droits politiques, elle ne les revendique pas et nul ne songe { les lui conférer.” 

De uitsluiting van vrouwen werd volgens hem zo vanzelfsprekend geacht dat het 

niet letterlijk opgenomen werd in de grondwet maar er waren voor hem duidelijke 

aanwijzingen om te concluderen dat een vrouw niet in staat was om politieke 

rechten te vervullen: 

“Comme elles sont inaptes { porter les armes, elles ont été aussi considérées 

comme inaptes { exercer les droits politiques. … Je prends maintenant l’ancien 

article 47 de la Constitution qui confère le droit de vote aux citoyens: il n’y est 

pas question de citoyennes.”202 

Dit is een van de opmerkelijk weinige keren dat er over ‘burgeressen’ gesproken 

werd in onze afgebakende periode. Het is duidelijk dat de terminologie meestal naar 

de eigen hand gezet werd aangezien er eveneens veel sprake was over ‘burgers’ 

waarbij men zowel mannelijke als vrouwelijke burgers voor ogen hadden.  

Colaert vond dat Janson manifest in de fout ging door vrouwen niet als burger te 

zien en haalde hiervoor eveneens een juridische argumentatie uit de kast. 

“…; la femme n’était pas citoyen sous la Constitution de l’an VIII qui, faite par 

des anti-féministes révolutionnaires, avait dit qu’il fallait, comme première 

condition, être du sexe masculine et Français. C’est sous l’empire de cette 

disposition que l’article 7 du Code Civil, entre autres, { été introduit dans notre 

legislation. Cet article porte: “L’exercice des droits civils est indépendant de la 

qualité de citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément { 

la loi constitutionelle.” Mais ni la loi fondamentale de 1815, ni la Constitution de 

1831 n’ont reproduit la condition de masculinité pour être citoyen belge. 

                                                        
202 Ibid. Janson, 21 februari 1902, p.754. 
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L’article 4 de la Constitution, …, dit en termes exprès: “La présente Constitution 

et les autres lois relatives aux droits politiques determinant quelles sont les 

conditions necessaries pour l’exercice de ces droits.” 

Aangezien artikel 7 niet meer bestond, waren vrouwen dus inbegrepen in de 

categorie Belgische burgers. Colaert merkte op dat vrouwenstemrecht inderdaad in 

zou gaan tegen de geest van de grondwet maar verduidelijkte dat dit niet gold voor 

het gemeentelijk en provinciaal electoraat, geregeld volgens artikel 108.203  

 WOI betekende een kantelpunt dat ook zo gepercipieerd werd in het 

parlement. Met de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen 

was de theoretische kwestie grotendeels beslecht in het voordeel van stemrecht als 

een natuurlijk recht. Nu stond vrouwenstemrecht nog als enige in het middelpunt 

van de kiesstrijd en de contradictie van de term ‘algemeen’ stemrecht werd dan ook 

veelvuldig benadrukt. Bovenal was de vrouw ook een mens. 

“Le droit de vote serait un droit naturel. Chacun est sur pied d’égalité, grand ou 

petit, pauvre ou riche, très instruit ou peu instruit, marié ou pas, ayant des 

responsabilités ou pas, jeune ou vieux, c’est égal, la nature est là et cela suffit. 

Alors la femme doit aussi être électrice parce qu’elle est aussi une personne, la 

nature le dit, elle vit, elle pense, elle parle, elle travaille, elle souffre ou non, elle 

est instruite ou non, elle est jeune ou mariée, elle a des responsabilités ou pas, 

exactement comme les hommes.”204   

 Tijdens de debatten over provinciaal vrouwenstemrecht in het interbellum 

erkende iedereen dat in beginsel vrouwenstemrecht een meerderheid zou kunnen 

behalen in de kamers maar de theoretische kwestie werd in dit licht een 

opportunistische kwestie. Er werd nog gewezen op de logica van algemeen 

stemrecht en op de grondwettelijke volkssoevereiniteit van België net zoals op de 

voordelen dat deze hervorming met zich zou meebrengen. 

“Nous poursuivons cette réforme parce que nous la considérons comme une idée 

de justice et de progress et que nous voyons en elle une application de cette 

                                                        
203 Ibid. Colaert, 26 februari 1902, p.794. 
204 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. Huyshauwer, 9 
april 1919, p.203, origineel in het Nederlands. Christendemocraat. 
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formule qui a déjà fait ses preuves depuis tant de siècles en matière familial et 

en matière economique: la cooperation nécessaire de l’homme et de la femme 

evue du bien commun.”205 

We zullen nog op deze relaties terugkomen in de volgende hoofdstukken. Het 

verslag van katholiek Henri Heyman in naam van de commissie over de provinciale 

kieslijsten stak de verontwaardiging over de opportunistische wending niet onder 

stoelen of banken. 

“Het komt ons dan ook als beschamend voor, dat de partijen niet eensgezind 

zijn om die zaak van gelijkheid en rechtvaardigheid te doen zegevieren 

tegenover zekere argumenten van opportunisme, zooals b.v. onvoldoende 

voorbereiding der vrouwen om ten provinciaal kiesrecht uit te oefenen, dan 

wanneer zij reeds voor de gemeente kiezen; zooals nog: dat het 

“vrouwenkiesrecht” maar gevraagd wordt door sommigen uit kiesberekening, 

enz.  

In een gezond werkend, democratisch parlementair regime, zouden al deze 

opportunistische argumenten, zelf als ze zouden juist zijn, moeten zwichten 

voor een principieel argument van gelijkheid en rechtvaardigheid.  

Het is een zedelijke sterkte voor een partij, een zulkdanige principieele kwestie 

te doen zegevieren zelfs als zij voor haar, tijdelijk, nadeelige politieke gevolgen 

hebben zou.”206 

 Het was alsnog wachten tot na WOII om de principiële kwestie te zien 

zegevieren voor vrouwenstemrecht waarbij de parlementaire betogen – vooral deze 

van vrouwen – die ideeën voor een laatste maal lauwerden. 

Nu we benadrukten dat de verscheidene invullingen niet zo duidelijk af te 

bakenen zijn, zullen we ook stilstaan bij aspecten die terugkeren met betrekking tot 

stemrecht en die over de grenzen van de invullingen vloeien. 

                                                        
205 Kamer, Parlementaire Handelingen. Carton de Wiart, 27 maart 1929, p.1382. 
206 ———, Parlementaire Stukken. Heyman, nr.135, 27 februari 1936, p.2. 
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5.3.5. Vorming en bekwaamheid 

 Meermaals was onwetendheid bij potentieel nieuwe kiezers voor vele 

parlementsleden een reden om tegen uitbreiding van het kiessysteem te stemmen 

waardoor we al gauw denken aan de benadering van stemrecht als een functie. 

Echter, ook bij de aanhangers van stemrecht als een natuurlijk recht nam vorming 

een prominente plaats in. Het verschil lag enkel in de chronologie van politieke 

rechten en vorming: eerst vorming of zou deze juist volgen op de deelname aan het 

politieke leven? We spreken hier van vorming aangezien het niet enkel onderwijs 

betrof maar ook de ervaringen uit publieke activiteiten en de idee van een graduele 

opbouw van politieke rechten. 

  Laten we als eerste toch stilstaan bij de rol van het onderwijs in de debatten. 

Al sinds 1887 wezen de liberalen op hun wens om stemrecht gekoppeld te zien aan 

verplicht onderwijs aangezien ze pas democratie zouden vinden wanneer iedereen 

kon stemmen maar dit bleef voor hen wel degelijk een functie. Vandaar de focus op 

primair onderwijs voor iedereen om onwetendheid in de politiek tegen te gaan. Het 

was in het algemeen belang om nuttige en onderwezen burgers te vormen waarbij 

de staat boven de vaderlijke macht zou komen te staan zodat deze het schoolgaan 

niet zou kunnen ontzeggen om te gaan werken.207 Echter werd er eveneens ingegaan 

tegen een te grote focus op onderwijs en wilde men ook de aandacht vestigen op de 

ervaring des levens. Opmerkelijk is dat dit meermaals benadrukt werd voor 

arbeiders maar dat de verscheidene argumentaties over vrouwen en hun ervaringen 

met onder andere huishoudelijke financiën vaak in dovemans oren vielen. Hetzelfde 

gold voor de pleidooien op het einde van de negentiende eeuw die opperden dat er 

veel vrouwen bestonden die meer kundig waren dan sommige mannen die het 

stemrecht genoten. De focus op onderwijs ging ook vaak gepaard met het aanklagen 

van de regering(en) omdat deze in het verleden vaak te kort was(/waren) geschoten 

om primair onderwijs voor iedereen degelijk uit te werken. Zoals we reeds zagen, 

achtten deze parlementsleden het dan ook niet correct om zij die geen degelijk 

onderwijs hadden genoten uit te sluiten van het stemrecht aangezien ze niet 

verantwoordelijk gesteld konden worden voor het gebrek hieraan. Ook met 

betrekking tot het meisjesonderwijs was men ontevreden. 

                                                        
207 ———, Parlementaire Handelingen. Mallar, 28 april 1892, p.1115. 
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“In België, meer dan in andere landen, had de langdurige onverschilligheid der 

openbare besturen, namelijk in zake vrouwenonderwijs, ten gevolge, dat de 

vrouwen in het algemeen zich niet hebben kunnen bekwaam maken om de 

groote algemeene belangen te begrijpen, wat de deelneming der mannen in de 

uitoefening der nationale souvereiniteit rechtvaardigt.”208 

Na WOI argumenteerde men echter ook meermaals met statistieken in de hand om 

de zogenaamde onbekwaamheid en onwetendheid van vrouwen onderuit te halen. 

Politiek discours is niet vreemd aan het overredingseffect van cijfers en statistiek, 

hub ‘objectieve’ – alles is ook afhankelijk van hoe de cijfers gepresenteerd worden – 

waarde geeft autoriteit aan het argument. Deze politieke strategie noemt Teun van 

Dijk ook wel the number game.209 

“L’annuaire de 1914 (…) nous révèle que de vingt et un { vingt-cinq ans, 93,69 

pour cent des hommes savent lire et écrire, alors que pour les femmes, le 

pourcentage est de 94,21 pour cent. Et si la proportion est moindre pour les 

périodes quinquennales suivantes, elle augmente en faveur des femmes pour les 

périodes de seize à vingt ans, de onze à quinze ans et de six à dix ans. 

Qu’enfin, la femme belge ait autant d’intérêt que l’homme { l’avenir et { la 

prospérité de la Nation, cela ne peut être contesté un instant.”210 

Het onderwijs had echter ook nog een opportunistisch kantje, zo bleek uit 

verscheidene betogen duidelijk de vrees dat bij een kieshervorming ten voordele 

van de katholieken, dit nefast zou zijn voor de behaalde resultaten in de sector van 

het onderwijs. Aldus drong de schoolkwestie alsook binnen in de kieskwestie maar 

aangezien het hier opportunistische en partijbelangen betrof, zullen we hier niet 

langer bij stilstaan.  

 Bekwaamheid was voor de meeste parlementsleden echter niet louter te 

meten aan de hand van een diploma. Zo kon ervaring ook gehaald worden uit 

publieke activiteiten van onder andere de partijen of deelname aan de professionele 

                                                        
208 ———, Parlementaire Stukken. Devèze, nr.239, 16 juli 1919, p.8. 
209 van Dijk, Elite Discourse and Racism. p.107. 
210 Senaat, Parlementaire Stukken. Ligy, nr.274, 3 september 1921, p.1. Katholiek. 
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verkiezingen op de werkvloer.211 De invloed en ervaring die een vrouw had binnen 

het huishouden paste ook in deze redenering maar zullen we pas in het volgende 

hoofdstuk behandelen.  

Een zeer prominent discours was echter deze van stappen nemen in het verwerven 

van politieke rechten om zo tot een stabiele politieke vorming te komen en hieraan 

gekoppeld het idee van de gemeente als een leerschool. Deze graduele positie werd 

voornamelijk gehanteerd door socialisten en liberalen maar dit sloot uitzonderingen 

binnen deze partijen of bij andere partijen niet uit. Dit stappendiscours was aldus 

zeer sterk aanwezig bij zij die stemrecht als inherent recht zagen. We kunnen dan 

ook een discourswissel bemerken bij socialisten en liberalen. Correct werd onder 

andere door Carton de Wiart gesteld dat de argumenten tegen arbeidersstemrecht 

nu terugkeerden bij de socialisten en liberalen tegen vrouwenstemrecht. Hij 

bedoelde hiermee de afwezige politieke ervaring en zogenaamde 

onverschilligheid.212 Al moeten we wel opmerken dat de aandacht voor politieke 

vorming bij de meerderheid van liberalen steeds prominent aanwezig was, net zoals 

hun keuze om burgerlijke gelijkheid voor politieke gelijkheid te plaatsen – opnieuw 

waren hier uitzonderingen, zoals Adolphe Max en Paul Hymans. De omslag was dan 

ook het meest opmerkelijk bij de socialisten die in het interbellum hun belofte voor 

provinciaal vrouwenstemrecht bleven uitstellen op basis van het stappendiscours 

terwijl in de strijd voor algemeen mannenstemrecht ‘levenswijsheid’ als voldoende 

geacht werd. Het stappenplan werd ook verantwoord door vergelijkingen met de 

verovering van algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen. Arbeiders hadden 

namelijk eveneens jaren moeten wachten op deze verwezenlijking met algemeen 

meervoudig stemrecht als belangrijkste tussenstap. Het zou dan ook niet eerlijk zijn 

ten opzichte van hen dat vrouwen zonder enige echte strijd dit recht zouden 

veroveren waar zij zelf zo hard voor gevochten hadden. Socialist Troclet klaagde dat 

vrouwenstemrecht als een verzachtend middel tegen deze verwezenlijkingen 

ingezet werd en dat katholieken meteen van gemeentelijk naar grondwettelijk 

vrouwenstemrecht wilden gaan.213 In de politieke discursieve tactieken die Teun 

van Dijk erkent, spreekt hij ook over het ‘streng maar rechtvaardig’-principe dat we 

                                                        
211 Kamer, Parlementaire Handelingen. Colaert, 7 februari 1913, p.559. 
212 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. Carton de Wiart, 
9 april 1919, p.200. 
213 Ibid. Troclet, 16 juni 1920, p.273. 
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hier duidelijk terugvinden. Het strenge, negatieve, aspect – de slechts graduele 

erkenning van de vrouw haar politieke rechten – wordt goedgepraat door een focus 

op rechtvaardigheid – arbeiders moesten dezelfde weg afleggen.214 

De lokale politieke niveaus waren voor velen de ideale plaats voor ‘experimentele’ 

kieshervormingen alvorens deze in te voeren op het wetgevende niveau. Mogelijke 

risico’s zouden op deze manier beperkt blijven. Tijdens de discussies omtrent 

gemeentelijke en provinciale kiezers was het parlement zich hier dan ook zeer van 

bewust en werd het zelfs expliciet gesteld dat eens een voorstel zou doorbreken op 

het lokale niveau, ook de baan werd geruimd voor een voorstel tot 

grondwetsherziening. Dit bewustzijn, zowel bij pro- als contrastemmen, leidde ook 

tot een zekere voorzichtigheid in de discussies en stemmingen. Het idee van 

stapsgewijze hervorming vinden we al terug in de debatten voor algemeen 

meervoudig stemrecht en hield stand tot de eigenlijke verwerving van 

vrouwenstemrecht in 1948, waarbij de stappen dan niet stonden voor de 

verschillende politieke niveaus maar voor de chronologie van burgerlijke en 

politieke gelijkheid. 

“…mais qu’une expérience sur le terrain electoral provincial et communal, où 

nous avons pleine liberté d’action, devait être faite, bien convaincu que, si un 

système réussissait sur ce terrain, il s’imposerait dans un temps donné pour les 

élections générales.”215   

Het gold niet enkel als een experiment voor het parlement maar eveneens als 

politieke leerschool voor de nieuwe kiezers, zodat zij niet al te bruusk in het 

politieke leven zouden belanden. Voor vrouwenstemrecht was dit stappendiscours 

zeer prominent na WOI met de discussies over algemeen enkelvoudig stemrecht en 

de invoering van gemeentelijk vrouwenstemrecht. Liberaal Paul Lamborelle reikt 

ons een uitgewerkt voorbeeld aan. 

“Faites la femme éligible, mais avant cela, amenez-la à participer effectivement aux 

administrations publiques, introduisez-la dans les bureaux de bienfaisance, dans les 
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215 Kamer, Parlementaire Handelingen. Frère-Orban, 27 november 1890, p.91. 
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conseils des hospices, dans les administrations des monts-de-piété; donnez-lui la 

direction de bien des oeuvres anciennes et nouvelles. 

Appelez-la ensuite { l’électorat communal elle s’entendra plus vite et plus 

facilement aux choses concrètes d’une administration communale qu’aux 

discussions spéculatives de nos travaux législatifs. Et là encore procédons par 

degrés et faisons passer les veuves et les orphelines majeures en premier lieu pour 

tenter l’expérience. 

Plus tard, nous irons { la province, et ce n’est qu’après ces étapes rationnelles que 

nous arriverons au parlement. Mais pour lors, souhaitons de tout coeur que nous 

aurons trouvé le temps et les moyens de faire la grande réforme du régime 

parlementaire basée sur une organisation rationelle des competences!”216 

De opmerkelijke verhouding tussen stemrecht en verkiesbaarheid bespreken we zo 

dadelijk en de typische publieke administraties waartoe vrouwen steeds verwezen 

werden, zullen we opnieuw en uitgebreid tegenkomen in het hoofdstuk over private 

en publieke sfeer. Zelfs in de verschillende stappen wou hij een stapsgewijze aanpak 

invoeren door ‘de groep’ vrouwen nog eens onder te verdelen in deelgroepen. Deze 

voorzichtigheid met betrekking tot vrouwenstemrecht werd meermaals bekritiseerd 

door de vergelijking met de toewijzing van algemeen enkelvoudig stemrecht aan 

mannen vanaf 21 jaar; leeftijd had namelijk nog steeds een sterke symboolwaarde 

voor maturiteit en ervaring. Velen achtten het dan ook vernederend voor vrouwen 

om zo gepasseerd te worden voor jonge mannen die zelf weinig onderwijs hadden 

kunnen genieten vanwege WOI. 217 

“Wij kunnen niet anders dan ons verheugen over de elegante wijze waarop het 

vraagstuk [provinciekieswet] werd opgelost218. Er was iets beleedigends voor 

de vrouwen, niet alleen in den langen proeftijd dien men haar als 

gemeentekiezers oplegde, maar ook nog in het feit, dat men voor haar, en voor 

haar alleen; stap voor stap wilde te werk gaan, terwijl niemand toch zich ooit 

heeft afgevraagd of de kiezer van een en twintig jaar, die bij de 

                                                        
216 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. Lamborelle, 9 
april 1919, p.199. 
217 Kamer, Parlementaire Handelingen. Heyman, 26 februari 1925, p.761. 
218 Door het vallen van de kamers was het alsnog wachten tot 1948 voor de echte oplossing. 
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gemeenteverkiezingen stemde, ook bekwaam was dit te doen voor de 

Wetgevende Kamers.”219 

Een politieke vorming kwam niet enkel voort uit de lokale ervaringen maar 

werd ook via andere activiteiten en voorstellen bepleit. Aangezien in 1902 voor de 

lokale kieslijsten noch vrouwenstemrecht noch algemeen enkelvoudig stemrecht er 

door zou komen, diende socialist Vandervelde een onderamendement in dat het 

voor vaders met een extra stem mogelijk moest maken om deze te kunnen delegeren 

aan hun echtgenote of dochter, indien hij weduwenaar zou zijn. Socialist Jules 

Pouille achtte dit zeer passend bij de geest van de extra stem voor de familie – 

waarom zou de uitvoering exclusief in de handen van de vader moeten liggen? - en 

vond hier een ideale voorbereiding in voor vrouwenstemrecht totdat ze in eigen 

naam zouden kunnen stemmen. 

“…mais l’expérimentation du vote feminine, même courte, peut avoir une portée 

considerable et retenir puissamment sur l’évolution administrative et politique 

de la femme, comme on l’a vu en Angleterre.”220 

Een andere kwestie die voor velen de vrouwen tot voorbeeld en ervaring in de 

politiek moest dienen was de verkiesbaarheid van vrouwen. De weinige weerstand 

in het parlement ten opzichte van verkiesbaarheid - tevens een reden waarom deze 

kwestie nauwelijks aan bod komt in deze thesis - had te maken met de visie hierop. 

Deze leunde dichter aan bij een functie, namelijk het vertegenwoordigen van het 

volk, en het belang van bekwaamheid maar door de volkssoevereiniteit lag het 

oordeel over deze capaciteit in de handen van de kiezers en niet in het parlement. 

Het vertrouwen van de kiezers werd geschonken aan een bepaalde kandidaat, zo 

verwees rapporteur Léon Troclet, socialist, naar de verkiezing van een vrouw door 

mannelijke kiezers in Nederland. Het argument van onwetendheid en 

onverschilligheid dat te pas en te onpas verscheen met betrekking tot stemrecht 

gold hier niet aangezien het slechts uitzonderlijke gevallen betrof en hun 

kandidaatstelling hun interesse in de politiek aantoonde. Daarnaast maakte een 

verkiesbare vrouw de weg vrij voor politieke vorming van andere vrouwen. 
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220 ———, Parlementaire Handelingen. Pouille, 17 maart 1902, p.982. 
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“La présence au parlement d’une ou de plusieurs femmes excitera chez les 

autres le désir de se mettre au courant des choses de la politique et, en tout cas, 

donnera aux femmes une plus grande confiance en elles-mêmes dans ce 

domaine où, jusqu’ici, elles n’ont joué qu’un rôle effacé.” 221 

Ook namen de parlementsleden zonder discussie aan dat een dergelijke 

interpretatie van artikel 50 van de grondwet niet tegen de geest hiervan zou ingaan, 

zoals dit eerder wel de overtuiging was bij het grondwettelijk stemrecht. De 

commissie en vervolgens het parlement waren akkoord dat het een kwestie van 

herinterpretatie was maar om de uitsluiting alsnog te vermijden, werd het mannelijk 

geslacht in de taal van het artikel geneutraliseerd. Meteen volgend op de beslissing 

over verkiesbaarheid voor beide kamers rees er een paradox: vrouwen werden nu 

beschouwd als voldoende capabel om zich verkiesbaar te stellen maar werden 

onbekwaam bevonden om op zichzelf te stemmen. Dit was een uitzonderlijke 

situatie in het ‘Westen’ waar verkiesbaarheid amper verworven werd zonder 

stemrecht. Troclet stelde wel dat dit voor België geen unieke situatie was aangezien 

door de verschillende leeftijdscriteria in het verleden nog parlementsleden hadden 

gezeteld zonder zelf een stem te hebben uitgebracht. 

Niet enkel dergelijke politieke ervaringen golden als opstap naar stemrecht, 

ook andere dagelijkse activiteiten hadden bewezen dat vrouwen het stemrecht 

waardig waren. 

“Ne dites donc pas que la capacité manque à la femme. Ne cherchez pas à 

exclure la femme des grandes bonnes oeuvres publiques. Elle se distingue déjà 

dans les oeuvres privées, dans les oeuvres libres, dans les oeuvres humanitaires, 

dans les oeuvres charitables. Elles y deploient les meilleures et souvent les plus 

brillantes qualités, tandis qu'ailleurs, dans d'autres sphères, dans les salons, par 

exemple, elles contribuent à donner à notre société ce degré d'urbanité qui 

faisait l'ornement de notre civilisation avant la guerre affreuse que nous venons 

de traverser.”222 
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Met het einde van de strijd voor vrouwenstemrecht in zicht prezen vele 

parlementsleden, waaronder ondertussen reeds vrouwen zetelden, deze 

verscheidenheid aan publieke en private verwezenlijkingen van Belgische vrouwen, 

van kunst tot wetenschap, van werkervaring tot onderwijs, van huishoudelijke 

zorgen tot zorg buitenshuis.223 Net zoals ze benadrukten dat vrouwen nu eindelijk 

zouden kunnen opkomen voor hun eigen belangen en zouden kunnen bijdragen aan 

hun emancipatie, onder andere op economisch vlak. 

5.3.6. Vertegenwoordiging 

 Burgerschap staat voor gelijke rechten en plichten voor alle burgers waarbij 

ieder zijn eigen belangen kan verdedigen en vertegenwoordigd kan zien. Dit was 

zowel voor arbeiders als voor vrouwen een cruciaal argumentatiepunt om 

stemrecht te verwerven.  

“Il ne suffit pas, en effet, …, de faire des lois ouvrières: il faut encore que ces lois 

soient discutées et acceptées par ceux { qui elles s’appliqent.”224 

We zullen hier dan ook stilstaan bij stemrecht als politiek middel om de eigen 

belangen vertegenwoordigd te zien en om te kunnen bijdragen aan de eigen 

emancipatie. Opnieuw ontdekken we de verbondenheid met burgerlijke 

(on)gelijkheid aangezien deze bijgedragen heeft aan de zogenaamde onwetendheid 

van vrouwen en de onmacht om in te grijpen in hun eigen leven. De specificiteit van 

haar situatie vroeg aldus om een dergelijk middel tot verandering. In 1948 

betekende dit dan ook slechts een stap dichter bij de emancipatie van de vrouw. 

“Pour nous, le droit de vote, c’est cela: le moyen de nous délivrer des dernières 

chaînes qui nous lient et dont vous n’êtes pas prêts, seuls, { vouloir ou { pouvoir 

nous délivrer. Voyez-vous, nous avons tout de même assez de bon sens pour nous 

rendre compte qu’en sortant de l’isoloir, celles d’entre nous qui sont en 

puissance de mari se retrouvent sans droit sou presque et sont traitées comme 

des mineurs.”225 
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Een van de te verdedigen belangen waren haar economische rechten hoewel we in 

verband hiermee merken dat de klassenstrijd zich ook tussen de vrouwen liet 

planten: 

“Les femmes des classes supérieures se défendent très bien elles-mêmes. 

Archimède cherchait un levier pour soulever le monde. Ce levier, la femme de la 

classe supérieure le possède, c’est la fortune. Ce n’est pas en leur nom que je 

parle, c’est au nom des autres, au nom surtout de l’ouvrière de l’atelier et de 

l’usine.”226  

 Onder het systeem van algemeen meervoudig stemrecht gold het idee dat de 

extra stem voor familievaders gelijk stond aan een stap naar vrouwenstemrecht. Via 

haar man zou ze namelijk vertegenwoordigd worden. Wanneer de amendementen 

van socialist Célestin Demblon in 1895, om vrouwen die aan dezelfde voorwaarden 

voldeden ook gemeentelijk stemrecht toe te kennen, niet aangenomen werden, 

dienden socialisten Denis en Vandervelde en progressief-liberalen Jourez en Lorand 

een nieuw amendement in: 

“Les femmes célibataires et les veuves réunissant les mêmes conditions de 

nationalité, d’âge et de residence que les hommes auront le même droit 

electoral.”227 

Weduwen en alleenstaande vrouwen vielen door hun huwelijksstatus, en aldus 

onder invloed van de Code Civil, namelijk niet onder het gezag van een echtgenoot of 

vader die hen anders zou kunnen vertegenwoordigen. Het amendement werd echter 

verworpen. 

 Na WOII nam het argument van de vertegenwoordiging van de vrouw en 

familie een nieuwe wending. Waar normaal de man optrad voor de vrouw in het 

verleden werden deze rollen omgedraaid met betrekking tot incivieken en 

collaborateurs. Op de nieuwe wetsvoorstellen voor vrouwenstemrecht in 1945 

diende de liberaal minister van binnenlandse zaken Van Glabbeke een amendement 

in om deze pas in werking te laten treden vanaf 1 januari 1947. Een eerste argument 
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was de technische moeilijkheid om op tijd degelijke kieslijsten op te stellen maar een 

tweede argument gaf mogelijks aanleiding tot nog meer verbazing. 

“En effet, si vraiment vous désirez que les inciviques ne puissant exercer une 

influence sur les resultants des elections d’après-guerre, alors, messieurs, pour 

chaque incivique, pour chaque homme incivique que vous êtes d’accord pour 

écarter des urnes, vous devez aussi être d’accord pour ne pas le remplacer par 

les members de sa famille, par son épousse, sa mere, sa soeur, ses filles ou même 

sa concubine.”228 

Katholiek Marcel Philippart klaagde deze dubbele moraal aan en stelde de vraag wat 

de minister zou doen om mannen wiens vrouw, dochter of zus het land hadden 

verraden, eveneens uit te sluiten van de verkiezingen. Terwijl de vrouwen tijdens de 

oorlog minstens evenveel en misschien zelfs meer geleden hadden volgens hem, 

zouden alle mannen kunnen stemmen, zelfs zij die vrijwillig gingen werken in 

Duitsland, maar de bewonderenswaardige vrouwen zouden dan uitgesloten 

worden?229 De commissie stelde, gebaseerd op de argumentatie van de 

voorstanders, dat het niet gold voor mannen aangezien zij al een stem hadden 

terwijl de nieuwe stem van de vrouwen als echte plaatsvervanger zou gezien 

worden. De tegenstanders bleven verontwaardigd over de verdaging en het onrecht 

dat een burger zou aangedaan worden omwille van een daad van een van haar 

familieleden.230 

 Stemrecht is aldus een middel om te participeren als burger aan de 

gemeenschap maar één van de veel gehoorde argumenten tegen vrouwenstemrecht 

was de bewering dat vrouwen hierover onverschillig waren, dat ze niet wilden 

stemmen en niets in deze zin eisten. Voorstanders haalden al vanaf 1895 petities 

boven om deze claim tegen te spreken. 

“Nous nous croyons en droit de réclamer le bénéfice de la loi électorale 

communale pour toutes les femmes remplissant les conditions d’âge et de 

domicile exigées par la loi. … 
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La femme belge d’aujourd’hui a le droit et le devoir de protester contre la 

situation d’infériorité dans laquelle nos lois la maintiennent, elle revendique sa 

part d’intervention dans l’administration des affaires communales et il vous 

appartient, messieurs, de decider dans quelle mesure devra s’exercer la 

participation feminine.”231 

Ook benadrukten voorstanders dat de verscheidene liga’s zich boven partijen 

verhieven en samenwerkten om de lange strijd aan te gaan, een voorbeeld waarvan 

ze hoopten dat het gevolgd zou worden in het parlement door partijbelangen buiten 

de kwestie te houden. Petities werden echter ook al gauw afgewimpeld als fraude 

daar de overtuiging bestond dat vele kinderen voor hun moeders tekenden of dat ze 

getekend hadden onder sociale druk. Vergelijkingen met de arbeidersstrijd konden 

niet al te lang uitblijven. Opmerkelijk zijn de verscheidene socialistische 

standpunten. Zo wees Vandervelde in 1902 het parlement erop dat het inderdaad 

nog een gefragmenteerde beweging was maar dat dit ook zo was in het begin van de 

arbeidersstrijd toen Janson en zijn collega’s alleen in de woestijn stonden te 

roepen.232 In 1913 stelde socialist Jules Destrée dan weer dat hij de kwestie pas 

serieus zou nemen wanneer Colaert ook een algemene staking zou organiseren, net 

zoals de arbeiders dat hadden gedaan.233 Maar de dubieuze parlementaire houding 

ten opzichte van stakingen werd door socialistisch senator Louis Coppieters  

eveneens op de korrel genomen. Wanneer er een algemene staking plaats vond, 

tevens een legitiem middel van het volk, wilden de meeste parlementsleden niet 

toegeven aan de druk van buitenaf maar ze klaagden wel als er niets gevraagd 

werd.234 Deze analyse kunnen we ook zeker toepassen op vrouwenstemrecht maar 

ook katholiek Corneille Fieullien diende de tegenstanders van antwoord na WOI: 

“Faut-il, pour le leur accorder, qu’elles descendent dans la rue et se livrent { des 

manifestations tapageuses comme les suffragettes anglaises?... 

                                                        
231 Petitie van La ligue belge du droit des femmes van 23 maart 1895 geciteerd in: ———, 
Parlementaire Handelingen. Denis, 4 april 1895, pp.1259-1260. 
232 Ibid. Vandervelde, 13 februari 1902, p.670. 
233 Ibid. Destrée, 6 februari 1913, p.537. 
234 Senaat, Parlementaire Handelingen. Coppieters, 4 december 1912, p.22.  
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Mais la vérité est qu’elles exigent ce droit avec dignité et calme, avec d’autant 

plus de calme qu’elles ont pour elles la raison et la justice.”235 

Ook de vrouwelijke parlementsleden benadrukten in 1948 hun rust en 

ingetogenheid vanuit een politieke maturiteit en het besef dat een manifestatie 

slechts tevergeefs zou zijn omwille van de opportunistische wirwar dat de kwestie 

van vrouwenstemrecht was geworden. Jammer genoeg verwierf het 

vrouwenstemrecht geen unanimiteit bij de stemming in de kamers onder andere 

omdat socialist Missiaen nog steeds overtuigd was van de onverschilligheid bij de 

meerderheid van de vrouwen die hij meende waar te nemen in de lage cijfers van 

verkozen vrouwen. Hij hield vast aan de idee dat eerst burgerlijke rechten 

verworven moesten worden. Zijn koppige houding werd op veel verontwaardiging 

onthaald in de Senaat.236  

5.3.7. Vicieuze cirkel 

 Uit al deze bovenstaande aspecten is het duidelijk dat er geen consensus was 

over de manier van invoering van vrouwenstemrecht: in stappen of via 

onmiddellijke ingang? Noch over de als eerste na te streven gelijkheid: burgerlijk of 

politiek? De rol van stemrecht als een middel maar ook als educatieagent komt 

hieruit telkens naar voren en dit in een vicieuze cirkel: moest politieke vorming 

en/of burgerlijke hervorming stemrecht voorgaan – een meer functionele 

benadering - of was dit juist het ultieme middel – een meer inherent rechterlijke 

benadering - om dit alles te bekomen? Dit gevoel zou tot in 1948 aanwezig blijven. 

 Zij die overtuigd waren dat stemrecht eerst zou moeten komen, gebruikten 

meermaals, gespreid over de afgebakende periode, de quote: “c’est en forgeant qu’on 

devient forgeron.”237 Hiermee gepaard, ging de overtuiging dat eens stemrecht 

uitgebreid zou zijn elke partij moeite zou doen om bij te dragen aan de burgerlijke 

en politieke opvoeding aangezien dit in het belang van elke partij zou zijn.  

Tenslotte merken we opnieuw een duidelijk bewustzijn over de relatie tussen 

burgerlijke en politieke gelijkheid en de onderdrukking van de vrouw die hieruit 

                                                        
235 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. Fieullien, 9 april 
1919, p.195. 
236 Senaat, Parlementaire Handelingen. 19 maart 1948, p.706. 
237 Onder andere: Kamer, Parlementaire Handelingen. Carton de Wiart, 26 februari 1925, p.772. 
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voortkwam: “La subordination légale de la femme consolide sa subordination morale 

et intellectuelle. Son émancipation politique favoriserait au contraire, le libre essor de 

sa personnalité.”238 Echter voor zij die de twee in gescheiden stappen wilden 

verwezenlijken en discussie voerden over wie nu de ‘echte feministen’ waren, 

werden de twee wel als verschillende kwesties benaderd en komt stemrecht eerder 

als eindpunt dan als middel op de voorgrond. 

“Le problème du féminisme consiste { se demander si la femme doit devenir 

l’égale de l’homme au point de vue intellectuel, moral, civil et social. Il porte sur 

une conception nouvelle de la vie collective dans laquelle la femme cessera 

d’être traitée en inférieure, en subordonée et en incapable. Le féministe résoud 

la question par l’affirmative. C’est la question de principe, et sur cette question 

de principe, je déclare nettement que je suis partisan de l’affirmative. 

L’autre question, toute différente, est celle du suffrage politique de la femme, 

qui se borne à poser le problème dans les termes: la femme, aujourd’hui, a-t-elle 

attaint un degré de formation tel qu’elle soit intellectuellement apte { 

participer { l’exercice de la function politique? Sur cette question-là, -question 

d’opportunité,- les libéraux répondent: non, dès { présent.”239 

Ongeacht de voorkeur voor de te realiseren volgorde of de snelheid, voor alle 

parlementsleden was het belangrijk dat kiezers een politieke vorming genoten 

(hadden).  

5.4. Internationale positionering 

 Een onderzoeksafbakening met aandacht voor burgerschap die aanvangt in 

de negentiende eeuw en pas eindigt na twee wereldoorlogen is niet immuun voor 

nationalisme. We bestuderen burgerschap tenslotte nog met oog voor nationalisme 

en het discours over België op een internationaal toneel. Wanneer de retoriek 

namelijk hoogtij viert in het parlement zijn vergelijkingen over de grenzen nooit 

veraf, net zoals het aflijnen en beschermen van de eigen grenzen. Nationalistische 

retoriek is namelijk zeer eigen aan het parlement waar positieve zelfrepresentatie 

                                                        
238 ———, Parlementaire Stukken. Vandervelde, nr.12, 27 november 1900, p.11. 
239 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. Devèze, 30 juni 
1920, p.282. 
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een politiek discursief wapen is.240 We sluiten af met de wereldoorlogen en hun rol 

in de parlementaire verdeling van Belgische vrouwen. 

5.4.1. België in Europa 

 In de negentiende eeuw stond België geboekstaafd als een liberaal, 

progressief industrieland waardoor hier zowel een positief als een negatief discours 

rond geweven kon worden. Zij die geen kieshervorming of grondwetsherziening 

wensten, grepen vaak terug naar het beeld van een België dat het steeds goed 

gedaan had maar deze positieve schets kon met het oog op de toekomst al sneller 

omgezet worden in een negatief verhaal. Het progressieve en welvarend 

internationaal imago van België diende namelijk ook als interne standaard en 

wanneer buurlanden of andere ‘Westerse’ naties op vlak van hervorming en 

vernieuwing België achter zich dreigden te laten, vinden we ook een negatief 

discours terug. Parlementsleden die dan ijverden voor een kieshervorming stelden 

zich luidop de vraag of België haar koppositie wel kon laten varen of dat ze haar 

arbeiders/vrouwen niet internationaal vernederde door hen achter te stellen ten 

opzichte van hun internationale collega’s/buitenlandse vrouwen waarbij er al gauw 

sprake was van frères voor arbeiders. Deze vergelijking was geënt op een 

vooruitgangsdiscours waarin de grandeur en de voorspoed van de natie voorop 

stond aangezien eer en waardigheid belangrijk waren, niet enkel in vredestijd maar 

ook in tijden van oorlog. Voor de voorstanders van een grondwetsherziening 

betekende een vrij volk namelijk meer garantie op burgerlijk enthousiasme over hun 

eigen nationaliteit.241  

Zo drukte Houzeau de Lehaie, progressief-liberaal, zijn ongenoegen uit over de 

achterstand dat België begon op te lopen nu de ‘patriottische’ hervorming van 1848 

niet meer voldoende was. Ondanks de rijkdom en activiteit van de Belgische 

inwoners maakten zij het kleinste aantal kiezers uit in West-Europa. Daarenboven 

kende België in de ogen van Houzeau de Lehaie al 40 jaar geen vooruitgang meer. 

Dit is een negatief nationalistische retoriek die echter een positieve inslag had. De 

achterliggende boodschap luidde als volgt: België groeide wel en kon het zich 

daarom dus niet permitteren achter te blijven. Katholiek Charles Woeste counterde 

                                                        
240 van Dijk, Elite Discourse and Racism. p.72. 
241 Kamer, Parlementaire Stukken. Janson, nr.19, 18 november 1890. 
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deze argumentatie echter, eveneens vanuit een nationalistische vergelijking met het 

buitenland. 

“Le peuple pris dans son ensemble ne la[de grondwetsherziening] réclame pas. 

Il sait que, dans aucun pays du monde, il ne jouit de droits semblables à ceux 

qui lui ont été accordés en Belgique… Oui, chez nous, chaque citoyen peut 

devenir électeur; chaque citoyen peut entrer dans cette Chambre; chaque 

citoyen a le droit de faire entendre sa voix partout, dans la presse, à toutes les 

tribunes. Les voeux de toutes les fractions de la population ont des organs; la 

Chambre en a toujours tenu compte depuis 1830; elle en tient compte encore en 

ce moment par la sollicitude qu’elle témoigne aux classes 

ouvrières.(Interruptions à gauche) Vous avez beau pretender le contraire!”242  

Uit het protest zien we ook meteen de verschillende beschouwingen met betrekking 

tot rechten en plichten. We zijn 1887 en kunnen ons dus serieuze vragen stellen bij 

‘elke burger’ omdat nogmaals de ‘evidente’ exclusie van vrouwen blijkt te bestaan; 

zij kon namelijk geen kiezer worden, ook niet als ze de juiste cijns betaalde, en was 

niet verkiesbaar. De uitsluiting op basis van klasse lezen we eveneens af aangezien 

het deze is die ter discussie stond.  

 Wanneer mannen na WOI algemeen enkelvoudig stemrecht genieten, 

betekende dit niet het opbergen van een nationalistisch discours. Meer zelfs, 

Duitsland bleef nog een doorn in het oog met betrekking tot de kieskwestie daar ze 

een ideale vergelijking aanreikte om de Belgische schande te benadrukken. Op 16 

juli 1919 bracht René Colaert verslag uit over het wetsvoorstel tot wijziging der wet 

van 11 april 1895 op het opmaken van de kiezerlijsten voor de gemeente en der wet 

van 12 september 1895 op de gemeenteverkiezingen, waarin hij de internationale 

druk op België zwaar opdreef. 

“Zoo zijn dus de twee bijzonderste landen van latijnsch ras, Frankrijk en Italië, 

voor het vrouwenstemrecht gewonnen. Zullen wij den moed hebben ze na te 

volgen? Zullen wij het voorbeeld volgen van Engeland en zijn Dominions, van de 

Vereenigde Staten, van de Scandinavische landen, die een min of meer algemeen 

vrouwenstemrecht hebben aangenomen? Is het reeds niet vernederend genoeg 
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voor België, het land van gelijkheid en van vrijheid, dat wij voorbijgestreefd 

worden door de landen van Duitsch ras, waar enkele jaren geleden, een 

gekroonde dwingeland aan de vrouw geen ander recht wilde toekennen dan dit, 

voor haar huishouden te zorgen hare kinderen op te brengen en naar de kerk te 

gaan. … Zonder vrees voor tegenspraak kunnen wij thans staande houden dat 

België weldra het eenige land zal zijn, dat zich verzet tegen eene hervorming 

die overal is doorgedrongen.”243  

Katholiek volksvertegenwoordiger Paul Segers trad Colaert bij in de Kamer en 

speelde zelfs in op het negatieve effect op de waardigheid voor Belgische vrouwen: 

“Pendant la guerre, une lutte gigantesque s’est établie entre les femmes belges 

et les femmes d’Allemagne. Cette lutte s’est terminée par la victoire de la femme 

belge. Eh bien! Sera-t-il dit qu’elle sera considérée comme moins digne du 

droit de vote que la femme allemande?”244 

 De internationale spiegel en hete adem in nek van de Belgische 

parlementsleden hielden ook stand na WOII wanneer socialiste Isabelle Blume-

Grégoire op 16 oktober 1945 verslag uitbracht over de wetsvoorstellen van 

communisten Degeer-Adère en Glineur enerzijds en katholieken Carton de Wiart, 

Heymans, Merget, Dijon, Mampaey en Kluyskens anderzijds, met betrekking tot de 

toekenning van het stemrecht aan de vrouwen voor de wetgevende kamers. Deze 

vergelijking is reeds meermaals geciteerd in de literatuur maar dit toont volgens mij 

enkel de kracht aan van haar woorden. 

“Door aan de vrouwen het recht te weigeren in 1946 voor de Kamers te 

stemmen, zou het Parlement niet alleen een onrechtvaardigheid begaan, maar 

zich bovendien belachelijk maken. 

Zullen wij moeten wachten totdat de vrouwen van Zoeloeland stemrecht 

krijgen, opdat ook wij zouden mogen stemmen?”245 
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5.4.2. Wereldoorlogen scheidden vrouwen 

 Op 22 november 1918 bracht Koning Albert I zijn eerste troonrede na WOI 

voor de wetgevende kamers waarin hij onder andere de vrouwen lauwerde: 

“…eens te meer hebben de vrouwen getoond wat men mag verwachten van hare 

goedheid en van dat helder doorzicht dat haar de te helen wonde en de te 

troosten smart doet ontdekken.”246 

 Echter, deze lofzang was geen garantie op het verwerven van de gelijke politieke 

rechten die de mannen na WOI toegewezen kregen en nog meer, de ervaringen van 

WOI zouden ook vrouwen onderling verdelen. De idee van ‘gelijke rechten voor 

gelijk leed’ bleek enkel van toepassing op mannen; hetgeen expliciet verwoord was 

in de troonrede waardoor dit de perfecte strohalm was om aan vast te klampen bij 

afwijzingen van amendementen met betrekking tot wetgevend vrouwenstemrecht. 

Uitzonderingen maakten de kamers voor weduwen – zolang ze niet hertrouwden - 

of weduwe-moeders die postuum het stemrecht van hun gesneuvelde of 

gefusilleerde echtgenoten of zonen vervulden en voor de vrouwen die gevangen 

zaten tijdens de oorlog.247 Het is slechts de laatste kleine groep die stemrecht in 

eigen naam kon genieten daar de eersten slechts uitvoerders waren van andermans 

stemrecht.  

De kamers namen deze beslissing echter niet zonder enige dosis kritiek en 

amenderingspogingen. Vele van de aangehaalde argumentaties hierbij bespraken we 

reeds elders of zullen nog aan bod komen, zoals de idee van stemrecht als 

natuurrecht, de rol van vrouwen voor sociale kwesties of opportuniteit en electorale 

belangen.  

In de geagiteerde redevoeringen horen we parlementsleden zich afvragen of 

vrouwen dan niet genoeg geleden of werk geleverd hebben gedurende de oorlog om 

te voldoen aan de idee van ‘gelijke rechten voor gelijk leed’. Onder andere katholiek 

Nicolas Goblet klaagde dit gebrek aan respect aan, in de Kamer op 26 maart 1919, 

waarbij hij niet enkel op het leed en werk van vrouwen wees maar ook de vinger op 
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de wonde legde door te benadrukken dat collaborateurs hun stem niet zouden 

verliezen. 

“Nombreuses sont les veuves qui ont perdu leur mari au front, les mères qui ont 

donné leurs fils à la patrie, les femmes vaillantes qui ont rendu tous les services 

imaginables à la cause de notre pays, même dans les oeuvres ayant un 

caractère militaire. Allez-vous leur dire, ainsi qu’{ nos admirable infirmières: 

vous n’aurez pas le droit de vote! Et cela au moment – j’appelle toute votre 

attention sur ce point – où vous vous proposez – … - de maintenir le droit de 

vote à ceux qui ont trahi la patrie en travaillant volontairement pour 

l’ennemi.”248 

Ook Segers herinnerde de Kamer aan de oorlogspositie van de vrouwen: 

“Nous pensons que les femmes, qui ont été admirables devant l’ennemi, que nous 

avons vues partout, au chevet de nos enfants et de nos soldats blesses, que nous 

avons rencontrées dans toutes nos oeuvres de guerre, qui ont pris dans bien des 

foyers la place du père, de l’époux, du fils appelés au front, qui par leur attitude 

courageuse ont soutenu le moral des combattants, qui dans les classes sociales 

élévées se sont dépouillées volontairement pour de plus pauvres qu’elles, qui 

dans les classes populaire sont souvent vu s’installer la tuberculose { leur foyer, 

sans songer à céder aux sollicitations de l’ennemi, qui partout, du haut en bas 

de l’échelle sociale, ont souffert en gardant le front haut et, tout comme les 

hommes, ont connu la déportation et les geôles allemandes; nous pensons que 

les femmes qui ont fait cela pendant la guerre, et devant lesquelles nous nous 

inclinons tous profondément comme on s’incline devant la beauté morale, avec 

autant de respect que d’admiration, nous pensons que ces femmes-là 

constituent { l’heure où nous sommes, dans la vie publique comme dans la vie 

privée, un element d’ordre, de stabilité et de force morale. Oui, { ce titre, nous 

voulons que la femme soit électeur.”249 

Uit beide citaten kunnen we eveneens al verschillende linken leggen naar het 

hoofdstuk over de private en publieke sfeer waar we uitgebreider zullen stilstaan bij 
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deze ‘sferen’ en de bijhorende genderrollen. Zo bemerken we in het eerste citaat 

toch enigszins verbazing bij het vervullen van de ‘mannelijke’ militaire taken 

aangezien dit verraden wordt door het woordje même. In het tweede citaat 

ontdekken we een zeer uitgesproken focus op ‘vrouwelijke’ karakteristieken, zoals 

zorg en moraliteit, maar ook op de getoonde sterkte die eveneens de eis voor 

stemrecht moest onderbouwen.   

De verontwaardiging over de exclusie kreeg onder andere ook vorm in een 

amendement om artikel 2 van de wet van 9 mei 1919 uit te breiden naar een vierde 

groep vrouwen: de militaire verpleegsters. William Van Remoortel, oudstrijder, 

prees in 1921 de moed van deze verpleegsters en benadrukte dat ze vaak dezelfde 

gevaren moesten trotseren als de soldaten in het belang van ’s lands verdediging. 

Opnieuw lezen we impliciet de vraag om ‘gelijke rechten voor gelijk leed’ 

consequent toe te passen.250 In de bronnen vinden we echter geen discussie omtrent 

dit amendement terug maar we kunnen enkel afleiden uit de stemming in de Senaat 

van 22 maart 1921 dat het niet aangenomen werd.   

 Na WOII diende Degeer-Adère een amendement in gelijkaardig aan artikel 2 

van de wet van 9 mei 1919 met als vierde groep vrouwen die behoorde tot de 

erkende Weerstand maar dit werd door de commissie niet ontvankelijk verklaard. In  

1921 had de wetgever namelijk artikel 52 moeten toevoegen aan de grondwet om de 

uitzonderlijke bepaling in artikel 47 mogelijk te maken. Deze had eigenlijk als 

grondwettelijke bepaling op alle burgers van toepassing moeten zijn. Artikel 52 liet 

echter geen mogelijkheid na om dit in de toekomst uit te breiden. Uit sympathie met 

het idee telde de commissie wel enkele onthoudingen.251   

We mogen niet vergeten dat het bovenstaande onderscheid zich voltrok op 

wetgevend niveau maar ook op gemeentelijk niveau konden niet alle vrouwen 

genieten van stemrecht. De grond hiervoor was een kwestie van zeden: prostituees 

moesten politiek zwijgen. In het volgende hoofdstuk komen we hier op terug. 
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5.5. Nabeschouwing 

 Via de functionele benadering kon de exclusie van vrouwen het meest 

‘logisch’ gelegitimeerd worden omdat er zo’n groot belang gehecht werd aan 

onafhankelijkheid. De juridische handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen 

vormde zo een onoverbrugbaar obstakel. Echter, ook voor ongehuwde vrouwen gold 

nog lange tijd exclusie op basis van hun sekse aangezien ‘de gehuwde vrouw’ de 

vrouwelijke norm was – zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien. Hieruit 

blijkt dan ook heel duidelijk het legitimerende mechanisme van het functionele 

discours. Het impliciet aanwezige idee was dat vrouwen niet in politiek thuis 

hoorden maar door een stelsel van criteria konden ze deze uitsluiting legitimeren. 

De contradictie hiervan, met betrekking tot ongehuwde vrouwen of de idee van 

bekwaamheid, legt voor ons echter de exclusie bloot. 

Wanneer algemeen enkelvoudig stemrecht als natuurlijk recht verworven werd 

voor mannen, leek vrouwenstemrecht een logische volgende stap, hetzij enkel voor 

de gemeenten. Waar progressief-liberalen en socialisten voor arbeiders vurig gepleit 

hadden dat common sense en ‘levenswijsheid’ voldoende waren om te mogen 

stemmen, vroegen ze voor vrouwen meer garanties. Hoewel de functionele 

benadering leek verdwenen te zijn, kroop ze via het aspect bekwaamheid opnieuw 

het discours binnen.  

De verschillende perspectieven op aspecten als vorming, bekwaamheid, 

vertegenwoordiging – direct of indirect – en de ‘geest’ van de grondwet stelden 

parlementsleden in staat om vrouwenstemrecht te eisen of op de lange baan te 

schuiven. Wanneer de vraag luidde of vrouwen in de politiek een plaats hadden of 

niet, richtte het parlementaire discours zich echter ook op het thuisfront. 

  



102 

 

6. Private en publieke sfeer 

Als burger bijdragen aan je gemeenschap schenkt je niet enkel rechten maar 

betekent ook dat er plichten zijn opdat iedereen zou meewerken aan de 

instandhouding van de gemeenschap.252 Hierin is legerdienst een ‘mannelijke’ 

klassieker waardoor al gauw werd gesteld dat stemmen niets voor vrouwen was: zij 

verdedigden de natie toch niet? In de eerste debatten was dit vooral voer voor 

hoongelach maar naarmate de jaren verstreken, stelden parlementsleden ook 

andere diensten in het licht waardoor vrouwen ook betrokken werden. Zo 

verdedigde Demblon, socialist, op 4 april 1895 het amendement dat voor de eerste 

keer vrouwenstemrecht zou eisen in het parlement; namelijk voor vrouwen die 

beantwoordden aan de gemeentelijke kiesvoorwaarden. De lacherigheid over 

vrouwen als soldaten uit verleden debatten snoerde hij meteen de mond door het 

volgende te stellen. 

“Et puis, les devoirs, les charges et les souffrances de la maternité ne sont-elles 

pas surabondament equivalents aux charges militaires,…?”253 

Tijdens het debat in 1913 om het wetsvoorstel tot grondwetsherziening al dan niet 

in overweging te nemen, was het echter katholiek Frans Van Cauwelaert die socialist 

Branquart op zijn plaats zette. Toen deze lacherig aan katholiek Louis de Bethune, 

aan het woord over de potentiële weldoende invloed van de vrouw, vroeg of hij een 

militaire wet voor femmes-soldats zou voorstellen, repliqueerde Van Cauwelaert: 

 “Le service militaire des femmes, c’est la maternité.”254 

Vlak voor de beslissende Kamerstemming van 1948 stelde ook Marguerite De 

Riemaecker-Legot, katholiek, dat moederschap de eerste bron voor burgerschap 

was.  

“Een moralist heeft gezegd: “De wetgevers maken de wetten voor hen die de 

wetgevers maken.” Indien er iemand bij het maken der wetgevers betrokken is 

dan zijn het de vrouwen. Zij geven het leven aan de burgers en voeden ze op. Zij 
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vormen dus ook de eersten onder de burgers de wetgevers, u, mijne heren. Zij 

zijn de oorsprong en oerbron van al wat burgerschap is.”255 

Wanneer moederschap als een specifiek vrouwelijke bijdrage aan burgerschap 

voorgedragen wordt, spreekt men in de literatuur ook over maternalism, een 

feministische tak van de civiele republikeinse traditie van burgerschap. Civic 

republicanism gaat terug tot in het klassieke Griekenland waar burgerlijke 

verdiensten en plichten centraal waren aan de participatie in collectief bestuur.256 

In dit hoofdstuk zullen we dan ook stilstaan bij het parlementaire discours over ‘de 

vrouw’, en vooral ‘de vrouw’ als moeder, dat tussen 1886 en 1948 prominent was in 

de vrouwenstemrechtdebatten. We beginnen met een nadere studie van de idee van 

de twee sferen en de positie van de familiale sfeer hierin, waarna we de overstap 

zullen maken naar de ‘publieke sfeer’. Tot slot staan we ook even stil bij de vrouwen 

die schijnbaar uit de normatieve boot vielen.  

6.1. ‘Engel aan de haard’? 

6.1.1. De harmonie der seksen 

 Het parlement had in de debatten een uitgesproken voorkeur voor moeders 

en, hiermee verbonden, de kracht van haar familie. Beiden vinden we reeds terug 

voordat de eerste eisen van vrouwenstemrecht geuit werden. Progressief-liberaal 

Paul Janson, progressief-liberaal, had in 1892 veel lof voor het voorstel van 

katholiek de Smet de Naeyer om het stemrecht te verlenen aan elke man met un 

foyer. Wanneer hij de politieke verantwoordelijkheidszin van de mijnwerkers prees, 

krijgen we ook een glimps te zien van zijn visie op de rol van de vrouw: 

“Ils on demandé ceci, dans l’intérêt de la race: que leurs femmes ne fussent plus 

condamnées au travail de la mine, et ils l’ont avec raison, car la function sociale 

de la femme, sa sublime function, c’est la maternité. Il ne faut pas que la femme, 

qui est destine à devenir mère et à perfectionner sa race, à lui conserver 

                                                        
255 Ibid. De Riemaecker-Legot, 19 februari 1948, p.5. 
256 Ruth Lister et al., Gendering Citizenship in Western Europe. New challenges for citizenship research 
in a cross-national context (Bristol: Policy Press, 2007). p.7. 
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l’énergie et les vertus physiques, soit, par un travail de la mine, qui l’étiole, 

condamnée à procréer une race débile!”257 

Alphonse Nothomb, katholiek en revisionist, trad hem bij: “Hier, j’entendais parler, …, 

de la puissance douce et bienfaisante du foyer domestique. C’est vrai: de toutes les 

puissances, c’est la meilleure.”258 de Smet de Naeyer zag de familie inderdaad als de 

echte basis voor de samenleving, als een molecule voor het sociale lichaam, waarbij 

hij zich liet inspireren door Le Play.259 

In Home, sweet home. L’image de la femme au foyer en Belgique et au Canada 

avant 1914 schetst Eliane Gubin de Belgische context waarbinnen de ideeën van Le 

Play en Leplaysiens zich nestelden in het politieke beleid. In het laatste kwart van de 

negentiende eeuw kende de industrielanden een vertraging van de economische 

groei, waardoor deze periode gepaard ging  met uitbarstingen van sociale onrust. In 

België borrelde het arbeidersleed op in de Waalse industriebekkens in 1886. De 

zenuwachtige bourgeoisie koos universeel voor achtereenvolgens repressie, 

juridische vervolgingen en ‘bedarende’ onderzoeken. De taak van dergelijke 

arbeidscommissie bestond erin arbeidsrelaties en industriële, kapitalistische 

uitwassen te onderzoeken en remedies voor te stellen om de sociale vrede te 

bewaren of herstellen. Een kleine maar invloedrijke groep binnen de Katholieke 

Partij greep deze resultaten aan om bij de politieke klasse instemming te bekomen 

om bedachtzame en beperkte hervormingen door te voeren opdat de sociale vrede 

bewaard zou blijven. Deze groep had zich verzameld rond ideeën van la Société 

d’Economie Sociale en de Franse socioloog Frédéric Le Play.260 De sociale crisis was 

volgens de commissies in de eerste plaats een gevolg van de déchristianisation, 

demoralisering, van het proletariaat. Zolang de moraal geen herstel zou kennen, zou 

geen enkele remedie vat hebben op de crisis, zo luidde de overtuiging. Enerzijds 

wilde men de scherpe kantjes van het kapitalistisch systeem afzwakken en 

anderzijds moesten de hervormingen bijdragen aan het religieuze en morele herstel, 

waarvan Rerum Novarum (1891) de veruiterlijking was. Gubin concludeert.  

                                                        
257 Kamer, Parlementaire Handelingen. Janson, 4 mei 1892, p.1150. 
258 Ibid. Nothomb, 4 mei 1892, p.1169. 
259 Ibid. de Smet de Naeyer, 4 mei 1892, p.1178. 
260 Eliane Gubin, "Home sweet home. L'image de la femme au foyer en Belgique et au Canada avant 
1914," Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis XXII, no. 3-4 (1991). pp.521-523. 
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“Il s’agit de faire concorder message divin et science sociale, d’établir en 

quelque sorte une sociologie de la rédemption qui passe principalement par la 

restauration de la famille. ... La crise fait donc naître un projet de société 

conservateur, à la recherche des valeurs traditionelles. La charité chrétienne, la 

solidarité humaine sont proposées comme ordre social, la restauration de la 

famille comme modèle, y compris économique.”261 

Met de focus op de familie werd de huishoudelijke functie van de vrouw verheven 

tot een doctrine van sociale vrede, als een kuur voor de zieke samenleving. Hoewel 

de aandacht voor de reproductieve en opvoedende functie allesbehalve nieuw was, 

is het interessant te zien hoe ze geïnstitutionaliseerd werd in het sociale en 

economische systeem. De huishoudelijke taken van de vrouw waren een ‘natuurlijke 

wet’ en werden haar natuurlijk lot.262 Ook de nasleep van beide wereldoorlogen had 

telkens een politieke moraliseringscampagne tot gevolg om de maatschappij te 

herstellen. Ondanks enkele emancipatorische hervormingen, hadden de oorlogen 

voornamelijk polarisering van de seksen tot gevolg: man als kostwinner en vrouw 

als huisvrouw. Nataliteitspolitiek moest de uitdunning van de mannelijke bevolking 

opvangen en de traditionele taakverdeling moesten de mannen uit hun 

identiteitscrisis halen. De katholieken waren hiervan serieuze voorstanders maar 

ook bijv. de socialisten bleven trouw aan de centrale rol van de moeder.263 

Religie, familie en vaderlijke autoriteit waren volgens Le Play de drie constitutieve 

elementen van de mensheid waarbij de familie stabiliteit moest verzekeren. Hoewel 

zijn theorie de man priviligeerde in zijn onbetwistbare autoriteit, kon de vrouw in de 

praktijk haar stempel drukken doordat ze verantwoordelijk was voor de opvoeding 

van de kinderen en het beheren van het familiale budget, sleutel tot alle sociale 

kwesties. Wanneer de man zijn echtgenote koos, bezegelde dit al dan niet de 

voorspoed van zijn toekomstige familie. Deze vrouwelijke macht in de praktijk werd 

niet negatief onthaald, meer zelfs, de leplaysiens zagen een energieke en ordelijke 

vrouw als de beste bewaakster voor de familie. Ondanks de afwezigheid van een 

                                                        
261 Ibid. pp.525-526. 
262 Ibid. p.528. 
263 Paule Verbruggen, "Het land waar de vrouw een mens is. De visie van de socialisten op gezin, 
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Socialisten, sekse en seksualiteit, ed. Nele Bracke, et al. (Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen en 
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expliciete aandacht voor de vrouw in het werk van Le Play, versterkten zijn 

leerlingen haar invloed vanuit haar positie aan de haard.  Aangezien onwetendheid 

gezien werd als een van de eerste gevaren voor sociale stabiliteit was men overtuigd 

dat de regeneratie van de arbeidersklassen moest beginnen bij het onderwijzen van 

de kinderen. Echter, door het wantrouwen van het neutrale onderwijs, als gevolg 

van de schoolkwestie, gingen de onderzoekers zich richten op de familie. Om hier 

succes te garanderen, moest men middelen voorzien om de kwalen, waarmee 

arbeidersfamilies geconfronteerd werden, te verzachten opdat de vrouw zich kon 

focussen op de opvoeding. Zij werd verantwoordelijk voor het ongeluk of de 

voorspoed van haar familie en, in het verlengde, de toekomstige arbeidersklasse. 

Aangezien de vrouw voor een degelijke opvoeding van haar kinderen thuis moest 

zijn, kreeg men aandacht voor een minimaal maar vast loon voor de man opdat hij 

kon voorzien in het onderhoud van zijn familie. Eveneens kende België vanaf 1889 

huishoudelijke scholen en lessen om arbeiders une ménagère intelligente, econome, 

sage et dévouée te bezorgen. Gubin verduidelijkte dat er een verschil bestond tussen 

het ‘bourgeois’ model van de vrouw aan de haard en hetgene dat men de 

arbeidersklasse wilde opleggen. Bij de bourgeoisie stond een vrouw aan de haard als 

symbool voor het succes van de man om zijn familie te onderhouden, terwijl de 

arbeidersvrouw aan de haard de sleutel moest zijn tot de eenheid en het geluk van 

haar familie.264 De conclusie van Gubin houden we steeds in het achterhoofd voor de 

rest van dit hoofdstuk.  

“En dépit d’un discours qui lui confère la supériorité et l’autorité, l’homme 

paraît bien démuni devant une femme qui fait ou défait le sort de la famille. 

Certes, la puissance de la femme est du ressort du privé, mais lorsque c’est au 

coeur de ce privé que se forment les hommes, on reconnaît paradoxalement à la 

femme une emprise énorme sur le public.”265 

Doorheen dit hoofdstuk zullen we bestuderen hoe parlementsleden dit 

haarddenken combineerden met een rol voor de vrouw in het politieke leven. Het is 

dan ook de vraag of dit voor de parlementsleden zelf een paradox, een zeer geladen 
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pp.537-548. 
265 Ibid. p.566. 
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besluit van Gubin, was aangezien we reeds in ons theoretisch kader zagen dat privé 

en publiek niet als geïsoleerde sferen mogen beschouwd worden. 

Na WOI prees liberaal Eugène Goblet d'Alviella haar morele verzet, haar 

patriottische moed en haar toewijding maar hij achtte de plaats van de vrouw aan de 

haard en niet in de publieke ruimte, die de man toebehoorde. Voor de vele 

arbeidsters en werkneemsters vond hij de hervorming van de raden van 

arbeidsgeschillen veel geschikter dan het toekennen van gemeentelijk 

vrouwenstemrecht. Zijn standpunt staafde hij extra met de genders van de taal. 

“Seule, elle peut remplir avec une véritable perfection les fonction de ménagère, 

un mot qui n’a pas de masculin, comme le mot de soldat n’a pas de féminin.”266 

Deze taakverdeling lag volgens Georges Cousot aan de basis van de beschaving en 

van de maatschappij die ze toen kenden. 

“Ce que vous voulez, c’est aller { l’encontre d’un grand principe d’ordre: la 

division du travail. Il n’y a pas de civilisation, pas d’industrie, pas de commerce, 

pas de vie sociale sans division du travail. 

Etudiez les moeurs des tribus indiennes de l’Amérique. Voyez ce qu’en écrit 

Durkheim dans un ouvrage récent. J’ai le droit d’affirmer que la division du 

travail s’accuse, se développe en proportion même des progrès de la 

civilisation.”267 

De literatuur ondersteunt dit idee, weliswaar vanuit haar feministische kritiek op de 

twee ‘gescheiden’ sferen. De macht van mannen, gebaseerd op hun ‘natuurlijke’ 

kwaliteiten, rekte zich namelijk uit over beide sferen waardoor deze onlosmakelijk 

verbonden waren. Het was slechts door de maritale macht thuis dat de man zich 

publiekelijk kon profileren en zich full-time kon richten op de ontwikkeling van de 

‘beschaving’ aangezien de vrouwen het huishouden op zich namen.268 

                                                        
266 Senaat, Parlementaire Handelingen. Le comte Goblet d'Alviella, 13 april 1920, p.216. 
267 Kamer, Parlementaire Handelingen. Cousot, 21 februari 1902, p.751. 
268 Bock, "Challenging Dichotomies: Perspectives on Women's History." pp.4-5. 
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6.1.2. Verwaarlozing of versterking van haar ‘missie’? 

 Wanneer vrouwenstemrecht het parlement betrad, trad angst in haar 

voetsporen. De angst dat de politieke gelijkheid van vrouwen en mannen zou leiden 

tot een breuk in de familale harmonie, tot een strijd der seksen en tot dwaling van de 

‘vrouwelijke missie’. Wanneer liberaal Paul Van Hoegaerden in 1919, in het debat 

over de kieswet en de volgende vernieuwing van de wetgevende kamers, stelde dat 

de hervorming van haar burgerlijke rechten en de verdediging van haar 

professionele belangen ook zouden verdedigd worden door mannen, gaf hij 

volgende reden op: 

“On doit … se demander si c’est bien le rôle de la femme d’être lancée dans nos 

luttes politiques et si cela n’amènerait pas la désunion dans les familles, alors 

que nous voyons déjà surgir des différends entre époux au point de vue de 

l’instruction et de l’éducation des enfants, des dissentiments d’ordre religieux, 

etc. 

Ne craignez-vous pas que, en donnant le droit de vote { la femme, vous n’allez 

accentuer ces différends? Et si les femmes s’occupent de politique, qui 

s’occupera du ménage?”269 

Katholiek Alexandre Halot, vreesde niet zozeer het stemrecht maar het uitvoeren 

van politieke mandaten: 

“Si je trouve légitime de conférer aux femmes le droit de suffrage, en leur 

reconnaissant ainsi le droit de faire connaître leur sentiment sur les intérêts du 

pays, je ne puis cependant admettre qu’on les détourne de leur foyer 

(protestations), en leur conférant des fonctions publics absorbantes comme 

celles de bourgmestre ou d’echevin. Il y a un monde entre ces deux choses.”270 

 Deze angstige argumentatie zou echter niet doorslaggevend zijn voor het geven van 

contrastemmen, deze werden eerder beïnvloed door een combinatie van factoren 

waarbij ook opportuniteit steeds een rol had. Tevens kon deze angst nooit echt het 

debat overmeesteren aangezien parallel het discours uitgetekend werd waarin de 
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‘vrouwelijke missie’ verwelkomd werd in het politieke leven. Er waren aldus genoeg 

stemmen die tegenwierpen dat de zogenaamde verwaarlozing van haar huishouden 

niet kon aangetoond worden na haar eerste stappen bij de gemeenteverkiezingen.271 

Daarnaast zou deelname aan de politiek haar in een positie stellen om de haard juist 

te beschermen. 

“Leur reconnaître l’exercice de ce droit, ce n’est point les détacher de leur foyer. 

C’est leur procurer le moyen de défendre ce foyer, de le protéger, de 

l’assainir.”272  

Socialist Emile Vandervelde had reeds in 1902 klaar en duidelijk de dreigingen aan 

het adres van de familie verwoord. 

“Je citerai, par exemple, le militarisme, l’alcoolisme, la prostitution, ces trois 

plaies de l’humanité féminine. Le militarisme prend le fils { la mèr; la 

prostitution guette sa fille; l’alcoolisme, trop souvent, lui enlève son mari!”273 

Om deze maatschappelijke kwalen uit haar familie te houden, achtten de meeste 

parlementsleden het nodig dat vrouwen de politiek zouden betreden aangezien ze 

vanuit hun huishoudelijke ervaring meer geschikt zouden zijn om preventieve 

maatregelen en oplossingen te zoeken.  

Cyrille Van Overbergh, christendemocraat, schetst ons een internationaal voorbeeld, 

gegeven in het debat voor provinciaal vrouwenstemrecht in 1929, waarmee we de 

overgang maken tussen de angst, de ondermijning hiervan en de voordelen van 

vrouwenstemrecht. 

“Partout où les femmes votent, dans les regions les plus diverses, aucune nation 

n’{ été bouleversée de ce chef; nulle part il n’est apparu l’ombre d’une lutte de 

sexes. Mais partout l’influence des femmes a contraint les parlements et les 

assemblées régionales et locales { s’occuper advantage des questions sociales et 

morales dont depend l’avenir de la race. Dans les pays où les femmes votent, les 

lois et les règlements protègent mieux la femme, l’enfant, l’adolescent, la famille, 

                                                        
271 Onder andere: Kamer, Parlementaire Handelingen. Heyman, 26 februari 1925, p.762. en ———, 
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et partout est menée avec une ardeur plus grande la lutte contre les fléaux 

sociaux: l’alcoolisme, le taudis, l’immoralité, la maladie, la misère.”274 

6.2. Of ‘engel van de staat’? 

 Natuurlijk zou een vrouw hierdoor niet slechts haar eigen familie 

beschermen maar bij uitbreiding alle families, de gehele natie. Haar moederschap 

zou vanuit de ‘private sfeer’ pogen de ‘publieke sfeer’ onder haar vleugels te nemen. 

De vergelijking van de staat met een familie was geen uitzonderlijk voorval in het 

parlement en we vinden deze zelfs nog terug vlak voor de beslissende stemming in 

1948. Het was katholiek volksvertegenwoordigster Marguerite De Riemaecker-

Legot die haar vreugde uitdrukte als volgt.  

“De vergelijking van de Staat met een reusachtig gezin is bezig te verouderen. 

Laat me ze echter nog een keer gebruiken. In uw gezinnen laat u veel 

verantwoordelijkheid aan uw echtgenoten over. Alle echtgenoten (vrouwelijk 

geslacht) van België zijn blij omdat u het aandurft ook in het reusachtig gezin, 

in het Staatsbestuur, op haar te vertrouwen. U begrijpt, zij hebben sinds lang op 

dat teken van kameraadschap gevlast en, ziezo, straks hebben zij het. Hun 

vreugde is begrijpelijk.”275 

Het was echter vooral de gemeente die garant stond voor familiale vergelijkingen. 

Eerder  lazen we dat de parlementsleden veel belang hechtte aan de gemeente als 

een leerschool voor nieuwe kiezers en als een experiment voor 

kieshervormingen.276 Zeker met het oog op vrouwenstemrecht achtte men de 

gemeente als een op maat geschreven niveau voor vrouwen om hun eerste politieke 

stappen te zetten en dit omdat het gemeentebestuur [is] eene uitbreiding van het 

familieleven277 was. Het prominente idee was dat ze in de gemeentelijke politiek 

haar ‘vrouwelijke’  karakteristieken en huishoudelijke taken zou kunnen 

transponeren op de gemeenschap. Troclet, socialist – de klassenstrijd sluipt 

trouwens ook binnen in dit citaat -, geeft ons enkele voorbeelden. 
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“D’abord les questions se rapportant à la bienfaisance publique; c’est 

evidemment là que la femme se retrouvera le plus vite. S’agit-il des femmes de la 

bourgeoisie ayant un peu de coeur, elles trouveront l’occasion d’exercer l{ la 

générosité de leurs sentiments. 

S’agit-il des femmes de la classe ouvrière, les premières intéressées, elles 

pourront signaler de vieux préjugés et les infractions à la justice, afin que tout 

cela soit réparé. … 

L’enseignement n’est-il pas aussi particulièrement du domaine de la femme, 

qui a d’ailleurs la charge de l’éducation des enfants?... 

Enfin, la femme pourra s’occuper des crèches pour enfants; toutes ces questions 

relatives { l’hygiène, { l’alimentation et autres choses indispensables pour le 

bien-être des enfants de la classe ouvrière retiendront naturellement 

l’attention des électrices.”278 

Deze invloed wilde Carton de Wiart, katholiek, ook laten gelden door de 

gemeentelijke verkiesbaarheid van vrouwen, waarbij hij hun specifieke aandacht 

voor l’hygiène, la moralité publique, la protection de l’enfance prees en het nodig 

achtte dat zij deze belangen zouden kunnen verdedigen en beschermen tijdens de 

gemeenteraden.279 

Niet enkel haar specifieke perspectieven maar ook haar idealisme was gewild, zo zei 

socialist Jules Lekeu. 

“Certes, la femme au ménage est le modeste ministre des finances en jupons, ...; 

mais la femme pense aussi à l’avenir des ses enfants; elle fait des rêves de 

bonheur pour l’avenir, et elle est capable de concevoir le destin de son pays et 

d’entrevoir les horizons de la grand’route où notre démocracie est engagée. Eh 

bien, c’est de l’idéalisme cela, messieurs! Et je vous dis: respect à cet idéalisme! 

                                                        
278 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. Troclet, 23 
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Puisque nous allons introduire la femme dans notre vie politique, nous allons y 

introduire un rayon d’idéal. Nous en avons besoin!”280  

De verbondenheid van gemeente en familie(s) stond ook sterk in de Belgische 

vrouwenbeweging. Zo luidde de reeds vernoemde petitie van de Ligue belge du droit 

des femmes van 1895: 

“La commune n’est autre chose qu’une aggregation de familles: la competence 

de la femme s’exercait utilement dans toutes les questions d’ordre familial qui 

constituent les attributions communales.”281 

Maar ook op het hogere niveau werd na WOI de vertegenwoordiging van families 

bepleit. De Fédération belge pour le suffrage des femmes ijverde mee voor de 

totstandkoming van de uitzonderlijke bepaling van artikel 47. 

“Quant aux mères, quant aux veuves de nos morts héroïques, quant aux autres 

femmes – elles sont légions – qui ont à porter seules les responsabilités des chefs 

de famille, elles ne seront pas admises { l’exercice du suffrage! ... Songez qu’en 

leur déniant le premier des droits du citoyen dans tout pays libre, vous tenez 

hors la loi des milliers de foyers, vous refusez aux familles de nos morts le droit 

que ceux-ci ont acquis pour elles!”282 

Hetzelfde beeld van de unieke familiale rol van de vrouw vinden we ook terug bij de 

tegenstanders van gemeentelijk vrouwenstemrecht; zij die hamerden op de 

noodzaak van een complete en radicale hervorming van haar onderwijs, alvorens de 

vrouw in de politieke strijd te gooien, hetgeen haar zachtheid teniet zou doen en het 

moreel effect van de vrouw op haar directe omgeving zou schaden. De socialistische 

senator Wiser geeft ons zijn visie op de vrouw en haar specifieke rol in de familie en 

de maatschappij; waarin we duidelijk de idee van gescheiden sferen terugvinden 

met haar bijhorende genderrollen en de angst dat dit alles verstoord zou worden.  

“La femme est, avant tout, destine { être la compagne de l’homme, son associée, 

étroitement unie à lui par des intérêsts moraux et matériels communs; de cette 
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union, si elle est étroitement et solidement organisée, rait une force invincible, 

un élément précieux, fundamental de l’édifice social. 

A la femme incombe la tâche de mettre des enfants au monde, de les former de 

sa chair et de son sang, …; sur ce terrain, qui lui est tout spécialement 

propre, son action est autrement puissante et féconde que cette de l’homme, 

dont le rôle se passe presque toujours en dehors, loin des siens, … 

…; la famille est un sanctuaire où ne doivent pénétrer que très affaiblies les 

passions ou les tumults du dehors.  

…, pour le plus grand bien de tous, s’exercera, dans l’harmonie et la concorde, 

l’influence heureuse et souvent prépondérante de la femme; sans qu’il soit 

nécessaire qu’elle exerce un rôle direct sur la politique, elle en influencera le 

cours. … 

… Voulez-vous lui enlever le prestige bienfaisant, salutaire qu’elle exerce sur 

l’homme, faites-la participer aux luttes du forum: elle en sortira outragée, salie 

par de misérables adversaires sans pudeur ni conscience; elle en souffrira 

mortellement ou, si la passion l’emporte, elle sera pire que l’homme dans la 

défense, ses ripostes la ravaleront au rôle des viragos ou des virtuoses de la 

balle.”283  

Als laatste uitte Wiser zijn bezorgdheid over de morele schade die vrouwen zouden 

oplopen in de politiek. Opnieuw wordt haar moraliteit hoog in het vaandel gedragen 

maar de tactiek ‘voor haar eigen bestwil’ sluit haar wel uit. Een schijnbaar politiek 

altruïsme dient zo de paternalistische houding ten opzichte van vrouwen.284 

Zeker na beide wereldoorlogen ontdekken we de nood aan een harmonieuze 

samenwerking tussen de seksen om de samenleving her op te bouwen. Zo spraken 

volksvertegenwoordigers Fieullien, katholiek, en Blume-Grégoire, socialiste, 

respectievelijk over WOI en WOII: 
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“Il s’agit aujourd’hui de reconstituer notre pays; et, pour y arriver, il faut l’union 

de toutes les classes de la société; il faut la collaboration du capital et du 

travail; il faut surtout l’union sacrée de tous les citoyens. ... 

Il faut que tous les citoyens, les femmes comme les hommes, puissent exprimer 

leur opinion { cet égard.”285 

Waar we in het eerste citaat vooral de nadruk op de gehele natie zien, vinden we in 

het tweede citaat opnieuw de focus op de foyers, zowel in hun letterlijke als 

figuurlijke betekenis; de verwoeste woningen maar ook de gewonde families, de 

gewonde maatschappij: 

“Messieurs, c’est parce qu’après cette guerre où tant de foyers ont été détruits { 

tous points de vue, les femmes ont senti que l’oeuvre de reconstruction du 

monde et de la Belgique était une tâche qui leur incombait tout comme aux 

hommes.”286 

Ook de Franse radicalen – aan de macht – zweerden bij republican motherhood 

waarin de ‘twee sferen’ verankerd waren. Politiek was te ‘mannelijk’ voor vrouwen 

waardoor hun eerste politieke participatie best gerealiseerd kon worden door 

gemeentelijke stemrecht because ‘a commune is like a family’.287 

 Geen enkel parlementslid wou dat vrouwen hun families en hun traditionele 

rollen zouden verlaten, integendeel zelfs. Het was juist de huishoudelijke, 

moederlijke kracht van de vrouw die men wou inzetten om de maatschappij vooruit 

te helpen. Het was geen of-of-verhaal; ze zagen de vrouw als een engel aan de haard 

én van de staat. Hoewel ze het discours baseerden op een zogenaamde scheiding van 

sferen, lezen we hoe de sferen elkaar juist wederzijds beïnvloedden waardoor de 

grenzen lijken te vervagen. Meestal zit dit impliciet vervat in hun betogen maar we 

vonden ook een paar citaten waarin het bewustzijn van deze wisselwerking expliciet 

verwoord werd. Denis, socialist en een van de eerste verdedigers van het 

vrouwenstemrecht, was zich hiervan reeds bewust in 1902 en tikte zijn collega’s op 

de vingers: 
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“L’erreur commune de tous les raisonnements est de considérer la famille { part 

de la communauté, de considérer la famille comme fermée et de ne pas voir, 

d’un côté, qu’elle est en connexion avec le milieu social, de l’autre, que son 

action doit incessamment et de plus en plus rayonner sur la communauté tout 

entière. Eh bien, c’est dans cette action sur la communauté, que je vois le moyen 

de consolider le plus possible la famille, et de l’élever pour vous en dignité, en 

harmonie, en beauté.”288  

Wanneer Georgette Ciselet, liberaal, voor de stemming van 1948 nog het woord 

nam, sprak ze voor de laatste keer tegen het idee van de onverschilligheid bij 

vrouwen aangezien zij juist zeer goed de betekenis van politieke participatie konden 

inschatten. 

“Elles savent parfaitement bien que tous les votes du parlement, toutes les 

décisions du gouvernement, ont une répercussion directe sur leur vie privée, sur 

leur budget familial, sur l’avenir de leurs enfants, comme sur celui du pays tout 

entier.”289  

Hoewel we in het theoretisch kader zagen dat het onmogelijk is om van gescheiden 

sferen te spreken, merken we in onze analyse dat dit model wel diep geworteld was 

in de maatschappij van toen. De parlementsleden argumenteerden en ervoeren het 

wel degelijk als twee terreinen maar uit deze analyse zouden we niet de term 

‘paradoxaal’ willen gebruiken zoals Gubin. Er waren inderdaad tegenstanders van 

vrouwen in de politiek omdat ze er niet zouden thuis horen maar alle 

parlementsleden erkenden wel haar moederlijke taak. In dit opzicht kon er geen 

sprake zijn van een paradox want haar rol bleef dezelfde, enkel haar ‘doelgroep’ 

veranderde. 

 Dit maternalistisch discours was allesbehalve uniek voor de politieke klasse, 

ook vrouwenbewegingen en feministen benadrukte de moederlijke rol van vrouwen 

in de maatschappij om hervormingen van vrouwenrechten te bekomen en om bij te 

dragen aan de opbouw van de welvaartsstaat – onder andere om te zorgen dat de 

specifieke noden van kinderen en vrouwen niet vergeten werden. Vele vrouwen 
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waren namelijk actief in verscheidene bewegingen om sociale en vrouwenrechten 

uit te bouwen of om maatschappelijke kwalen zoals alcoholisme en prostitutie te 

bestrijden. Het was dan ook op basis van hun sociaal werk dat de parlementsleden 

hun lofzang brachten over vrouwen.290 In feministische historiografie maternal 

arguments were deemed timid, patriarchal, conservative, reactionary, even proto-

Fascist.291 Ann Taylor Allen bekritiseert deze visie die voortkomt uit een rigide 

onderscheid tussen ‘profeministisch’ gelijkheidsdenken en ‘antifeministisch’ 

verschildenken aangezien feministen van de negentiende en begin twintigste eeuw 

beide argumenten gebruikten zonder enig gevoel van contradictie. Als een 

onderdrukte minderheid moesten ze opereren met het uitgezet discursief kader dat 

ze naar hun eigen hand poogde te zetten om er voordelen uit te halen en 

contradicties in het systeem te vinden. Wanneer de ‘gescheiden sferen’ opnieuw 

dominant werden in de negentiende eeuw baseerden ze zich hier juist op om 

morele, culturele en uiteindelijk wettelijke autoriteit te verwerven in hun eigen huis. 

Het benadrukken van vrouwen hun verschillende rol opende voor feministen de 

mogelijkheid om gelijke ethische autoriteit te eisen. Belangrijk hierbij was hun 

ondermijning van het biologisch determinisme, bijvoorbeeld door moederschap niet 

als een biologische maar als een ethische en culturele functie te zien waardoor ook 

niet-biologische moeders deze taak konden uitvoeren.292 Ook Koven en Michel 

stelden dat using political discourses and strategies that we have called “maternalist”, 

they [women] transformed motherhood from women’s primary private responsibility 

into public policy.293 Koven wees er eveneens op dat het maternalistische discours 

steeds in relatie tot andere discours ageert, zoals bijvoorbeeld burgerschap en 

klasse. Hierdoor kan er geen sprake zijn van maternalism als beweging op zich 

aangezien er verschillende politieke strekkingen en bewegingen dit discours kunnen 

hanteren.294 Onze analyse sluit hier dan ook bij aan, net zoals volgend punt. Vanuit 

de ervaring van het sociaal werk van deze vrouwenbewegingen eisten vrouwen ook 
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vaak het stemrecht als middel om het onrecht te kunnen bevechten waarmee ze 

geconfronteerd werden, zoals bijvoorbeeld armoede. De mannelijke politieke klasse 

had voor hen namelijk gefaald in het aanpakken van sociale problemen.295 Hoewel 

vrouwenbewegingen, feministen en parlementsleden hetzelfde maternalistische 

discours leken te hanteren, wijst de literatuur er wel op dat het gebruik door 

vrouwenactivisten en feministen tot doel had om de genderrollen te doorbreken.296 

In het Belgische parlement ontdekken we echter duidelijk de wens en overtuiging 

om de meeste vrouwen aan de haard te houden. 

6.3. In de schaduw van haar vleugels 

 Wanneer een vrouw in een normatief discours herleid werd tot een moeder 

voor haar kinderen en de gemeenschap en tot de steun en toeverlaat van haar 

echtgenoot, moeten we ook stilstaan bij zij die niet aan deze norm beantwoordden. 

6.3.1. Alleenstaande vrouwen 

 Hoe sprak het parlement over ongehuwde vrouwen, weduwen en kinderloze 

vrouwen? Als er vanuit het moederschap geijverd werd voor politiek burgerschap 

voor vrouwen, hoe zouden deze vrouwen dan volwaardige burgers worden? Eerder 

zagen we reeds hoe er via amendementen gepoogd werd om de politieke deelname 

van weduwen en alleenstaande vrouwen mogelijk te maken indien een voorstel tot 

algemeen vrouwenstemrecht niet in het verschiet lag.297 Zij konden namelijk niet 

terugvallen op de indirecte stem van een echtgenoot om hen te vertegenwoordigen. 

Jules Poncelet, christendemocraat, achtte in 1925 het ‘algemeen stemrecht’ voor de 

provincies contradictorisch omwille van de uitsluiting van vrouwen. Om tegemoet te 

komen, diende hij evenwel een amendement in waarbij, enerzijds, de man de kans 

zou krijgen om zijn echtgenote te vertegenwoordigen en, anderzijds, weduwen de 

mogelijkheid verwierven om hun families te vertegenwoordigen. Hij waardeerde de 

verantwoordelijkheden van een weduwe-moeder tevens meer dan deze van een 

alleenstaande man.298 
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Vanwege hun burgerlijke status genoten weduwen en alleenstaanden aldus een 

gelijke burgerlijke capaciteit als mannen maar welke waarde kregen zij in het 

parlement? Socialist Louis Pouille, sprak in 1902 over beide ‘groepen’ met veel 

respect: 

“La mère-veuve est peut-être la plus haute, la plus admirable et certainement la 

plus complète expression de la femme. Ayant toutes les responsabilités qui 

pèsent sur sa tête, livrée à tous les perils matériels et moraux, ayant pour les 

siens et pour elle à soutenir la lute pour la vie au milieu de toutes les difficultés, 

elle développe { un degré qu’aucun autre être n’égalera jamais son énergie 

morale, son ingéniosité intellectuelle, sa puissance de dévouement, de sacrifice, 

d’abnégation. C’est l’être le plus beau moralement de la création. 

Quant à la femme célibataire, ayant une capacité civile étendue, elle a plus 

souvent que les autres une plus large capacité d’action, une plus grande 

puissance intellectuelle, une puissance affective disponible qu’elle peut 

consacrer { la communauté.”299 

Paul Hymans, liberaal, benaderde alleenstaande vrouwen echter meer als vrouwen 

die teruggebracht moesten worden naar hun natuurlijk lot: 

“Et si l’on me dit, messieurs, que beaucoup de femmes ne connaissent point le 

charme et la douceur du foyer, eh bien, je réponds que la philanthropie et 

l’effort législatif doivent s’efforcer de leur créer cet intérieur et tâcher de les y 

retenir. Je sais, d’autre part, qu’il ne faut pas songer uniquement aux femmes 

mariées, qu’il fout penser auss aux femmes célibataires qui, manquant leur 

destinée naturelle, n’ont pas rencontré l’appui et la protection de l’epoux.”300 

Weduwen konden aldus terugvallen op hetzelfde discours van moederschap en 

traden absoluut niet in de schaduw van de ‘engel van de haard en natie’ aangezien zij 

hiervan juist de hoogste uitdrukking waren. Deze erkenning vonden we eveneens 

terug in de uitzonderlijke bepalingen van artikel 47 waarbij weduwen en weduwe-

moeders na WOI stemrecht verwierven.301 Op de vraag welke maatschappelijke 
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bijdragen van alleenstaande vrouwen de grootste aandacht genoten met het oog op 

de toekenning van haar politiek burgerschap, kunnen we niet echt antwoorden. 

Buiten bovenstaande referenties boden de bronnen ons niet veel meer aan. Het is 

natuurlijk niet zo dat ze uitgesloten werden van het vrouwenstemrecht omdat het 

maternalitisch discours overheerste. Uit de citaten blijkt duidelijk dat het 

maternalistisch discours getransponeerd werd op alle vrouwen en niet zozeer op de 

feitelijke moeders waardoor alleenstaande vrouwen ook zeker een rol toegewezen 

kregen in de gemeenschap. Denken we hierbij bijv. aan leerkrachten en de bijdrage 

aan de opvoeding van het kind. Moederlijke kenmerken verwachtte men in elke 

vrouw, vanwege haar ‘natuur’, te vinden en benut te zien, niet enkel aan de haard 

maar ook voor de maatschappij.  

6.3.2. Prostituees 

Aangezien er in het parlementaire discours een morele norm van de vrouw 

geschetst werd, vond de grootste zedelijke macht ter wereld302 haar tegenpool in ‘de 

prostituee’. Prostitutie was voor vrouwen het dreigbeeld van de ondergang en een 

strijdpunt voor vele vrouwenbewegingen, die de sociale functie van vrouwen in de 

verf zetten. Zoals we juist zagen, was vrouwenstemrecht voor deze sociale strijd een 

instrument tot verandering. Een instrument waar de prostituees, als de antithese 

van de parlementaire – en maatschappelijke – vrouwelijke norm van moraliteit en 

zeden, van werden uitgesloten.  

In 1920 bracht de commissie haar wijzigingsvoorstellen voor de gemeentelijke 

kiezerslijsten en gemeenteverkiezingen voor de Kamer waarbij onder andere de 

vrouwen die, ingeschreven op de controlelijsten der geprostitueerden, in huizen van 

ontucht verblijven303 uitgesloten werden. Dit tot tien jaar nadat ze van de 

controlelijsten geschrapt zouden zijn. Deze specifieke formule kozen de 

commissieleden aangezien ze de exclusie wilden beperken tot zij die onbetwistbaar 

gecontroleerd konden worden.304 Liberaal Adolphe Max amendeerde dit echter tot 

het volgende, waarbij zijn aanpassingen in het vet staan: 
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“de vrouwen of de meisjes, die zich openlijk en gewoonlijk aan ontucht 

overleveren en op de controlelijsten der geprostitueerden zijn ingeschreven; de 

onbekwaamheid blijft bestaan bij verandering van verblijf; zij vervalt van 

rechtswege 3 jaar na de beraadslaging van het college van burgemeester 

en schepenen, waarbij de afvoering van de inschrijving wordt bevolen.”305 

Max stelde dat het voorstel van de commissie teveel bepaald werd door hun angst 

voor willekeurigheid. Zou men kunnen stellen dat enkel vrouwen die verblijven in 

huizen van ontucht verachterlijk zijn, terwijl maar 12% van de prostituees 

verbonden waren aan zulke huizen? Zijn voorstel om de voorwaarde que la femme 

exclue se livrait notoirement et habituellement à la prostitution op te nemen moest er 

in zijn ogen voor zorgen dat een geviseerde vrouw niet ongewapend zou staan 

tegenover een mogelijke arbitraire, op basis van electorale belangen, inschrijving in 

het register, waarop tevens juridische controle gold. In wat volgt, biedt hij ons echter 

inzicht in de motivering om prostituees in eerste instantie niet toe te laten. 

“Je n’ignore pas qu’il est une théorie qui, au nom de je ne sais quelle liberté, 

revendique pour la femme le droit de disposer d’elle-même et de se vendre au 

passant si tel est son bon plaisir. C’est contre cette théorie que je m’élève. 

L’expérience de mes fonctions administratives m’a permis de juger de la 

profonde déchéance, de l’ignominieuse dégradation des filles, cartées pour la 

plupart sur leur propre demande, et auxquelles on voudrait aujourd’hui 

conférer des droits politiques. 

Le vote est obligatoire; le scandale de leur presence dans les bureau électoraux 

sera donc exigé par la loi elle-même. La caractère élevé que nous voulons 

donner à la function électorale sera bafoué. Vous infligerez aux femmes 

honnètes l’outrage de les confondre avec ces filles perdues; vous exposerez la 

pureté de jeunes filles de 21 ans à des contacts contre lesquels la pensée se 

révolte.”306 

Het beeld van de prostituees strookte aldus niet met de vrouwelijke norm van 

moraliteit en zedelijkheid die men door middel van het vrouwenstemrecht in de 
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politiek wou brengen. We lezen woorden als ‘verachterlijk’ en ‘degradatie van de 

eer’ waardoor de ‘andere’ vrouwen op een moreel voetstuk geplaatst werden. Max 

zei letterlijk dat dit niet het karakter was dat hij verbonden zag aan het stemrecht.  

Aangezien liberalen en katholieken op dezelfde lijn leken te staan – zo sprak Woeste 

vol lof over Max -, werd het voorstel goedgekeurd. Zesenveertig parlementsleden 

stemden echter tegen; een contrastem van de socialisten tegen de reglementerende 

benadering van prostitutie die geconsolideerd werd door deze maatregel. Zo sprak 

minister van justitie en socialistisch leider Vandervelde: 

“Toutefois, j’avoue avoir une grande repugnance { voter une texte qui consolide 

en quelque sorte le régime de la prostitution réglementaire. Nous sommes un 

des derniers pays de l’Europe qui ait conserve ce régime; partout ailleurs il a été 

remplacé par une organization qui se préoccupe de la santé publique, mais qui 

n’entraine pas l’abaissement legal de la femme.”307 

Hoewel hij duidelijk een verdediging opzette voor de belangen van betrokken 

vrouwen, verklaarde hij zich wel akkoord met Max dat vrouwen die zich berucht 

maakten en zich met regelmaat aan ontucht overleverden, zouden moeten 

uitgesloten worden van het kieskorps. Ook hij een construeerde op basis van 

moraliteit dus een onderscheid tussen vrouwen. Zijn collega Huysmans, tevens 

rapporteur, benadrukte dat de controlesystemen vaak tekort schoten. Hij deed een 

oproep aan de Kamer om zich niet te laten beïnvloeden door zogenaamde moraliteit 

maar om daarentegen de exclusies te baseren op strikt controleerbare gevallen. Een 

inschrijvingssysteem was namelijk zeer moeilijk te onderhouden en zou de hoge 

prostitutie - hier bemerken we eveneens de socialistische klassenstrijd - moeilijk of 

nooit kunnen bevatten. Tenslotte legt hij voor ons zeer mooi de dubbele moraal van 

deze maatregel bloot: 

“Si l'on inscrit les femmes sur les contrôles, pourquoi n'y inscrit-on pas aussie les 

hommes? Pourquoi toujours atteindre le sexe opprimé et pourquoi l'égoïsme des 

hommes s'arrête-t-il devant les hommes eux-mêmes.”308 
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Zijn boutade bleef echter onbeantwoord en de ingenomen posities ‘ter bescherming 

van de publieke moraliteit’ bleven overeind.  De Senaat keurde de nieuwe maatregel 

in het kieswetboek bovendien zonder enige discussie goed.309 De vernieuwing van 

n°10 van artikel 21 van het Kieswetboek had tevens tot gevolg dat prostituees niet 

verkiesbaar waren.310 

6.4. Nabeschouwing 

 Vooraleer we naar het laatste hoofdstuk gaan, willen we nog even een aantal 

tendensen met betrekking tot dit hoofdstuk duiden. Ten eerste zagen we de citaten 

niet in een chronologische volgorde aangezien we binnen onze afbakening 1886-

1948 geen afwijkingen terug vinden van het typerende maternalistische discours. 

Dat de jaren dertig hierin afwezig waren, heeft alles te maken met het toenmalige 

idee dat er over de theoretische kwestie van vrouwenstemrecht alles reeds gezegd 

was en het besef dat een opportuniteitskwestie de posities ten opzichte van 

provinciaal vrouwenstemrecht bepaalde. Deze standvastigheid en status quo 

onderstrepen des te meer de legitimerende kracht van het discours in het 

parlement. 

Vervolgens willen we ook aanstippen dat de vrouwelijke parlementsleden hetzelfde 

discours hanteerden als hun mannelijke collega’s en de vrouwenbewegingen, 

hetgeen we zagen in de petities. Omgekeerd vond er geen discourswijziging plaats 

bij de mannen wanneer de eerste vrouwen het parlement vervoegden.  

Tenslotte drong in het maternalistische discours ook de electorale strijd binnen 

waarbij de parlementsleden elkaar probeerden te ondermijnen door te stellen dat 

‘de anderen’ geen ‘echte’ emancipatie van de vrouw nastreefden. Socialist Troclet 

trok zo van leer tegen rechts: 

“Sans doute, nous, socialistes, sommes d’accord avec ceux qui disent si 

poétiquement que la femme est l’ange du foyer. Mais vous en tirez 

immédiatement cette conclusion fausse que la femme n’a rien { dire, tandis que 

nous, nous pensons qu’elle a des droits, et nous les avons toujours proclamés, 

nous n’avons pas vos préjugés { son égard. Mais si, { certains points de vue, elle 
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est encore asservie aux vieilles idées et { l’égoïsme de l’homme, ...; jusque 

maintenant, le parti catholique se contentait de favoriser cette situation, car 

cette puissance occulte de la femme au foyer était dans notre pays 

merveilleusement utilisée par les prêtres au profit des cléricaux et des 

conservateurs. Au fond, vous restez des adversaires de l’émancipation de la 

femme et si, aujourd’hui, vous réclamez le droit de vote pour elle, c’est 

simplement parce que vous espérez qu’ainsi vous pourrez mieux et plus 

facilement dominer politiquement le mari.”311 

In deze discussie ontdekken we opnieuw de gespannen relatie tussen politieke en 

burgerlijke gelijkheid. Zij die stelden principieel voor haar politieke gelijkheid te zijn 

maar hun stem nog naar de toekomst verschoven, argumenteerden dat deze tot 

stand moest komen in een geïntegreerde aanpak. Zonder een degelijke burgerlijke 

hervorming zou men namelijk de versmelting van haar private en publieke rol niet 

tot een goed einde kunnen brengen.312  
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7. Gelijkheid en verschil 

 Feministen bekritiseren klassieke burgerschapstheorieën waarbij een valse 

claim tot universalisme ongelijkheden in stand heeft gehouden. Echter, genuine 

equal citizenship, it is argued, has to embrace diversity.313 Nadat we burgerschap en 

de rol hierin van de ‘private en publieke sfeer’ bestudeerden, sluiten we deze 

scriptie af met aandacht voor de benaderingen van gelijkheid en verschil waarin we 

meermaals eerdere bevindingen zullen terugvinden. Deze overlapping wijst eens te 

meer op de samenhang van deze theorieën en concepten in discours over 

burgerschap en gender. 

7.1. Parlementaire constructies tussen gelijkheid en verschil 

 In ons theoretisch kader zagen we hoe Joan Scott de frequente denkfout 

ontleed over ‘gelijkheid’ en ‘verschil’, waardoor er tussen beiden een binaire of 

complementaire relatie getrokken wordt. Hierdoor gaat men voorbij aan de 

inherente relatie, namelijk dat er geen sprake zou zijn van ‘gelijkheid’ zonder 

‘verschillen’. Indien er geen ‘verschillen’ zouden zijn, zou er eenmaal geen eis 

moeten bestaan tot het bekomen van ‘gelijkheid’. De denkfout bestaat er dan in dat 

‘gelijkheid’ als tegenstelling van ‘verschil’ gezien wordt terwijl eigenlijk ‘sameness’ of 

‘identiek zijn’ het tegengestelde van ‘verschil’ is. ‘Gelijkheid’ wordt foutief 

geïnterpreteerd als ‘identiek zijn aan’. Eveneens is ‘ongelijkheid’, en niet ‘verschil’, 

het tegengestelde van gelijkheid. Als we dit specifiek toepassen op de ‘gelijkheid der 

seksen’ betekent dit niet dat er geëist wordt om vrouwen en mannen identiek aan 

elkaar te maken. De strijd voor gendergelijkheid heeft het breken van de 

machtsconstructie voor ogen die gepercipieerd-natuurlijke verschillen en socio-

culturele verschillen in een onveranderlijke norm gegoten heeft. Deze norm 

legitimeert voor de macht de eigenlijke ongelijkheid.314 Wanneer verschillen als een 

vaststaand gegeven beschouwd worden dan komt vaak ook de idee van 

‘gelijkwaardigheid’ boven. Aangezien ze ‘gelijkheid’ interpreteren als ‘identiek zijn’ 

is het aldus niet mogelijk om hiernaar te streven vanwege de zogenaamd 

onveranderlijke verschillen. Dit maakt het gebruik van de term ‘gelijkwaardigheid’ 

                                                        
313 Lister et al., Gendering Citizenship in Western Europe. New challenges for citizenship research in a 
cross-national context. p.10. 
314 Scott, "Deconstructing Equality-versus-Difference : or, the Uses of Poststructuralist Theory for 
Feminism." pp.43-44. 
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noodzakelijk om toch een brug te kunnen slaan tussen de ‘verschillen’ en gelijke 

kansen en rechten. 

 Welke betekenissen gaven de parlementsleden aan ‘gelijkheid’ en ‘verschil’? 

Maakten zij de denkfout die Scott ontmaskerde? Hoe keken zij dan naar de beoogde 

politieke gelijkheid tussen vrouwen en mannen? Leggen ze zelf contradicties in 

elkaars betogen bloot zoals Joan Scott dat deed betreffende de ideeën van de Franse 

Revolutie? 

Uit voorgaande twee hoofdstukken kunnen we al zeggen dat ze twee verschillende 

discours combineerden om de eis van vrouwenstemrecht te ondersteunen. Onder 

burgerschap zagen we de idee van stemrecht als een inherent recht van de burger, 

van de mens. Na de bevestiging van dit idee door het invoeren van het algemeen 

enkelvoudig stemrecht voor mannen werd de exclusie van vrouwen dan ook vaak 

veroordeeld omwille van de contradictie in het systeem. In hun menselijkheid waren 

vrouwen en mannen voor de parlementsleden zonder discussie gelijk, zonder 

interpretatie als ‘identiek zijn’. Parallel zagen we echter ook het belang van de 

‘gescheiden private en publieke sferen’ waardoor vrouwen en mannen elk een 

andere rol toegewezen kregen in de samenleving, gebaseerd op ‘natuurlijke’ 

verschillen. Expliciet en impliciet benadrukten parlementsleden het complementaire 

‘anders zijn’ van beide seksen. Hierbij was het hun gelijkwaardigheid en de nieuwe 

‘vrouwelijke’ wind in het parlement die gewenst werden. Leen Van Molle toonde aan 

dat ook bij vrouwenbewegingen deze combinatie van argumenten prominent 

aanwezig was in hun eis voor politieke rechten.315 Henk de Smaele ging in tegen de 

tegenstelling tussen gelijkheids- en verschildenken en wees ons erop dat beide 

discours zowel pragmatisch als ideologisch ingezet werden en door zogenaamd 

‘tegengestelde’ partijen.316 Dit algemeen verspreid gebruik van discours vonden we 

dan ook terug in onze bronnen. Het pragmatisch gebruik benoemde Eliane Gubin als 

‘utilitaristisch’ discours waarmee ze de parlementaire vraag bedoelde of nieuwe 

kiezers opportuun waren, een vraag die we onder het hoofdstuk burgerschap 

bestudeerd hebben. Wat wij hier ‘maternalistisch’ discours genoemd hebben, was 

                                                        
315 Van Molle, "De nieuwe vrouwenbeweging in Vlaanderen, een andere lezing." pp.380-381. 
316 de Smaele, "Het Belgische politieke discours en de 'eigenheid' van de vrouw aan het einde van de 
negentiende eeuw." pp.28 en 33. 
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voor haar ‘naturalistisch’ vanwege de ‘natuurlijke missie’ van de vrouw die steeds 

centraal gesteld werd.317 

Onze eerste twee hoofdstukken gaven ons al veel inzage in het parlementair 

gebruik van gelijkheids- en verschildenken maar onderstaande citaten vullen dit nog 

verder aan. 

7.1.1. Sameness  

 Halot, katholiek, zijn protest tegen vrouwelijke burgermeesters en schepenen 

zagen we reeds eerder, argumenteerde dat deze functie vrouwen zou hinderen in 

hun huishoudelijke taken. Markies Imperiali, katholiek, stelde dat ze nog steeds vrij 

waren om de functie al dan niet te aanvaarden. Halot zijn antwoord was zeer 

tekenend en verraadde zijn gedachtegang waarin hij gelijkheid verwarde met 

‘identiek zijn’ aangezien hij sprak over veranderen van geslacht. 

“Evidemment! Mais pourquoi ouvrir la voie à des actes qui ont quelque chose 

d'absurde et qui ne tiennent compte ni du rôle normal de la femme ni de sa 

constitution physiologique. ... [Hij citeert Berryer:] ... la loi, malgré sa puissance, 

ne peut changer une femme en homme.”318 

Ook Asou, liberaal, sprak een jaar eerder over assimilatie van de seksen als ware het 

dat vrouwen nu mannen zouden worden en omgekeerd; terwijl graaf Goblet 

d’Alviella, liberaal, het had over uniformiteit. 

“Mais la question est de savoir si la femme n'a pas son rôle spécial et distinct { 

jouer dans la société, plutôt que de l'assimiler à l'homme, en décrétant une 

égalité brutale entre les sexes.”319. 

“Mais, ce n’est déj{ plus l’égalité qu’on poursuit aujourd’hui, c’est, comme dans 

beaucoup d’autres domaines, l’uniformité. 

Il faut que la femme ait la même éducation, la même occupation, les mêmes 

ressources, les mêmes plaisirs, les mêmes aptitudes que l’homme et, si certains 

                                                        
317 Gubin, Choisir l'histoire des femmes. pp.112-115. 
318 Senaat, Parlementaire Handelingen. Halot, 24 augustus 1921, p.1156. 
319 Ibid. Asou, 13 april 1920, p.219. 
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féministes le pouvaient, ils feraient même disparaître ce qu’un humoriste 

anglais a ironiquement appelé: la regrettable petite différence entre les sexes! 

Soyons sérieux!”320 

Is de vrouw een politiek dier zoals de man, naar een uitspraak van Aristotes, vroeg 

liberaal Goblet d’Alviella. De psychologie der seksen antwoordde negatief maar hij 

benadrukte wel dat er geen inferioriteit optrad, ze waren ‘simpelweg anders’. Hierin 

vinden we het klassieke verhaal van rede naast emotie, man naast vrouw. De politiek 

werd gezien als een forum van rationaliteit en abstracte kwesties terwijl een vrouw 

hiervoor te emotioneel zou zijn en zaken te concreet wilde zien. Deze binaire 

constructie legitimeerde de mannelijke afbakening van het forum, van de politiek.  

“Quand il s’agit de déployer les qualités indispensables pour la gestion des 

affaires publiques, le calme le sang froid, l’esprit de logique et de suite, les 

previsions { longue échéance, l’impartialité ou du moins la faculté d’examiner 

sous toutes les faces les graves problèmes de la vie et du droit, ces qualités les 

retrouvons-nous au même degré dans le caractère féminin? La femme, devant 

les questions les plus délicates et les plus complexes de la vie publique, inclinera 

toujours à les trancher, moins avec la raison qu’avec le sentiment, c’est-à-

dire avec ce qui fait à la fois son charme et sa faiblesse. Sans doute, il faut faire 

au sentiment une certaine part dans l’élaboration des lois, mais il ne faut pas 

que cette part soit exclusive ou même prépondérante.”321 

In hetzelfde debat trok katholiek baron Pierre della Faille d'Huysse nochtans een 

logische conclusie uit de verbinding tussen stemrecht en individu, hoewel hij de 

vrouw liever enkel in haar specifieke rol zag. Zijn idee van verschillende rollen 

botsten voor hem niet met het idee van gelijkheid. 

“Mais j’estime qu’il est impossible de lui dénier le droit de prendre part aux 

scrutins électoraux du moment que l’on décrète que la capacité électorale est 

concédée à toute individualité, à toute unité humaine, à tout Belge âgé de 21 

ans. Dans ces conditions, je ne puis admettre que la femme soit tenue pour zéro 

et croirais illogique de ne pas lui accorder le droit de vote, estimant qu’au point 

                                                        
320 Ibid. le comte Goblet d’Alviella, 13 april 1920, p.216. 
321 Ibid. le comte Goblet d’Alviella, 13 april 1920, p.216. 
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de vue de son intellectualité, de sa capacité d’apprécier, de son bon sens, elle est 

certainement l’égale de l’homme.”322 

Maguette achtte het in 1925 onmogelijk om van gelijkheid te spreken ‘in de strikte 

zin van het woord’ waardoor hij de denkfout, beschreven door Scott, beging om 

gelijkheid te interpreteren als ‘identiek zijn’. Dat hij het allesbehalve wenselijk vond, 

doet ons eveneens vermoeden dat het gaat om een opvatting waarin gelijkheid werd 

beschouwd als seksen identiek maken.  

“Toutes ce mesures, celles-l{, d’autres du même genre, auront notre appui et, 

lorsque grâce à elles, la femme, civillement, intellectuellement, moralement, 

aura été mise sur un pied, - je ne dirai un pied d’égalité, car je crois que, au sens 

strict du mot, cette égalité n’est pas possible, pas plus qu’elle n’est 

souhaitable, - mais sur un pied d’équivalence avec l’homme, ce jour-là nous 

serons heureux de lui accorder le droit de vote.”323 

7.1.2. Équivalence 

In 1895 verdedigde Demblon zijn amendement voor gemeentelijk 

vrouwenstemrecht overduidelijk vanuit het denken van gelijkwaardigheid. Hij nam 

letterlijk afstand van de term ‘gelijkheid’ omdat hij deze niet vond passen bij hun 

verschillende maar gelijkwaardige rollen in de samenleving.  

“En proclamant l’égalité, ou pour mieux dire peut-être encore, l’équivalence 

des sexes, nous ne prétendons pas, comme les réactionnaires nous en prêtent 

sottement ou perfidement l’intention, que l’homme et la femme sont semblables. 

Mais c’est précisément parce qu’ils sont dissemblables, c’est-à-dire également 

utiles { la société, qu’ils sont égaux;...”324 

Socialist Louis Pièrard erkende in 1925 het ‘andere’ maar evenwaardige karakter 

van de vrouw en wilde daarom in stappen haar politieke gelijkheid bereiken. “Pour 

nous, la femme n’est ni supérieure ni inférieure { l’homme elle est autre, voil{ tout.”325 

                                                        
322 Ibid. le baron della Faille d’Huysse, 14 april 1920, p.237. 
323 Ibid. Maguette, 5 augustus 1925, p.435. 
324 Kamer, Parlementaire Handelingen. Demblon, 4 april 1895, p.1303. 
325 Ibid. Piérard, 26 februari 1925, p.764. 
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Tot in 1948 zou dit complementair denken stand houden, waarin de focus lag op de 

nieuwe inbreng van vrouwen aan de politiek. Zo ook bij katholiek senator Maria 

Baers. 

“Is het niet omdat u bewust zijt, op enige uitzonderingen na, van de belangrijke 

zending die de vrouw in ons land naast de man vervult, dat u haar politiek 

medezeggingschap wil verzekeren?”326  

Ondanks het persistente gelijkwaardigheidsdenken werd ook de connectie tussen 

gelijkheid en menselijkheid gelegd om vrouwenstemrecht te erkennen; de inherent 

rechterlijke benadering van stemrecht, gebaseerd op het gelijkheidsdenken. Het 

breken van de gelijkheid zou dan ook het inferioriteitsgevoel van vrouwen breken. 

“Elles pourront proposer et élire leurs propres mandataires afin de faire 

connaître leur volonté. Non pas pour vous combattre, Messieurs, mais afin de 

pouvoir, sur pied d’égalité avec vous, défendre leurs intérêts et leurs points de 

vue que vous pourriez peut-être perdre de vue et qui, certainements dans 

presque tous les cas, coïncideront avec les vôtres, puisque la vérité et l’équité ne 

sont ni masculins ni féminins, mais sont généralement humains. ... 

Ce droit de pouvoir porter un jugement débarrassera les femmes de ce 

sentiment d’infériorité qu’elles traînent depuis tant de générations et suite 

auquel elles se sont crues appartenir { une caste inférieure, de servantes.”327  

7.1.3. Franse Revolutie 

In 1902, tijdens de debatten over de gemeentelijke en provinciale 

kiezerslijsten, argumenteerde socialist Denis dat vrouwen en mannen gelijke 

rechten moesten bezitten en hij refereerde hiervoor naar de ideeën van de Franse 

Revolutie en Condorcet, die in 1790 schreef over stemrecht als natuurlijk recht en 

vrouwenstemrecht. Hierbij paste Denis de ideeën toe zonder de exclusie van 

vrouwen na de Revolutie in vraag te stellen;328 in zijn interpretatie gold er wel 

                                                        
326 Senaat, Parlementaire Handelingen. Baers, 19 maart 1948, p.708. 
327 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. De Riemaecker-
Legot, 19 februari 1948, p.361. 
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inclusie van vrouwen. Centraal stond het menselijk vermogen tot moraliteit en 

rationaliteit. 

“Les droits des hommes, dit-il [Condorcet], résultent uniquement de ce que ce 

sont des êtres sensibles susceptibles d'acquérir des idées morales et de raisonner 

sur ces idées. Aussi les femmes, ayant les mêmes qualités, ont nécessairement 

des droits égaux.”329 

Tijdens het debat over het al dan niet in overweging nemen van het wetsvoorstel tot 

grondwetsherziening in 1913, stelde Hymans, liberaal, vast dat er een contradictie 

optrad in het systeem van het algemeen meervoudig stemrecht. Zijn ontmaskering 

doet ons denken aan deze van Joan Scott met betrekking tot Frankrijk na de Franse 

Revolutie. Opmerkelijk is dat hij een machtsconstructie onderuit haalde maar niets 

zei over de exclusie van vrouwen waardoor hij bijdroeg aan de instandhouding van 

een andere constructie. Net zoals Scott confronteerde hij de theorie aan de basis van 

het systeem met de eigenlijke uitvoering. 

“La contradiction, vous allez la voir. Qu’a-t-on fait? On a commencé par donner 

le droit de suffrage { tout le monde, { tous les Belges indistinctement. On n’a 

exclu personne; on n’a voulu exclure ni les assistés ni les ignorants; tout le 

monde a été admis au droit de vote. Et alors, sur cette très large base égalitaire, 

on a édifié, comme de petities pyramides, certaines inégalités destinées à 

corriger les effets de l’égalité fondamentale. Quelles sont ces inégalités? 

La principale, c’est le vote supplémentaire donné au cens et { la propriété. ... 

Le suffrage universel est: tout le monde vote. Vous l’avez voulu. ... Que demande-

t-on? On ne demande pas de créer le suffrage universel, - il existe, - on demande 

purement et simplement d’égaliser le suffrage universel.”330 

Hymans spreekt uitdrukkelijk over tout le monde terwijl vrouwen in het systeem van 

algemeen meervoudig stemrecht geen stemrecht hadden. We schrijven nochtans 

1913, het idee van vrouwenstemrecht is al bijna twintig jaar eerder voor de eerste 

maal geopperd in het parlement. We weten echter ook dat de liberalen slechts voor 
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algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen wilden vechten. Het lijkt hier dan 

ook om een bewuste verzwijging te gaan. In 1900, in de toelichting van het 

wetsvoorstel tot hervorming van de gemeentelijke en provinciale kieslijsten – 

waaronder algemeen enkelvoudig stemrecht zonder onderscheid van geslacht –, had 

Vandervelde reeds gewezen op de construerende macht van een dominante klasse. 

Enkel dominatie had de soevereiniteit van de natie kunnen omzetten in een systeem 

met beperkingen. Algemeen meervoudig stemrecht accentueerde enkel de 

ongelijkheden, natuurlijk of artificieel, tussen de mensen.331  

Ook na WOI bleven de liberale ideeën van de Revolutie de parlementsleden volgen. 

Dit keer was het Colaert, katholiek, die er tegen fulmineerde om zijn parlementaire 

tegenstanders – en die van het vrouwenstemrecht in de grondwet – te beschamen. 

Hij verbond namelijk Napoleon, Willem II en de Franse Revolutie in hun harde 

positie tegen de toelating van vrouwen in de politiek. 

“Messieurs, il existe un caractère commun, presque un lien, entre le despotisme 

et la démagogie quand il s’agit de reconnaître aux femmes leurs droits 

politiques. Napoléon ne disait-il pas { Mme de Stael: “Les femmes ne doivent pas 

faire de politique.” ... 

Un autre tyran couronné, Guillaume II, ..., n’assigna-t-il pas aux femmes trois 

objets comme seuls dignes de leur sollicitude et de leur intérêt: l’église, la 

cuisine et les enfants? Ce qu’on a appelé les trois K332. ... 

A la proclamation des droits de l’homme et du citoyen, les femmes opposèrent la 

déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, basée sur les principes de 

la révolution même.  

Cette déclaration était due à Olympe de Gouges, qui fit valoir, entre autres, un 

argument qui lui fit payer cher son ardent féminisme: “La femme a le droit de 

monter { l’échafaud; elle doit avoir également le droit de monter { la tribune.”... 

Olympe de Gouges et ses courageuses compagnes Théroigne de Méricourt et 

Rose Lacombe insistèrent auprès de Chaumette, qui les rabroua en leur disant: 
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“Ne vous occupez pas de politique, allez plutôt tricoter des bas pour nos sans-

culottes.””333 

7.1.4. Gescheiden stembiljetten 

Op 3 maart 1920 stemden de kamerleden voor het gemeentelijk stemrecht 

sans distinction de sexe. Het was een akkoord van katholieken en socialisten maar 

kreeg ook steun van enkele liberalen zoals Hymans en Max. Socialisten Pièrard, Van 

Belle, Branquart en Brenez stemden tegen terwijl hun collega’s Hubin en Mathieu 

zich onthielden. Deze laatste twee wilden hiermee hun respect voor het akkoord 

tonen maar wilden vanuit persoonlijke overtuigingen niet pro stemmen.334 De 

politieke gelijkheid kwam echter de volgende dag reeds onder druk te staan door 

een amendement om gescheiden stembiljetten in te voeren. Liberalen Devèze, 

Neujean en de Selys Longchamps wilden verschillende kleuren voor en een aparte 

verzameling van de stembiljetten tijdens de eerste verkiezingen volgens het nieuwe 

kiessysteem. Xavier Neujean vond het persoonlijk niet kunnen dat de 

gemeenteraadsverkiezingen benaderd werden als een laboratorium. De 

gemeenteraden buigen zich over zware kwesties als het onderwijs en belastingen, 

zei hij, men dient er dan ook niet licht mee om te gaan. Daarnaast was hij geen 

voorstander van vrouwen in de politiek, hoewel hij wel burgerlijke gelijkheid nodig 

achtte. Echter, zo stelde hij, had de Kamer er anders over beslist en hij paste het 

experimenteel discours dan ook toe om het amendement te onderbouwen. Zulke 

scheiding van de stemmen zou klaarheid kunnen scheppen over het al dan niet 

verschillend stemmen door vrouwen. De waarnemingen zouden ons helpen om ons 

in de toekomst te kunnen heroriënteren. Indien, zo voegde hij eraan toe, zou blijken 

dat vrouwen er geen radicaal andere ideeën dan mannen zouden op na houden, kon 

deze conclusie mogelijk tot uitbreiding van het vrouwenstemrecht leiden. Daarom 

benadrukte hij dat het een eenmalige maatregel zou zijn.335   

Het amendement werd niet aangenomen maar er was een serieuze verdeeldheid 

over deze kwestie: 84 stemden neen, tegenover 62 pro en 3 onthoudingen. Zij die 

voor stemden, lauwerden de mogelijke sociologische resultaten en stelden dat het 
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stemgeheim niet geschonden zou worden aangezien geen enkele persoonlijke stem 

bekend zou zijn. Deze schending was een van de argumenten van de contra’s. 

Bijvoorbeeld in kleine gemeenten kon een stem gauw bekend geraken indien 

iedereen gelijk zou stemmen, zo zei christendemocraat Poncelet. Ten tweede ging 

het radicaal in tegen de geest van het pact om geen onderscheid van geslacht te 

maken. Het amendement zou het kiezerkorps namelijk verdelen. Vrouwen hebben 

het recht om te stemmen en om de resultaten mogen wij, als vertegenwoordigers, 

ons niet bekommeren, zei onder andere Renkin, katholiek minister van 

binnenlandse zaken. Eveneens zouden de resultaten te makkelijk vergeleken kunnen 

worden met deze van de wetgevende verkiezingen waardoor er politieke 

verdeeldheid zou kunnen ontstaan. Tenslotte stelde Poncelet vast dat er nog andere 

sociologisch interessante categorieën konden ingevoerd worden – gebaseerd op 

leeftijd, klasse, industrie of landbouw, platteland of steden... -, zelfs zoveel dat men 

kleuren te kort zou komen. Hun conclusie was dat het een manoeuvre was tegen 

toekomstige uitbreiding van het vrouwenstemrecht.  

Opvallend in deze discussie is de verdeeldheid van de socialisten over beide 

‘kampen’. Hoewel Vandervelde aarzelde, was hij wel gewonnen voor de 

wetenschappelijke insteek en ook Joseph Bologne pleitte voor. Hun collega’s Camille 

Huysmans en Georges Hubin waren echter tegen aangezien het botste met het 

principe van de eenheid van het kiezerskorps.336 Wanneer het principe van 

gelijkheid erkend was, stond men aldus niet meer toe dat verschillen nog als 

legitimatie voor een ongelijke constructie zouden dienen. Op 30 maart 1920 namen 

senatoren Flechet, Coullier de Mulder, Magnette, Schinler, Carpentier en Wiser, een 

analoog initiatief.337 Het was een samenwerking van enkele liberalen en socialisten 

maar opnieuw werd het verworpen op basis van dezelfde argumentatie als in de 

Kamer.338 In 1945 probeerde liberaal Jean Rey het opnieuw in een vergadering van 

de middenafdeling over de wetsvoorstellen voor wetgevend vrouwenstemrecht 

maar de commissie verwierp met gekende argumentatie het amendement.339 
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7.2. Natuur en cultuur 

 Wanneer parlementsleden spraken over ‘gelijkheid’, ‘ongelijkheid’ en 

‘verschillen’, welke aard schreven ze dan hieraan toe? Was het voor hen een kwestie 

van natuur of een socio-culturele constructie waarin verandering mogelijk was?  

Hoe benaderden ze sekseverschillen? Onder het hoofstuk over private en 

publieke sferen zagen we de nadruk op de verschillende genderrollen die als 

natuurlijk beschouwd werden. Impliciet onthullen ze hierdoor de idee dat 

sekseverschillen natuurlijk zijn. Enerzijds konden tegenstanders van het 

vrouwenstemrecht deze dan inzetten als legitimatie voor de exclusie van vrouwen 

maar anderzijds argumenteerden voorstanders ook dat er geen enkel bewijs was 

voor de vermeende inferioriteit van het vrouwelijke geslacht. Deze overlapping 

kunnen we verklaren vanuit hun focus op het ‘anders zijn’ en aldus de idee van 

gelijkwaardigheid die ze cultiveerden via de verdeling over haard en forum. Hoewel 

men vaak besefte dat de burgerlijke en politieke ongelijkheid door de institutionele 

macht geconstrueerd en in stand gehouden werd, kunnen we niet stellen dat ze zich 

ook bewust waren van de constructieve kracht achter de typische gegenderde 

verschillen. Niemand ontkende bijvoorbeeld de fijngevoeligheid van een vrouw. De 

verschillende benadering van voor- en tegenstanders moeten we dus eerder zoeken 

bij de idee van gelijkwaardigheid, maar ook bij opportunistische belangen.  

Met betrekking tot intellectualiteit en onderwijsresultaten was men het meest 

bewust van de onderdrukkende invloed van de institutionele macht. De 

voornaamste werken concludeerden dat het onmogelijk was om a priori directe 

bewijzen af te leiden uit anatomische, psychologische, fysieke en historische 

observaties over de zogenaamde intellectuele inferioriteit van de vrouw, zo stelde 

Denis in 1895. Voor hem kon enkel ervaring zich hierover uitspreken en hij prees de 

geleverde inspanningen van de tweede helft van de negentiende eeuw. Hierdoor 

toonden vrouwen aan dat ze een zeer hoge graad van wetenschappelijke 

ontwikkeling konden halen. Denis zijn persoonlijke ervaringen als professor hadden 

bijgedragen aan zijn ideeën en tot het verlaten van de idee van de onuitwisbare 

inferioriteit van de vrouw, naar het werk van Auguste Comte en Proudhon. Hij zag 

het gemeentelijk stemrecht dan ook als een ultiem middel om de gedachten van 
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vrouwen uit te breiden buiten de familiesfeer opdat ze de kunde van abstractie en 

veralgemening zou kunnen ontwikkelen.340  

In 1919 verdedigde ook katholiek Woeste de capaciteit van vrouwen, die hij reeds 

bewezen vond in verschillende domeinen. 

“Ne dites donc pas que la capacité manque { la femme. Ne cherchez pas { 

exclure la femme des grandes bonnes oeuvres publiques. Elle se distingue déjà 

dans les oeuvres privées, dans les oeuvres libres, dans les oeuvres humanitaires, 

dans les oeuvres charitables. Elles y deploient les meilleures et souvent les plus 

brillantes qualités, tandis qu'ailleurs, dans d'autres sphères, dans les salons, par 

exemple, elles contribuent à donner à notre société ce degré d'urbanité qui 

faisait l'ornement de notre civilisation avant la guerre affreuse que nous venons 

de traverser.”341 

Eveneens bekritiseerde Carton de Wiart het blind staren op het vermogen tot 

abstractie en de negatieve houding ten opzichte van emotionele gevoeligheid bij 

vrouwen. Let wel, deze typering werd niet in vraag gesteld. 

“L’honorable M.Persoons, ..., nous a dit: Oubliez-vous que la femme est un être 

de sentiment plutôt qu’un être de raison. C’est exact. Et le professeur Hallé avait 

déj{ dit que la femme est la partie nerveuse de l’humanité, tandis que l’homme 

est la partie musculaire. Mais quoi? Ne savons-nous pas que, dans la vie sociale 

comme dans la vie domestique, ce rôle combiné et coordonné de la force et du 

sentiment, de l’énergie et du coeur, c’est la vérité, c’est la loi de la vie elle-

même?”342 

De socialisten schreven als eerste de volstrekte gelijkheid van man en vrouw 

in hun programma en introduceerden dit beginsel op deze manier in het parlement. 

In 1901 bracht de middenafdeling verslag uit over het wetsvoorstel voor 

gemeentelijke en provinciale kiezerslijsten, zonder onderscheid van geslacht, waarin 

ze duidelijk niet geloofde in een toepassing van deze gelijkheid.  

                                                        
340 ———, Parlementaire Handelingen. Denis, 4 april 1895, p.1261. 
341 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. Woeste, 27 
maart 1919, p.150. 
342 Ibid. Carton de Wiart, 9 april 1919, p.200. 
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“Volstrekte gelijkheid voor beider kunne, met hare redelijke en 

maatschappelijke, politieke en huishoudkundige gevolgen, zou het christen 

stelsel vervangen, waarbij de ingerichte familie tot grondslag dient van de 

menschelijke samenleving en waarbij die inrichting der familie gesteund is op 

de feiten en wetten der natuur zelve.”343 

Het christen stelsel werd als een vaststaand gegeven aangenomen waarvan de 

succesvolle toepassing voor hen reeds bewezen was door de verspreiding ervan 

over de wereld. De commissie zag het stelsel als natuurlijk en aldus onveranderlijk. 

De zogenaamde typische eigenschappen van de vrouw maakten volstrekte gelijkheid 

onmogelijk; gelijkheid en verschil worden hier in een binaire relatie gegoten.  

“Het teeder gestel der vrouw, de gewone aard van hare verstandsvermogens, 

hare moederlijke zending, vergen dringend bescherming vanwege den man, en 

eenen gansch bijzonderen eerbied, die onmogelijk kunnen strooken met 

toepassing van volstrekte gelijkheid voor beider kunne.”344 

Liberaal Hymans ontleedde voor ons reeds de contradictie van het algemeen 

meervoudig stemrecht maar in hetzelfde betoog stond hij eveneens stil bij het 

concept gelijkheid. Uit zijn citaat leren we dat wettelijke gelijkheid niet ondermijnd 

moest worden door het ontbreken van perfecte gelijkheid in de wereld.  

“L’égalité parfaite ne se découvre nulle part. On ne la rencontre ni dans le 

monde physique ni dans la nature humaine, ni parmi les choses, ni parmi les 

hommes. 

Cependant toutes les sociétés humaines, toutes les civilisations, ont une base 

nécessaire d’égalité, renferment une certaine dose, une certaine quantité 

fondamentale d’égalité. ... 

Ces droits, je le répète, la Constitution les reconnaît également à tous, sans 

distinguer entre eux. C’est l’actuel patrimoine égalitaire des Belges. ... 

                                                        
343 Kamer, Parlementaire Stukken. Nr.257, 31 juli 1901, p.14. 
344 Ibid. Nr.257, 31 juli 1901, p.14. 
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L’enchevêtrement des intérêts, dans nos sociétés si compliquées, ne crée-t-il pas 

entre les citoyens une interdépendance et une solidarité qui fortifient la notion 

de l’égalité?”345 

We zien verschillende benaderingen van ‘gelijkheid’ circuleren waarbij we de 

denkfout ontdekken maar eveneens ‘gelijkheid’ onderscheiden als een politiek doel 

om ongelijkheid te breken. Enerzijds lezen we dat gelijkheid niet bestaat in de 

fysieke wereld en de samenleving waaruit we afleiden dat men gelijkheid opnieuw 

verwarde met sameness. Anderzijds zag men burgerlijke en politieke ongelijkheid 

niet als deze natuurlijke en sociale ongelijkheid, het was namelijk een constructie 

van de samenleving zelf en constructies konden gebroken worden. We vinden dit 

reeds terug in 1893 in het discours van Paul Janson. Let er eveneens op hoe hij 

stelde dat burgerlijke gelijkheid reeds bestond terwijl dit voor vrouwen zeker nog 

niet het geval was. 

“Nous rêvons, dites-vous, l’égalité sociale. Pure chimère pure utopie! Mais, 

messieurs, nous l’avons dit cent fois: Nul, si puissant qu’il soit, ne pourrait faire 

régner sur la terre une égalité complète, et il serait absurde d’espérer arriver { 

un pareil résultat! Mais il y a une chose qui est désormais acquise à la 

civilisation et { l’humanité: c’est l’égalité civile. Il y en a une autre qui a fait son 

chemin dans le monde et qui s’imposera malgré toutes les résistances: c’est 

l’égalité politique.”346 

Wanneer parlementsleden ijverden voor vrouwenstemrecht beargumenteerden ze 

deze eis van gelijkheid vanuit de menselijkheid. Iedere mens had het recht om te 

participeren aan de politiek. In deze betekenis hield niemand rekening met 

verschillen want hierin konden ze niets legitimeren. De idee van complementaire 

‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ verschillen bleef echter wel overeind. Eugène Berloz, 

socialist, volgde zelf de idee van een graduele toekenning van stemrecht aan 

vrouwen opdat zij voorbereid het politiek toneel zou betreden maar benadrukte wel 

haar recht vanuit haar menselijkheid. 

                                                        
345 ———, Parlementaire Handelingen. Hymans, 24 januari 1913, p.441. 
346 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. Janson, 14 maart 
1893, pp.77-78. 
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“Aujourd’hui, écrit M.Ernest Lavisse, le préjugé s’affaiblit. Une vérité se fait jour. 

Oh! elle est bien simple! Mais les vérités simples sont celles que l’on découvre les 

dernières. La vérité, c’est qu’une fille a, comme un garçon, une intelligence. Si les 

aptitudes et les penchants des intelligences masculine et féminine sont 

différents, cela ne veut pas dire que la seconde soit inférieure à la première. Cela 

veut dire qu’elles se complètent l’une l’autre, pour composer ensemble 

l’intelligence de l’humanité. 

La vérité, c’est qu’une fille a, comme un garçon, un coeur qui aimera, se réjouira, 

souffrira. Même la part de souffrance réservée à la fille est la plus forte. ... 

Donc hommes et femmes sont égaux en humanité.”347 

Vooral ten opzichte van de burgerlijke ongelijkheid groeide het bewustzijn 

dat dit een machtsconstructie was die diende gebroken te worden. De manieren 

waarop parlementsleden deze burgerlijke gelijkheid wilden nastreven, brengt ons 

opnieuw bij de relatie tot politieke gelijkheid. Ofwel was vrouwenstemrecht het 

middel bij uitstek aangezien vrouwen dan zelf zouden bijdragen aan de 

hervomingen. Ofwel had juist deze burgerlijke ongelijkheid tot gevolg gehad dat 

vrouwen niet degelijk voorbereid waren voor de politiek; burgerlijke gelijkheid 

stond hier bovenaan het lijstje. Dit bleef zo tot 1948. De parlementaire vrouwen 

waren zich in hun laatste betogen zeer bewust van welke strijd hen nog te wachten 

zou staan. 

“Nous savons que ce ne sera pas la fin de notre lutte. Nous n’avons pas la sottise 

de nous imaginer que le droit de vote constitue le dernier droit que nous ayons à 

conquérir. Nous savons que dans le domaine civil ainsi que dans le domaine 

économique nous devons conquérir notre égalité comme en matière politique. ... 

Mais nous sommes convaincues aussi que l’égalité politique constitue le premier 

pas dans cette voie.”348 

De uitzonderlijke tegenstemmen waren in principe niet tegen vrouwenstemrecht 

gekant, maar prefereerden burgerlijke gelijkheid als belangrijkste parlementair 

werkpunt om vrouwen te helpen. Dit discours was nog zeer nauw verbonden met de 

                                                        
347 Ibid. Berloz, 3 april 1919, p.185. 
348 Ibid. Blume-Grégoire, 24 oktober 1945, p.317. 
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idee dat vrouwen onverschillig stonden tegenover politiek en het meeste belang 

hechtten aan het oplossen van de burgerlijke ongelijkheid waarmee ze in het 

dagelijkse leven geconfronteerd werden. 349    

De machtsconstructie van ongelijkheid wordt ook gedragen door de sociale relaties 

van en subjecten zelf.350 Het zit verankerd in alle niveaus van de samenleving, zoals 

economie. De zogenaamde zwakte van de vrouw werd genormaliseerd om er 

exclusie op te kunnen bouwen.  

“La femme moderne n’est-elle pas encore trop souvent une opprimée? 

(Nouvelles approbations sur les mêmes bancs.) Dans la vie familiale comme 

dans les relations sociales, n’apparaît-elle pas généralement comme une 

subalternisée? Rencontre-t-elle toujours et partout la sollicitude et le respect 

auxquels elle a droit? 

Au point de vue économique, n’a-t-on pas à spéculer sur sa faiblesse pour lui 

imposer, dans la grande comme dans la petite industrie, les plus bas salaires et 

les labeurs les plus insalubres et les plus malsains, tel celui des malheureuses 

intoxiquées des usines de soies arificielles? ... 

Nous seconderez-vous quand nous vous demanderons d’abolir, a tant de points 

de vue, l’inégalité qui subiste entre les sexes, ... Il y a dans notre Code et dans 

notre législation des dispositions qui sont d’un autre âge et d’une autre 

civilisation; il faut abroger tout ce qui est contraire { l’égalité des sexes au point 

de vue juridique, au point de vue économique et au point de vue social. ... 

Oui, c’est dans une vue sociale d’ensemble, sous l’aspect d’une action vaste et 

profonde, qui commence par la réforme de nos mentalités et de nos moeurs, se 

continue dans la modernisation de notre statut juridique et se couronne par la 

consécration de l’égalité economique et morale, politique et sociale des sexes, 

qu’il faut envisager le problème des droits de la femme.”351 

We concluderen dat ze enerzijds de socio-culturele machtsconstructie van 

burgerlijke en politieke (on)gelijkheid (h)erkenden maar de basis voor deze 

                                                        
349 Senaat, Parlementaire Handelingen. Missiaen, 19 maart 1948, p.705. 
350 Scott, "Gender : A Useful Category of Historical Analysis." p.1067. 
351 Senaat, Parlementaire Handelingen. Lekeu, 5 augustus 1925, p.431. 
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constructie bleef anderzijds nog steeds de overtuiging dat de natuurlijke fysieke 

wereld die genderverschillen en –rollen als natuurlijk verklaarde. In hun ‘anders 

zijn’ werd de bekwaamheid van vrouwen erkend maar vrouwen bleven het 

emotionele element in de samenleving tegenover de ‘mannelijke’ rede. 

7.3. Wetenschappen 

 Het parlementaire denken is steeds beïnvloed door tendensen van buitenaf 

wat niet verwonderlijk is aangezien het parlement de vertegenwoordiging van de 

natie behoort te zijn. Voor onze periode was de maatschappelijke aandacht voor en 

ontwikkeling van wetenschappen een belangrijke speler binnen het discours. Vooral 

biologische en sociologische ideeën waren bepalend voor de visies op gelijkheid en 

verschil, in dit geval met betrekking tot de seksen. In het vorige hoofdstuk zagen we 

reeds de invloed van het werk van Le Play op de politieke institutionalisering van 

het model van ‘gescheiden sferen’, door zowel de katholieken als liberalen die toen 

de politieke klasse vormden. We zullen hier nog stilstaan bij de wetenschappelijke 

invloed op het maternalistische denken en de theoretici achter de Belgische 

Werkliedenpartij. 

7.3.1. Maternalisme 

 Henk de Smaele bestudeerde het politieke discours met betrekking tot 

vrouwenkwesties als arbeid, toegang tot het medische beroep en stemrecht. Hij 

stelde vast dat het beeld van de vrouw als emotioneel, zacht en zorgzaam versterkt 

werd door de opkomst van een nieuw wetenschappelijk en, in in haar zog, politiek 

paradigma van holisme in de context van een groeiende aandacht voor de sociale 

wetgeving. Deze holistische visie zag de samenleving zoals een complex biologisch 

organisme van groepen en cellen en niet meer als een som van autonome 

individuen, dit was het atomische liberale paradigma van de negentiende eeuw 

geweest. Voor WOI zou echter holisme de prominente plaats in het debat innemen. 

Beide paradigma’s overstegen partijgrenzen. Het oude paradigma rekende op bijval 

van doctrinair-liberalen en ‘conservatieve’ katholieken terwijl het holisme populair 

was bij de progressief-liberalen, socialisten en christen-democraten.352 De 

verscheidene parlementaire argumenten over de gelijkwaardigheid van de seksen 

                                                        
352 de Smaele, "Het Belgische politieke discours en de 'eigenheid' van de vrouw aan het einde van de 
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en de onmisbare harmonie ertussen kunnen we onder het holisme plaatsen. De 

samenleving werkte namelijk op haar best wanneer alle ‘cellen’ hun functie tot een 

goed einde brachten.  

‘Solidarisme’ was een politieke vertaling voor dit organisch denken waarbij de 

familie de sociale basiseenheid was van de samenleving en ‘mannelijke’ en 

‘vrouwelijke’ functies en plichten het politieke programma moesten ondersteunen. 

Het was een Franse doctrine van republikeinse politici en intellectuelen die tot doel 

had: sociale harmonie als antidote voor de klassestrijd, sociale hervormingen en 

onderwijs voor het volk. Het werd versterkt door een geloof in nieuwe moraliteit op 

basis van de familie en genderspecifieke functies. Een grote naam en zeer invloedrijk 

denker, onder andere voor socioloog en socialist Hector Denis, voor het biologisch 

en sociologisch denken over de seksen was positivist Auguste Comte. Kaat Wils 

benadrukt dat zijn misogyne reputatie slechts deels gestaafd wordt door zijn werk. 

Vanaf 1848 idealiseerde hij vrouwen en speelden zij een cruciale rol in zijn blueprint 

van de positivistische samenleving.  Deze rol was eerder semi-publiek aangezien 

Comte vrouwen uitsloot van de klassieke publieke sfeer – politiek bestuur en 

economie – maar wel het Ancien Régime salon nieuw leven wilde in blazen. Hier 

zouden vrouwen hun morele en beschavende invloed op de publieke sfeer laten 

gelden waarbij hun ‘vrouwelijke’ eigenschappen van nurturing, love, and empathy 

essentieel waren. Hun specifieke aanleg hiervoor wilde hij versterken door 

encyclopedisch onderwijs met eveneens aandacht voor een bergip van geschiedenis 

en wetenschappen. Enerzijds gaf hij vrouwen een grotere rol maar tegelijkertijd lag 

hij hen het stilzwijgen op. Beide houdingen steunden op fundamenteel biologische 

en sociale verschillen. De theorie van een groeiende biologische differentiatie droeg 

aldus bij aan het positioneren van moederschap als de belangrijkste sociale functie 

voor vrouwen.353  

De culturele autoriteit die natuurwetenschappen genoten in de tweede helft van de 

negentiende eeuw versterkten de invloed van sekseverschil als een biologisch, en 

complementair, verschil. De zogenaamde afwezigheid van waarden in de term 

nature leidde ertoe dat nature een ongeleid projectiel was in debatten over de 

                                                        
353 Kaat Wils, "Science, an Ally of Feminism? Isabelle Gatti de Gamond on Women and Science," 
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seksen. Het kleinere vrouwelijke brein kon de zogenaamde intellectuele inferioriteit 

onderbouwen om vrouwen toegang te ontzeggen tot specifieke functie. Fysieke 

inferioriteit kon echter ook in het voordeel van vrouwen aangewend worden zoals 

het argument dat de ontwikkeling van het vrouwelijk brein een culturele oorzaak 

had. Het was dan het gebrek aan degelijk meisjesonderwijs dat de ontwikkeling van 

het brein vertraagd zou hebben.354 We ontdekten de flexibiliteit van wetenschappen 

en een maternalistisch discours dan ook in onze parlementaire bronnen waar 

partijgrenzen en pro- en contrastemmen overstegen werden. 

7.3.2. Belgische Werkliedenpartij 

 In 1895 verklaarde Emile Vandervelde dat hij net zoals zijn collega Denis een 

leerling geweest was van Proudhon en Auguste Comte en vijandig had gestaan 

tegenover politieke rechten van de vrouw. Hij zei dat hij blind geweest was door zijn 

bourgeois leven waardoor hij niet gezien had welke ervaringsgelijkheid tussen 

arbeidsters en arbeiders in hun dagelijkse leven gold en dit zonder gelijke 

rechten.355 In 1902 verwees hij uitgebreider naar de verscheidene ‘socialistische 

vaders’, naar analogie met de kerkelijke vaders, en hun visies over het huwelijk en 

gelijkheid tussen de seksen. Dit idee van gelijkheid tussen de seksen veroordeelde 

de onderdrukking die gold onder de Kerk en in stand gehouden werd door de 

economische conjunctuur. De economische afhankelijkheid van vrouwen werd door 

Proudhon in een dilemma gegoten: ménagère ou courtisane. De arbeidster had 

vanwege haar economische inferioriteit geen andere opties en voor beide zou ze 

wettelijk onderdrukt worden. Via prostitutie zou ze onder abominabele 

reglementeringen vallen en niet langer als een mens benaderd worden. Als gehuwde 

vrouw viel ze echter onder de maritale macht en bij misbruik hiervan voorzag de 

Code Civil niet in haar bescherming. Om aan te tonen dat de Belgische socialistische 

parlementsleden niet alleen stonden in hun eis voor vrouwenstemrecht refereerde 

Vandervelde naar deze ‘socialistische vaders’. Zo citeerde hij uit het manifest van 

1830 van Franse volksvertegenwoordigers Bazard en Enfantin, leiders van l’ecole 

sainte-simonienne. 
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“Les saint-simoniens viennent annoncer leur affranchissement définitif, leur 

complète émancipation, mais sans prétendre pour cela abolir la sainte loi du 

mariage proclamée par le christianisme: ils viennent, au contraire, pour 

accomplir cette loi, pour lui donner un nouvelle sanction, pour ajouter à la 

puissance et { l’inviolabilité de l’union qu’elle consacre. 

Ils demandent, comme les chrétiens, qu’un seul homme soit uni { une seule 

femme; mais ils enseignent que l’épouse doit devenir l’égale de l’époux.”356 

Hij vond deze doctrine ook terug in alle andere socialistische scholen zoals bij 

Fourier, Robert Owen en Karl Marx. Zowel op nationale als internationale 

congressen van de socialisten bemerkte hij geen onenigheid over dit punt en in 1891 

werd het voorstel van Jean Volders op het Brusselse Congres van de Tweede 

Internationale met enthousiasme gestemd. 

“Le congrès invite les partis socialistes et ouvriers de tous les pays { affirmer 

énergiquement dans leurs programmes l’égalité complète de deux sexes et { 

demander: 

 1° Qu’on concède { la femme les mêmes droits civils et politiques qu’{ l’homme; 

2° L’abrogation de toutes les lois qui placent la femme en dehors du droit 

commun et public.”357 

In 1894 had de BWP haar standpunten over de gelijkheid tussen vrouwen en 

mannen bezegeld in het Charter van Quargnon.358 

 Reeds in de eerste decennia van de negentiende eeuw was het 

vroegsocialistische maatschappelijk denken bezig met de betekenis van 

vrouwelijkheid en mannelijkheid. Voor saint-simonisten en fourieristen was de 

mens man én vrouw aangezien ze essentieel complementair waren volgens hen. Ze 

erkenden de verschillen tussen de seksen als natuurlijk maar als sociaal en 

intellectueel evenwaardig. Uit deze gelijkwaardigheid konden volgens hen beide 
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seksen deelnemen – naar eigen vermogen - aan alle aspecten van de samenleving 

zonder een te strikt onderscheid tussen een ‘vrouwelijke private sfeer’ of een 

‘mannelijke publieke sfeer’. De overtuiging dat vrouwen het ‘andere’, zoniet het 

‘zwakkere’, geslacht waren, leidde ertoe dat voor hen sociale en politieke gelijkheid 

een antwoord moest zijn op de noodzaak aan bescherming voor dit ‘andere’ 

geslacht.359 De Belgische ‘radicalen’ – een term die een politiek-ideologisch 

heterogene groep aanduidde – van het midden van de negentiende eeuw stelden 

echter de traditionele sekseverhoudingen en sekseverschillen niet in vraag. Dit 

weerhield hen er niet van om over gelijkheid te spreken – ze maakten aldus niet de 

denkfout door Scott ontmaskerd: “Viriliser la femme serait aussi ridicule 

qu’efféminiser l’homme. Égalité n’est pas similitude,” zo schreef Le Débat social op 15 

september 1844.360  

Met de opkomst van het proudhonisme en haar invloed op de Eerste Internationale 

stonden vrouwenkwesties niet meer zo hoog op de socialistische agenda. Prouhon 

zijn ideeën waren dominant in de jaren 1860 en konden niet gecatalogeerd worden 

als ‘vrouwvriendelijk’. Het was zijn overtuiging dat vrouwen zowel psychisch, fysiek 

als moreel inferieur waren aan mannen en hij formuleerde dit als een ‘natuurwet’: 

3x3x3=27 en 2x2x2=8. Op alle drie de vlakken waren twee mannen namelijk drie 

vrouwen waard wat globaal betekende dat één man drie vrouwen waard was. Een 

stem van de man was dan ook meer waard dan deze van de vrouw. Aangezien 

Proudhon in de vrouw ook positieve waarden erkende – schoonheid van lichaam en 

geest, standvastigheid, geduld, toewijding ... – die evenwel slechts het complement 

vormden van deze van haar man, kon hij niet anders dan de noodzakelijke 

samenwerking van vrouw en man erkennen. Echter, het huwelijk en het gezin waren 

een harmonie die enkel intact kon blijven door de ondergeschiktheid van de vrouw 

en door haar afwezigheid in het arbeidsproces.361  

In de jaren 1890 ging er meer aandacht naar de politieke en sociale rol van de vrouw 

en haar plaats op de arbeidsmarkt. Het Tweede Internationale congres in Brussel, 

1891, getuigde dan ook van speeches voor gelijke politieke rechten, waaronder 
                                                        
359 Hans Moors, "De drempels van de droom. Vrouwen, vrouwelijkheid en socialisme (1830-1870)," 
in Begeerte heeft ons aangeraakt. Socialisten, sekse en seksualiteit, ed. Nele Bracke, et al. (Gent: 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen en Amsab, 1999). p.31. 
360 Ibid. p.47. 
361 Peiren, "Socialisme en vrouwenbeweging in de tweede helft van de 19de eeuw." pp.64-65. 
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vrouwenstemrecht. Ook hier vinden we de verschillende menigen over de best te 

volgen methode. Iedereen was akkoord dat er nood was aan de sociale, economische 

en politieke bewustwording van de vrouwen. Enkel de manier waarop stond ter 

discussie.362  

Tussen 1893 en 1901 en vanaf 1907 eiste de BWP ook het vrouwelijk algemeen 

stemrecht. De naoorlogse angst voor een christelijke, antisocialistische 

vrouwenstem bracht de vrouwenkwestie binnen de BWP echter een slag toe.363 Ook 

de prioriteit van de klassestrijd boven de emancipatie van de vrouw had de 

aandacht in het interbellum opnieuw afgezwakt, een socialistisch discours 

gebaseerd op het denken van Marx. Slechts een breuk van het kapitalisme zou 

gelijkheid tussen vrouwen en mannen tot gevolg kunnen hebben. Paule Verbruggen 

stelt echter ook de vraag of het niet een retorische façade was voor de inkapseling 

van het ‘burgerlijke vrouw-aan-de-haard-ideaal’. De meeste socialisten 

beschouwden haar ‘haard’ eveneens als de vrouw haar ‘natuurlijk biotoop’ waar ze 

zich als moeder en echtgenote voluit kon ontwikkelen.364 Onze analyse van de 

parlementaire debatten ondersteunt deze laatste stelling met betrekking tot het 

vrouwenstemrecht. 

7.4. Nabeschouwing 

 ‘Natuurlijke’ verschillen bleven hardnekkig overeind staan, zowel in het 

discours van voor- en tegenstanders van vrouwenstemrecht als van de verschillende 

partijen. Dit betekende niet dat er geen bewustzijn groeide over de socio-culturele 

onderdrukking van vrouwen op politiek en burgerlijk vlak maar de onderliggende 

‘natuur’ bleef onaangeroerd. De politieke macht had door haar bestuur de 

maatschappelijke achterstand van vrouwen in de hand gewerkt op basis van deze 

‘natuurlijke’ verschillen. De ideeën van gelijkheid en gelijkwaardigheid stonden dan 

ook naast elkaar en vulden elkaar aan in de argumentatie voor vrouwenstemrecht. 

Hierdoor kunnen we niet echt spreken van een dilemma, de voorstanders vonden 

dat vrouwen het recht hadden als mens én als vrouw. Al bleef de nadruk op haar 

‘vrouw zijn’, ‘moeder zijn’ en gelijkwaardigheid de grootste. Sinds de bezegeling van 

                                                        
362 Ibid. p.70. 
363 Ibid. pp.77-78. 
364 Verbruggen, "Het land waar de vrouw een mens is. De visie van de socialisten op gezin, huwelijk 
en seksualiteit van het interbellum tot vandaag.." p.81. 
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het algemeen enkelvoudig stemrecht kon het parlement hen individueel het 

stemrecht niet ontkennen maar door de focus op moederschap verwierven 

Belgische vrouwen het stemrecht vooral voor haar familie en de samenleving.  
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8. Conclusie 

 Deze masterscriptie stelde de vraag welke discours Belgische 

parlementsleden tussen 1886 en 1948 hanteerden voor en tegen 

vrouwenstemrecht. Het meest dominante discours was het maternalistisch discours 

en weerspiegelde hierbij een maatschappelijk model waarin vrouwen voornamelijk 

als verzorgsters, als moeders gezien werden. Opgekomen om de sociale onrust van 

antwoord te dienen, had dit model van ‘private en publieke sfeer’ zich via de 

hegemoniale macht diepgeworteld in de onderzochte Belgische samenleving. In 

1886 was politiek nog niets voor vrouwen maar stilaan zetten parlementsleden het 

maternalistisch discours juist in om vrouwen politieke rechten toe te kennen. 

Hierdoor verwierf een vrouw niet zozeer als individu maar als vertegenwoordigster 

van haar familie en als moeder van alle burgers stemrecht.  

Dat het tij alsnog keerde voor vrouwen had veel te maken met de combinatie van het 

maternalistisch discours met het functionele en inherent rechterlijk discours ten 

opzichte van stemrecht. Burgerschap was lange tijd elitair ingevuld en werd volledig 

sekse-exclusief na het invoeren van algemeen enkelvoudig stemrecht. Hiervoor 

overheerste de functionele benadering van het stemrecht door de voorwaarden van 

bekwaamheid en een zekere onafhankelijkheid in te bedden. Echter, nadat de 

inherent rechterlijke benadering bezegeld leek te zijn, ontdekten we juist dat beide 

ideeën niet wederzijds exclusief zijn. Vaak combineerden parlementsleden in 

theorie inherent recht met functie in praktijk om de gewisselde standpunten te 

onderbouwen. Waar socialisten en progressief-liberalen de vurigste pleitbezorgers 

voor inherent stemrecht waren, sloop in hun discours steeds meer de nadruk op de 

nood aan bekwaamheid. Het belang van vorming was in beide benaderingen 

belangrijk maar opvallend is de switch van beoogde volgorde. Arbeiders zouden zich 

vormen door het stemrecht, vrouwen moesten zich ineens vormen vóór het 

stemrecht. Door het maternalistisch discours vielen echter alle vrouwen onder deze 

voorwaarde, ongeacht vormingsniveau of burgerrechterlijke onafhankelijkheid, 

zoals ongehuwde vrouwen genoten. 

Een andere factor in deze cocktail van discours was de gewenste relatie tussen 

politieke en burgerlijke rechten. Ze werden niet volgens de visie van Marshall 

verworven, aangezien de politieke rechten eerst gewonnen werden. Eveneens was 
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het geen lineair verhaal omdat de strijd voor beiden door elkaar en in verhouding 

tot elkaar gevoerd werd. Sociale rechten waren hier ook reeds mee verweven door 

het vrouwenactivisme, dat een cruciale rol speelde in de uitbouw van de 

welvaartstaat. Het idee van gelijkwaardigheid overheerste via het maternalistisch 

discours de debatten, gebaseerd op een wetenschappelijke benadering van 

‘natuurlijke’ sekseverschillen. Toch was het idee van politieke gelijkheid voor de 

parlementsleden niet onverenigbaar met gepercipieerde verschillen aangezien ze 

een onderscheid maakten tussen politieke en burgerlijke gelijkheid enerzijds en de 

‘natuurlijke’ gelijkwaardigheid anderzijds. Hoewel ze verschil en gelijkheid aldus 

niet in een binaire tegenstelling goten, benaderden ze de relatie nog niet als inherent 

zoals Joan Scott. 

 Deze discours bleken niet eigen aan een specifieke partij, zowel katholieken, 

liberalen als socialisten spraken over ‘de vrouw aan de haard’ en haar ‘natuurlijke 

missie’ die de maatschappij zou kunnen dienen. Het hanteren van discours voor of 

tegen vrouwenstemrecht kon wel verschillen. Niet enkel tussen partijen maar ook in 

partijen. Zo weken bijv. liberale kamerleden Hymans, Max en Boël en senatoren 

Depage, Bordet, Digneffe en Despret in stemmingen af van hun partijprogramma, 

waarin burgerlijke gelijkheid prioritair was aan politieke gelijkheid, om voor 

vrouwenstemrecht te stemmen. Ook voor- en tegenstanders zijn niet te verdelen 

naargelang gebruik van discours. Bij de tegenstanders was de vrees voor een 

familiale breuk vaak groot of ze prefereerden burgerlijke gelijkheid voor politieke 

gelijkheid. Een contrastem kunnen we aldus niet interpreteren als een stem tegen 

vrouwen in de politiek of vrouwenemancipatie. Het laatste argument vinden we 

eveneens het meeste terug wanneer een ideologische prostem ingewisseld werd 

voor een pragmatische contrastem, naast de opportunistische kwestie die steeds 

meespeelde. Burgerlijke gelijkheid zou dan samen met een graduele toekenning van 

politieke rechten vrouwen vormen tot bekwame burgers. Hierbij was het bewustzijn 

groot dat de wettelijke ongelijkheid van vrouwen in stand gehouden werd door de 

institutionele macht en dat politieke gelijkheid pas zou slagen indien deze 

burgerlijke ongelijkheid gebroken zou worden. De voorstanders wezen er dan weer 

op dat stemrecht juist het middel was voor vrouwen om zelf te werken aan hun 

emancipatie.  
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 Aangezien we vrouwenstemrecht in relatie tot mannenstemrecht 

bestudeerden, verwierven we ook meer inzicht in de verschillende en gelijke 

houdingen met betrekking tot vrouwen en mannen, voornamelijk arbeiders. Als 

eerste gelijkenis wijzen we op de internationale vergelijkingen die opgeroepen 

werden om België ‘op het matje te roepen’ opdat ze een inhaalbeweging zou 

inzetten. Zowel voor arbeiders als voor vrouwen eisten parlementsleden het 

stemrecht als ultiem emancipatiemiddel. Dit argument moest de voorwaarde van 

bekwaamheid overreden. Echter, de overredingskracht en de inzet van het 

argument waren sterker voor de arbeiders. Er werd gesteld dat arbeiders ook een 

lange strijd hadden moeten voeren om in stappen stemrecht te verwerven maar dit 

stappendiscours was voor vrouwen strenger. Dit kwam omdat de voorwaarde van 

een zekere bekwaamheid weer belangrijker geacht werd, zeker aangezien vrouwen 

‘onverschillig’ zouden geweest zijn. Tevens leek het patriottisme tijdens beide 

wereldoorlogen niet even zwaar door te wegen als dit van de mannen om stemrecht 

te ‘verdienen’. Uiteindelijk diende moederschap als antwoord op de mannelijke 

legerdienst. 

We zagen echter dat parlementsleden ook vrouwen gingen verdelen. Klasse was het 

criterium dat lange tijd voor mannen gediend had maar ook af en toe nog opkwam 

tijdens de debatten voor vrouwenstemrecht. De socialisten droegen vaak ‘de 

arbeidster’ naar voren als  vrouw die het meeste nood had aan stemrecht aangezien 

zij het meest leed onder de wettelijke ongelijkheid en nood had aan 

vertegenwoordiging van haar arbeidsbelangen. Daarnaast gaven de wereldoorlogen 

postuum stemrecht aan weduwen en weduwe-moeders en individueel stemrecht 

aan verzetsgevangenen. Het was echter voornamelijk de normering van ‘de vrouw’ 

als moeder die bij vrouwen onderling exclusief werkte. Een van de belangrijkste 

argumenten voor de politieke deelname van vrouwen was haar hogere moraliteit 

waardoor prostituees, als een antithese van publieke moraliteit, uitgesloten werden 

van het gemeentelijk kiezerkorps. Tenslotte gold de huwelijksstatus als onderscheid 

of norm. Een gehuwde vrouw zou vertegenwoordigd worden door haar man maar 

een ongehuwde vrouw genoot burgerlijke onafhankelijkheid. Echter, aangezien de 

gehuwde vrouw de norm was, leidde dit ertoe dat een ongehuwde vrouw niet in 

aanmerking kwam voor stemrecht. Nochtans voldeed ze aan de voorwaarde van een 
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minimum van onafhankelijkheid dat geëist werd. Amendementen om dit recht te 

zetten werden steevast afgeschoten. 

 Tussen 1886 en 1948 verwierven vrouwen aldus hun politieke rechten maar 

het genderbeeld van ‘de vrouw’ veranderde niet mee. Het maternalistische discours 

stond in 1948 nog steeds zeer sterk al had de functionele benadering uiteindelijk 

grotendeels aan invloed ingeboet voor stemrecht als inherent recht, niet enkel in 

theorie maar ook in praktijk. Verkiesbaarheid van vrouwen had in deze periode 

amper een discussie warm gemaakt in vergelijking tot de stemrechtkwestie en gold 

na WOI op alle politieke niveaus. Echter, tussen de gemeenten enerzijds en de 

provincies en wetgevende kamers anderzijds lagen de kaarten van het stemrecht 

helemaal anders. Aangezien parlementsleden gemeenten zagen als grote families 

had het maternalistisch discours een overheersende macht om vrouwenstemrecht 

erdoor te krijgen. De twee andere niveaus waren moeilijker om te veroveren, 

ondanks de resultaten uit de gemeentelijke ‘leerscholen’, aangezien hier het 

argument van bekwaamheid en de prioriteit van burgerlijke gelijkheid zwaarder 

doorwoog.  

  

Op 19 februari 1948 kon eerste minister Spaak de kamerdebatten afsluiten. 

“Il n’y a que deux pays, en Europe, où les femmes n’ont pas le droit de vote. Un 

de ces pays est la Belgique. Nous n’avons pas l’habitude d’être en retard lorsqu’il 

s’agit du progrès social, économique et politique.  

Grâce au vote que vous allez émettre, nous allons nous aligner sur tous les pays 

civilisés et j’en suis, pour ma part, fort heureux.  

(Applaudissements sur la plupart des bancs.)”365 

  

 

 

                                                        
365 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. p.363. 
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10. Bijlagen 

Bijlage 1: Aantal vrouwelijke kiezers in het interbellum368  

 Aantal 

vrouwelijke 

kiezers 

Aantal 

mannelijke 

kiezers 

Totaal aantal 

ingeschreven 

kiezers 

% Vrouwelijke 

Kiezers 

1919 11 823 2 090 887 2 102 710 0.56 

1921 11 195 2 215 602 2 226 797 0.50 

1925 10 120 2 335 976 2 345 096 0.43 

1929 9 340 2 488 106 2 497 446 0.37 

1932 8 589 2 547 154 2 555 743 0.33 

1936 8 043 2 644 664 2 652 707 0.30 

1939 7 760 2 659 581 2 667 341 0.29 

1946 5 290 2 719 506 2 724 796 0.19 

 

Bijlage 2: Aantal vrouwelijke parlementsleden per verkiezingsjaar, 

1921-1949369 

 Kamer 

Aantal 

 

% 

Senaat 

Aantal 

 

% 

Parlement 

Aantal 

 

% 

  

1921 0/186 0.0 1/153 0.6 1 0.2   

1925 0/187 0.0 1/153 0.6 1 0.2   

1929 1/187 0.5 1/153 0.6 2 0.5   

1932 1/187 0.5 1/159 0.6 2 0.5   

1936 2/202 0.9 3/167 1.7 5 1.3   

1939 2/202 0.9 2/167 1.1 4 1.0   

1946 3/202 1.4 5/167 5.9 8 2.1   

1949 6/212 2.8 7/175 4.0 13 3.3   

 

                                                        
368 Molle en Gubin, Vrouw en politiek in België. p.367. 
369 Ibid. p.367. 
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Bijlage 3: Bronnen 

Voor deze masterscriptie kon ik gebruik maken van gepubliceerd bronnenmateriaal.  

Enerzijds betrof dit de parlementaire handelingen en stukken door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers en Senaat online ter beschikking gesteld en anderzijds de 

selectieve uitgave van Chronique Féministe.  

Hier kan u dieper inzicht verwerven over welke zittingsjaren uit de periode 1886-

1948 in mijn analyse verwerkt zijn. 

De uitgave van Chronique féministe370 beslaat volgende jaren: 

1830-1831  (Congrès National) 

1872   (Le code électoral) 

 1890-1893  (Algemeen meervoudig stemrecht) 

 1918-1920  (Hervormingen na WOI) 

1945-1948 (Hervormingen na WOII) 

Aangezien dit voor mijn probleemstelling onvoldoende bleek qua materiaal heb ik 

deze uitgaven aangevuld met een eigen selectie van de parlementaire handelingen 

en stukken. Zoals gezegd stellen beide wetgevende kamers deze gratis ter 

beschikking online. Deze zijn te vinden op volgende links: 

Handelingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers: 

 http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/cricra&language=nl

&cfm=cricragen.cfm 

Handelingen van de Senaat: 

 http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=24400&LANG

=nl 

Stukken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers: 

 http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&

rightmenu=right&cfm=flwbgen.cfm 

                                                        
370 Les parlementaires et le droit de vote des femmes. Extraits des débats à la Chambre. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/cricra&language=nl&cfm=cricragen.cfm
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/cricra&language=nl&cfm=cricragen.cfm
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=24400&LANG=nl
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=24400&LANG=nl
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=24400&LANG=nl
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=flwbgen.cfm
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=flwbgen.cfm
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=flwbgen.cfm


159 

 

Stukken van de Senaat: 

 http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22103&LANG

=nl 

Per zittingsjaar doorzocht ik de table alphabétique met oog voor volgende termen: 

Code électoral 

 Constitution 

Slechts met betrekking tot artikels 47, 50, 53 en 56. Hierbij gaat het 

respectievelijk over kies- en verkiesbaarheidsvoorwaarden voor de Kamer en 

de Senaat. 

 Discours du Thrône 

 Droit de suffrage/de vote/d’éligibilité 

Droit public 

 Élections communales/provinciales/legislatives 

 Électorat 

 Femmes 

 Loi(s) électorale(s) (communales/provinciales) 

 Listes pour la formation d’électorat/des électeurs  … 

 Nomination (des bourgmestres/ …) 

 Réforme électorale 

 Révision de la Constitution/ … 

Suffrage universel/des femmes 

Vote des femmes 

De zittingsjaren die ik aldus in mijn analyse verwerkt heb, zijn de volgende: 

1885-1886 

1886-1887 

1890-1891 

1891-1892 

1892 

1892-1893 

1894-1895 

1900-1901 

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22103&LANG=nl
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22103&LANG=nl
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22103&LANG=nl
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1901-1902 

1912-1913 

1918-1919 

1919-1920 

1920-1921 

1923-1924 

1924-1925 

1925 

1928-1929 

1931-1932 

1935-1936 

1936-1937 

1937-1938 

1939 

1944-1945 

1945-1946 

1946 

1946-1947 

1947-1948 

 

  



 

 

 


