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VOORWOORD

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd op-
gericht door de wet van 16 december 2002 (B.S. van 31 december 
2002). Het is de opvolger van de Directie van de gelijke kansen van de 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal over-
leg, die in 1993 ontstond uit de samensmelting van twee structuren: 
enerzijds het Secretariaat van de Commissie Vrouwenarbeid, de eerste 
administratieve cel die werd opgericht in 1974 en waarvan de werking 
was toegespitst op de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, en an-
derzijds de Dienst Sociale Emancipatie, in 1985 opgericht binnen het 
Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, en belast met de uit-
voering van het sociaal emancipatiebeleid in het algemeen.

De federale Staat voert dus al meer dan dertig jaar een actief beleid 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het Instituut is in zekere 
zin de bewaker van deze levende geschiedenis, terwijl het tegelijk een 
drijvende kracht is van de verwezenlijking van dit emancipatiebeleid.

De strijd voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen is 
echter geen exclusiviteit van overheidsinstellingen. Integendeel! Ge-
lijkheid van vrouwen en mannen wordt gedragen door vele individu-
ele, geëngageerde vrouwen, die zowel achter de schermen als in de 
spotlights ervoor hebben gevochten – en nog steeds vechten.

Eén van deze vrouwen is Éliane Vogel-Polsky. Als advocate in de 
rechtbank, als onderzoekster en docente aan de universiteit, als experte 
voor internationale instellingen,… heeft zij geijverd voor de toeken-
ning van gelijke rechten en kansen aan vrouwen en mannen. Gelijke 
beloning, vrouwenstudies, pariteit, een sociaal Europa… zijn slechts 
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enkele thema’s waarvoor zij zich jarenlang heeft ingezet en waarin zij 
tal van successen heeft geboekt – maar ook talrijke teleurstellingen 
heeft opgelopen, zoals ze zelf zal benadrukken.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft het 
initiatief genomen om deze uitzonderlijke vrouw te eren door middel 
van een studie betreffende haar onderzoek, haar werk en haar reali-
saties. Dit werk kadert in de missie van het Instituut, dat studies en 
onderzoeken met betrekking tot gender en gelijkheid van vrouwen en 
mannen kan verrichten, ontwikkelen, ondersteunen en coördineren. 
Het boek biedt immers de mogelijkheid om de totstandkoming en de 
principes van de Belgische en Europese wetgeving met betrekking tot 
de gelijkheid van vrouwen en mannen toe te lichten en op die manier 
bekend te maken.

De samenstelling van dit boek werd toevertrouwd aan het Archiefcen-
trum voor Vrouwengeschiedenis (AVG), een tweetalige en pluralisti-
sche organisatie die zich sinds 1995 tot doel stelt om archieven met 
betrekking tot de geschiedenis van vrouwen en de vrouwenbeweging 
in België te bewaren en te ontsluiten. Op die manier wordt het lan-
getermijngeheugen van de vrouwenbeweging veilig gesteld, en wordt 
tevens een bijdrage geleverd aan toekomstig onderzoek in vrouwen-
geschiedenis.

We bedanken Prof. dr. Éliane Gubin, co-directrice van het AVG, die 
verantwoordelijk was voor de realisatie van het boek, en die daarvoor 
heeft samengewerkt met Catherine Jacques. Daarnaast bedanken we 
Els Flour, archivaris van het AVG, voor haar hulp bij de eindredactie 
van de Nederlandstalige versie.
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We danken in het bijzonder Éliane Vogel-Polsky zelf voor haar be-
reidwillige medewerking aan dit boek en, niet in het minst, voor haar 
jarenlange engagement voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Dit boek zal ons, zo hopen wij, de gelegenheid bieden om niet alleen 
de geschiedenis en de verwezenlijkingen van een vrouw met overtui-
ging in het licht te stellen, maar om tevens andere vrouwen – en man-
nen – te inspireren om de strijd voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen verder te zetten.

Michel Pasteel

Directeur van het Instituut voor 
de gelijkheid van vrouwen en mannen
Juni 2007
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De biografi e behoort tot de meest delicate genres. Zowel bij de 
korte beschrijving als bij het meer uitvoerige boekwerk gaat het 

steeds om het samenvatten van een leven in enkele lijnen, opdat de 
tekst handig in een boek, en het boek handig in de hand past. 

Bovendien hoort een tekst zich te houden aan de grammaticale re-
gels. Hoe zijn die te verzoenen met het kronkelende pad van het le-
ven waarin onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen schering en 
inslag zijn? Dat kan enkel met een wijde spreidstand, een ingenieuze 
goocheltruc die alle toevalligheden en noodzakelijkheden omtovert 
tot een lange, rustige woordenstroom. Vasthouden aan ‘de vertrouwde 
onderdelen’ van de biografi e, de rode draad doorheen een bestaan (ge-
boorte, studies, loopbaan, chronologische stappen, verklaringen en ge-
schriften), biedt geen bescherming tegen een subjectieve benadering. 
Persoonlijke ervaringen die het resultaat zijn van de dagelijkse gebeur-
tenissen, kunnen een bron van inspiratie zijn voor een romanschrijver 
die de luxe heeft de materie te kneden tot fi ctie. Een historicus heeft 
echter de verplichting gegevens in te delen volgens een onweerleg-
bare, verifi eerbare en ‘leesbare’ logica.

Vaak heerst er verwondering over het eindproduct. Éliane Vogel-Pols-
ky herinnert zich nog levendig de verbazing van Léon-Éli Troclet toen 
die zijn biografi e ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag, beschreven 
in de Mélanges, voor ogen kreeg. ‘Ik las haar met veel interesse, alsof ik 

de biografi e van iemand anders aan het lezen was, tot enkele te directe of te 

persoonlijke elementen me eraan herinnerden dat het wel degelijk over mezelf 

ging. Ik moet toegeven dat ik er me al evenmin in herkende als iemand die 

zijn eigen stem hoort op een bandopnemer of op de radio. We moeten daar niet 
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veel woorden aan vuil maken, laat het gewoon voor alle historici een les zijn 

dat geen enkele biografi e klopt.’1

Moeten we dan afzien van het idee om een portret te schetsen van 
diegenen die elk op hun manier vorm gaven aan de ‘XXe eeuw van de 
vrouw’? Of moeten we ons beperken tot een droge, bijna mathema-
tische (onpartijdige?) weergave van louter objectieve feiten die bewaard 
zijn gebleven als ruwe bronnen uit het verleden voor gebruik in het 
heden? In deze biografi e kiezen we ervoor om dat niet te doen. We 
gaan ervan uit dat iedereen, ook al is het wat verward, weet dat elke 
goed gestructureerde biografi e een intellectueel kader is om de zaken 
die het herhalen waard zijn op een levendige manier voor te stellen, 
ook al belichten ze slechts één of een deel van de facetten die een 
persoon rijk is. 

Vaak wordt een dergelijk verhaal verteld aan de hand van data (een 
geruststellende vrijgeleide voor historici), en door het a posteriori in 
thematische stukken opdelen van wat een persoon in zijn leven heeft 
ondernomen, om dit vervolgens zo goed en zo kwaad als het gaat te 
nestelen in de logische opbouw van het verhaal. Maar dan ontbreken 
de body, de emoties, de vreugdes, de kommer, de ontgoochelingen… 
alles wat de complexiteit van een persoon uitmaakt, en waarvan men 
weet – zonder het privéleven van de persoon bloot te leggen – dat ze 
wel degelijk anders en meer is geweest dan wat men erover kan schrij-
ven. Ook wetenschappers hebben een privéleven en dat speelt zich – in 
theorie – af achter gesloten deuren in familieverband en – nog steeds 
in theorie – onafhankelijk van het publieke leven. Maar iedereen weet 

1 Vogel-Polsky, É. (1992). ‘Hommage à Léon-Éli Troclet’, in: Quel avenir pour l’Europe sociale 1992 et après? 
Actes du colloque en homage à Léon-Éli Troclet, Brussel: CIACO, p. 22.
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natuurlijk dat dat in de praktijk een illusie is. Achter de artikels, de 
colloquia, de onderzoeken, de ontdekkingen, de successen en de te-
genslagen schuilen mensen die een ‘mengelmoes van genialiteit, en-
thousiasme, humor, kinderen, zorgen en fi etsen’ bezitten.2 

We zullen in de volgende pagina’s dus noodzakelijkerwijze informatie 
met deformatie moeten combineren. We streven ernaar de feiten cor-
rect voor te stellen, maar ze zijn op zich al het resultaat van een keuze en 
een plaatsen in de context. Ze geven slechts een onvolledig beeld van het 
kluwen van gevechten, illusies, reizen, hoop en teleurstellingen. Om 
haar leven te beschrijven en een goed beeld te geven van haar ideeën 
en doelen, hebben we ons gebaseerd op recente en oudere, reeds ge-
publiceerde gesprekken, en op de verzamelde publicaties van Éliane 
Vogel-Polsky.3 We hopen dat Éliane Vogel-Polsky zich kan vinden in 
het dusdanig ge(re)construeerde beeld en dat ze de vervorming die we 
hebben toegepast ten gunste van de informatie, op prijs weet te stel-
len. Iedereen kan uit deze tekst halen wat hij of zij wil of wat hij of zij 
erin wil zien, maar het is alleszins noodzakelijk – en het Instituut voor 
de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft dit goed begrepen – dat 
de nagedachtenis aan de vrouwen die een bijdrage hebben geleverd 
aan de strijd voor de gelijkheid van vrouwen en mannen blijft bewaard 
voor de huidige en toekomstige generaties. Dit dient het hogere doel 
van de vervolmaking van de democratie. 

Deze pagina’s zijn een poging daartoe: het portret van een van de 
grootste vrouwenvoorvechtsters van onze tijd. 

2 L’Avant-scène Théâtre, I, 15 oktober 1989, p. 47. (Het citaat is een uittreksel uit de recensie van het stuk 
van Fenwick, J. N., Les palmes de Monsieur Schutz, opgedragen aan het leven van het echtpaar Curie en 
de ontdekking van radium.)

3 We hebben ervoor gekozen alle teksten die van de hand van Éliane Vogel-Polsky zijn, of die afkomstig 
zijn uit een interview, in cursief af te drukken. 
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Dit boek is thematisch opgebouwd: we geven om te beginnen een be-
knopt beeld van de eerste jaren, van de kindertijd en de jeugd, tot 
de vervolmaking van de universitaire studies, de advocatenstage, het 
huwelijk en het moederschap. Dit hoofdstuk hebben we bewust kort 
gehouden. Het dient enkel om Éliane Vogel-Polsky te plaatsen bin-
nen de familiale context. Daarbij respecteren we uiteraard de discretie 
die ze zelf steeds aan de dag legt als het om haar privéleven gaat. Er 
zal daarom in de rest van de tekst enkel nog sporadisch naar worden 
verwezen en enkel in zoverre dit betrekking heeft op haar traject als 
militante. 

Een tweede hoofdstuk behandelt haar academische carrière: ze vangt 
haar loopbaan aan met onderzoeksactiviteiten en begint vervolgens 
met lesgeven waardoor ze, achteraf bekeken, gestaag aan briljante cur-
susreeksen bouwt en met een grote regelmaat een hogere trede be-
stijgt op de academische carrièreladder. Dit parcours wordt uiteinde-
lijk bekroond met de titel van doctor honoris causa (aan de Universiteit 
van Lleida in 1992).

Honoris causa: in dit specifi eke geval is de causa niets anders dan de 
verdediging van de vrouwenrechten. De actieve, feministische strijd 
van Éliane Vogel-Polsky start heel concreet in 1966: het is een recht-
streeks gevolg van de schokkende ervaring die ze beleeft wanneer ze 
de dagelijkse realiteit van de arbeidsters van de wapenfabriek FN Her-
stal en de vastberadenheid waarmee ze wekenlang staken aan den lijve 
ondervindt. Vanaf dat moment engageert ze zich als advocate, als juri-
dische theoretica, om de vrouwenzaak te bepleiten. Ze mikt meteen op 
de ‘hogere niveaus’ van het Europese en internationale recht, en hoopt 
dat dit op termijn zijn effect zal hebben op de nationale wetgevingen. 
Dit is het onderwerp van het derde hoofdstuk. 
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We willen hier aanstippen dat haar bijzonder rijke activiteiten een 
mooie samenhang vertonen. Concrete ervaringen vormen vaak een 
voedingsbodem voor haar theoretische refl ecties. Om de leesbaarheid 
van de tekst te dienen, hebben we haar traject in stukjes onderverdeeld. 
De lezer moet echter steeds in het achterhoofd houden dat alle stukjes 
verband houden met elkaar en elkaar aanvullen: in haar hoedanigheid 
van specialiste in Europees sociaal recht verwerft Éliane Vogel-Polsky 
lesuren en als professor verwerft ze onderzoekscontracten of wordt ze 
aangezocht als consulente. Haar loopbaan wordt gekenmerkt door een 
volstrekte continuïteit. Het internationale en Europese luik ervan, dat 
de evolutie van het gemeenschapsrecht al meer dan een halve eeuw 
op de voet volgt en beïnvloedt, is dermate uitgebreid dat er wel twee 
hoofdstukken aan gewijd moesten worden, alvorens te besluiten. 

Éliane Gubin

Co-directrice van het AVG
Maart 2007

We hebben Éliane Vogel-Polsky kunnen ontmoeten bij haar thuis te 

Brussel, op 26 december 2006, 8 januari 2007 en 2 februari 2007. We 

bedanken haar voor de hartelijke ontvangst die we hebben genoten.

We bedanken van harte Catherine Wallemacq voor haar hulp bij het 

verzamelen van de documentatie in het zeer korte tijdsbestek waarin 

dit boek werd samengesteld.
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HOOFDSTUK 1 Kindertijd 
en jeugd
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HET LEVEN ALS EEN ROMAN 

De ouders van Éliane Polsky zijn beiden van Russische herkomst. 
Haar vader, Jean Isthok Polsky,4 wordt geboren in Gostomel 

(Kiev, Rusland). Hij is 19 jaar als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. 
Daardoor worden de studies scheikundig ingenieur die hij net heeft 
aangevat aan de Universiteit van Luik abrupt onderbroken. Alle Bel-
gische universiteiten sluiten de deuren uit solidariteit met de soldaten 
aan het front. Jean Polsky treedt vrijwillig in dienst en wordt in 1915 
ingelijfd in een van de meest verbluffende Belgische legerkorpsen van 
de Eerste Wereldoorlog, de eenheid kanonwagens met mitrailleur – 
300 mannen en tien kanonvoertuigen, een van de eerste Belgische 
geblindeerde eenheden die in 1915 naar het Russische front worden 
gestuurd. Hij neemt aan deze unieke wapenfeiten deel met oude stu-
diegenoten die, net als hij, in dienst zijn getreden. Andere strijdmak-
kers zijn de toekomstige schrijver Marcel Thiry en de toekomstige 
communistische volksvertegenwoordiger Julien Lahaut.5 Het expedi-
tieleger laat zich niet onbetuigd en maakt indruk bij talloze gevechten 
in Galicië, tot het tsaristische regime in 1917 uiteindelijk ten onder 
gaat. Het door de burgeroorlog verscheurde Rusland staat in brand 
en voor de groep van Polsky begint een onwaarschijnlijke terugtocht. 
Polsky doet dienst als tolk voor de groep. Hij weet de hand te leggen 
op vrijgeleides van het Rode Leger, al moeten die steeds opnieuw wor-
den onderhandeld en bieden ze nooit totale zekerheid. 

4 Oorspronkelijk Gornostaïpolsky, gewijzigd in Polsky door een uitspraak van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg van Gent op 3 maart 1926. 

5 In het Koninklijk Legermuseum zijn heel wat literatuur en tal van iconografi sche documenten te vinden 
over deze legergroep aan het Russische front. Zie ook het werk van Marcel Thiry hierover: Thiry, M. 
(2003). Le tour du monde en guerre des auto-canons belges, Luik (1e ed. 1965).
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In december 1917 ontmoet hij in Kiev de lokale opperbevelhebber van 
de Sovjettroepen die het woord tot hem richt: ‘Mijn naam is Krilenko, 
mijn broer heeft me vaak over u verteld... maar ja, u bent erg gehecht 
aan Luik….’ Met deze vrijgeleide op zak bereidt de groep zich voor 
op een reis van onbepaalde duur en een al even onbepaald traject via 
Kiev, Moskou, Vologda, de Transsiberische spoorweg,... 9.000 km in de 
richting van Mantsjoerije: via Omsk, Tomsk, Irkoutsk (‘toen we Michel 

Strogoff lazen, hadden we nooit kunnen voorzien dat we in zijn voet-
sporen zouden treden’, merkt Marcel Thiry op6). Verbazing alom over 
de ‘Chinese locomotief en wagons’... ‘toen we constateerden dat die in 
Charleroi waren gebouwd’.7 Aangekomen in Harbin, een verbluffende 

6 Thiry, Le tour du monde…, op. cit., p. 89.
7 Idem, p. 96.

Kanonwagens met 

mitrailleur van het 

Belgische leger tijdens 

de Eerste Wereldoorlog
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kosmopolitische stad, neemt de troep opnieuw contact op met de Bel-
gische autoriteiten die de terugreis regelen. De Belgen blijven drie 
weken in Harbin. Gedurende die periode ontmoet Jean Polsky, Nine 
Nekhama Kisselew, een vluchtelinge geboren in Wietka (Rusland) die 
een jaar jonger is dan hij. Ze volgt een opleiding tot kaakchirurg aan 
de universiteit in Mantsjoerije. De twee jongeren worden verliefd en 
verloven zich. 

Het regiment van Jean Polsky vertrekt echter naar Vancouver waar 
het aankomt in april 1918. Van daaruit doorkruist Polsky de Verenigde 
Staten om uiteindelijk weer naar Europa terug te keren. Hij komt aan 
in Bordeaux en bereikt in juli uiteindelijk Parijs. De mannen worden 
ingedeeld bij verschillende regimenten aan het IJzerfront. Jean Polsky 
ontsnapt aan de slachting van de grote offensieven van 1918 waarbij 
duizenden soldaten de dood vinden.

In 1919 verwerft Jean Polsky de grote naturalisatie voor de diensten 
die hij aan het land heeft bewezen. Dankzij een beurs kan hij zijn stu-
dies aan de Universiteit van Gent hervatten. Maar in 1920 moet hij 
zijn studie alweer onderbreken om zijn trouwplannen te realiseren. 
Hij is er immers op een wel erg spitsvondige manier in geslaagd om 
zijn verloofde naar België te laten overkomen. Tijdens de oorlog heeft 
hij relaties aangeknoopt met de zoon van de champagnefamilie Mer-
cier. Met diens steun heeft hij een klein import-exportbedrijfje opge-
zet en onder het mom van de champagnehandel weet hij zijn toekom-
stige vrouw van Harbin naar België te verschepen. Het zal alleszins het 
enige Belgisch-Mantsjoerijs champagne-exportbedrijf ooit zijn!

EEN ‘GENTSE JEUGD’

Het koppel vestigt zich in Gent. Hun middelen zijn bescheiden. Nine 
Kisselew kan haar beroep in België niet uitoefenen omdat haar di-
ploma niet wordt erkend. Al snel krijgen ze er een dochtertje bij. Met 
de komst van Marie-Françoise is Nine nog meer thuis te vinden. Een 
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tweede dochter, Éliane, wordt geboren op 5 juli 1926. Als immigran-
ten leeft het gezin relatief geïsoleerd, ‘mononucleair’, ondanks het feit 
dat de jongste zus van Nine, die weduwe is geworden, hen in Gent 
komt vervoegen. 

Éliane heeft gecultiveerde ouders die openstaan voor moderne idee-
en en die er alles aan willen doen om hun beide dochters een uitste-
kende opvoeding te geven. In dit breeddenkende milieu raken beide 
dochters al op heel jonge leeftijd vertrouwd met de waarde van het 
gelijkheidsconcept: Éliane Polsky alludeert hier op treffende – en in 
een latere context verhelderende – wijze op in een wetenschappelijk 
artikel over ‘De gelijkheid van mannen en vrouwen in het Belgische 
arbeidsrecht’8, dat ze opdraagt aan haar vader, ‘een praktijkdeskundige 

op het vlak van gelijkheid. Telkens we hem vroegen aan wie van zijn doch-

ters hij de voorkeur gaf, antwoordde hij steevast aan de jongste: “Van mijn 

jongste dochters ben jij de favoriete.” En aan de oudste: “Van mijn oudste 

dochters ben jij de favoriete!”’

De jaren ’20 in Gent staan in het teken van hevige taalkwesties. Het 
einde van de oorlog heeft een patriottisch elan op gang gebracht, 
maar dat wordt bruusk verbroken als de Nederlandstalige eis voor een 
Vlaamse universiteit de gemoederen verstoort. Het onbegrip van de 
Franstaligen voor de Vlaamse hoop op democratisering van de mid-
denklasse stuit op gewelddadig verzet. De confl icten zijn hard. Uitein-
delijk monden ze in 1930 uit in de volledige vervlaamsing van de uni-
versiteit en het vertrek van de Franstalige professoren en studenten. 
Twee jaar later bakent de taalgrens de gewesten af. Gent blijft echter 
een stad waar de bourgeoisie Frans praat. Het is dan ook in die taal dat 
Éliane haar studies aan de lagere school aanvat. 

8 In: Verwilghen, M. (ed.) (1986). L’égalité juridique entre femmes et hommes dans la communauté euro-
péenne, dl 2, Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain, pp. 15-39.
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BRUSSEL-LUIK-BRUSSEL: EEN ONRUSTIGE PERIODE 

Op achtjarige leeftijd loopt Éliane een primo-infectie op die haar tot 
een verblijf van een jaar in Zwitserland dwingt. Ze moet haar prille 
studies onderbreken. Als ze naar België terugkeert, woont de familie 
Polsky niet langer in Gent. Het gezin is in 1934 verhuisd naar Brussel. 
Éliane pikt haar studies met hernieuwde moed weer op, haalt de verlo-
ren tijd in en voltooit de basisschool in 1938 aan de École Carter.9 

Vervolgens trekt ze naar het Émile Jacqmain-lyceum. Vandaag kan dit 
parcours heel normaal lijken, maar in die tijd was het erg elitair. On-
danks het feit dat enkele liberaal denkende steden vanaf het einde van 
de Eerste Wereldoorlog middelbare scholen met een uitstekende repu-
tatie hebben geopend, volgen slechts enkele jonge meisjes de klassieke 
humaniora. De overheid zelf neemt er genoegen mee de athenea open 
te stellen voor meisjes (1925) zonder er evenwel specifi eke inrichtin-
gen voor te voorzien. Tijdens het interbellum neemt het aantal meisjes 
in de scholen wel onophoudelijk toe, maar aan de vooravond van de 
Tweede Wereldoorlog vertegenwoordigen ze nog steeds slechts 15% 
van de studenten ingeschreven in het hoger middelbaar onderwijs. 

Het Émile Jacqmain-lyceum werd onder de veelzeggende naam Athe-
neum voor jonge meisjes opgericht in 1922 door de stad Brussel met 
de duidelijke bedoeling de leerlingen voor te bereiden op universitaire 
studies. Onder de energieke leiding van Jeanne Kesseler, doctor in de 
Germaanse fi lologie aan de ULB en prefect van de instelling sinds ja-
nuari 1933, houdt het lyceum een welbepaald doel voor ogen: de op-
leiding van ‘geëmancipeerde vrouwen die op doeltreffende wijze een 
rol kunnen spelen in de maatschappij van morgen... met een algemene 
ontwikkeling die niet moet onderdoen voor die van mannen en met 
een gestaald karakter’.10 Het onderwijs is veeleisend, de discipline hard. 

9 Dit toekomstige lyceum van de stad Brussel werd in 1908 gesticht naar het model van de ‘Cours 
d’Éducation’ van Isabelle Gatti de Gamond. Onder leiding van Lilly Carter (1865-1937) weet de school, 
die kan bogen op een stevige reputatie, zich te onderscheiden van de andere onderwijsinstellingen 
met vernieuwende pedagogische methoden, geïnspireerd op Decroly en Hamaïde. Tijdens het inter-
bellum beschikt de instelling over een lagere, secundaire en handelsafdeling.

10 De Coster, S. (s.d.). ‘La naissance et le développement du Lycée Émile Jacqmain’, Cahiers bruxellois (15-
16), pp. 347-375.
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Het onderwijzend personeel is samengesteld uit een indrukwekkende 
verzameling ‘primussen’ met een universitair diploma. Velen zien in 
het onderricht van meisjes een bevoorrechte manier (al is het niet de 
enige) om de situatie van vrouwen te verbeteren. Maar ook al zijn enke-
len onder hen feministe in hart en nieren die buiten de school een mi-
litante houding aannemen in de Nationale Vrouwenraad van België, in 
de Belgische federatie van universitaire vrouwen of in de Groupement 
belge de la Porte Ouverte, de lessen zijn en blijven gestoeld op weten-
schappelijke vereisten: alles geschiedt alsof deze vrouwen ‘een volledig 

onderscheid maken tussen hun privéleven en hun publieke activiteiten’.11 Met 
uitzondering van hun democratische en antifascistische engagement 
dan toch: ‘We wisten uiteraard dat al onze professoren zich verzetten tegen 

het fascisme, dat was algemeen bekend. Maar ik heb het nooit aangevoeld als 

een “feministische” omgeving, dergelijke ideeën werden ons nooit opgedrongen. 

… Tijdens de oorlog bood onze leraar Engels “passief weerstand” door ons En-

gelse liedjes te laten zingen met de ramen wagenwijd open!’12

In het lyceum maakt vooral de cursus moraal indruk op de jonge Éli-
ane. De lessenreeks wordt verzorgd door Hélène Tranchant, een jonge 
licentiate klassieke fi lologie van de ULB die Jeanne Kesseler als pre-
fect zal opvolgen in 1952 en die van haar lessen vooral gebruik maakt 
om haar studenten te introduceren in de fi losofi e. 

Tot dan toe is de familie Polsky gespaard gebleven van de gevolgen 
van de oorlog die in mei 1940 is losgebarsten, maar dat zal enkele 
maanden later volstrekt anders zijn. De Polsky’s vertrouwen er net 
als vele andere joodse, Belgische families op dat de Belgische natio-
naliteit hen zal behoeden voor de geweldplegingen van de bezetter. 
De ouders van Éliane maken zich niet al te veel zorgen over de eer-
ste anti-joodse bepalingen van oktober 1940. De eerste verbodsbe-
palingen treffen immers een welbepaald doelpubliek. Zo bepaalt de 
verordening van 28 oktober 1940 dat joodse advocaten, ambtenaren 
en journalisten de niet-joodse organisaties dienen te verlaten. Al snel 

11 Interview met Éliane Vogel-Polsky in Brussel op 26 december 2006 (hierna enkel aangeduid met de 
datum). 

12 Interview, 26/12/2006.
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volgen echter andere verordeningen, zoals de verplichting om zich te 
laten inschrijven in een nationaal register en de beperking van de be-
wegingsvrijheid. Deze maatregelen hebben betrekking op alle joden; 
het net wordt aangespannen. De verordening van 1 december 1941 
verbiedt kinderen ouder dan 14 jaar, die niet zijn onderworpen aan 
het verplichte onderwijs, voortaan nog ‘niet-joodse instellingen’ te 
bezoeken.13 Een identieke maatregel geldt al snel voor alle kinderen 
die de schoolgaande leeftijd hebben bereikt. Deze kinderen moeten 
noodgedwongen worden opgevangen in scholen die in allerijl voor 
hen worden opgericht, onder de bevoegdheid van de VJB (Vereniging 
van de Joden in België). In een stad als Brussel, waar de joodse be-
volking sterk is geïntegreerd in de samenleving en talrijk is vertegen-
woordigd in de publieke scholen,14 kan deze verordening niet anders 
dan tot een diepgaande wijziging van het schoollandschap leiden. Het 
leven van duizenden leerlingen wordt overhoop gehaald. Een toepas-
selijke reactie van de gemeentebesturen of de publieke opinie komt er 
niet. Het lijkt wel alsof ze de volle betekenis van de maatregelen niet 
beseffen. De publieke opinie houdt zich vooral onledig met de aan-
kondiging op 7 december 1941 van het tweede huwelijk van koning 
Leopold III met Liliane Baels.

Als prefect Jeanne Kesseler Éliane Polsky bij zich laat komen om haar 
te melden dat ze het lyceum dient te verlaten, ontdekt ze op brutale wij-
ze dat dit ‘geen meisje als de anderen is’. Dat ze wordt weggestuurd, is 
voor Éliane een ‘klap in het gezicht’. Pas als ze haar tranen heeft weten te 
bedwingen, dient ze Kesseler van repliek: ‘Dat geeft niets juffrouw, want 

mijn ouders waren toch al van plan me te plaatsen in een betere school!’15 

In 1942 nemen de verordeningen tegen de joden hand over hand toe: 
het verplicht dragen van de ster in juni, eerste razzia’s in Antwerpen 
in augustus en in Brussel begin september. Geen enkele joodse familie 
blijft gespaard, wat ook de nationaliteit, de religie, de sociale status, 
de rijkdom en de geschiedenis van de familie in België en daarbui-

13 Over de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, zie: Dickschen, D. (2006). L’école en sursis. La 
scolarisation des enfants juifs pendant la guerre, Brussel: Ed. Devillez.

14 In de hoofdstad zijn er geen joodse scholen, uitgezonderd in de vorm van aanvullende lessen.
15 Interview, 26/12/2006.
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ten zijn. Het gezin Polsky komt in de illegaliteit terecht en gaat een 
onzeker bestaan tegemoet. Marie-Françoise, die Romaanse fi lologie 
heeft gestudeerd aan de ULB, onderwijst Frans in een clandestiene 
joodse school in het kasteel van Bassines in de Condroz. Ze wordt er 
bijgestaan door jonge intellectuelen van haar leeftijd, zoals Georges 
Papy die er wiskunde geeft en die later de Groupe G zal vervoegen. Ze 
ontmoet er tevens Raoul Brancart die fi losofi e studeerde aan de ULB 
tot die haar deuren sluit (1941) en die daarvoor al had aangeboden 
om Grieks en Latijn te komen geven aan de joodse middelbare school 
van Brussel. Ter anekdote, zijn dochter Évelyne zal in 1975 de piano-
prijs van de Koningin Elisabethwedstrijd in de wacht slepen.16 In 1943 
ontsnapt Marie-Françoise nipt aan een razzia waarbij de organisatie 
wordt ontmanteld. 

Vanaf september 1942 leeft Éliane onder een valse identiteit onder-
gedoken bij de benedictijnerzusters van La Paix Notre Dame op de 
boulevard d’Avroy in Luik, waar ze haar middelbare studies afwerkt. 
Met de nodige zin voor humor moet ze trouwens toegeven dat haar 
repliek aan Kesseler, tegen wil en dank, deels bewaarheid is geworden: 
‘Het kennisniveau en de vereisten op het vlak van Grieks en Latijn lagen er 

veel hoger dan in het Lyceum!’ 

TERUG NAAR EEN NORMAAL LEVEN

In oktober 1944 schrijft Éliane Polsky zich in aan de Factultés univer-
sitaires Saint-Louis in Brussel, een keuze die is ingegeven door haar 
dankbaarheid voor de Luikse zusters die haar hebben opgevangen. Ze 
wil graag studies fi losofi e aanvatten (de invloed van Hélène Tranchant 
is nog erg aanwezig), maar haar vader vindt dergelijke studies ‘niet bijs-

ter ernstig’. Ze kiest dan maar voor een voorbereidende kandidatuur in 
de rechten ‘omdat het idee advocate te worden en de belangen van anderen 

16 Évelyne Brancart, geboren in 1954, zal een briljante internationale carrière als pianiste uitbouwen na-
dat ze tot laureate van de Koningin Elisabethwedstrijd werd uitgeroepen in 1975. Ze is gehuwd met de 
Israëlische altviolist Atar Arad. 
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te verdedigen me wel iets leek en men bovendien vond dat het garant stond 

voor heel brede carrièremogelijkheden’.17

Ze vervolgt haar studies met een doctoraat in de rechten aan de 
Université libre de Bruxelles in 1947-1948 en promoveert met gro-
te onderscheiding op 7 juli 1950 tot doctor. De lichting van 1950 is 
overigens uitzonderlijk, met tal van veelbelovende vrouwen die vast-
besloten zijn een carrière uit te bouwen. Wivine Bourgaux, echtgenote 
van meester Jacques Hirsch, wordt de eerste vrouw die pleit voor het 
Hof van Cassatie, Odette De Wynter de eerste vrouw benoemd tot 
notaris in België (1955).18

Tijdens haar drie doctoraatsjaren vormt Éliane Polsky een vrolijk trio 
met Marie-Thérèse Cuvelliez19 en Odette De Wynter. Odette is de 
jongste van het drietal (1927-1998). Ze wordt langzaam maar zeker op 
sleeptouw genomen door haar studiegenoten, niet in het minst omdat 
ze een licentie notariaat nastreeft... al kunnen vrouwen op dat moment 
nog geen notaris worden.20 Daar komt echter precies op tijd en niet 
zonder slag of stoot verandering in, namelijk in 1950, als Odette af-
studeert. De niet bepaald progressieve oude parlementaire garde haalt 
nog een laatste keer uit naar de vrouwen die een rechterlijke carri-
ère ambiëren: ‘De opkomst van de vrouwen in de juridische beroepen 
zaait verwarring in de maatschappij, brengt het gezinsconcept aan het 
wankelen en is een teken van morele decadentie.’ De honger naar ge-
lijkheid tussen vrouwen en mannen betekent volgens hen kortom een 
‘gevaar voor het gezin... en een bedreiging voor het in ere herstellen 
van de spirituele en morele waarden!’ 21

17 Interview, 26/12/2006.
18 De wet van 7 mei 1947 geeft vrouwen de toelating het beroep van advocaat voor het Hof van Cassatie 

uit te oefenen; de wetten van 21 februari 1948 en 1 maart 1950 verlenen vrouwen toegang tot alle 
functies binnen de rechterlijke orde; de wet van 1 maart 1950 verleent vrouwen toegang tot de Raad 
van State en het notariaat. Over Odette De Wynter (1927-1998), zie: Gubin, E. et al. (dir.) (2006). Diction-
naire des femmes belges, XIXe-XXe s., Brussel: Racine, pp. 204-205.

19 Over Marie-Thérèse Cuvelliez (1923-2005), advocate, zie: Chronique féministe (86-88), sept. 2003-jan. 
2004, pp. 149-151; Chronique féministe (93), sept.-dec. 2005, p. 64. 

20 Haar moeder, Yvonne Prayé, tevens militante in de liberale partij, wenste vurig dat haar dochter de rol 
zou overnemen van haar voortijdig gestorven vader Jean De Wynter, die notaris was in Oostende.

21 Parlementaire stukken, Kamer, 1949-1950, n°180.
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Marie-Thérèse Cuvelliez, die aan de zijde staat van Éliane Vogel-
Polsky bij tal van spreekwoordelijke gevechten, is de oudste van de 
drie, omdat zij haar opleidingstraject wegens familiale redenen moest 
onderbreken. Ondanks het feit dat de eerste naoorlogse jaren worden 
doorkruist door zware politieke spanningen (de onderdrukking van 
het activisme, de koningskwestie) onthouden de twee jonge vrouwen 
er toch vooral een bohemiennegevoel aan, naast de ontdekking van het 
existentialisme van Sartre en het werk van Simone de Beauvoir die met 
haar boek Le Deuxième Sexe in 1949 een schandaal veroorzaakte in de 
conformistische samenleving.

ADVOCATE EN HUISMOEDER

De ULB-lichting van Éliane Polsky telt 133 mannen en 24 jonge 
vrouwen (15%). De vrouwelijke juristen zijn nog steeds duidelijk in de 
minderheid, een ‘vertraging’ die kan worden verklaard door de traag-
heid waarmee vrouwen toegang konden krijgen tot de juridische be-
roepen: tot de balie in 1922, tot de magistratuur in 1948. Als mannelijk 
bastion staat de Faculteit Rechten in schril contrast met andere facul-
teiten van de universiteit die als het ware worden ‘gedopeerd’ door 
de volle expansie van het middelbaar onderwijs voor meisjes en het 
groter aantal vrouwelijke afgestudeerden. Zo bestaan de gediplomeer-
den aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte in 1950 voor 43% uit 
jonge vrouwen, voor de Faculteit Wetenschappen is dat zelfs 50%. In 
de Rechten moeten we tot 1982 wachten voor die gelijkheid onder de 
gediplomeerden wordt bereikt! Nochtans ondervindt Éliane Polsky 
zelfs in deze erg mannelijke omgeving, waar een tikje machisme nooit 
van de lucht is (alle lessen worden gegeven door mannen, met uitzon-
dering van die van Madeleine Gevers-Dwelshauvers22), geen greintje 
discriminatie – hoogstwaarschijnlijk omdat de vertegenwoordiging 
van meisjes te klein is om enige ongerustheid op te wekken, noch bij 
de studenten, noch bij de professoren. Aan de balie behoren de vrou-

22 Over Madeleine Dwelshauvers, echtgenote Gevers (1897-1994), juriste, eerste vrouw binnen het pro-
fessorenkorps van een Belgische universiteit (in 1925), gewoon hoogleraar vanaf 1933 en eerste de-
caan in 1953, zie: Gubin et al., Dictionnaire des femmes belges…, op. cit., p. 230.
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wen nog steeds duidelijk tot de minderheid. Tien jaar later, in 1960, 
maken ze nog steeds slechts 7% van het totale aantal advocaten uit.

In de zomer van 1950 is Éliane Polsky’s eerste zorg een stage vast te 
leggen. Ze wordt uiteindelijk toegelaten op 2 oktober 1950 en belandt 
bij Meester Marc-Antoine Pierson, ‘een baas die een beetje bij toeval is ge-

kozen, zoals dat nog vaker zou gebeuren in mijn bestaan’.23 Pierson (1908-
1988) moet op dat moment nog beginnen aan zijn politieke carrière 
die hem uiteindelijk tot een belangrijke schakel van de socialistische 
partij zal maken.24 Éliane Vogel-Polsky schrijft zich in op de ledenlijst 
van de Orde van advocaten op 1 december 1953; ze blijft lid van de 
Orde tot haar verzoek tot schrapping op 1 september 1969.

Gedurende haar stageperiode van drie jaar werkt ze geregeld mee aan 
de Journal des Tribunaux, net zoals Marie-Thérèse Cuvelliez overigens. 
Ironische kwinkslagen en spontaneïteit kenmerken haar kronieken. Ze 
houdt van schrijven, neemt elke gelegenheid te baat en vervrouwelijkt 
zelfs al de functiebenamingen (magistrate en stafhoudster!25). Aan een 
academische carrière denkt ze op dat moment nog niet, ze beschrijft 
zichzelf nog als ‘anti-institutioneel’. Ze laat haar fantasie de vrije loop, 
levert zich over aan de literatuur en weet vooral de surrealistische po-
ezie te smaken. Ongewone beelden en woordspelingen primeren op 
het denkbeeldige. Ze zegt zelf dat ze ‘dankzij de woorden de oorlog van 

zich af wist te zetten’.26

23 Interview, 26/12/2006.
24 Doctor in de Rechten, professor aan de ULB, volksvertegenwoordiger van het arrondissement Brussel 

van 1952 tot 1968, schepen van de Stad Brussel, voorzitter van de socialistische fractie in 1962, gecoöp-
teerd senator in 1968, minister van Economische Zaken (1965-1966), minister van Staat in 1974, lid 
van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (1957-1965, daarna 1967) en voorzitter (1960). 
Lid van de Assemblée van de West-Europese Unie, lid van de Raadgevende Vergadering van de Raad 
van Europa (1962). Hij huwt met de schrijfster Marianne Piérard. Hij schrijft overigens zelf essays en 
romans.

25 Journal des Tribunaux, 2 maart 1952, p. 143.
26 Interview, 26/12/2006.
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Getuige van deze periode, een gedicht gepubliceerd in de Journal des 

Tribunaux:27

Cortège à la manière de Prévert

Un avocat à la sauce tomate avec un macaroni à la Cour d’Appel,
Un substitut de porcelaine avec un raccommodeur du procureur du Roi,
Un stagiaire à repasser avec un fer de première année, 
Un palais pour la Corée avec un volontaire de justice,
Une Conférence diplômée avec une sage-femme du Jeune Barreau,
Un dossier saignant à point avec un beefsteak répressif,
Un Conseil de la farce avec un dindon des prud’hommes, 
Une Cour sans provision avec un chèque de cassation,
Un hélicoptère de rentrée avec un orateur postal,
Un tribunal bruxellois avec un tramway correctionnel, 
Un casse-tête général avec un procureur chinois, 
Un objecteur des tribunaux avec un journal de conscience,
Un conservateur des pas-perdus avec une salle des hypothèques.

In deze periode bezoekt ze heel regelmatig de literaire en culture-
le bistro La Fleur en papier doré (Het Goudblommeke van Papier) in de 
Cellebroersstraat, half cabaret, half museum. De zaak is versierd met 
een allegaartje van porselein, gravures, oude klokken en vooral ook 
een enorme Leuvense stoof die was gered uit het bekende vooroor-
logse studentencafé Le Diable au corps. Het clienteel is samengesteld 
uit dichters, kunstenaars en studenten. Na de dramatische oorlogsja-
ren is de jeugd begiftigd met een aanstekelijke levensdrang. Daarvan 
kan ook Marie-Thérèse Cuvelliez getuigen: ‘Ik leefde vooral ’s nachts, 
ging met vrienden en vriendinnen naar de bistro en naar concerten. 
Hoe vaak heb ik niet rond een uur of 11 mijn kot verlaten om de rest 
van de avond en nacht van hier naar daar te trekken... want ik moest 
als het ware revanche nemen op de verloren tijd. Mijn familie vond het 
namelijk ongepast dat iemand zich in oorlogstijd zou amuseren.’28 

27 Journal des Tribunaux, 11 maart 1951, p. 158.
28 ‘La vie d’une avocate féministe. Propos recueillis par Hedwige Peemans-Poullet’, Chronique féministe 

(86-88), sept. 2003-jan. 2004, p. 152.
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Op 28 maart 1952 presenteren Éliane Polsky en Marie-Thérèse Cu-
velliez een causeriesessie in de Kring Auguste Marin. Op deze lezin-
genreeksen, die worden georganiseerd door de Commissie van de 
Jonge Balie van Brussel, worden actuele thema’s aangesneden. De twee 
jongedames kiezen voor het thema ‘Simone de Beauvoir of de opstand 
van de vrouw’. ‘Die vrijdag is de sfeer koortsachtig’,29 herinnert Basile 
Risopoulos,30 die is belast met de organisatie, zich nog goed. ‘Er waren 
prominente voor- en tegenstanders; de roofdieren werden losgelaten 
in de arena en de massa kwam kijken of de temmer niet zou worden 
opgevreten door het wild’. ‘De vrouw komt in opstand….’31 De uiteen-
zetting van Marie-Thérèse Cuvelliez is nog enigszins kritisch, maar 
Éliane Polsky laat zich kennen als een fervente aanhangster van de 
Beauvoir, van wie ze alle ideeën verdedigt. Basile Risopoulos is gechar-
meerd door haar ‘opmerkelijke tekst’ en haar intellectuele ongedwon-

29 Journal des Tribunaux, 6 april 1952, p. 219.
30 Basile Risopoulos (1919-1997), advocaat, secretaris van de Orde, verzetsstrijder en politiek gevangene, 

maakte politieke carrière in liberale rangen en zou vicevoorzitter worden van de Administratieve Raad 
van de Vrije Universiteit van Brussel.

31 Journal des Tribunaux, 6 april 1952, p. 219.

Éliane Polsky, 

jonge advocate
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genheid: ‘Een meter zestig, de wangen geglazuurd met emotie, vrolijk 
fonkelende ogen, de schoonheid van de duivel op het moment dat die 
bijna, maar nog niet helemaal ten onder is gegaan….’ Aan de Balie krij-
gen de twee jonge vrouwen de bijnaam ‘les petites Sartreuses’.32

Hetzelfde jaar beslissen Marie-Thérèse Cuvelliez en Éliane Polsky 
mee te dingen naar de prijs Janson. Er bestonden in die periode slechts 
twee specifi eke prijzen voor jonge juristen: de prijs Janson voor wel-
sprekendheid en de prijs Lejeune voor juridische argumentatie. De 
prijs Janson was toegankelijk voor stagiairs van het tweede en het derde 
jaar. Sinds zijn oprichting in 1925 werd telkens een man bekroond, een 
toekomstige ster van de Balie. Hun entourage tracht hen de deelname 
aan de competitie, waarvan ze denken dat ze die al bij voorbaat hebben 
verloren, uit het hoofd te praten: ‘Die prijs zal nooit worden toege-
kend aan een vrouw!’ Maar met de steun van haar toekomstige echtge-
noot André Vogel zet Éliane Polsky door en... ze wint. De Journal des 

Tribunaux is laaiend enthousiast en laat niet na te onderstrepen dat de 
prijs voor de eerste keer werd gewonnen door een vrouw: ‘Naast haar 
oratorische talent beschikt Mevr. Éliane Polsky over haar vriendelijke 
uitstraling, haar gratie en haar vlotte pen, alle drie spontaan.’33 De re-
dacteur is duidelijk gecharmeerd en wanneer Éliane Polsky de eerste 
juridische zitting van de Jonge Balie opent, traditioneel een taak voor 
de winnaars van de prijzen Janson en Lejeune, vindt hij amper vol-
doende lofuitingen voor haar pleitrede, getiteld: ‘Een arbeidsongeval’. 
Hij besluit met de volgende woorden: ‘Het is geruststellend te weten 
dat elke zaak kan worden gepleit met elegantie en raffi nement en dat 
men daarnaast nooit moet aarzelen niet alleen frappante argumenten 
te gebruiken maar tevens charme en verleiding.’34 

Moeten we het nog herhalen? ‘Advocates die amper de universiteit 
hebben verlaten en zich voor de meest gewichtige kamers een vrijpos-
tige houding aanmeten die schril afsteekt tegen de achtenswaardig-
heid van de meest doorwinterde meesters van de balie’, was waar de 

32 ‘La vie d’une avocate…’, op. cit.
33 Journal des Tribunaux, 29 juni 1952, p. 407.
34 Journal des Tribunaux, 2 november 1952. 
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meest chagrijnige onder de juridische collega’s voor beducht waren. 
Of duidelijker nog: ‘Als alle magistraten, jong en oud, die worden ge-
charmeerd en opgevrolijkt door de komst van dit nieuwe, belangwek-
kende element, zich in de gunst willen werken van hun vrouwelijke 
collegae, zal dat de nodige concurrentie opleveren!’35 

Het enthousiasme van de Jonge Balie mag dan al groot zijn, bij de 
oudere advocaten is dat veel minder het geval; zij laten nog vaak een 
ordinair seksisme zien. Éliane Polsky krijgt de rekening gepresenteerd 
op het diner dat traditioneel volgt op de proclamatie van de prijzen 
Janson en Lejeune. Op het moment van de beknopte speech die gebrui-
kelijk door de laureaten wordt afgestoken, ‘maakten de aanwezige ad-

vocaten lawaai met hun bestek terwijl ze druk met elkaar verder praatten… 

dit duurde tot de twee stafhouders hen min of meer uit schaamte voor zoveel 

ongemak tot stilte aanmaanden zodat ik mijn betoog kon houden. Ik was niet 

al te zeer van mijn stuk gebracht door dit incident; dat ik net Le Deuxième 

Sexe van Simone de Beauvoir had gelezen hielp… en ik heb een speech ge-

houden… waarin ik de rollen heb omgedraaid; ik heb het beeld opgeroepen 

van een harem waarin de taakverdeling omgekeerd was, ik heb over mannen 

gesproken zoals zij gewoonlijk over vrouwen praten, namelijk als seksobjecten. 

En dat werd niet erg gesmaakt…’36

Op 14 augustus 1952 trouwt Éliane Polsky met de Brusselse advocaat 
André Albert Vogel. André Vogel wordt geboren in Schaarbeek op 18 
september 1918 als zoon van wisselagent Oscar Jules Vogel en Ger-
maine Marie Irène Bocage.37 Hij wordt ingeschreven bij de Balie in 
1941 en behoort tijdens de oorlog tot de verzetsbeweging Front de 
l’Indépendance. 

Ze krijgen op korte tijd drie kinderen, allemaal jongens: Jean (1953), 
Laurent (1955), Alain (1956), ‘wat me maar weinig tijd liet om me bezig 

te houden met de ontwikkeling van het sociaal recht’. Alle begin is moei-

35 Hof van beroep van Luik, Mercuriale van M. de procureur-generaal Delwaide tijdens de plechtige ope-
ningszitting op 16 september 1946, Luik, 1947, p. 7.

36 Interview, 26/12/2006.
37 Hij overlijdt in Ohain op 1 april 1976. Éliane Polsky trouwt in 1984 voor een tweede keer met de jurist 

Claude Larsimont. Het koppel heeft een dochter, Victoire. 
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lijk en in die periode zeker voor een jonge vrouwelijke advocate zoals 
Éliane. Heel wat potentiële klanten doen liever een beroep op haar 
echtgenoot. Zelf pleit ze voornamelijk in echtscheidingszaken en in 
zaken van sociaal verweer. 

Vanaf het moment dat ze het kan, en vermits ze, geeft ze toe, niet be-
paald de ambitie heeft om een expert te worden in huishoudelijke ta-
ken, begint ze opnieuw te studeren: ‘Wat is er interessanter dan opnieuw 

te gaan studeren wanneer men dreigt te verdrinken in een familiaal leven dat 

erg veeleisend is en dat maar weinig externe activiteiten toelaat?’38

38 Vogel-Polsky, É. (2006). ‘Cinquante ans de droit du travail’, in: M. Sylin, Cinquante ans d’évolution du tra-
vail. De la semaine de 5 jours à la Directive Bolkenstein. Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van 
het vijftigjarige bestaan van het Institut du Travail van de ULB, Brussel, p. 30.
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Op 25 juni 1955 wordt aan de ULB het Institut du Travail (In-
stituut voor de Arbeid) opgericht onder het voorzitterschap van 

Madeleine Gevers-Dwelshauvers die het tot 1970 leidt. Dit wapenfeit 
is verre van onbeduidend. Het is een erkenning van ‘de academische 
interesse voor de sociale problemen’ in een postindustriële maatschap-
pij. De sociale strijd heeft wetten, arbeidsreglementen en collectieve 
arbeidsovereenkomsten opgeleverd die beetje bij beetje de fundamen-
ten leggen voor een relatief nieuwe rechtstak. Die heeft zich na de 
Tweede Wereldoorlog snel ontwikkeld onder impuls van het sociale 
solidariteitspact dat aan de basis ligt van de sociale zekerheid (1944). 

Met veel enthousiasme ontdekt Éliane Vogel-Polsky dat het nieuwe 
instituut resoluut gaat voor interdisciplinair onderricht. ‘Ik was verbluft 

door de overvloed aan cursussen waarvan de onderwerpen me totaal nieuw 

leken en van die aard om me in een nieuwe discipline te introduceren. Ze om-

vatten de professionele relaties, het collectieve arbeidsrecht en vakbondsrecht, 

de arbeidsconfl icten, het vergelijkende arbeidsrecht en vooral ook het interna-

tionaal sociaal recht waarvan geen enkele van mijn cursussen ooit melding 

had gemaakt.’39 Ze behaalt haar licentie in arbeidsrecht en -sociologie 
aan het Institut du Travail in 1958 met grootste onderscheiding. Haar 
eindverhandeling zal in herwerkte en aangevulde versie later worden 
gepubliceerd in de vorm van een boekwerk van meer dan 350 blad-
zijden: Du Tripartisme à l’Organisation internationale du Travail (1966). 
Daarin maakt ze de geschiedenis op van de syndicale vrijheden sinds 
1919 en analyseert ze onder andere de obstakels en de afremmende 
bepalingen die eraan werden aangebracht, de afwijkende vakbonds-
concepten van de totalitaire regimes in Italië, Spanje en Portugal en 
de perceptie van de werkgever in een communistisch systeem dat het 
eigendom van de productiemiddelen heeft afgeschaft. 

39 Vogel-Polsky, ‘Cinquante ans de droit du travail…’, op. cit., p. 30.
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De contacten die ze aanknoopt binnen het Institut du Travail zullen 
van wezenlijk belang zijn voor haar verdere carrière. Niet alleen leert 
ze er dat het arbeidsrecht niet is beperkt tot een compilatie van voor-
schriften, ze volgt er tevens geboeid de lessen van Léon-Éli Troclet.40

Léon-Éli Troclet is de zoon van Léon Troclet, een van de eerste Luikse, 
socialistische volksvertegenwoordigers die tot het socialisme werd ge-
introduceerd door Jean-Baptiste Clément, de auteur van het bekende 
lied Le Temps des Cerises. Zijn zoon, Léon-Éli, studeert rechten aan de 
universiteit van Luik, vooraleer hij gaat onderwijzen aan de ULB. De 
man verbergt nooit dat hij uit het arbeidersmilieu afkomstig is en weet 
er op aandoenlijke wijze over te praten: ‘Door van mij een intellectu-
eel te willen maken, hebben mijn ouders bij mij onrechtstreeks een 
voorliefde voor de “nederige” arbeidersklasse doen ontstaan die me als 
vanzelf in de richting van het sociaal recht heeft geduwd… maar dan 
niet beperkt tot formalisme, niet tot sociaal recht dat binnenskamers 
wordt beoefend.’41 

Zijn opvatting van het sociaal recht is diametraal tegenovergesteld aan 
het onderricht dat Éliane Vogel-Polsky daarvoor kreeg: ‘Ik was meteen 

gefascineerd.… Het is daar dat ik het sociaal recht heb ontdekt, namelijk de 

problemen verbonden aan de situatie van de werknemers. Dit was echt een 

openbaring voor mij.… Tot dan toe hadden mijn rechtenstudies me blijkbaar 

enkel een heel rudimentair zicht op het arbeidsrecht bijgebracht. Madeleine 

Gevers was verantwoordelijk voor deze cursus (die ze veel minder belangrijk 

achtte dan haar uitgebreide cursus burgerlijk recht) en de stof met betrekking 

tot wat ze zelf de “kleine contracten” noemde, was ronduit teleurstellend. Die 

bestond louter uit een overzicht van bestaande voorschriften… Het was zelfs 

zo oninteressant dat het uiteindelijk de enige cursus was waar ik in mijn drie 

doctoraatsjaren voor buisde!’ Éliane Vogel-Polsky herinnert zich het ar-
beidsrecht daarom vooral als een uiterst droge en vervelende materie 

40 Léon-Éli Troclet (1902-1980), doctor in de rechten, professor aan de ULB, socialistisch staatsman, mi-
nister van Arbeid en Sociale Voorzorg (1945 / 1945-1946), minister van Economische Zaken (1946), mi-
nister van Arbeid en Sociale voorzieningen (1946 / 1946-1947 / 1947-1948 / 1948-1949 / 1954-1958), 
minister van Staat in 1969. In 1961 zetelt hij in het Europees Parlement.

41 Vogel-Polsky, ‘Hommage à Léon-Éli Troclet…’, op. cit., p. 22.
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die ‘in de verste verte niets te maken had met de arbeidsvoorwaarden of de 

fundamenten zelf van het arbeidsrecht’.42

Troclet daarentegen ‘liet het sociaal recht tot leven komen’. Troclet is 
erg betrokken bij het politieke en sociale leven van zijn tijd, een man 
op het terrein, achtereenvolgens provinciaal raadslid, provinciaal se-
nator voor Luik vanaf 1944 en acht keer minister. Hij is bovendien 
een overtuigd ‘Europeaan’ die in 1961 in het Europees Parlement 
zetelt. Omdat hij zo gepassioneerd is door de sociale zekerheids-
vraagstukken en de internationale sociale wetgeving, besmet hij de 
jonge vrouw in één klap met twee hardnekkige virussen: ‘een sociaal 

en een Europees beestje!’ Vanaf 1958 assisteert ze hem bij de cursus 
internationaal sociaal recht. 

In datzelfde jaar 1958 richt Léon-Éli Troclet, op dat moment minister 
van Werk en Sociale Voorzieningen, het Centre National de Sociolo-
gie du Droit Social (CNSDS) op dat hij leidt tot aan zijn overlijden in 
1980. Het is een – luisterrijke – periode waarin, dankzij een Konink-
lijk Besluit van juli 1955 dat het mogelijk maakt om vernieuwende 
programma’s te subsidiëren, verschillende nationale onderzoekscentra 
worden opgericht. Ondergebracht in het Institut de Sociologie is het 
CNSDS, net als de andere nationale centra uit die tijd, een volkomen 
onafhankelijk organisme waarbinnen Éliane Vogel-Polsky in alle vrij-
heid haar werkzaamheden kan ontplooien. Dat doet ze eerst als on-
derzoeker, vervolgens als bevoegdverklaard navorser en vanaf 1972 als 
onderzoeksdirecteur. Als adjunct-directeur van het Centre National 
de Sociologie du Droit Social (vanaf 1969) volgt ze Troclet op, die of-
fi cieel de leiding op zich neemt tot 1980, maar omwille van zijn druk-
ke werkzaamheden al lang daarvoor het onderzoekscentrum aan haar 
toevertrouwt. Aan het CNSDS werkt ze tussen 1978 en 1983 enkele 
jaren samen met Marie-Thérèse Cuvelliez, die al die tijd ook geboeid 
is gebleven door onderzoekswerk. 

42 Interview, 26/12/2006.
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Het CNSDS is het eerste (en enige) centrum voor fundamenteel en 
toegepast onderzoek over de combinatie arbeidsrecht en arbeidsso-
ciologie. De instelling wil wetshervormingen voorbereiden en stra-
tegieën uitdenken die de toestand van kansengroepen moeten verbe-
teren – vrouwen, jongeren, personen met een handicap, allochtone 
werknemers. Éliane Vogel-Polsky zal al snel haar wetenschappelijke 
onderzoek aanvullen met een militant feminisme. Dat steekt voor het 
eerst de kop op bij de actie in 1966 in het kader van de grote staking 
bij FN. We komen hier later nog op terug. 

Het is duidelijk dat deze jaren bepalend zijn. ‘Tot dan toe had ik als 

advocate met plezier het recht beoefend op een erg theoretische manier. De 

menselijke kant van de zaak interesseerde me veel minder dan het juridische 

spel. Het ontcijferen van alle gegevens van een probleem en het ontwikkelen 

van de vaardigheden die nodig zijn om een origineel of nieuw discours op te 

bouwen dat een redelijke kans maakt om de verdedigde thesis te laten triom-

feren en het recht vooruit te helpen, uiteraard op basis van onderzoek, zowel 

op het vlak van de rechtsleer als op het vlak van de jurisprudentie, boeiden 

me meer.’43 

Om de nieuwe oriëntatie die ze in het Institut du Travail ontdekt kracht 
bij te zetten, start Éliane Vogel-Polsky een bijzondere licentie sociaal 
recht waarvoor ze afstudeert op 19 juni 1963 met een verhandeling 
over De internationale sociale wetgeving en de problemen bij de minnelijke 

regeling van collectieve arbeidsgeschillen. De studie omvat meerdere fa-
milies van het arbeidsrecht in verschillende landen (de Romaans-Ger-
maanse, de Angelsaksische en de Scandinavische groep en de familie 
van het communistische recht). 

Tenslotte de laatste stap: het Institut d’Etudes Européennes (Instituut 
voor Europese Studies). Het wordt opgericht door de Raad van Be-
stuur van de ULB op 7 juni 1962, wordt offi cieel geïnstalleerd op 27 
februari 1964 op initiatief van Walter-Jean Ganshof van der Meersch44 
en biedt een juridische studierichting waarmee ze haar specialisatie 

43 Vogel-Polsky, ‘Cinquante ans de droit du travail…’, op. cit., p. 31.
44 Jurist, Procureur des Konings in Brussel (1933), professor aan de ULB, hoge commissaris voor de Staats-

veiligheid in Londen tijdens de oorlog, advocaat-generaal (1947), procureur-generaal bij het Hof van 
Cassatie (1968).
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kan vervolmaken. Bijna vanzelfsprekend behoort Éliane tot de eerste 
lichting studenten (1963-1964) en verwerft ze op 6 oktober 1965 met 
grootste onderscheiding de bijzondere licentie in Europese studies. 

Gewapend met drie bijzondere licenties die ze in zeven jaar tijd ver-
zamelde en die voortaan haar interesseveld zullen afbakenen (inter-
nationaal sociaal recht, vergelijkend sociaal recht en sociaal gemeen-
schapsrecht) gaat ze resoluut voor een carrière als onderzoekster en 
docente. Ze treedt in 1969 toe tot de Faculteit Rechten van de ULB 
als docente en beklimt stelselmatig de treden van de carrièreladder. In 
oktober 1969 wordt ze als universitair docente verbonden aan Léon-
Éli Troclet (internationaal sociaal recht en Europees sociaal recht) en 
aan Maurice Cornil45 (lessen vergelijkend sociaal recht en hedendaag-
se sociale geschiedenis). Ze doet dienst als interim op het moment van 
zijn overlijden op 11 oktober 1969, een interim-positie die door de 
faculteit wordt verlengd op advies van de Wetenschappelijke commis-

45 Jurist (1909-1969), studiedirecteur bij het Institut du Travail, directeur van de Libre Académie Picard, 
professor aan de ULB. 

Éliane Vogel-Polsky samen met de Belgische delegatie op 

het Internationaal Arbeidsbureau in Genève, 1964
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sie die daarvoor steunt op de publicatie van haar Cours de droit social 

comparé bij de Presses universitaires (1970): ‘Voor een titularis van een 
nieuwe opleiding een aanzienlijke prestatie en één die enkel mogelijk 
was door het vele onderzoek dat daarvoor al werd verricht.’46 

Ze wordt stelselmatig verantwoordelijk voor meerdere opleidingen en 
botst nooit op het zogenaamde ‘glazen plafond’. Nochtans kan de Fa-
culteit Rechten niet bepaald ‘feministisch’ worden genoemd, integen-
deel. Maar de jonge vrouw kan (misschien) rekenen op verzachtende 
omstandigheden, zoals ze het zelf opmerkt met de nodige zin voor 
humor: ‘Ik heb niet de indruk dat ik nadelen heb ondervonden omdat ik een 

vrouw ben. Ik kreeg zelfs redelijk makkelijk lessen toegewezen, dat hoefde 

namelijk niets te kosten; ik kreeg immers een voltijds loon uitbetaald door het 

Centre national de sociologie du droit social….’47

Op die manier is ze niet alleen verantwoordelijk voor cursussen bin-
nen het Institut du Travail, binnen de Faculteit Rechten en binnen 
de Faculteit Sociale, Economische en Politieke Wetenschappen, maar 
ook in Charleroi binnen het Institut de Formation Sociale et Cultu-
relle waar ze vanaf 1963 instaat voor een cyclus over de actuele verant-
woordelijkheid van de arbeidersbeweging.

Uit hoofde van haar functie bij het CNSDS krijgt ze tevens de ver-
antwoordelijkheid over verschillende projecten, niet alleen op vraag 
van de Belgische overheid, maar tevens van internationale instellingen 
zoals de Internationale Arbeidsorganisatie, de Commissie van de Eu-
ropese Gemeenschappen en de Raad van Europa. Al snel fungeert ze 
als experte bij deze instellingen. We komen hier nog op terug in de 
volgende hoofdstukken.

46 AULB, Dossier administratif P 13007.
47 Interview, 26/12/2006.
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HET EINDE VAN DE JAREN ’60 
EN HET BEGIN VAN DE ACTIEVE STRIJD

Op het einde van de golden sixties doorkruisen twee gebeurtenissen 
haar parcours. In 1966 ontdekt ze de werkomstandigheden van de ar-
beidsters van FN tijdens de grote staking van de zogenaamde ‘vrouw-
machines’. Het is voor haar een schok die, zoals we verder nog zullen 
zien, zal uitmonden in haar feministische engagement.48 Na mei ’68 
raakt ze betrokken bij de vrouwenemancipatiebeweging en richt ze zich 
steeds meer op vrouwenstudies. Op zich vormt de Mei ’68-beweging 
op de campus niet de doorslaggevende factor die haar militante hou-
ding inleidt. Het is daarentegen wat er daarbuiten gebeurt, de wording 
van nieuwe ideeën en theorieën over de sociale verhouding tussen de 
seksen – die stukje bij beetje (en moeizaam) worden geïntegreerd in de 
academische disciplines –, wat haar vooral aanspreekt. 

EEN ONTGOOCHELENDE MEI ‘68

Het studentenprotest van Mei ’68 aan de ULB is vanuit het gezichts-
punt van vrouwen – en van Éliane Vogel-Polsky in het bijzonder – een 
erg ontgoochelende periode. Ze kan het niet laten wat ze ziet in Brus-
sel te vergelijken met wat er in Frankrijk gebeurt. Wanneer de studen-
tenrevolte op 3 mei losbreekt en zich van Nanterre naar de Sorbonne 
en de andere campussen uitbreidt, en wanneer de brutale tussenkomst 
van de politie de solidariteit onder de studenten nog verstevigt, be-
vindt Éliane Vogel-Polsky zich in Parijs voor een colloquium geor-
ganiseerd door de Senaat waarvoor ze een lezing over artikel 119 van 
het Verdrag van Rome heeft voorbereid. Het afsluitende diner wordt 
volledig in de war gestuurd door de aankondiging dat studenten de 
Senaat hebben ingenomen en de deuren blokkeren. De verwarring is 
compleet. Éliane Vogel-Polsky ziet zich verplicht haar verblijf met een 
paar dagen te verlengen, omdat ook het openbaar vervoer het werk 
heeft neergelegd. Ze kan de opeenvolgende gebeurtenissen op de voet 
volgen: in de nacht van 10 mei staat de hoofdstad in vuur en vlam en 
worden de straten van de Quartier Latin gebarricadeerd. De confron-

48 Zie hoofdstuk 3.
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taties zijn hevig en het sociale protest neemt de fakkel over van het 
studentenprotest: ‘Het was revolutie. De sfeer en de eisen van de studenten 

wekten een enorme geestdrift bij me op. Het was fantastisch….’49

In Brussel krijgt het protest vorm op 13 mei. Vanaf 21 mei wordt de 
beweging gesteund door een groep professoren, assistenten en onder-
zoekers van wie er enkele een erg radicaal discours aanhangen. De 
universitaire gebouwen worden stelselmatig bezet; op het eisenpro-
gramma staat onder meer een volledige hervorming van de structu-
ren en programma’s.50 Maar de beweging heeft nooit dezelfde reik-
wijdte als in Parijs; ze blijft zowel sociaal beperkt als erg lokaal. In het 
bijzonder in het Institut de Sociologie, dat met ijzeren hand wordt 
bestuurd door directeur Arthur Doucy, schipperen de onderzoekers 
tussen openlijke rebellie en onderwerping. Het levert uiteenlopende, 
gematigde reacties op die Éliane Vogel-Polsky vaak te slap vindt. 

Haar kritiek van een ‘geaborteerde Mei 68’ is wellicht wat te catego-
riek. De beweging mondt uit in een aantal veranderingen die cruciaal 
zijn voor de instelling: nieuwe statuten, democratisering van de struc-
turen en van de werking van de universiteit. De beweging leidt tevens 
tot genereuze, utopische ideeën die worden gelanceerd tijdens open 
bijeenkomsten, ingegeven door een nieuw en ongelimiteerd ‘vrijheids-
denken’ dat een weerspiegeling is van de ommekeer in de zeden en de 
cultuur die eind jaren ’60 op gang komt. Die nieuwe utopieën vinden 
vlot gehoor bij de middelbare schoolstudenten en tal van lycea, in het 
bijzonder de Brusselse, voelen de impact van de protestgolf: de nor-
maalschool Charles Buls, de athenea Adolphe Max en Léon Lepage en 
nog andere. Er wordt een coördinatiecomité – het CLES – opgericht 
om de acties van de verschillende groepen scholieren op elkaar af te 
stemmen. Het is vooral deze beweging die Éliane Vogel-Polsky aan-
spreekt, veel meer dan het tumult op de campus. Het is een strijdbare 
en vaak radicale adolescentenbeweging die vroegtijdig een politiek ka-
rakter krijgt en waar ze rechtstreeks bij betrokken raakt omdat haar 

49 Interview, 26/12/2006.
50 Voor meer details over deze gebeurtenissen, zie: Govaert, S. (1990). Mai 68. C’était au temps où Bruxelles 

contestait, Brussel: POL-HIS, pp. 17-99.
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zoons er een erg actieve rol in spelen. Waar ze het makke revoluti-
onaire elan aan de universiteit betreurt, wordt ze thuis volop gecon-
fronteerd met het verzet! 

GELIJKHEID? HOOP DOET LEVEN... 

De Mei ’68-beweging is echter vooral een revolutie van zonen tegen 
vaders. Aan de feministische eisen wordt amper aandacht besteed; ze 
kunnen binnen de universitaire gemeenschap op weinig sympathie re-
kenen. Zo gaat het alleszins toch in Brussel. Dat ligt misschien aan 
het feit dat de situatie van de meisjes er beter is dan elders. Sinds het 
interbellum is er in de auditoria en onder het wetenschappelijke per-
soneel namelijk een stille revolutie aan de gang. Steeds meer meisjes 
nemen plaats in de aula’s en achter het spreekgestoelte. Dit gebeurt 
niet altijd even snel, maar het gebeurt stelselmatig en lijkt een vaste 
trend. Alle faculteiten krijgen steeds meer een gemengd karakter.51 
Vanaf 1960 maken vrouwen ongeveer een kwart (23.5%) van het we-
tenschappelijke personeel aan de ULB uit; het Institut de Sociologie 
telt zelfs 43% vrouwen onder zijn onderzoekers. Assistentes en onder-
zoeksters worden nu meer zichtbaar en er heerst optimisme over de 
invoeging van vrouwelijke medewerkers in de instelling, ondanks het 
feit dat het professorenkorps nog altijd voor 95% uit mannen bestaat. 
Velen willen geloven dat wat aanstellingen en promoties betreft het 
‘gelijkheidsprincipe wordt gerespecteerd binnen de ULB’.52 

De universiteit richt zelfs een embryonale vorm van feministisch 
onderwijs op. Dankzij de bepalingen uit het testament van Suzanne 
Tassier,53 kan in 1963 een Leerstoel over de toestand van vrouwen 
en hun arbeidssituatie worden opgericht. De behandelde onderwer-

51 Voor meer info over dit aspect, zie: Gubin, É. en V. Piette, met de medewerking van P. Van den Dungen 
(2004). Emma, Louise, Marie… L’Université libre de Bruxelles et l’émancipation des femmes (1834-2000), 
Brussel: Ed. GIEF-Service des Archives, pp. 125-213, pp. 233-281.

52 Interview met Simone Huyberechts, professor aan de ULB, voorzitster van de Faculteit Sociale, Politieke 
en Economische Wetenschappen van 1972 tot 1975, in: Chronique féministe, dec. 1984-jan. 1985, pp. 
5-6.

53 Over Suzanne Tassier (1898-1956), de eerste benoemde vrouwelijke hoogleraar geschiedenis aan de 
ULB en feministe avant la lettre, zie: Gubin et al., Dictionnaire des femmes belges…, op. cit., p. 523.
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pen zijn ‘hot’. Ze zijn duidelijk voor op hun tijd en brandend actueel: 
in 1968-1969 wordt de Leerstoel bezet door dokter Marie-Andrée 
Lagroué Weill-Hallé, departementshoofd van het ziekenhuis La Pitié-
Salpétrière in Parijs en vooral ook de medestichtster van de Maternité 
Heureuse, de organisatie die strijd levert voor familiale planning en 
het gebruik van anticonceptiemiddelen.54 Op dit vlak is de ULB echt 
voor op zijn tijd en artsen zoals Peers en Hubinont55 voeren een strijd 
die parallel loopt met die van de feministen. 

In 1970-1971 wordt de Leerstoel toevertrouwd aan de befaamde ju-
riste Simone Constant-David56, die burgerlijk en sociaal recht onder-
wijst aan de universiteit van Luik en die tevens lessen verzorgt aan het 
Institut du Travail. Het gekozen thema valt niet mis te verstaan: ‘De 
evolutie van de juridische situatie van de vrouw. Relaas van een de-
kolonisatie.’ Éliane Vogel-Polsky neemt deel aan deze lessen, zonder 
evenwel bijzondere relaties aan te knopen met de spreekster.

Twee jaar later wordt ze zelf gelast met het organiseren van de Leer-
stoel. Ze overweegt er een nieuwe wending aan te geven – een collo-
quium dat experten uitnodigt om het te hebben over de loonarbeid van 
vrouwen in de zes landen van de Europese Gemeenschap. Jean Bingen, 
decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte verdedigt de onuitge-
geven formule bij rector André Jaumotte: ‘Het verzamelde onderzoek 
moet dienen om een sociaal beleid uit te werken met het oog op het 
defi niëren en aandragen van oplossingen die moeten zorgen voor een 
betere integratie van de actieve vrouwen in de bedrijfswereld.’57 Deze 
precisering betreft het door Éliane Vogel-Polsky geleide grote onder-
zoek over de toestand van de vrouwelijke werknemers in Europa.

54 Voor meer informatie hierover, zie: Bard, Ch. en J. Mossuz-Lavau (2006). Le Planning familial. Histoire et 
mémoire 1956-2006. Archives du féminisme, Rennes: Presses universitaires de Rennes.

55 Over Willy Peers (1924-1984), een van de belangrijkste voorvechters van de depenalisering van abor-
tus, zie: Nouvelle Biographie Nationale, dl V, pp. 279-280; Gubin et al., Dictionnaire des femmes belges…, 
op. cit., pp. 443-444. Over Pierre-Olivier Hubinont (1919-1986), diensthoofd gynaecologie-verloskunde 
verbonden aan het Sint-Pieterziekenhuis van Brussel, professor aan de ULB, zie: Gubin et al., Diction-
naire des femmes belges…, op.cit., pp. 321-322.

56 Simone David trouwt met Constant, doctor in de rechten aan de universiteit van Luik (1941) en studeert 
af als licentiate in de sociale wetenschappen aan dezelfde universiteit (1942), gewoon hoogleraar bur-
gerlijk recht en sociaal recht aan de universiteit van Luik, ereadvocaat, lid van diverse werkgroepen van 
het Ministerie van Justitie, Commandeur in de Kroonorde (AULB, Chaire S. Tassier, 643).

57 Van J. Bingen aan A. Jaumotte, AULB, Fonds Chaire Tassier, brief van 2 juli 1973. 
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ONDERZOEK NAAR 
DE VROUWELIJKE WERKNEMERS IN EUROPA 

Het initiatief kreeg vaste vorm in 1970: ‘Ik was bijzonder gehecht aan dit 

onderzoek’, verduidelijkt Éliane Vogel-Polsky. ‘Ik werd begin 1962 geïn-

troduceerd tot de EEG.... Ik zocht Jacqueline Nonon op die toen aan het hoofd 

stond van het zogenaamde “Vrouwenbureau”.58 Zij stelde echter heel duide-

lijk dat ze absoluut geen middelen had en dat de Commissie niet van plan 

was er aan vrouwen te besteden.... Ze heeft me niettemin in contact gesteld 

met Huguette Defosse, de voorzitster van de Internationale Journalistenbond 

58 Het betreft hier het Bureau voor de gelijkheid van kansen in de EEG, toevertrouwd aan de Franse juriste 
Jacqueline Nonon. Dit bureau had zo ongeveer als enige opdracht een jaarlijkse stand van zaken op 
te maken over de toepassing van artikel 119 van het Verdrag van Rome. Jacqueline Nonon was tevens 
nationaal afgevaardigde voor de positie van vrouwen in Frankrijk (een functie die in 1974 in het leven 
werd geroepen door Giscard d’Estaing) van februari 1978 tot juli 1980, maar daar bedankt ze uitein-
delijk voor omdat ze vindt dat Giscard haar volstrekt onvoldoende werkmiddelen verschaft. Ze heeft 
meerdere werken geschreven over vrouwen en Europa, waaronder: l’Europe, un atout pour les femmes, 
Paris: La Documentation française, 1998.

De enquête over de betaalde arbeid van vrouwen in Europa ver-

schijnt in Amica (Italië), Margriet (Nederland), Brigitte (Duitsland), 

Het Rijk der Vrouw (België) en de twee uitgaven van Femmes 

d’Aujourd’hui (Frankrijk en België)
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voor Vrouwen- en Familiepers en samen met haar man tevens eigenares van 

twee “Femmes d’Aujourd’hui”, de Belgische en de Franse editie. We hebben 

elkaar ontmoet in een heel chic restaurant en ze bleek erg geïnteresseerd in 

mijn project.’ 59 

Het project van Éliane Vogel-Polsky komt op het goede moment: de 
Internationale Journalistenbond voor Vrouwen- en Familiepers heeft 
net zijn derde Congres gehouden in Barcelona en Madrid in november 
1968, met als thema de rol en de opdracht van vrouwen in de moderne 
samenleving. Ondanks de uiteenlopende meningen vindt de meerder-
heid van de deelnemers dat de vrouwelijke pers ‘de steeds meer wen-
selijke deelname van vrouwen aan het economische en sociale leven’ 
moet ondersteunen.60 Huguette Defosse ziet in het project van Éliane 
Vogel-Polsky een manier om de vrouwelijke pers een nieuwe dynamiek 
te geven door die te associëren met een actueel project. Vijf magazines 
(Amica (Italië), Margriet (Nederland), Femmes d’Aujourd’hui (Frankrijk 
en België), Het Rijk der Vrouw (België) en Brigitte (Duitsland)) beslis-
sen haar te ondersteunen. De enquête wordt gelanceerd met de steun 
van de Europese Commissie, het CNSDS coördineert en de vrouwen-
magazines dragen de kosten. In alle landen heeft een nationale experte 
de supervisie over de enquête; de resultaten verschijnen tegelijkertijd 
in de zes landen: op 4 oktober 1972 worden in een eerste nummer de 
nationale gegevens gepubliceerd, een tweede maakt op 11 oktober een 
Europese vergelijking.61 De nadruk ligt vooral op de verspreiding bij 
een zo breed mogelijk publiek, aangezien het onderzoek miljoenen 
lezeressen aanbelangt.

De resultaten, tabellen en statistieken brengen glashelder de gender-
ongelijkheden op het werk aan het licht. In de conclusies wordt gewe-
zen op de nood aan verandering, zodat de gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen uiteindelijk ook zichtbaar wordt op de werkvloer.

59 Interview, 26/12/2006.
60 Bulletin bimestriel du Conseil National des Femmes Belges, nr. 128, p. 15-17. 
61 Zie ook het interview met Éliane Vogel-Polsky, in: Denis, M. en S. Van Rokeghem (1972). Le féminisme est 

dans la rue, Brussel: POL-HIS, p. 61.
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In een artikel in de Revue nouvelle van 1974 stelt Éliane Vogel-Polsky 
vooral het gebrek aan vorming voor de meerderheid van de werkneem-
sters aan de kaak. Ze blijven vaak het slachtoffer van het sterk veran-
kerde idee dat het huwelijk voor vrouwen het eindstation is. Van de 
Belgische werkneemsters heeft slechts 10% een voortgezette opleiding 
gevolgd, 7.5% heeft een volledige secundaire cyclus afgewerkt. Meer 
dan een derde (36%) is slechts zolang naar school gegaan als het ver-
plicht was. ‘Deze maatschappij weigert concreet meisjes te integreren in een 

onderwijs- en vormingsproces dat gelijk is aan dat voor jongens en hen de-

zelfde mogelijkheden op het vlak van beroepskeuze te bieden’, constateert ze. 
Als meisjes hun studies wel voortzetten, worden ze georiënteerd naar 
‘vrouwelijke beroepen’. Ze bevolken hoofdzakelijk de huishoudscho-
len, de handelsscholen en de cursussen kinderverzorging, kapster of 
kleermaakster. Ze besluit: ‘Als we de toestand van vrouwen in onze westerse 

samenleving afmeten aan het onderwijsniveau, zoals voorgesteld door Fou-

rier62, dan moeten we vaststellen dat dat niveau amper hoger is dan dat van de 

autochtone bevolking van de gewezen koloniën die toen gebruik maakten van 

de schoolstructuren die diezelfde westerse samenleving voor hen had opgezet.... 

Hieruit mag blijken hoe moeilijk uitroeibaar de wortels van de ongelijkheid 

zijn en hoezeer socio-culturele weerstanden een rem betekenen.’63 Enkel met 
adequaat onderwijs en een geschikte beroepsoriëntatie kan de vicieuze 
cirkel worden doorbroken die de genderongelijkheid op de werkvloer 
in stand houdt en die de basis vormt van de loonongelijkheid.

Enkele weken later geeft de Leerstoel Suzanne Tassier academische 
ruchtbaarheid aan deze enquête. Van februari tot mei 1974 worden 
verschillende onderzoeksrapporten voorgesteld door de zes Europese 
experts, onder wie Éliane Vogel-Polsky, die eveneens de conclusies op-
stelt. De rapporteurs leveren objectieve gegevens en statistieken die 
met elkaar in verband worden gebracht door middel van interviews.64 
Ze zetten de gebrekkige opleiding van vrouwen in de verf en onder-
strepen het gebrek aan promotiekansen, de moeilijkheden die komen 
kijken bij het verzoenen van zorgtaken en werk, en het nog steeds 

62 Charles Fourier, Franse utopistische socialist uit de eerste helft van de negentiende eeuw.
63 Vogel-Polsky, É. (1974). ‘La préparation professionnelle des femmes salariées dans les pays des Com-

munautés européennes’, Revue nouvelle (1), januari, pp. 35-39.
64 Mevr. H. Pross voor Duitsland, Évelyne Sullerot voor Frankrijk, Mevr. Lulling voor Luxemburg, Nora Fe-

derici voor Italië en Juff r. Degeller voor Nederland.
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inferieure loon dat nog te vaak wordt beschouwd als een loutere bij-
verdienste. De inaugurele zitting van Éliane Vogel-Polsky zet al met-
een de toon met een presentatie van ‘De patriarchale structuren in de 
werkomgeving van de vrouwen in het hedendaagse Europa’, waarbij 
ze de nadruk legt op de externe factoren die de arbeidsvoorwaarden 
van vrouwen beïnvloeden: ‘Het lijkt erop dat er vrouwelijke getto’s in 

stand worden gehouden en dat er een bewuste politiek van apartheid wordt 

gevoerd.’65 En de synthese die ze maakt, is al even ferm: ze vergelijkt 
het lot van de werkneemster met die van een gekoloniseerde en zegt 
dat er vooral op het vlak van de mentaliteit strijd zal moeten wor-
den geleverd.66 De conclusies omvatten vier punten: de ideologische 
transformatie van waarden, meer bepaald op het vlak van onderwijs; de 
creatie van nieuwe banen voor vrouwen aan de hand van een quotasys-
teem, met andere woorden een vorm van positieve discriminatie; het 
uitwerken van wetteksten die een betere behandeling van vrouwen en 
de gelijke beloning in de hand werken; een sociaal beleid dat meer be-
lang hecht aan onthaalstructuren.67 Ze besluit met de woorden dat dit 
programma ‘een uitdaging is voor onze volstrekt ongelijke samenleving’.68 
De zitting krijgt heel wat media-aandacht, niet omdat de pers zo ge-
interesseerd is in het lot van de vrouw, maar omdat koningin Fabiola 
aanwezig is op de eerste synthesezitting. 

EEN BUNDELING VAN ENGAGEMENT EN ONDERRICHT 

Éliane Vogel-Polsky aarzelt geen moment om van haar academische 
vrijheid gebruik te maken om de genderdiscriminatie aan te kaarten in 
haar lessen. Ze snijdt als een van de eersten aan de ULB de sociologi-
sche en juridische aspecten van de gelijke beloning, in het nationaal, 
Europees en internationaal recht aan, en is tevens een van de eersten 
die betoogt dat gelijk loon van mannen en vrouwen een fundamenteel 
sociaal recht is. Over het statuut van de werkneemster benadrukt ze 
dat ‘ondanks het feit dat de professionele activiteiten van vrouwen in loon-

65 Le Soir, 15 februari 1974.
66 La Métropole, 25 mei 1974.
67 Vogel-Polsky, É. (1973). ‘Les conditions de travail des femmes salariées dans les six états membres de la 

communauté européenne’, Cahiers du Grif (1), p. 35.
68 Le Soir, 23-24 juni 1974.
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dienst een gelijke deelname aan de economische activiteit inhouden als die van 

mannen, de genderongelijkheid op het vlak van de verdeling van de sociale, 

familiale en culturele rollen tussen vrouwen en mannen een directe invloed 

uitoefent op de organisatie van de werkomgeving en op de juridische bepalin-

gen die eraan ten grondslag liggen’.69 Ze hekelt ‘de invloed van vooroordelen 

en zeden die de verschillende juridische behandeling van de twee geslachten 

toelaat en tracht te rechtvaardigen’, vermeldt de ontbindende voorwaar-
den in de arbeidscontracten die zijn gekoppeld aan de leeftijd of aan 
de burgerlijke stand van de werkneemsters, en stelt het feit aan de kaak 
dat vrouwen worden uitgesloten van de plaatsen waar de professionele 
verhoudingen worden onderhandeld: ‘De werkneemsters vertegenwoor-

digen bijna een derde van de totale arbeidskrachten, maar bij het sociale over-

leg worden ze zo goed als nooit betrokken.… De bevoogding van vrouwen, 

die een erfenis is van de Code civil, wordt in stand gehouden en ondersteund 

door socioculturele factoren en zit verweven in het geheel van de politieke en 

publieke instellingen van het land. Het hoeft dus niet te verbazen dat dit bin-

nen de overlegorganen eveneens het geval is.’70 

Ondanks het feit dat deze materie slechts een klein deel uitmaakt van 
de lessenreeks, is ze des te opmerkelijker omdat ze breekt met het 
eentonige discours van de zogezegde neutraliteit en objectiviteit van 
het recht, zeker in een faculteit die nog steeds groot belang hecht aan 
de tradities. De termen die worden gebruikt zijn ‘lastig’: er wordt ge-
sproken over uitsluiting, verdrukking, uitbuiting en recuperatie. De 
conclusies, ook al zijn ze kort, geven blijk van een radicale houding 
die duidelijk de link legt tussen de discriminatie van de werkneemsters 
en de productieverhoudingen.71 De reacties blijven dan ook niet uit: 
‘Toen ik mijn militante houding begon te vertalen naar mijn lessen en ik 

het had over de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen op het werk, 

beklaagden goede rechtenstudenten met goede bedoelingen zich hierover, ze 

vonden het ondraaglijk… en ik heb heel wat negatieve pedagogische adviezen 

gekregen! Maar dat heeft me er niet van weerhouden: ik ben mijn ideeën 

blijven propageren als ik daar de kans toe zag.’72 

69 Vogel-Polsky, É. (1976). Syllabus de droit social. vol. 2, La réglementation du travail, Brussel: PUB, p. 16. 
70 Idem, pp. 17-18.
71 Idem, p. 61.
72 Interview, 26/12/2006.
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Wanneer de Cercle du Libre Examen in 1972 een lezingenreeks aan 
het neofeminisme wijdt en een speciaal nummer van zijn Cahiers uit-
brengt over La condition féminine, laat Éliane Vogel-Polsky door mid-
del van een kritische lezing van de vrouwelijke auteurs-stichters van de 
nieuwe feministische beweging en van hun tegenstanders, een glimp 
zien van haar kordate en radicale opvattingen. Ze bevestigt zonder 
omwegen dat de toestand van vrouwen overeenkomt met ‘een seksuele 

kolonisatie’ die ‘ongetwijfeld de meest wijdverspreide ideologie in onze cul-

tuur is en haar het meest fundamentele machtsconcept aanlevert…. Onze 

maatschappij is patriarchaal. Alle wegen die naar macht leiden – het leger, 

de industrie, de technologie, de universiteiten, de wetenschap, de politie – zijn 

in handen van mannen.’73 ‘… waar het bij het onderzoeken van de gender-

ongelijkheden echt op aankomt, is het ontbloten van het fundament zelf van 

een onderdrukking die al duizenden jaren duurt, waarvan de klaarblijkelijke 

rechtvaardiging het geslacht is, maar waarvan de diepere oorsprong te vinden 

is in de arbeidsverdeling die de economische uitbuiting en sociale ongelijkheid 

doet ontstaan.’ 74

1975 is het Internationale Jaar van de Vrouw. Op de universiteit is 
Éliane Vogel-Polsky titularis van de leerstoel Sociaal Recht. Ze is nu 
verantwoordelijk voor meer dan 180 lesuren, verdeeld over vier cur-
sussen: Belgisch arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, internatio-
naal sociaal recht, vergelijkend sociaal recht en Europees sociaal recht. 
Drie jaar later, in 1978, wordt ze hoogleraar. 

Van 1978 tot haar pensioen op 1 oktober 1991 rijgt ze de wetenschap-
pelijke activiteiten aan elkaar. Haar competentie wordt internationaal 
erkend. Ze is actief binnen diverse colloquia, ze knoopt relaties aan met 
collega’s in het Europese arbeidsrecht in Frankrijk, Italië, het Verenigd 
Koninkrijk, Denemarken, Spanje, Finland en Griekenland. Vanaf 1968 
wordt ze uitgenodigd voor lessen en seminaries in verschillende Euro-
pese en Amerikaanse universiteiten. De uitnodigingen uit het buiten-
land worden in de loop van haar carrière steeds talrijker.

73 Vogel-Polsky, É. (1972). ‘La libération de la femme thème vu par Kate Millet, Norman Mailer et Germaine 
Greer’, Cahiers du Librex, mei, pp. 49-50.

74 Ibidem.
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Uitstraling in het buitenland (1968-2000): 
cursussen verzorgd op uitnodiging

UNIVERSITEITEN

Europa Frankrijk Bordeaux I, Nantes, Paris-Jussieu, Nanterre
Italië Macerata, Bari, Florence (Europees 

Universitair Instituut), Trieste
Spanje Madrid, Lerida, Sevilla
Griekenland Saloniki
Portugal Lissabon
Zwitserland Genève

Noord-Amerika Verenigde Staten Berkeley
Canada UQAM (Montreal), Universiteit van Montreal

In 1991 gaat Éliane Vogel-Polsky met pensioen. Ze krijgt de titel van 
hoogleraar, wat haar toelaat haar onderzoeksactiviteiten verder te zet-
ten en haar cursus vergelijkend recht te blijven geven tot ze op 30 
september 1995 professor emerita wordt.

Wat een welverdiend pensioen had kunnen zijn, blijkt echter een ex-
treem productieve periode. We zullen later nog zien in welke mate 
de jaren ’90 in het teken staan van de verdediging van de arbeid van 
vrouwen, van de promotie van een sociaal Europa, van het Europese 
burgerschap en van de ontwikkeling van vrouwenstudies. Éliane zet 
zwaar in op deze drie niveaus om uiteindelijk een en dezelfde realiteit 
te verwezenlijken: de notie van gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
omvormen tot een fundamenteel recht.

De titel van doctor honoris causa aan de universiteit van Lleida (Cata-
lonië) die haar op 13 december 1999 wordt toegekend, betekent een 
concrete erkenning voor haar activiteiten, theorieën en pragmatische 
visie ten gunste van de vrouwenrechten. 
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DE JAREN ’90: HET TIJDPERK VAN DE VROUWENSTUDIES

In tegenstelling tot het naburige Frankrijk, waar militanten en intel-
lectuelen al snel banden smeden en de ontwikkeling van feministische 
of vrouwenstudies voorspoediger verloopt (ook in de universiteiten), 
bestaat er in België een ware tweedeling tussen de hoge vlucht van 
vrouwenstudies buiten de universitaire instellingen en de onverschillige 
houding binnen de academische disciplines. Terwijl de studies een grote 
erkenning krijgen in het buitenland, gesymboliseerd door het editoriale 
succes van de Cahiers du GRIF die er een concrete belichaming van zijn, 
blijven de innovaties die ze voorstaan hier botsen op de terughoudend-
heid van de academische milieus. Er wordt vooruitgang geboekt, maar 
het gaat bijzonder moeizaam en het is steeds het werk van enkele geïso-
leerde personen. In de jaren ’80 staat de balans niet noodzakelijk op nul, 
maar de inspanningen worden niet erkend of gevaloriseerd. Een ‘echte 
beweging’ komt in de universiteiten niet op gang, ook al raken stukje bij 
beetje ‘de analyses, de thema’s, de terminologie, de analyse van de maatschap-

Op de zitting waarop haar de 

titel van doctor honoris causa 

wordt toegekend, Universiteit 

van Lleida (Catalonië) 1999
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pelijke genderverhoudingen’75 geïntegreerd in bepaalde cursussen en dat 
dankzij het doorzettingsvermogen van enkelen. 

De jaren ’90 kondigen echter het einde aan van die hokjesmentaliteit 
en van het eenzame werk. Er worden stelselmatig onderzoeksploegen 
opgezet. Een nieuwe fase tekent zich af, zelfs al staan die jaren enigs-
zins in het teken ‘van een klaarblijkelijke neergang van het feminisme als 

sociale beweging, als collectieve strijdbare beweging van politieke aard, maar 

daar staat tegenover dat de vrouwenstudies in tal van onderdelen van de hu-

mane wetenschappen op levendige interesse en bevestiging kunnen rekenen’.76

Naast de individuele dynamiek die bepaalde docenten aan de dag leg-
gen om het genderperspectief binnen hun discipline te laten opnemen, 
kan die tendens niet los worden gezien van de verdere ontwikkeling 
van een institutioneel feminisme dat talrijke studies een nieuwe dyna-
miek geeft door subsidies te verstrekken. Hierover later meer. Dit dient 
enerzijds een pragmatisch doel: het stoelen van de politieke actie ten 
gunste van vrouwen op een wetenschappelijke basis. Het heeft echter 
ook een geschiedkundig en sociologisch doel: het geheugen van vrou-
wen herstellen om hen bewust te maken van hun belangrijke rol bij de 
politieke, sociale en economische omwentelingen. In die zin voeden 
de feministische studies het gelijkekansenbeleid en omgekeerd. Ook 
in die zin staan het werk van vrouwen en hun recht op werk centraal 
in de analyses gezien ze, volgens de formule van de Franse sociologe 
Margaret Maruani, ‘een rode draad vormen om de plaats van vrouwen 
in de samenleving, in alle hedendaagse samenlevingen, te lezen’. 

Aan de ULB maakt Éliane Vogel-Polsky deel uit van het wetenschap-
pelijke comité van het nieuwe magazine Sextant. Dit werd aan de ULB 
opgericht door de jonge Groupe interdisciplinaire d’Études sur les 
femmes (GIEF) (Interdisciplinaire Groep voor Vrouwenstudies), ge-
sticht in 1989 en een jaar later erkend door de Onderzoeksraad. Wan-
neer de GIEF zijn eerste colloquium organiseert, wendt de groep zich 
spontaan tot haar om de conclusies voor te stellen. Het thema van het 
colloquium put uit de geschiedenis. Het handelt over de Belgische Liga 

75 Vogel-Polsky, É. (1993). ‘Aujourd’hui… des études féministes’, Sextant (1), p. 94.
76 Idem, p. 93.
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voor de Rechten van de Vrouw (Ligue belge du Droit des Femmes), 
de eerste gestructureerde feministische vereniging die haar algemene 
stichtingsvergadering honderd jaar eerder hield in de gebouwen van 
de ULB, met de steun van de rector, de socialist Hector Denis. Éliane 
Vogel-Polsky kan niet aanwezig zijn op de bijeenkomst, maar stuurt 
wel een schrijven waarin ze herinnert aan het trage fermentatieproces 
van de feministische gedachte, en de mogelijkheden die dat biedt om 
de weg die de militanten door de eeuw heen hebben afgelegd, te eva-
lueren. Hun strijd ‘legde de basis die nodig was om de eisen te legitimeren, 

de argumenten uit te werken en in vele gevallen nieuwe wetten of substantiële 

wijzigingen van de bestaande wetgeving te verwezenlijken’. Ze brengt die 
verschillende stappen nog een keer in herinnering en schrijft zichzelf 
in de continue lijn in van feministische juristes die steeds de stuwende 
kracht zijn geweest achter het Belgische feminisme. 

In België heeft het feminisme zich immers vooral bezig gehouden met 
juridische hervormingen, nog meer dan met politieke gelijkheid. Het 
Belgische feminisme heeft steeds de voorrang gegeven aan gelijke eco-
nomische en burgerrechten boven andere eisen, wat de beweging on-
derscheidt van de andere vormen van Europees feminisme in dezelfde 
periode. De herziening van het burgerlijk wetboek en de verdediging 
van het recht van vrouwen op arbeid zijn kernbegrippen geweest voor 
de eerste vrouwelijke universitairen, voor advocates als Marcelle Ren-
son en Georgette Ciselet, voor fi losofes en sociologes als Louise De 
Craene-van Duuren en voor artsen als Marie Derscheid of Adèle Hau-
wel.77 Deze vrouwen hebben kosten nog moeite gespaard om de weg 
te banen, hebben zich vanaf het interbellum geëngageerd op het in-
ternationale niveau door middel van vrijwillige lobbyingactiviteiten bij 
de allereerste internationale instellingen die werden opgericht, zoals 
de Volkenbond en het Internationaal Arbeidsbureau. Zij hebben ge-
zaaid en de eerste jonge plantjes begonnen na 1945 te groeien. Éliane 
Vogel-Polsky somt de verwezenlijkingen nog een keer op:

77 Voor meer informatie over deze feministes, zie: Gubin et al., Dictionnaire des femmes belges…, op. cit., 
respectievelijk pp. 479-481 (Renson), pp. 100-103 (Ciselet), pp. 560-561 (Van Duuren), pp. 188-189 (Der-
scheid), pp. 310-311 (Hauwel).
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–  ‘binnen het familierecht: statuut van de getrouwde vrouw, juridische eman-

cipatie, vervanging van het vaderlijke gezag door het ouderlijke gezag, gel-

dige redenen voor een echtscheiding en huwelijksregimes;

–  in het arbeidsrecht: verbod op ontbindende bepalingen gerelateerd aan het 

huwelijk of aan het feit of de werkneemster al dan niet kinderen heeft, de 

volledige bevoegdheid om als getrouwde vrouw een arbeidscontract af te 

sluiten, de gelijke beloning, de gelijkheid van kansen en van behandeling;

–  binnen het sociale zekerheidsrecht: voor de fi nanciële regeling van de be-

scherming van het moederschap, de gelijkschakeling van de werkloosheids-

vergoedingen en pensioenvergoedingen, enzovoort;

–  in het publiek recht: de fameuze hervorming van artikel 6 van de Grond-

wet betreffende het verbod op discriminatie op basis van geslacht’.78

Van 1990 tot 1994 geeft Éliane Vogel-Polsky leiding aan het Steun-
punt Women’s Studies, opgericht door de Programmatorische over-
heidsdienst Wetenschapsbeleid in het kader van een programma voor 
Onderzoek in de sociale wetenschappen. 

HET STEUNPUNT WOMEN’S STUDIES (1990-1994)

Dit Steunpunt kwam er ‘onder moeilijke omstandigheden. Vanzelf ging 

het zeker niet. Er werden Steunpunten voorzien binnen zo ongeveer alle 

domeinen van de humane wetenschappen,79 maar niet voor de vrouwen. Het 

heeft heel wat moeite gekost om de instanties te laten inzien dat een steunpunt 

over de situatie van vrouwen ook zijn nut kon hebben. De zaak was zeker 

niet al bij voorbaat beklonken en het is dankzij de strijdlust van de Vlaamse 

onderzoeksters, die hun tanden hebben laten zien, dat het uiteindelijk wel is 

gelukt. Zelf was ik daar helemaal niet bij betrokken. Ik wist zelfs niet dat 

erover werd onderhandeld. Pas toen het Steunpunt werd opgericht, heeft men 

mij gecontacteerd om de leiding te nemen over het Franstalige gedeelte.’80

78 Vogel-Polsky, ‘Aujourd’hui… des études féministes…’, op. cit., pp. 91-95.
79 Er werden in totaal tien Steunpunten gecreëerd.
80 Interview, 08/01/2007.
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Het Steunpunt Women’s Studies moet dienen om vrouwenstudies te 
bevorderen en ze vooral ook een maximale zichtbaarheid te verlenen. 
Het Steunpunt krijgt daarom een nationale structuur. Het bestuur 
ervan wordt toevertrouwd aan het Centre de sociologie en droit so-
cial aan de ULB en aan het Centrum voor Vrouwenstudies van de 
Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), volgens een taakverdeling 
die beantwoordt aan de bijzondere competenties van de beide centra. 
‘Het Franstalige steunpunt legde zich vooral toe op de juridische, politieke 

en sociale aspecten van vrouwenstudies en op de verkenning of uitdieping 

van de theoretische kwesties die vrouwenstudies hebben geïntroduceerd in de 

sociale en humane wetenschappen.’81 Aan Nederlandstalige kant en onder 
impuls van Mieke Van Haegendoren, doctor in de politieke en sociale 
wetenschappen en professor in Hasselt, ligt de nadruk veeleer op het 
verzamelen van gegevens uit recent onderzoek en het ter beschikking 
stellen van statistisch materiaal, opgesplitst naar geslacht, waaraan een 
groot gebrek is en dat nochtans onontbeerlijk is om objectief de onge-
lijke behandeling van vrouwen vast te stellen.82

In juni 1991 begint het Steunpunt met de publicatie van een tweeta-
lige Newsletter waarin regelmatig wordt bericht over in België lopend 
onderzoek. Het magazine bevat tevens achtergrondartikels. Het ver-
schijnt tot 1994 om de zes maanden.

Om de interdisciplinaire dialoog te stimuleren, organiseert Éliane Vo-
gel-Polsky op 20 februari 1992 een eerste studiedag, waarvan de titel 
de doelstellingen perfect weet samen te vatten: ‘Fécondité et limites 
de la recherche féministe’ (‘Vruchtbaarheid en beperkingen van het 
feministisch onderzoek’). In haar inleiding onderstreept ze dat elke 
humane wetenschap uiteindelijk wordt geconfronteerd met de cen-
trale kwestie van het beleid, wat op zijn beurt dwingt tot het opnieuw 
in vraag stellen van fundamentele begrippen zoals gelijkheid, discrimi-

81 Vogel-Polsky, É., M.-N. Beauchesne en L. Zaïd (1994). Manuel des ressources, Brussel: Steunpunt Women’s 
Studies, p. 7.

82 Deze bekommernis krijgt opnieuw aandacht in 1995, na de VN-Wereldvrouwenconferentie in Peking 
die aan de staten vraagt de nodige statistische gegevens te verzamelen over de situatie van vrouwen. 
Deze opdracht zet minister van Arbeid en Tewerkstelling Laurette Onkelinx ertoe aan een onderzoek 
te lanceren naar de ‘(On)zichtbare vrouwen in de statistieken (1997-1998)’, dat wordt toevertrouwd aan 
Mieke Van Haegendoren. Het boek Mannen en vrouwen aan de vooravond van de 21e eeuw. Een hand-
boek voor het gebruik van statistieken vanuit genderoogpunt werd gepubliceerd in 2001. 
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natie, gender, het historische geconstrueerde karakter van een ‘univer-
seel en abstract’ concept van burgerschap. 

Van 1992 tot 1994 organiseert ze twee seminariecycli waar opmerke-
lijke sprekers uit het buitenland hun opwachting maken, onder wie 
Françoise Gaspard, Colette Apprill en Alisa del Re.83 Twee thema’s 
krijgen de voorkeur: het eerste verkent de feministische kritiek en het 
epistemologische parcours, het tweede het concept van de paritaire 
democratie dat begin jaren ’90 is ontstaan.84 De analyse van het demo-
cratische defi cit belangt alle disciplines aan, maar sinds de viering van 
de tweehonderdste verjaardag van de Franse Revolutie, die het on-
derzoek naar de fundamenten van de moderne democratie een nieuw 
elan heeft gegeven, zijn de feministische onderzoeksters formeel: de 
ongelijkheid tussen de geslachten in de democratische regimes is toe-
vallig noch momentaan, ze is niet het resultaat van een disfunctie of 
een afwijking, maar zit geworteld in de primitieve roots van de de-
mocratie. De oprichters van de ‘Conventie’ hebben, toen ze een re-
publiek van ‘broeders’ stichtten, willens en weten de vrouwen aan de 
kant gezet, alle egalitaire proclamaties ten spijt. Op 27 april 1994 sluit 
Éliane Vogel-Polsky de seminariecyclus af met het thema ‘De paritaire 
democratie, naar een nieuw sociaal contract’. 

Na vier jaar van activiteiten is de balans van het Franstalige Steun-
punt meer dan bevredigend: de Newsletters zijn regelmatig versche-
nen (twee keer per jaar), het Steunpunt heeft werkinstrumenten ge-
publiceerd zoals de Revue des revues, de handelingen van de studiedag 
‘Fécondité et limites de la recherche féministe’ en in september 1994 
een lijvig handboek, getiteld Manuel des ressources, dat de belangrijkste 
elementen van de seminaries en conferenties omvat. Het werd gecoör-
dineerd door de twee medewerksters van het Steunpunt, de sociologe 
Marie-Noël Beauchesne en de fi losofe Lydia Zaïd, onder de leiding 
van Éliane Vogel-Polsky. Éliane Vogel-Polsky heeft uiteraard ook oog 
voor de media, een essentiële factor om de mentaliteit – en dus ook de 
bestaande vooroordelen – om te buigen. Ze vertrouwt daarom onder 

83 Françoise Gaspard is geschiedkundige, feministisch militante en socialistisch oud-burgemeester van 
Dreux; Colette Apprill is Europees ambtenaar. Beiden hebben de Franse nationaliteit. Alisa del Re is 
Italiaanse en professor politieke wetenschappen aan de universiteit van Padua.

84 Zie verder voor meer details.
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andere een onderzoek toe aan Monique Rémy85 over het beeld en de 
positie van de vrouwen in de media, waarvan de resultaten worden 
gepubliceerd door het Steunpunt. Het document bevat ‘een kritische 
synthese van de werkzaamheden over het onderwerp… die aantoont 
hoe en waarom, als het op de beeldvorming rond vrouwen aankomt, 
de media, die een spiegel van de samenleving beweren te zijn, veeleer 
het verleden weerspiegelen dan het heden…, en het beveelt daarnaast 
ook strategieën aan’ om de mediatieke ruimte aan te passen aan de 
verwachtingen van vrouwen. Het rapport bevat tevens een uitvoerige 
bibliografi e.86 Het Steunpunt Women’s Studies werkte eveneens sa-
men met het Steunpunt Arbeid-Tewerkstelling-Vorming voor de or-
ganisatie van een studiedag op 21 september 1992 in het Brusselse 
Congrespaleis over het thema van nachtwerk. 

Nochtans wordt het Steunpunt voor de vrouwen op het einde van de 
termijn niet verlengd, in tegenstelling tot andere zogenaamde ‘top-
centra’. Éliane Vogel-Polsky komt nog tevergeefs tussen: ‘Ik heb nog 

contact opgenomen met Catherine Orfi nger die bij wetenschapsbeleid werkte, 

in een poging een manier te vinden om het Steunpunt vrouwen te behouden 

of te verlengen. Ik heb geargumenteerd dat we uniek zijn in België, dat nie-

mand hetzelfde doet, dat er geen volwaardig alternatief is….’ Maar het ant-
woord is negatief en surreëel: Het is niet mogelijk subsidies vrij te maken 

voor vrouwenstudies ‘want vrouwen… zijn geen federale materie!’87 Dit is 
de doodsteek voor het Franstalige Steunpunt. Mieke Van Haegendo-
ren heeft meer geluk en krijgt steun van de Vlaamse overheid om haar 
onderzoek over genderstatistieken verder te zetten.

EEN LAATSTE POGING, HET GERFES

Éliane Vogel-Polsky sticht dan maar samen met twee fi losofes, Lydia 
Zaïd en Dominique Rodriguez, en twee sociologes, Véronique De-

85 Monique Rémy is doctor in de fi losofi e en lector aan de sectie journalistiek en communicatie aan de 
ULB. Ze verwezenlijkt een doctoraatsthesis over de vrouwenbewegingen in Frankrijk die later wordt 
gepubliceerd onder de titel: De l’utopie à l’intégration. Histoire des mouvements de femmes, Parijs: 
L’Harmattan, 1990.

86 Remy, M. (1994). Comment les femmes sont vues, Brussel: Steunpunt Women’s Studies en GERFES.
87 Interview, 08/01/2007.
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graef en Marie-Noël Beauchesne, de Groupe d’Études et de Recher-
ches sur les Femmes dans la Société (GERFES) (Studie- en Onder-
zoeksgroep over de Vrouwen in de Samenleving). Zonder middelen, 
subsidies en zonder bijzondere hulp van de universiteit ondervindt het 
GERFES echter grote moeilijkheden. Het krijgt desondanks een sub-
sidie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen dankzij 
de tussenkomst van Agnès Hubert die op dat moment actief is in de 
Algemene Directie voor de Gelijkheid van Kansen: ‘Agnès Hubert staat 

open voor veel dingen en is erg begaan met de feministische thema’s. Ze heeft 

niet enkel oog voor de besognes van vrouwen, ze heeft echt een feministische 

ingesteldheid. Dankzij haar ontving ik een aardige subsidie om het thema 

van “Vrouwen en deugdelijk bestuur” te onderzoeken. Ik heb echter nooit geld 

ontvangen om de resultaten te publiceren.’ 88 Het GERFES sterft een stille 
dood bij gebrek aan middelen.

Achteraf bekeken lijkt de academische carrière van Éliane Vogel-
Polsky erg vlot te zijn verlopen, blijkbaar ondervond ze niet al te veel 
problemen en kon ze gezwind de wetenschappelijke en academische 
ladder beklimmen. Zelf vindt ze dat ze nooit het slachtoffer is geweest 
van discriminatie op het werk, op basis van geslacht. Maar het is na-
tuurlijk ook zo dat ze bij het CNSDS volledig vrij haar onderzoek kan 
verrichten: Léon-Éli Troclet heeft het volste vertrouwen in haar en 
respecteert haar keuzes. Hij laat gewoon af en toe vallen dat ze wat 
moet oppassen: ‘Weet je, de vrouwen, dat is geen erg goede niche!’ 89

En verder dienden er uiteraard contracten te worden nageleefd; het 
Centrum teert nu eenmaal op die contracten: ‘Het was slechts een klein 

centrum. Ik was er de eerste onderzoekster in 1958, maar omdat Troclet een 

goed gevuld politiek leven had, liet hij me in alle vertrouwen mijn ding doen. 

Hij heeft voor ons heel wat contracten binnengehaald; het Centrum overleefde 

dankzij die contracten. We dienden daardoor te werken op erg verschillende 

thema’s binnen het collectieve arbeidsrecht. Ik heb zelf ook veel tijd besteed 

aan het binnenhalen van contracten. Dat was soms bijzonder irritant…. Ik 

werkte binnen meerdere domeinen, mijn werkveld was concreet het sociale 

88 Interview, 08/01/2007.
89 Interview, 08/01/2007.
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Europa. Ik werkte samen met Mario Telo. Ik hechtte veel geloof aan de moge-

lijkheden van het internationale recht: dat was de invloed van Troclet.’90

Alhoewel het CNSD een klein centrum is, kent het een gezonde groei. 
Onder het leiderschap van Éliane Vogel-Polsky brengt het uiteinde-
lijk twaalf onderzoekers samen, tot het zoals alle onderzoekscentra in 
fi nancieel moeilijkere vaarwateren terecht komt.

‘Onderzoekster en docente’, dat zijn ongetwijfeld de twee kernbegrip-
pen in het parcours van Éliane Vogel-Polsky. Maar we zouden even-
goed kunnen zeggen ‘experte en consultante’. Haar expertises en rap-
porten voor internationale, Europese en nationale instanties kunnen 
niet los worden gezien van haar onderzoekspraktijk. Beide worden 
getypeerd door dezelfde nauwgezetheid, en beogen dezelfde doelen. 
Bovendien verrijken ze elkaar.

90 Interview, 08/01/2007.
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Parallel met haar academische carrière weet Éliane Vogel-Polsky 
snel een solide reputatie als experte op te bouwen op nationaal 

en internationaal vlak. Vanaf 1961-1962 verricht ze onderzoek voor 
de Algemene Directie Sociale Zaken (DG V) van de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen, meer bepaald over de preventie en de 
verzoening van collectieve arbeidsconfl icten in de lidstaten. Ook de 
Raad van Europa doet vanaf 1961 een beroep op haar in het kader 
van het Sociale Charter en later binnen de context van welafgelijnde 
gelijke kansenprogramma’s. In het zog van Troclet neemt ze deel aan 
meerdere sessies van de Internationale Arbeidsconferentie, volgt ze de 
werkzaamheden van verschillende commissies op de voet en wordt ze 
uiteindelijk zelf experte bij de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
Internationaal Arbeidsbureau.

Haar voorkeurdomeinen zijn de industriële verhoudingen, het sociale 
beleid, het stakingsrecht en de syndicale vrijheden, de eventuele con-
fl icten tussen het internationale sociale recht en het nationale recht, 
op nationaal, internationaal en Europees niveau. De onderlinge af-
hankelijkheid van de internationale akkoorden trekt haar aandacht en 
is een belangrijk punt in haar overdenkingen. Wat zijn de gevolgen als 
een Staat overeenkomsten ratifi ceert in een zelfde domein, die echter 
afkomstig zijn van verschillende internationale organisaties waarvan 
die Staat lid is? Wat is de verantwoordelijkheid van die Staat ten op-
zichte van de internationale gemeenschap en de andere lidstaten? En 
ten opzichte van zijn eigen burgers? 

Diezelfde interdependentiekwestie is tevens de stuwende kracht achter 
haar werkzaamheden betreffende de fundamentele sociale en econo-
mische rechten. Haar kritische refl ecties over de theorieën die de ‘wer-
kelijke’ fundamentele burgerlijke en politieke rechten onderscheiden 
van de zogenaamde rechten van de tweede orde, zoals de economische 
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en sociale rechten, blijkbaar meer een recht op een overtuiging dan 
een fundamenteel recht, komen tot bloei in de jaren ‘90. 

Het is duidelijk dat het onderzoek van Éliane Vogel-Polsky niet enkel 
de verdediging van de vrouwenrechten betreft, ook al worden vrouwen 
vaak het hardst getroffen door ongelijkheden en nemen ze een belang-
rijke plaats in haar werk in. Om een dermate complex gevecht als de 
strijd voor de gendergelijkheid doeltreffend te voeren, dient iedereen 
te handelen in functie van zijn vaardigheden. Bij Éliane Vogel-Polsky 
zijn dat haar juridische competenties. En die zal ze dan ook ongeveer 
een halve eeuw lang aanwenden. Specialisatie is voor haar een bewuste 
keuze, wat verklaart waarom ze op andere gebieden van de vrouwen-
emancipatie, zoals de legalisatie van abortus, minder aanwezig is: ‘Ik 

ben er een grote voorstander van om het werk op het vlak van de feministische 

vraagstukken te verdelen. Ik beschik over juridische competenties op het vlak 

van arbeid, en het is binnen dat domein dat ik nuttig kan zijn. Binnen andere 

domeinen, zoals de legalisatie van abortus, tekende ik natuurlijk wel petities 

en deed ik mee met manifestaties, maar had ik niet de nodige vaardigheden 

om de zaak echt vooruit te helpen. Op die gebieden was ik gewoon een vrouw 

zoals een andere.’91 Als juriste heeft Éliane Vogel-Polsky een hoger doel 
voor ogen: de bouw van een sociaal Europa. En daarvoor zoekt ze 
houvast bij een verdrag dat zo goed als volledig is gericht op econo-
mische doelen. Artikel 119 van het Verdrag van Rome (1957) lijkt een 
doodgeboren kind, maar niet voor Éliane Vogel-Polsky. 

DE CONTEXT VAN DE JAREN ’60 EN ’70

De jaren ’60, die al meteen starten met een grootschalig sociaal con-
fl ict – de grote winterstaking van 1960-1961 tegen de Eenheidswet, 
worden gekenmerkt door sociale strijd op tal van vlakken, zoals de sta-
king van de vrouwen van de Fabrique nationale d’armes (FN) in Her-
stal in 1966 en die van de mijnwerkers van Zwartberg in hetzelfde jaar. 
Voor de vrouwen levert het nieuwe decennium een betere toegang tot 
het onderwijs op alle niveaus op en een verhoogde aanwezigheid op de 

91 Interview, 26/12/2006.
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arbeidsmarkt. Sinds 1947 stijgt het percentage beroepsactieve vrou-
wen constant. De situatie van volledige werkgelegenheid werkt in hun 
voordeel, evenals de ontwikkeling van de tertiaire sector. De uitvin-
ding van de anticonceptiepil en de – voorzichtige – commercialisering 
ervan, stellen vrouwen de mogelijkheid in het vooruitzicht om gezin 
en werk beter op elkaar af te stemmen. De eerste centra voor familiale 
planning openen in Antwerpen en Gent in 1956 en in Brussel in 1962 
(La Famille Heureuse in Sint-Joost-ten-Node). 

Het toenemende aantal werkneemsters zorgt voor een (hernieuwde) 
bewustwording van de economische ongelijkheden. De vrouwen zijn 
nog steeds duidelijk ondervertegenwoordigd in de vakbonden – tegen 
1965 maken ze een vijfde van de leden uit92 – en de directies blijven 
stevig in handen van mannen. De gegrondheid van een gelijk loon en 
een gelijke behandeling voor vrouwen en mannen wordt erkend door 
de vakbonden, zowel door het ACV/CSC als door het ABVV/FGTB, 
maar de invulling ervan blijft in de praktijk achterwege. Het duurt 
tot de eerste grote vrouwenstaking bij FN in 1966 voor het ABVV 
het handvest ‘De rechten der werkende vrouw’ aanneemt (1967) en 
het ACV een Statuut van de werkneemster (1968). Binnen de twee 
vakbonden worden vrouwencommissies opgericht. Tijdens de golden 

sixties richt de politiek haar pijlen echter op andere, communautaire 
problemen, waaronder de universitaire crisis van Mei ‘68. In Leuven 
weerklinkt de kreet ‘Walen buiten’ en worden de Franstaligen verwij-
derd. De era van de institutionele hervormingen is van start gegaan en 
die zullen de politieke agenda nog geruime tijd blijven bepalen. 

92 Zie daarvoor: Fuks, F. (1968). ‘Le travail des femmes et le syndicalisme’, uittreksel uit Revue du Travail, 
maart.
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DE EXPLOSIEVE OPKOMST 
VAN DE NIEUWE FEMINISTISCHE GOLF

Deze jaren zijn tevens de voorbode van een tweede feministische golf, 
die op haar beurt de institutionalisering van het feminisme inleidt, zij 
het niet rechtstreeks. De nieuwe feministische golf start in de Verenig-
de Staten en krijgt eerst voet aan de grond in Vlaanderen. Naar het 
voorbeeld van Nederland palmen in Antwerpen begin jaren ‘70 de eer-
ste Dolle Mina’s de straten in. Deze jonge vrouwen zijn afkomstig uit 
linkse milieus en voeren actief strijd voor anticonceptiemiddelen, voor 
de uitbouw van de kinderopvang en voor een gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Ze sensibiliseren de publieke 
opinie aan de hand van provocerende acties en het duurt niet lang voor 
er ook Dolle Mina-kernen worden opgericht in Gent, Leuven, Oos-
tende en Brussel. Ondanks hun relatief kortstondige bestaan,93 weten 
deze groepen de feministische ideeën sterk te beïnvloeden. Ze zorgen 
voor een hernieuwde dynamiek in de beweging, ook in Wallonië, waar 
Jeanne Vercheval-Vervoort Marie Mineur opricht naar aanleiding van 
een radio-interview met Chantal De Smet, een van de stichtsters van 
Dolle Mina. Marie Mineur vindt vooral weerklank in Charleroi en in 
het centrum. De beweging komt met een erg radicaal programma dat 
is gebaseerd op twee eisen: de legalisering van abortus en een verbete-
ring van de toestand van vrouwen op het werk.94

De nieuwe feministische groepen vermenigvuldigen zich op spon-
tane wijze en vormen een soort parallel circuit naast dat van de ou-
dere vrouwenorganisaties, aangesloten bij de Nationale Vrouwenraad. 
Deze laatste hebben in 1968 een Staten-Generaal over de vrouw in 
het Brusselse Congrespaleis. In het vrijgevochten elan van de Mei ’68-
beweging breekt de nieuwe golf met de oude. De feestelijke, provoce-
rende beweging eist de bevrijding van de vrouw – niet langer de gelijk-
heid van rechten. Ze verwerpt alle structuur en geeft de voorkeur aan 
spontaneïteit en informaliteit, organiseert zich ‘onder vrouwen’, een 

93 Zie daarvoor: Van Mechelen, R. (1979). Uit Eigen Beweging. Balans van de vrouwenbeweging in Vlaande-
ren, 1970-1978, Leuven: Kritak.

94 Zie: Denis en Van Rokeghem, Le féminisme est dans la rue…, op. cit., pp. 45-47; ‘La condition féminine’, 
speciaal nummer van Cahiers du Libre examen, mei 1972. 
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separatistische optie die de feministen verdeelt. Éliane Vogel-Polsky 
is in eerste instantie niet afkerig van dat separatisme: ‘Die overtuiging 

was gebaseerd op wat ik daarvoor had meegemaakt tijdens bijeenkomsten: 

van zodra er mannen aanwezig zijn, nemen die steeds het woord en durven 

vrouwen zich niet meer uit te drukken. Dat was des te duidelijker in de 

syndicale vergaderingen waar vrouwen amper iets gezegd kregen.… Boven-

dien bestond het publiek van de Middaglijnstraat95 niet bepaald uit ervaren 

oratoren, deze vrouwen hadden geen ervaring met spreken voor een publiek, 

het waren grotendeels huisvrouwen die zich rot voelden en voor de eerste keer 

uitten wat ze voelden. Het was wonderbaarlijk… ze bevrijdden zich voor de 

eerste keer via het gesproken woord, ze zeiden wat ze nooit hadden durven 

zeggen in de aanwezigheid van mannen. Deze gespreksgroepen hadden nooit 

kunnen bestaan als er ook mannen bij waren geweest.’96

Ondanks het feit dat Éliane Vogel-Polsky is geïnteresseerd in de be-
weging, houdt ze liever wat afstand. Ze onderhoudt contacten met mi-
litante feministes zoals Marie Denis97, Jacqueline Aubenas, Hedwige 
Peemans-Poullet en Françoise Collin98. Met die laatste zal ze trou-
wens in contact blijven, zij het niet erg nauw. Éliane Vogel-Polsky no-
digt de fi losofe meermaals uit op seminaries en colloquia. Ze werkt 
mee aan het Petit Livre rouge des femmes (Het rode boekje van de vrouw), 
een initiatief van vrouwen met erg verschillende achtergronden: Dolle 
Mina’s, Marie Mineur, leden van het Actiecomité Gelijk Loon voor 
Gelijk Werk99, intellectuelen en vrouwen op het terrein.100 Ze is te-
vens aanwezig op de eerste Vrouwendag op 11 november 1972, een 
onvergetelijke dag die meerdere duizenden vrouwen verzamelt in het 

95 Het Vrouwenhuis in de Middaglijnstraat 79 in Brussel opent op 11 november 1974 de deuren.
96 Interview, 26/12/2006.
97 Marie Denis (1920-2007), schrijfster, essayiste, feministe en stichtster van het Vrouwenhuis in Brussel 

(zie het boekje dat ze daarover publiceert in 1980: Dis, Marie, c’était comment rue du méridien?). 
98 De andere militantes, nog in leven, Jacqueline Aubenas, Française, redactrice van het magazine 

Bruxelles-Jeunes, costichtster van Voyelles met Marie Denis, Jeanne Vercheval-Vervoort en Suzanne Van 
Rokeghem; Hedwige Peemans-Poullet, historica en costichtster van de Université des Femmes; Fran-
çoise Collin, fi losofe en stichtster van de Groupe de Recherche et d’Information Féministes (GRIF).

99 Zie verder.
100 Denis en Van Rokeghem, Le féminisme est dans la rue…, op. cit., p. 72; Collin F. en V. De Graef (1979). ‘Néo-

féminisme’, in: L. Courtois, F. Rosart en J. Pirotte, Femmes des années 80, Academia/Crédit communal, p. 
205.
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auditorium van de Passage 44 in Brussel, in aanwezigheid van Simone 
de Beauvoir en Germaine Greer.

Wanneer in 1970 de Groupe de Recherche et d’Information Féminis-
tes (GRIF) (Groep voor feministisch onderzoek en informatie) wordt 
gesticht op initiatief van Françoise Collin, die daarmee het theoreti-
sche denkwerk wil aanvuren, is Éliane Vogel-Polsky erg geïnteresseerd 
in de mogelijkheden die deze vrijplaats biedt. Ze maakt van 1973 tot 
1978 deel uit van de Raad van de Cahiers du GRIF. Marie-Thérèse 
Cuvelliez en Marthe Van de Meulebroeke behoren tot het Redactie-
comité.101 Éliane Vogel-Polsky houdt zich evenwel op de achtergrond: 
‘Noch in de GRIF, noch in de Université des Femmes was ik erg aanwezig. Ik 

ging er heen wanneer men mij uitnodigde, ik hield er lezingen. Het was een 

amalgaam van heel verschillende persoonlijkheden, dat leidde vaak tot discus-

sies en zelfs tot verdeeldheid onder de feministes. Ik had het gevoel dat ik hier 

wat mijn tijd aan het verdoen was. Er was één domein waarin ik goed was en 

dat was het recht. Dat kon ik wel laten evolueren, gezien het recht van nature 

een evolutief karakter heeft. Ik vond dat ik me vooral daarmee onledig diende 

te houden en dat er voor andere dingen weinig tijd kon worden vrijgemaakt. 

Daardoor ben ik allicht wat afstandelijk overgekomen….’102

DE KIEMEN VAN EEN INSTITUTIONEEL FEMINISME

Het Internationale Jaar van de Vrouw in 1975 ligt aan de basis van 
het institutionele feminisme. De neofeministes zien er een poging in 
tot recuperatie van het aanwezige elan en zwakken het belang ervan 
daarom sterk af, maar de oudere feministische verenigingen onder-
steunen de actie volmondig. Émilienne Brunfaut103 zit het Belgische 
Franstalige comité voor dat gedurende het hele jaar de activiteiten en 
manifestaties organiseert. 

101 Marthe Van de Meulebroeke (1 september 1922 - 25 april 2006). Professor moraal aan de Normaalschool 
Charles Buls en Émile André, costichtster van de Mouvement contre le Racisme et la Xénophobie 
(MRAX), medewerkster van de uitzending ‘La pensée et les hommes’ van de RTB.

102 Interview, 08/01/2007.
103 Over Émilienne Brunfaut, meisjesnaam Steux (1908-1986), vakbondsmilitante, feministe, socialiste en 

later communiste, ondervoorzitster van de Commissie Vrouwenarbeid die in 1975 werd opgericht, zie: 
Gubin et al., Dictionnaire des femmes belges…, op. cit., p. 517-519.
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De eerste aanzetten zijn reeds enkele jaren eerder gegeven. Minister 
van Arbeid Ernest Glinne104 wil deze gelegenheid te baat nemen om 
een commissie op te richten die de discriminatie tegenover vrouwen 
op het werk moet analyseren. Vanaf februari 1973 hengelt hij expliciet 
naar de diensten van Éliane Vogel-Polsky die twee maanden halftijds 
wordt gedetacheerd bij het Ministerie van Arbeid. In samenwerking 
met Marijke Van Hemeldonck105, bereidt ze een project voor dat als 
basis zal dienen voor de oprichting van een Commissie Vrouwenar-
beid, die offi cieel wordt geïnstalleerd binnen het Ministerie voor Ar-
beid en Tewerkstelling in 1975. De bevoegdheid van dit organisme 
blijft evenwel strikt adviserend.

Belangrijkste organismen bevoegd voor de gelijkheid van mannen en 
vrouwen in België, 1985-2007

OP FEDERAAL NIVEAU

1985 Oprichting van de Dienst Sociale Emancipatie
1989 Cellen voor Positieve Actie bij de Dienst collectieve arbeidsbetrek-

kingen binnen het Ministerie voor Arbeid en Tewerkstelling ter 
ondersteuning van de implementatie van positieve acties in de pri-
vésector

1992 Integratie van de Dienst Sociale Emancipatie binnen het Ministe-
rie van Arbeid en Tewerkstelling en vervolgens bij de Minister van 
Ambtenarenzaken en Grootstedenbeleid 

1993 Oprichting van de Directie van de gelijke kansen binnen het Ministerie 
van Arbeid, Tewerkstelling en Sociaal overleg, ontstaan uit de fusie van: 
–  Secretariaat van de Commissie Vrouwenarbeid (gecreëerd in 

1974)
–  Dienst Sociale Emancipatie (gecreëerd in 1985)

104 Ernest Glinne, geboren in 1931, volksvertegenwoordiger voor Charleroi van 1961 tot 1980, daarna in 
1983-1984, lid van het Europees Parlement van 1968 tot 1972, minister van Arbeid en Tewerkstelling 
van 1973 tot 1974.

105 Geboren in 1931, licentiate Germaanse fi lologie, socialiste, medewerkster aan verschillende kabinetten 
tussen 1973 en 1980, Europees parlementslid van 1982 tot 1994, professor aan de universiteit van 
Kaapstad (Zuid-Afrika) in 1999. Van 1982 tot 1986 publiceert ze met de steun van het Europees Par-
lement een magazine dat haar naam draagt (Marijke Van Hemeldonck), en dat vrouwen bewust wil 
maken van de Europese problematiek.
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1993 Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen (KB 
15/02/1993), raadgevend orgaan

2002 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (Wet van 
16/12/2002)

OP GEWESTELIJK EN GEMEENSCHAPSNIVEAU

VLAAMSE GEMEENSCHAP

Januari 1996 Cel Gelijke Kansen Vlaanderen
Juli 1996 Interdepartementale Commissie Gelijke Kansen

FRANSTALIGE GEMEENSCHAP

1994 Direction de l’Égalité des chances, succède au Service pour la 
promotion culturelle et professionnelle des femmes 
WAALS GEWEST

1994 Commission régionale de femmes du Conseil économique et social 
de la région wallonne

Maart 1997 Comité d’avis sur l’Égalité des chances entre les hommes et les 
femmes

IN HET PARLEMENT

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

1988 Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie
SENAAT

1996 Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Het Jaar van de Vrouw betekent een stimulans voor het onderzoek. 
Het Centre Féminin de Rencontre et d’Echanges (Vrouwencentrum 
voor Ontmoeting en Uitwisseling) dat in 1958 werd gesticht, lanceert 
een uitvoerig onderzoek naar de levensomstandigheden van alleen-
staande vrouwen en doet voor de resultaatverwerking beroep op Éli-
ane Vogel-Polsky. De resultaten worden drie jaar later gepubliceerd 
en bieden naast een volledig overzicht van de levensomstandigheden 
van alleenstaande vrouwen – materiële, familiale en beroepsomstan-
digheden –, een overzicht van hun problemen vanuit een juridisch en 
sociologisch perspectief.106

106 ‘Comment vivent les femmes seules résultat d’une enquête’, Cahiers JEB, 1978.
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Het Jaar van de Vrouw krijgt een vervolg en wordt zo zonder meer 
het langste ‘jaar’ dat de geschiedenis ooit heeft gekend: de Wereld-
vrouwenconferentie van Mexico (1975) kondigt een Decennium van 
de Vrouw af dat zal worden afgesloten met de Wereldvrouwenconfe-
rentie van Nairobi in 1985. Deze innovatieve acties koppelen terug 
naar feministische hervormingsideeën van de ‘eerste golf’ en herne-
men hun strategieën, waarin de juristen altijd een prominente plaats 
hebben gekregen. Het is een periode van interne spanningen tussen de 
verschillende feministische stromingen. De nieuwe golf verwerpt im-
mers alle samenwerking met politieke partijen of vakbonden, uit zelfs 
kritiek op het gelijkheidsbegrip omdat het zou refereren aan een man-
nelijk model. Maar naarmate het institutionele feminisme zich verder 
ontwikkelt (zie tabel op pp. 73-74) en het subversieve elan van de eerste 
jaren wat afgestompt raakt, werkt de institutionele dynamiek geleidelijk een 
toenadering van de verschillende stromingen en bewegingen in de hand. 

Deze institutionele dimensie van het feminisme sluit goed aan zowel 
bij de competenties van Éliane Vogel-Polsky als bij haar concept van 
de ‘werkverdeling’ binnen de beweging. Binnen een context die po-
sitief staat tegenover beleidsgericht onderzoek kan ze volop gebruik 
maken van haar knowhow en kan ze haar expertise ten dienste stellen 
van de nationale commissies. Parallel daarmee steunt ze op het ge-
meenschapsrecht om het principe van de gendergelijkheid ingang te 
laten vinden in het Belgische nationale recht, meer in het bijzonder 
wat betreft gelijke beloning.

GELIJKE BELONING EN ARTIKEL 119 
VAN HET VERDRAG VAN ROME

De creatie van een eengemaakte Europese markt gaat gepaard met de 
implementatie van een juridisch kader waarvan de grote lijnen wor-
den vastgelegd in het Verdrag van Rome van 1957. Het verdrag wijst 
discriminatie duidelijk af, tenminste voor wat betreft de nationaliteit, 
de vrije circulatie van kapitaal en die van arbeidskrachten. De doel-
stellingen zijn louter economisch getint, uitgezonderd artikel 119 dat 
incidenteel een ‘sociale’ aanzet geeft waarvan Éliane Vogel-Polsky 
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handig gebruik wil maken. Artikel 119 stelt namelijk: ‘Iedere Lid-
staat verzekert gedurende de eerste etappe en handhaaft vervolgens 
de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke 
en vrouwelijke werknemers voor gelijke arbeid.’107 Het veronderstelt 
dat de loonverschillen tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk 
uitvoeren, stelselmatig worden verkleind, en dat er een classifi catie van 
taken wordt opgesteld, voor beide geslachten op basis van dezelfde 
criteria. Veeleer dan te getuigen van een bijzondere welwillendheid 
tegenover de werkneemsters, was dit artikel een weerspiegeling van 
de zorg ‘dat te grote loonverschillen de vrije concurrentie tussen de 
industrieën van de verschillende lidstaten zouden komen verstoren’. 
Het artikel werd in het verdrag opgenomen op uitdrukkelijk verzoek 
van Frankrijk dat tot dan toe het enige land was dat een wetgeving 
over gelijke beloning had aangenomen en er daarom voor vreesde dat 
de loonkosten een zwaar nadeel zouden vormen voor haar industrie, 
in het bijzonder voor haar textielindustrie. Geen van de partners ver-
moedde op dat moment dat dit artikel een springplank zou worden 
voor de constructie van een sociaal Europa.

De Belgische overheid ratifi ceerde het verdrag in 1958, maar wees er 
vervolgens herhaaldelijk op dat ze op het vlak van de lonen enkel een 
morele druk kon laten gelden. Uit hoofde van de besluitwet van 9 juni 
1945 zijn het inderdaad de sociale partners die het loonpeil bepalen, 
binnen de paritaire commissies en binnen het kader van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten.108 De overheid beschouwt artikel 119 duide-
lijk als ‘een eenvoudige programmatorische bepaling die geen enkel 
subjectief recht verleent en die de Belgische Staat geen enkele verant-
woordelijkheid oplegt ten overstaan van zijn contractanten’.109

107 Die eerste fase moest zijn gerealiseerd tegen 31 december 1961.
108 Coenen, M.-Th. (1991). La grève des femmes de la FN en 1966. Une première en Europe, Brussel: POL-HIS, 

p. 65. Over deze staking, zie ook: Gubbels, R. (1966). La grève au féminin. Essai d’analyse du mouvement 
revendicatif à la Fabrique nationale d’armes de guerre, Brussel: CERSE; ‘Les grèves féminines de la con-
struction métallique et la revendication pour l’égalité de rémunération’, Courrier hebdomadaire du CRISP 
(325-326), 24 juni 1966.

109 Vogel-Polsky, É. (1978). ‘Les facteurs d’extranéité le rôle du droit et de la jurisprudence communautaires’, 
Revue de l’Université libre de Bruxelles, A l’enseigne du droit social belge (1-3), pp. 283-311; Vogel-Polsky, 
É. (1968). ‘L’égalité des rémunérations entre hommes et femmes’, Revue du Travail, november, pp. 1505-
1558. 
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GELIJKE BELONING: 
EEN HISTORISCH MONSTER VAN LOCH NESS

Zowel nationaal als internationaal is gelijke beloning tussen de ge-
slachten één van de oudste feministische eisen. In België lanceert de 
socialiste Alice Bron110 begin jaren ’80 van de negentiende eeuw als 
eerste de formule ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ in de krant Le Peuple. 
In 1919, vlak na de Eerste Wereldoorlog, wordt de gelijke beloning in-
geschreven in deel XIII van het Verdrag van Versailles (Internationaal 
arbeidscharter dat de basis legt voor de Internationale Arbeidsorgani-
satie). De oorlog heeft immers aangetoond dat ‘vrede enkel kan wor-
den gewaarborgd op basis van sociale rechtvaardigheid’. Deze econo-
mische eis lijkt dus een conditio sine qua non om de vrede te bewaren 
en de Staten samen ‘de weg van sociale vooruitgang’ te laten bewan-
delen. Het principe van gelijke beloning wordt erkend door de Vol-
kenbond, onder impuls van internationaal feministisch lobbywerk.111 
Maar amper is het principe ingeschreven of de Staten zijn het alweer 
vergeten, ondanks de druk die de radicale, feministische groeperingen 
uitoefenen. De overheden blijven doof voor de kritiek: de Belgische 
overheid ratifi ceert het Verdrag van Versailles, maar aarzelt niet om 
er in volle economische crisis een paar discriminerende besluitwetten 
door te jagen waardoor het loon van de vrouwelijke ambtenaren wordt 
geblokkeerd (28 januari 1935), en de bezoldiging van onderwijzeres-
sen wordt verlaagd (23 januari 1935). De overheid hoopt de econo-
mische crisis te bedwingen door de werkloosheid onder mannen in te 
dijken en bevoordeelt daarom de mannelijke arbeid, ten koste van die 
van vrouwen en vreemdelingen. De overduidelijke loondiscriminatie 
is een van de middelen die wordt ingezet om vrouwen te ontraden nog 
langer op de arbeidsmarkt te blijven. 

In ons land is de Groupement belge de la Porte ouverte (GBPO) de 
enige organisatie die het Charter van de Economische Rechten van 

110 Over Alice Bron, meisjesnaam Defré (1850-1904), feministe die aanleunde bij de Belgische arbeiders-
partij, fi lantrope en letterkundige (onder het pseudoniem Jean Fusco), zie: Gubin et al., Dictionnaire des 
femmes belges…, op. cit., pp. 152-153. 

111 Jacques, C. en S. Lefèbvre, in: E. Gubin en L. Van Molle (dir.) (2005). Des femmes qui changent le monde. 
Histoire du Conseil international des femmes, Brussel: Racine, pp. 101-104.
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de Arbeidster onderschrijft, dat Open Door International in juni 1929 
aanneemt in Berlijn.112 Het charter bepaalt dat ‘vrouwen het recht 
moeten hebben op een gelijk loon voor gelijk werk’. Bij de POB/BWP 
steunt het Nationaal Komité voor Vrouwenactie, dat de krachten van 
de socialistische vrouwen bundelt, eveneens het principe van gelijk 
loon. De christelijke vrouwenbeweging ziet echter in de arbeidster 
vooral een moeder, en heeft meer oog voor specifi eke uitkeringen en 
een verhoging van het loon van mannen, zodat de vrouw thuis kan 
blijven. Op gelijke beloning van mannen en vrouwen wordt niet aan-
gedrongen. In 1936 raken de socialistische en christelijke vakbond het 
dan toch eens om het gelijkheidsprincipe alvast toe te passen op de 
minimumlonen… maar veel energie om dit te verwezenlijken, wordt 
er alweer niet aan besteed. En als het al gebeurt, dan met een verbor-
gen agenda. De onderliggende idee is dat wanneer een werkgever het-
zelfde moet betalen voor een vrouw als voor een man, hij bij voorkeur 
een man zal kiezen! Velen zien hierin een middel om de werkloosheid 
onder mannen te verlagen en vrouwen van de werkvloer te bannen. 

Het is een van de meest delicate eisen, want het betreft niet enkel 
de economie of de gelijkheid op het werk, het betekent tevens een 
aantasting van het fundament van de patriarchale samenleving – de 
sociale verdeling van genderrollen op basis van de notie van de man 
als producent en verstrekker van de bestaansmiddelen, en de notie van 
de vrouw als reproductief wezen, toegewijd aan de huiselijke zorgen. 
Alhoewel de eis al vroeg wordt geformuleerd, komt het daarom niet 
tot verwezenlijkingen. 

Na de Tweede Wereldoorlog wordt er op nationaal en internationaal 
vlak enige vooruitgang geboekt. Het Charter van de Verenigde Naties 
(1945) omvat het principe van gelijke rechten van vrouwen en man-
nen113; de Internationale Arbeidsorganisatie en het Internationale Ar-

112 Open Door International werd in 1929 gesticht door Chrystal Macmillan, om de protectionistische ten-
denzen van het Internationaal Arbeidsbureau te counteren. De Groupement belge de la Porte ouverte 
is de Belgische tak hiervan, bezield door de fi losofe Louise De Craene-van Duuren en advocates zoals 
Georgette Ciselet en Marcelle Renson. 

113 Jacques, C. en S. Lefèbvre, ‘Dans le sillage de l’ONU. Restructuration et nouveaux modes d’action de 
1945 à nos jours’, in: Gubin en Van Molle (dir.), Des femmes qui changent le monde…, op. cit., pp. 121-
147.
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beidsbureau, de Verenigde Naties en vervolgens de Raad van Europa 
en de Europese Gemeenschappen spreken zich uit ten gunste van ge-
lijke beloning. Ze produceren internationale, juridische instrumenten 
die kunnen worden gebruikt binnen de nationale wetgeving. In 1948 
herneemt de VN-Verklaring van de rechten van de mens het principe 
van loongelijkheid (artikel 23) dat ook deel uitmaakt van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele 
vrijheden van de Raad van Europa in 1950. 

Vanaf 1944 wordt de Nationale Arbeidsconferentie geconfronteerd 
met dermate schrijnende loonongelijkheden dat ze beslist dat de lonen 
van vrouwen voortaan niet lager mogen zijn dan 75% van het loon van 
een ongeschoolde werkman en 60% van het loon van een geschoolde 
werkman. Ze bevestigt de noodzaak om te komen tot gelijke beloning 
(aanbeveling nr. 71).

De minister van Arbeid (ter herinnering, Léon-Éli Troclet staat in 
1954-1958 aan het hoofd van dit departement) en de Nationale Ar-
beidsraad dringen er herhaaldelijk bij de paritaire comités op aan het 
loonverschil tussen de geslachten te verkleinen. Het Belgische sociaal 
recht bevat geen enkele wettelijke bepaling over gelijke beloning, maar 
in 1952 ratifi ceert België het Internationale Arbeidsverdrag nr. 100 
dat het principe van gelijk loon voor gelijk werk erkent. Vanaf 1956 
komt de kwestie regelmatig op tafel, maar de resultaten die worden 
geboekt, blijven pover. Een tweede steunpilaar wordt in 1957 opgezet 
met de ondertekening van het Verdrag van Rome en de ratifi cering er-
van door de Belgische overheid in 1958. De vrouwenorganisaties staan 
sinds 1944 onafgebroken op de barricaden maar dat levert vooralsnog 
weinig op. De vakbonden nemen enkele mini-maatregelen114: in de 
industrie wordt het loonverschil tussen vrouwen en mannen terugge-
bracht van 42.72% in 1954 tot 38.75% in 1964.115 Een reële loonge-
lijkheid is daarmee uiteraard lang nog niet bereikt. 

114 Voor meer informatie over dit aspect, zie: Coenen, La grève…, op. cit., pp. 72-79.
115 Fuks, F. (1968). ‘Le travail des femmes et le syndicalisme’, Revue du Travail, maart.



80

Het ABVV, de Socialistische Vooruitziende Vrouwen en het Émile 
Vandervelde Instituut onderstrepen meermaals dat de internationale 
verplichtingen moeten worden gerespecteerd. Meerdere socialistische 
parlementsleden dienen wetsvoorstellen in betreffende gelijke belo-
ning, maar zonder succes. Van haar kant eist het ACV ‘een billijke ver-
goeding voor het werk van vrouwen’, maar ook een vergoeding voor 
de huisvrouwen, binnen een systeem waar de vader nog steeds wordt 
gezien als de legitieme leverancier van de bestaansmiddelen.116 

Ondanks het feit dat de Europese Commissie de lidstaten in juli 1960 
heeft opgeroepen om artikel 119 na te leven, blijft de toepassing ervan 
eind 1961 nog steeds achterwege. Er wordt daarom een spoedconfe-
rentie belegd waarop de ministers van de verschillende lidstaten ver-
zamelen blazen. De conferentie beslist artikel 119 een andere wending 
te geven, zijn lading te transformeren van gelijke beloning naar een 
sociaal beleid, waardoor een nieuwe kalender kan worden aangeno-
men die de verwezenlijking van de doelstelling opschuift naar decem-
ber 1964. Een dergelijke manier van werken is op z’n zachtst gezegd 
verbazingwekkend. Het gaat om een besluit genomen door een orgaan 
dat niet wordt erkend door het gemeenschapsrecht en in weerwil van 
de herzieningsprocedure die is voorzien in het Verdrag zelf (artikel 
236), het is kortom een duidelijke schending van het Verdrag. ‘Het 

Verdrag werd duidelijk geschonden. Nog nooit was het Verdrag zo met de 

voeten getreden, nog nooit, en het waren alweer de vrouwen die er het gelag 

voor moesten betalen.’117 De ‘juridische coup de théâtre’ wordt vanuit de 
rechtsleer echter amper bekritiseerd, tenzij door Éliane Vogel-Polsky, 
maar haar commentaar gaat onopgemerkt voorbij.118 ‘De beslissing 
van de zogenaamde Conferentie van de vertegenwoordigers van de 
Lidstaten van 1961 maakt een pijnloze overgang mogelijk van de eer-
ste naar de tweede fase en verlamt de implementatie van de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen in die mate dat het – op institutioneel ni-
veau – niet meer nodig wordt geacht om te verifi ëren of de door artikel 

116 Coenen, La grève…, op. cit., p. 74.
117 Interview, 08/01/2007.
118 Vogel-Polsky, ‘L’égalité des rémunérations…’, op. cit., pp. 1505-1558; ‘Les facteurs d’extranéité le rôle du 

droit et de la jurisprudence communautaires’, A l’enseigne du droit social belge, Revue de l’ULB (1-3), p. 
299. 
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119 erkende waarborgen wel worden verwezenlijkt en behouden blij-
ven, alvorens naar fase 3 over te gaan….’119 Gezien werd verondersteld 
dat artikel 119 zou worden verwezenlijkt in de eerste fase, ‘hoorde het 

niet meer tot de doelstellingen waarvan de verwezenlijking diende te wor-

den geverifi eerd. Zodoende kon de Europese Economische Gemeenschap haar 

transitieperiode afronden en aan de defi nitieve fase beginnen, zonder op een 

juridisch obstakel gerelateerd aan het bewuste artikel 119 te stoten!’120

Éliane Vogel-Polsky blijft er vanaf dan op wijzen dat het artikel 119 self 
executing is, dat het met andere woorden rechtstreeks van toepassing is 
in alle lidstaten. Maar ze staat volkomen geïsoleerd met haar stelling: 
‘In 1967 was ik de enige die overtuigd was van de rechtstreekse toepasbaar-

heid van dit artikel. Ik had tal van artikels geschreven die ik had opgestuurd 

naar mijn Europese collega-juristen maar die lachten eens en antwoordden 

me vriendelijk... dat ik de feministe van dienst was en dat mijn feminisme 

me verblindde!… Ik was razend.’121 Ze raakt er steeds meer van over-
tuigd dat ze enkel haar gelijk zal kunnen halen via de juridische weg, 
een overtuiging die wordt gesteund door Léon-Éli Troclet: ‘Je zal een 
case moeten vinden, want op deze manier zal je niemand weten te 
overtuigen.’122 Dat is dan ook de werkwijze waaraan ze voortaan de 
voorkeur geeft. 

Ondertussen wordt het loonverschil wel wat kleiner, maar dat gebeurt 
heel traag, ondanks het syndicale akkoord van 26 december 1962 om 
de volgende drie jaar het minimumloon van vrouwen te laten opschui-
ven naar de barema’s van ongeschoolde mannenarbeid123 en ervoor te 
zorgen dat dit in de buurt komt van 85% van het salaris van een onge-
schoolde werkman.

Omwille van verschillende redenen is het een erg moeilijke strijd: ener-
zijds blijkt het begrip ‘loongelijkheid’ erg ‘rekbaar’. In de collectieve 

119 Vogel-Polsky, É. (1992). ‘L’infl uence du droit social européen sur le droit du travail belge’, in: P. Van der 
Vorst, Cent de droit social en Belgique, 3e éd., Brussel: Bruylant, p. 735.

120 Ibidem.
121 ‘Agir pour les droits des femmes. Entretien avec Éliane Vogel-Polsky’, Raisons politiques 10(2), 2003, 

Parijs: Presses de Sciences Po, p. 139 et sv.
122 Ibidem.
123 Coenen, La grève…, op. cit., p. 79.
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arbeidsovereenkomsten gaat men ervan uit dat aan gelijke beloning is 
voldaan als het loon van vrouwen niet lager is dan het minimum dat 
is vastgesteld voor de laagste ongeschoolde mannelijke arbeid. Boven-
dien worden de ongelijkheden vaak gemaskeerd door het functieclas-
sifi catiesysteem, dat de vrouwelijke functies systematisch onderwaar-
deert. ’Alles gebeurt alsof men de vrouwen meet met een meter van 
80 centimeter!’, luidt de ironische kritiek van de Luikse syndicaliste 
Annie Massay.

De vrouwenorganisaties willen echter niet van wijken weten. Instan-
ties als de Nationale Vrouwenraad (NVR), de Groupement belge de 
la Porte ouverte (GBPO) en het Comité de Liaison et de Vigilance 
gebruiken het netwerk van hun internationale federaties, of oefenen 
rechtstreeks druk uit op de overheid. De NVR organiseert in de ja-
ren ’50 en ’60 meerdere conferenties om de publieke opinie bewust te 
maken van de problematiek.124 Er worden tal van acties ondernomen, 
waaronder de verwezenlijking, op initiatief van Émilienne Brunfaut, 
van een televisie-uitzending die een zeker succes kent en de werk-
neemsters weer moed geeft. In de loop van de jaren ’60 gooien ook de 
Belgische Federatie van Vrouwen met een Vrij, Commercieel of ander 
Beroep, de Soroptimist clubs van België en de Belgische Vereniging 
van Vrouwelijke Bedrijfsleiders zich in de strijd. Op 4 november 1964 
wordt een informatievergadering over gelijke beloning belegd op de 
zetel van de EEG, in aanwezigheid van de vrouwenverenigingen en de 
syndicale organisaties. Émilienne Brunfaut presenteert er het rapport 
van de NVR.125 

Iets later, in september 1965, organiseert het ABVV een syndicaal vor-
mingsweekend in Zeezicht (Mariakerke). Éliane Vogel-Polsky leidt er 
een seminarie over Europa en belicht er nog een keer haar eigen thesis 
over artikel 119 van het Verdrag van Rome. ‘Ik was jong, vol vuur, zelf-

vertrouwen en strijdlust om de vrouwenemancipatie vooruit te helpen; ik had 

nog maar zelden op een dergelijke intense manier contact gehad met de basis 

van werkneemsters op het terrein. Hetgeen ze te vertellen hadden over wat 

124 CNFB, Conférence d’information, 28 november 1961. Carhif, Fonds CNFB, 21-13.
125 Informatiebrief van de GBPO, 12 november 1964. Carhif, Fonds Adèle Hauwel, 628.
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ze dagelijks meemaakten, leverde een grote bijdrage aan de dynamiek van dit 

vormingsseminarie. Door hun ervaringen werd het een echt laboratorium 

van ideeën, voorstellen, kritiek op machopraktijken binnen de vakbond en 

vooral een revolutionaire smeltkroes die een louterende werking had, zowel 

voor mij als voor hen.’126 ‘Ik herinner me nog dat ik hen heb verteld dat 

het artikel 119 bestaat, maar dat iedereen doet alsof dat niet zo is.’127 ‘Wat 

nog ontbreekt is informatie.… We hebben nood aan gevechten, we moeten 

de kwestie betreffende de interpretatie van artikel 119 van het Verdrag van 

Rome voor het Hof van de Europese Gemeenschappen brengen.’128 Onder het 
dozijn militanten dat haar seminarie volgt, bevinden zich drie arbeid-
sters van FN, onder wie Charlotte Hauglustaine. De discussie is leven-
dig. De arbeidsters doen hun arbeidsomstandigheden uit de doeken. 
‘Een van hen roept uit: “En als we nu eens beginnen te staken? Dan 
ligt de hele fabriek plat.” De groep lacht.’129 Terug in Luik informeren 
de arbeidsters hun collega’s. 

DE LANGSTE STAKING: HERSTAL, FEBRUARI-MEI 1966

De nationale wapenfabriek FN in Herstal, bij Luik, stelt in 1965 meer 
dan 13.000 mensen tewerk, onder wie 10.000 arbeiders. Er werken 
3.550 arbeidsters, van wie er zo’n 2.000 aan de machines werken (de 
‘vrouw-machines’). Het zijn erg verouderde machines en de werkom-
standigheden zijn navenant. ‘De sfeer die er hing, de viezigheid, het 
lawaai, de vrouwen die onder de olie zaten… verschrikkelijk.’130 De 
omgeving was niet enkel smerig, ze was ook gevaarlijk en stresserend. 
Er werd permanent een grotere productie geëist (365 stuks per dag, 
100 meer dan een tiental jaar eerder). De grote hal waarin de arbeid-
sters werken, is benauwd in de zomer, ijskoud in de winter, maar het 
comité voor veiligheid en hygiëne eist op geen enkel moment dat ze 
zou worden gemoderniseerd. Er is slechts een enkel punt waar (koud) 

126 Vogel-Polsky, ‘Cinquante ans du droit du travail…’, op. cit., p. 42.
127 Interview met Éliane Vogel-Polsky, in: Denis en Van Rokeghem, Le féminisme est dans la rue…, op. cit., p. 

21.
128 ‘Agir pour les droits des femmes…’, op. cit.
129 Biografi sche nota’s (Persoonlijk archief van Éliane Vogel-Polsky).
130 Getuigenis van Charlotte Hauglustaine, juli 1991, in: Coenen, La grève…, op. cit., p. 97.
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water wordt verdeeld en de vrouwen mogen alleen tijdens de pauzes 
(één in de voormiddag en één in de namiddag) naar het toilet. De 
arbeidsters hangen werkelijk vast aan hun machine, zelfs tijdens hun 
halfuur middagpauze (de refter is te ver om er in die beperkte tijd 
heen te gaan). Het werk is repetitief en uitputtend, maar vereist niet-
temin behendigheid en precisie. ‘Het was een strafkamp.’131 Bovendien 
ontvangen de vrouw-machines een salaris dat nog niet kan tippen aan 
dat van de gemiddelde straatveger (minder dan 85%). Meer nog, ze 
maken geen enkele kans op interne promotie, in tegenstelling tot de 
‘jongens’ die bij FN vormingscursussen kunnen volgen die samen met 
de vakbond worden beheerd.

In januari 1966 komen de vakbonden meermaals samen om de nieuwe 
collectieve arbeidsovereenkomst voor 1966-1968 te onderhandelen. 
De vergaderingen verlopen stormachtiger naarmate de directie van 
FN met voorstellen blijft komen die onbevredigend zijn voor de ar-
beidsters. Op 9 februari breekt een eerste spontane staking uit die de 
vakbondsafgevaardigden ternauwernood in de hand kunnen houden. 
Het werk wordt uiteindelijk hernomen na de belofte van de (mannen)
vakbonden om contact op te nemen met de directie. Maar wanneer de 
arbeidsters vernemen dat het patronaat elke interne onderhandeling 
uitsluit voor een nationaal akkoord is afgesloten, groeien de spannin-
gen opnieuw. De werkonderbrekingen volgen elkaar op tot de arbeid-
sters op 16 februari defi nitief het werk neerleggen. Het ACV-CSC en 
ABVV-FGTB, die de dag nadien samen een front vormen, kunnen 
niet anders dan zwichten voor hun vastberadenheid. De afgevaardig-
den proberen de vrouwen vergeefs om te praten, maar ze zijn ontke-
tend: ‘Het was een ware revolutie. Al leef ik nog honderd jaar, dat zal 
ik nooit vergeten. Wie had geprobeerd hen tegen te houden, bestond 
niet meer.’132 ‘De staking van de vrouw-machines legt al snel het hele 
bedrijf lam. Meer dan 1.000 arbeiders worden technisch werkloos, de 
actie treft meer dan 5.000 mannelijke werknemers.’ Vermits er geen 
stakingsaanzegging is gebeurd, ontvangen de staaksters geen enkele 

131 Brunfaut, É. (1987). Émilienne Brunfaut. Entretien avec Anne-Marie Lizin, Charleroi: Archives de Wallonië, 
p. 38

132 Getuigenissen van Ch. Hauglustaine en R. Jeusette in: Coenen, La grève…, op. cit., p. 113.
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vergoeding: ‘Die situatie sleepte meer dan een maand aan. Ze creëerden een 

Verzetskas die werd opgevuld met giften, maar het bleef erg zwaar.’133 De 
staking leidt tot hevige reacties, ook in het gezin van de staaksters waar 
de mannen hen niet noodzakelijk ‘volgen’: ‘Ik heb echtgenoten tot aan 

de bedrijfspoorten zien komen met hun kleine kinderen op de arm, terwijl 

ze hun vrouwen beledigden en riepen: “Sletten! En je soep? Wat doen jullie 

daar?” Afschuwelijk.”134

Maar de solidariteit onder de vrouwen is onbreekbaar. Meer nog, hun 
vastberadenheid werkt aanstekelijk: het protest breidt zich uit naar 
ACEC in Charleroi en Jaspar-Westinghouse in Awans-Bierset. De 
staking bij FN duurt tot 10 mei, onder de energieke leiding van twee 
arbeidsters, Charlotte Hauglustaine (FGTB) en Rita Jeusette (CSC). 

De staking krijgt onmiddellijk de steun van de feministische organi-
saties. Al vanaf de eerste dagen zijn de eis tot gelijke beloning en de 
toepassing van artikel 119 van het Verdrag van Rome de kernwoorden. 
Wanneer Éliane Vogel-Polsky via de kranten en radio verneemt dat er 
een staking is uitgebroken bij FN, rept ze zich meteen naar Herstal: 
‘Het blijft één van de mooiste herinneringen uit mijn leven, maar ook één 

van de donkerste, omdat het een verschrikkelijke mislukking werd.’135 Tot 
op dat moment was de sociale strijd voor haar een ‘theoretische’ ma-
terie. De staking confronteerde haar met de dagelijkse realiteit van de 
arbeidsters. Het sterkt haar in de overtuiging dat het recht de sociale 
strijd kan ondersteunen: ‘Ik werd me ervan bewust dat het recht een in-

strument is dat echt in dienst kan staan van een strijd en ik vond het belang-

rijk dit werk te doen.… Dat was voor mij persoonlijk de onthulling die me tot 

het feminisme bracht. Ik deed als sociologe en juriste onderzoek ter plaatse. Ik 

verwachtte me niet aan wat ik daar te zien kreeg.’136

De beweging wordt niet alleen gesteund door feministische organisa-
ties, ze krijgt ook steun van vakbondsdelegaties uit het buitenland, uit 

133 Interview, 2/2/2007.
134 ‘Agir pour les droits des femmes…’, op. cit. 
135 Idem. 
136 Interview met Éliane Vogel-Polsky, in: Denis en Van Rokeghem, Le féminisme est dans la rue…, op. cit., 

p. 21.
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Frankrijk, Italië en Nederland. Ze leidt tot een bewustwording bij intel-
lectuelen: op 21 april 1966 richt de Union de la gauche socialiste (1965) 
in Brussel een pluralistisch steuncomité op, op intitiatief van Nicole 
Gérard, Marthe Van de Meulebroeke, Monique Van Tichelen137, en la-
ter ook Marie-Thérèse Cuvelliez, Éliane Vogel-Polsky, Régine Karlin-
Orfi nger138, en Marijke Van Hemeldonck. Het krijgt de veelbetekenen-
de naam ‘Actiecomité Gelijk Loon voor Gelijk Werk’ en lanceert een 
petitie voor de toepassing van artikel 119. Op 2 juni, na afl oop van een 
steunmars voor de staaksters, wordt de petitie bezorgd aan de minister 
van Werk, de christendemocraat Léon Servais.139 Het Comité staat er 
echter relatief alleen voor: de grote vrouwenorganisaties, de Socialis-
tische Vooruitziende Vrouwen en de Katholieke Arbeiders Vrouwen, 
verwijten haar een ‘bourgeois’ en pluralistisch karakter. Later sluiten 
enkele vakbondsvrouwen, onder wie de socialistes Annie Massay en 
Émilienne Brunfaut en de christendemocrate Miette Piérard, zich toch 
aan bij het Actiecomité, maar dan ten persoonlijke titel. Feministische 
organisaties als de NVR zijn eveneens terughoudend tegenover een 
comité dat uit ‘het niets’ komt. Enkel de GBPO sluit zich aan. 

Het Actiecomité blijft ook na de staking voortbestaan. Het verandert 
in een drukkingsgroep en biedt ruimte voor refl ectie over de situatie 
van de vrouw. Het comité wordt voorgezeten door Pierre Vermeylen,140 
een mannelijk voorzitterschap dat door enkele radicale feministes kri-
tisch wordt onthaald. Hoewel ze voor een gescheiden organisatie is, be-
schouwt Éliane Vogel-Polsky de aanwezigheid van Vermeylen als een 
troef, omdat hij op doeltreffende wijze steun kan bieden (de regering 
bestaat uit een CVP-BSP-coalitie). Pierre Vermeylen neemt overigens 

137 Monique Van Tichelen is gediplomeerd historica van de ULB, en geeft momenteel les geschiedenis in 
het secundair onderwijs. Ze onderscheidt zich vooral door haar acties voor de legalisering van abor-
tus. 

138 Over Régine Karlin-Orfi nger (1911-2002), feministe, verzetsstrijdster, advocate, betrokken bij de verde-
diging van Willy Peers, zie: Gubin et al., Dictionnaire des femmes belges…, op. cit., pp. 341-342.

139 Léon Servais (1907-1975), leider van arbeidersbewegingen, sociaal-christelijk politicus, minister van 
Sociale Voorzorg (1958-1961), driemaal minister van Arbeid en Tewerkstelling tussen 1961 en 1968, 
Europees parlementslid sinds 1968.

140 Pierre Vermeylen (1904-1991), jurist, professor aan de ULB, socialistisch senator sinds 1946, meermaals 
minister, minister van Staat in 1966, hij legt het offi  ciële onderwijs een gemengd karakter op, hij stelt in 
de Senaat bij verschillende gelegenheden voor om de gelijkheid van vrouwen en mannen op te nemen 
in de Grondwet.
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aan alle vergaderingen van het Comité deel en speelt een actieve rol.141 
Éliane Vogel-Polsky stelt veel hoop in dit Actiecomité Gelijk Loon 
voor Gelijk Werk. Ze ziet er de uitdrukking in van een ‘intelligent fe-

minisme’ dat ‘moet kunnen bijdragen tot een radicale transformatie van de 

samenleving’. ‘Ik heb veel werk verricht voor het Comité Gelijk Loon voor 

Gelijk Werk, althans toch in de beginperiode (later veranderden de zaken). In 

het begin leverde het met Marthe Van de Meulebroeke heel goed werk.’142

Het stakingstumult krijgt tevens weerklank in het Parlement waar 
twee socialistes, Germaine Copée-Gerbinet143 en Mathilde Schroyens-
Groesser144 op 29 maart een wetsvoorstel indienen betreffende het ge-
lijkschakelen van de lonen.145 Op 5 april moet Léon Servais, minister 
van Arbeid en Tewerkstelling, op verscheidene interpellaties antwoor-
den. Hij bevestigt de oprechte wil van de regering ‘om de gelijkheid 
van de lonen van vrouwen en mannen te realiseren’, maar voert aan 
dat het noodzakelijk is dat in stappen te doen ‘zonder de in de huidige 
economische omstandigheden aanvaardbare loonkost te overstijgen 
en zonder het evenwicht van de loonstructuur en de hiërarchie te ver-
storen binnen sectoren en bedrijven’. Als antwoord op socialist Victor 
Larock146, die een wettelijke tussenkomst eist opdat de internationale 
akkoorden zouden worden nageleefd, antwoordt de minister dat de 
sociale partners autonoom zijn, en dat alleen zij bevoegd zijn voor het 
realiseren van een loonevenwicht. In de Senaat interpelleren Margue-

141 Interview, 8/1/2007. Vermeylen bevestigt zijn interesse in en medewerking aan het Comité in zijn Mé-
moires sans parenthèses, Brussel: CRISP, 1985, p. 175. 

142 Interview, 8/1/2007.
143 Over Germaine Copée-Gerbinet (1909-1983), bestuurster van de Femmes Prévoyantes Socialistes van 

Verviers, volksvertegenwoordigster sinds 1950, eerste vicevoorzitster van de Kamer, zie: Gubin et al., 
Dictionnaire des femmes belges…, op.cit., pp. 272-273. 

144 Over Mathilde Schroyens, echtgenote Groesser (1912-1996), socialistische politica, voorzitster van FPS/
SVV in 1948, schepen van openbaar onderwijs, burgemeester van Antwerpen in 1976, zie: Gubin et al., 
Dictionnaire des femmes belges…, op.cit., pp. 498-499.

145 Parlementaire Handelingen, Kamer, 29 maart 1966, Document n°156.
146 Victor Larock (1904-1977), jurist, fi losoof en socioloog, leraar aan het atheneum, politiek directeur van 

de krant Le Peuple (1944-1954), parlementair en voorzitter van de socialistische fractie, meermaals mi-
nister vanaf 1954; lid van de Raad van Europa van 1949 tot 1954.
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rite Jadot147, Théo Dejace148 en Pierre Vermeylen de regering. De So-
ciale Commissie van het Europees Parlement eist een uitzonderlijke 
vergadering van het Parlement in mei in Straatsburg om er te debat-
teren over de niet-toepassing van artikel 119 in de lidstaten. 

Na twaalf weken van actieve strijd wordt het werk bij FN in mei her-
vat. Alle moeite levert amper een halve overwinning op. De arbeid-
sters krijgen de helft van de gevraagde loonsverhoging en er komt een 
commissie die de opdracht krijgt de gelijkschakeling van de lonen te 
onderzoeken en de vrouwelijke functies te valoriseren. Gelijkheid is 
dat nog lang niet, niet in theorie en niet in de praktijk. Voor een daad-
werkelijke verbetering van de arbeidsomstandigheden van de vrouw-
machines zouden nog andere acties nodig zijn en een nieuwe staking 
in 1974. Maar ook al bereikt de staking lang niet haar beoogde doel, 
ze zorgt toch voor een schokgolf binnen de vakbondsbeweging en 
dwingt haar rekening te houden met de specifi eke problemen van de 
arbeidsters. De actie brengt ‘het verlangen van de vrouwen om, zowel 
in de samenleving als op de werkvloer, hun positie geherwaardeerd te 
zien’ onder de aandacht149 en stelt hun ondervertegenwoordiging in 
de bestuursorganen van de vakbonden aan de kaak. Dat aspect ontgaat 
overigens ook het patronaat niet, dat zich haast om de verantwoor-
delijkheid voor de staking bij de vakbonden zelf te leggen en bij hun 
onverschilligheid tegenover hun vrouwelijke leden.150 

De staking bij FN is vooral ook de eerste staking die wordt gevoerd 
in naam van het Europese recht, een ‘wereldprimeur’ in de sociale ge-
schiedenis van Europa. Ze vormt ook een ijkpunt in de geschiedenis 
van de vrouwen; het werd één van de grote evenementen die de Franse 
historica Florence Montreynaud voor het jaar 1966 opnam in haar 
encyclopedie Le XXe siècle des Femmes (Parijs: Nathan, 1992): ‘Op 16 
februari 1966 krijgt het Europa van de vrouw vorm. Doorheen ver-

147 Over Marguerite Jadot, echtgenote Vermeire (1896-1977), verzetsstrijdster, oprichtster van het tijd-
schrift Femmes libérales in 1954, parlementaire, zie: Gubin et al., Dictionnaire des femmes belges…, op. 
cit., pp. 331-332.

148 Théo Dejace (1906-1989), onderwijzer, communistisch volksvertegenwoordiger en later senator voor 
Luik.

149 Bulletin trimestriel du CNFB, maart-april 1967, p. 30.
150 Diverse notities in Carhif, Fonds Ernst-Henrion, 5.



89

ontwaardiging. Die dag eist de eerste beweging de toepassing van het 
principe gelijk loon voor gelijk loon op, zoals voorzien in artikel 119.’ 

De staking bij FN leidt tot artikels maar ook tot enkele audiovisuele 
documenten, waaronder de documentaire ‘Femmes-machines’ van de 
Luikse regisseuse Marie-Anne Thunissen (1996). De radio-uitzen-
ding van Séverine Liatard en Christine Robert, La grève des ouvrières 

d’Herstal en 1966. Un tournant pour l’histoire des femmes, die de getuige-
nissen van de staaksters en van Éliane Vogel-Polsky verzamelde, werd 
in 2005 opnieuw uitgezonden op France-Culture en voorgesteld op 
het Longueur d’Ondes festival, in december 2006 in Brest. Zoals Éli-
ane Vogel-Polsky onderstreept: ‘Op het vlak van informatieverstrekking 

en de bewustmaking over de onaanvaardbare discriminatie van vrouwen op 

het vlak van loon en werkomstandigheden, betekent de staking het begin van 

een ingrijpende mentaliteitsverandering in de burgerlijke samenleving en in 

het bijzonder bij de vrouwenorganisaties, onder de juristes, de vrouwencom-

missies van politieke partijen en vakbonden.’151

Op het einde van het jaar 1966 beslissen de ministers van Arbeid en 
Sociale Zaken van de zes lidstaten van de EG, de harmonisering van 
de lonen van mannen en vrouwen verder te zetten. 

Als ze veel later terugkomt op de kwestie van vakbonden en vrouwen, 
meent Éliane Vogel-Polsky dat vrouwen, over het algemeen, lange tijd 
in de val zijn gelokt door het syndicale discours: ‘Men zei hen: “jul-

lie moeten eerst en vooral jullie solidariteit met de arbeidersklasse tonen”.… 

Men zei hen: “jullie moeten redelijk zijn”, wanneer er na een staking wordt 

onderhandeld over de verworvenheden moeten er keuzes worden gemaakt… 

jullie moeten begrijpen dat we deze keer geen strijd gaan leveren voor gelijk 

loon, want er is hoop op een verbetering van de werkomstandigheden of van 

de veiligheid en de hygiëne… en gezien vrouwen zich net als mannen iden-

tifi ceren met meerdere dingen, klapte de val telkens weer dicht en bleef de 

ongelijkheid bestaan….’152 Eén van de redenen voor de zwakke positie 
van de werkneemsters is hun ondervertegenwoordiging in de directie-

151 Persoonlijke notities (Persoonlijk archief van Éliane Vogel-Polsky).
152 Interview met Éliane Vogel-Polsky door Lydia Zaïd, Brussel, mei 1999 (www.eurit.it/Eurplace).
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organen van de vakbonden, een andere is hun ‘gescheiden’ organisatie: 
‘Het gebeurde erg vaak, en dat in alle Europese landen, dat vrouwen werden 

aangesteld in een vrouwencommissie die dan dienst deed als getto….’153 Die 
comités waren over het algemeen raadgevend en ‘hadden nooit dezelfde 

legitimiteit als de comités die werden geacht in naam van alle arbeiders te 

spreken. Van de vrouwelijke afgevaardigden werd verondersteld dat ze een 

specifi eke groep verdedigden, niet een gezamenlijk syndicaal belang. En die 

situatie zal zo blijven zolang de moeilijkheden om het gezins- en professioneel 

leven te verzoenen, worden beschouwd als een louter vrouwelijk probleem. Het 

recht op werk is dus niet gelijk voor beide seksen, want “van arbeidsters wordt 

algemeen verondersteld dat ze het aanvaarden zich terug te trekken van de 

werkvloer ten gunste van het gezin en het privéleven”154 en de seksesegregatie 

op de werkvloer is van die aard dat de verbetering van de werkomstandighe-

den in “vrouwelijke” sectoren nog altijd wordt gezien als een vrouwenkwestie. 

Ze blijven ook het slachtoffer van hardnekkige vooroordelen, alle mentali-

teitswijzigingen ten spijt, die hen bestempelen als werkkrachten die minder 

gekwalifi ceerd zijn, minder beschikbaar, vaker afwezig, enzovoort.’155

Die vaststelling is op het einde van de twintigste eeuw nog steeds ac-
tueel. In 1999 vertegenwoordigen de vrouwen in Europa 41% van de 
actieve bevolking en 40% van de bij een vakbond aangesloten werk-
krachten. Hun aanwezigheid in de diverse vormen van de vakbonds-
afvaardiging bedraagt echter hoogstens 5% tot 20%. Op Europees 
niveau zijn ze niet minder ondervertegenwoordigd. En ‘zolang de kriti-

sche drempel niet wordt overschreden, zullen vrouwen hun rol bij de vakbon-

den nooit voluit kunnen spelen.’156

DE RECHTSTREEKSE GEVOLGEN VAN DE STAKING BIJ FN

Na de staking probeert Éliane Vogel-Polsky de interesse levendig te 
houden bij de publieke opinie. Ze stapelt de zuiver juridische en po-

153 Idem.
154 Vogel-Polsky, É. (1999). ‘Introduction La négociation collective du temps de travail dans la perspective 

de genre’, in: Y. Kravaritou (ed.), La réglementation du temps de travail dans l’Union européenne: perspec-
tives selon le genre, Brussel-New York: Institut Universitaire européen, p. 325

155 Idem, p. 327.
156 Ibidem.
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pulair wetenschappelijke stukken op, en verzorgt lezingen over gelijk 
loon. Ze neemt deel aan de persconferentie van het Comité Gelijk 
Loon voor Gelijk Werk, die begin 1967 wordt georganiseerd om de 
verjaardag van de staking te herdenken: ‘We kunnen stellen dat die 
eindbalans tegelijkertijd een nieuw, groot vrouwelijk offensief inluidt 
– onder het voorzitterschap van senator en oud-minister Vermeylen 
− van vier advocates; Meesters Marlise Ernst-Henrion157, Marie-Thé-
rèse Cuvelliez, Éliane Vogel-Polsky en Régine Orfi nger naast Annie 
Massay (FGTB) en Marijke van Hemeldonck. Marlise Ernst-Henrion, 
op dat moment voorzitster van de Belgische Vereniging van Vrouwe-
lijke Juristen, Régine Orfi nger en Marijke van Hemeldonck benadruk-
ken het hardnekkige karakter van de ongelijkheden: zelfs daar waar er 
gelijkheid lijkt te heersen, wordt ze vervalst door het classifi catiesys-
teem.’ Éliane Vogel-Polsky legt specifi ek het accent op de wettelijke 
discriminatie op het vlak van de sociale zekerheid.158 

Bovendien beslist het Actiecomité Gelijk Loon voor Gelijk Werk om 
het getalm van de politieke partijen en bedrijfsleiders, die altijd klaar 
staan met argumenten om een reële gelijkheid tussen de seksen te ver-
tragen of af te remmen, te bestrijden via de gerechtelijke weg door 
zaken waarbij de gelijkheid op het werk met de voeten wordt getreden, 
aanhangig te maken. Die methode draagt tevens de voorkeur weg van 
Éliane Vogel-Polsky.

Op 24 oktober 1967 bevestigt het KB nr. 40 het principe van gelijke 
beloning en voorziet het de mogelijkheid voor alle werkneemsters om 
verhaal te halen bij de rechtbank. De bepaling lijkt op het eerste gezicht 
een goede zaak, maar uit de volledige lezing van de tekst blijkt dat veel 
minder. Éliane Vogel-Polsky haast zich om er kritiek op te geven en die 
is niet mals. Eerst en vooral op het feit dat een belangrijk KB als dit, dat 
een reeks maatregelen rond vrouwenarbeid groepeert, wordt genomen 

157 Marlise Ernst, echtgenote van minister van Financiën Robert Henrion (1915-1997), geboren in 1914, ju-
riste, actief lid van de liberale partij, ze zit de Belgische Vereniging van Vrouwelijke Juristen voor (1961-
1967) en de International Federation of Women in Legal Careers (1961-1964). Belgisch afgevaardigde in 
1970 op de 23ste vergadering van de Commissie voor de status van de vrouw van de Verenigde Naties 
in Genève, ze speelt een belangrijke rol in het internationale feminisme.

158 Bulletin trimestriel du CNFB, maart-april 1967, p. 15.
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uit hoofde van de volmachtenwet van 31 maart 1967. Daarmee omzeilt 
de regering immers de wettelijke weg en het parlementaire debat over 
fundamentele vraagstukken, waaronder het behoud van bepaalde in-
perkingen van het werk van volwassen vrouwen.159 Daarnaast wijst ze 
erop dat dit besluit het onderscheid tussen de seksen op het werk nog 
versterkt, omdat het behoud van een specifi eke reglementering voor 
vrouwen hun integratie binnen het bedrijf afremt: ‘Het lijkt in 1968 

achterhaald om 38% van de actieve bevolking – de vrouwelijke bevolking – te 

onttrekken aan het gemene recht en hen te onderwerpen aan een uitzonde-

ringsstatuut. Natuurlijk bestaat er gevaarlijk en ongezond werk, maar dat 

probleem is niet inherent aan het werk van vrouwen. Deze problematiek kan 

beter meteen worden geregeld voor alle mannen en vrouwen samen. Want 

wat kan er worden bedoeld met werk dat specifi ek gevaarlijk en ongezond is 

voor vrouwen?… Uiteraard moeten we misbruiken tegengaan en nachtwerk 

reglementeren, maar dat moeten we doen voor alle categorieën werkkrachten 

waarvoor deze reglementering toepasbaar is, rekening houdend met de produc-

tievoorschriften.’ Ze benadrukt tenslotte ook de hypocrisie van een ver-
bodssysteem waarop tal van afwijkingen mogelijk zijn zodat vrouwen 
bijvoorbeeld toch ‘s nachts kunnen werken wanneer dat goed uitkomt, 
zoals in de ziekenhuizen, het transport, het hotelwezen, de showbizz, 
de seizoensindustrie, enzovoort.160 Het KB legt niet de gevraagde ge-
lijke beloning vast; de regering verbergt zich achter het Europees Hof 
van Justitie in Luxemburg, dat als enige de interpretatiebevoegdheid 
zou hebben (artikel 164 van het Verdrag van Rome). 

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HJEG) is, 
kort samengevat, de hoogste juridische instantie van de Europese Ge-
meenschap. Het heeft als opdracht ‘de naleving van het recht te verze-
keren door de juiste interpretatie en toepassing van de verdragen’. Het 
Hof wijdt al snel een toenemend deel van haar activiteiten aan verwij-
zingen, waaronder prejudiciële vragen. Dit zijn vragen van nationale 
rechtbanken over de interpretatie van controversiële bepalingen in het 

159 Vogel-Polsky, É. (1968). ‘Le travail des femmes et l’arrêté royal n°40 du 24 octobre 1967’, Socialisme, 
maart, pp. 2-12.

160 Over nachtarbeid door vrouwen, zie het dossier in Sextant (4), 1995 en Steunpunt TEF, dossier 7, stu-
diedag ‘Extérieur nuit’, georganiseerd in Brussel op 21 september 1992; Travail de nuit des femmes, Brus-
sel: INBEL, 1988.
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gemeenschapsrecht (art. 177). De beslissing van het HJEG vormt dan 
de authentieke interpretatie en is bindend voor alle lidstaten. De nati-
onale rechtbanken dienen loongeschillen dus te regelen overeenkom-
stig deze beslissingen. 

Éliane Vogel-Polsky onderkent de belangrijke rol die het Hof van Jus-
titie speelt bij het uitwerken van een supranationaal en samenhangend 
Europees rechtskader, en in het verlengde daarvan bij het opstellen 
van toepasselijke nationale wetten. Die idee deelt ze overigens met 
haar collega’s van het pas opgerichte Institut d’Études européennes 
(Instituut voor Europese studies) aan de ULB, onder wie Michel 
Wael broeck. Waelbroeck heeft zijn opleiding genoten in de Verenigde 
Staten en ‘houdt zich vooral bezig met de uitspraken van het Hof van Jus-

titie.… We deelden de overtuiging dat het Europese Hof van Justitie door 

zijn functie als controlerende instantie die niet alleen recht spreekt maar het 

ook creëert, cruciaal zou worden…. De eerste advocaten-generaal van het 

Hof trachtten door middel van rechtsregels een Europese bewustwording tot 

stand te brengen…. Dat heeft me diep getroffen. Ik denk dat ik de zaken die 

ik ben begonnen – in het bijzonder voor de vrouwen, omdat ik me met die 

zaken vooral bezig hield – nooit in gang had durven zetten als ik er niet van 

overtuigd was dat de burger kan reageren om zijn rechten op te eisen of zijn 

rechten te bekomen, en dat men, door middel van het rechtsgeding, recht kan 

laten spreken.’161

Ze zoekt daarom naarstig naar zaken die via de juridische weg hun be-
slag kunnen krijgen want ‘de jurisprudentie kan door zijn eigen dynamiek 

leiden tot een in overeenstemming brengen van zowel individuele arbeidscon-

tracten als collectieve arbeidsovereenkomsten met het principe van gelijke be-

loning voor werknemers en werkneemsters. Het valt daarom te hopen dat de 

werkneemsters die het slachtoffer zijn van loonongelijkheden de stap naar het 

gerecht durven te zetten. Ze hebben dit recht, maar zullen ze het ook durven 

gebruiken? Enkel door herhaaldelijk actie te ondernemen, kunnen alle aspec-

ten van het probleem worden belicht, kunnen binnen de zogezegd gendergelij-

ke arbeidsovereenkomsten de verschillen in functieclassifi catie, de zogenaamde 

161 ‘Agir pour les femmes…’, op. cit. 
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verklaringen daarvoor en de eigenlijke functies – vaak slecht betaald en vaak 

ook enkel voorbehouden aan werkneemsters – worden ontmaskerd.’162

In haar zoektocht naar zaken die pleitbaar zijn, woont Éliane Vogel-
Polsky nauwgezet vakbondsvergaderingen van de FGTB in Luik en in 
Charleroi bij: ‘Dat ik daar kon zijn, was uiteraard te danken aan Émilienne 

Brunfaut. Ik heb vaak met de FGTB samengewerkt, vooral in Luik en in 

Charleroi.’163 Émilienne Brunfaut en Éliane Vogel-Polsky kwamen el-
kaar al eerder tegen op diverse vergaderingen. Ze schreven samen een 
artikel in de Revue du travail (‘Le droit à l’égalité des rémunérations’, 
1968, pp. 1505-1509). Maar de vriendschap tussen de twee vrouwen 
groeit enige tijd later, in juli 1970 in Helsinki, een beetje bij toeval, 
op het 9de Congres van de Internationale Federatie van Vrouwen met 
een Juridische Loopbaan: ‘In juli 1970 zijn we in Helsinki vriendinnen 

geworden. De International Federation of Women in Legal Careers was op dat 

moment de enige organisatie die de toetreding van vrouwen uit het Oostblok 

voorstond en organiseerde een driedaags colloquium. De eerste vrouwelijke 

kosmonaute, Valentina Terechkova164, was er ook bij. Gedurende de zomer is 

het in Helsinki bijna altijd “dag” en Émilienne en ik hebben er uren aan een 

stuk met elkaar gekletst, met de nodige wodka bij de hand. Émilienne praatte 

over haar ervaringen, over de discriminaties waarvan vrouwen het slachtoffer 

zijn op het werk, hoe ze het woord nam op bijeenkomsten van vooral mannen, 

hoe ze haar stempel had gedrukt…. Haar verhalen fascineerden me omdat ik 

vooral een juridische kijk had op de ongelijkheden op het werk, terwijl zij het 

over echte ervaringen had. Ze was echt een geval apart en ze verstond boven-

dien de kunst om een netwerk uit te bouwen. Van die contacten maakte ze on-

uitputtelijk gebruik om de vrouwenzaak vooruit te helpen. Op het BIT kende 

iedereen haar en werd ze begroet men haar voornaam: Ah, Émilienne!’165 
Als doorleefde politieke voorvechtster en vakbondsmilitante met een 
uitgesproken arbeidersmentaliteit oefende Émilienne Brunfaut op tast-

162 Vogel-Polsky, ‘Le travail des femmes et l’arrêté royal n°40…’, op. cit. , p. 11.
163 Interview, 8/1/2007.
164 De eerste vrouwelijke kosmonaute, de Russin Valentina Terechkova is 26 jaar als ze 48 keer rond de 

aarde draait, tussen 16 en 19 juni 1963. Met als bijnaam La Mouette, is ze beroemd over de hele wereld. 
Na 1987 wordt ze lid van het Centrale Comité van de Communistische Partij en van het presidium van 
de Opperste Sovjet. Ze blijft lange tijd de enige ‘vrouw in de ruimte’. Het blijft wachten tot 1983 voor 
een andere vrouw, de Amerikaanse Sally Ride, een gelijkaardig exploot realiseert.

165 Interview, 26/12/2006.
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bare wijze invloed uit op haar entourage. Zonder zelf ooit een leidende 
functie te hebben uitgevoerd, kwam ze in contact met verscheidene be-
stuurders van de Metaalcentrale CMB en het ABVV-FGTB en speelde 
ze een bepalende rol binnen de vrouwenorganisaties.

Al haar verzoeken ten spijt, krijgt Éliane Vogel-Polsky geen enkele 
zaak betreffende loondiscriminatie die ze aanhangig kan maken. De 
vakbonden trekken zich terug en weigeren de eventuele eiseressen te 
ondersteunen omdat hun eigen aansprakelijkheid te berde kan wor-
den gebracht: de bezwarende feiten maken immers onderdeel uit van 
de collectieve arbeidsovereenkomsten die ze mee hebben afgesloten. 
De individuele arbeidsters vrezen van hun kant dat ze als vergeldings-
maatregel zullen worden ontslagen. ‘Ik zei hen dat ik gratis zou pleiten, 

dat ik enkel zaken nodig had om dat te kunnen doen! Maar niemand wilde 

me dossiers rond loonongelijkheid bezorgen. Ze antwoordden me: “Je moet 

begrijpen dat we dat niet kunnen doen, we hebben nu eenmaal de collectieve 

Éliane Vogel-Polsky ten tijde 

van de ‘zaken’
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overeenkomst ondertekend.”… Dat deed me koken van woede.’166 Uitein-
delijk bemachtigt ze, dankzij Christiane Labarre, afgevaardigde voor 
de FGTB voor de bediendensector in Charleroi, een zaak betreffende 
de onbillijke uitkering van werkloosheidsvergoedingen. Aangezien het 
dossier niet de collectieve arbeidsovereenkomsten, maar wel de over-
heid met de vinger wijst (de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening), 
stemt de FGTB ermee in de zaak voor de rechtbank te brengen. 

DE ZAAK MERTENS: EEN BITTERE OVERWINNING 

Christiane Mertens, een jonge arbeidster van 19 jaar (en in die tijd dus 
minderjarig), wordt in mei 1967 ontslagen. Op dat moment wordt het 
bedrag van de werkloosheidsuitkeringen bepaald door het Koninklijk 
Besluit van 20 december 1963. Het gaat om een vast bedrag dat afhan-
kelijk is van zes categorieën volgens geslacht, leeftijd en de familiale 
lasten.167 Christiane Mertens ontvangt de laagste toelage. Die bedraagt 
veel minder dan wat aan een man van dezelfde leeftijd wordt uitge-
keerd. Hoewel de inhoudingen voor de werkloosheid op dezelfde basis 
worden berekend voor zowel werkneemsters als werknemers, zijn de 
uitkeringen voor vrouwen duidelijk lager dan die voor mannen, een 
fl agrant geval van discriminatie dat evenwel niks te maken heeft met 
artikel 119! Het artikel betreft immers duidelijk het loon dat een werk-
gever betaalt voor geleverde arbeid, terwijl de werkloosheidsuitkering 
wordt ontvangen bij gebrek aan arbeid en bijgevolg niet wordt betaald 
door de werkgever. Dat artikel 119 moest dus stevig worden bewerkt 
om de eis te rechtvaardigen: ‘Ik argumenteerde dat de werkloosheidsuit-

kering een vervangingsloon is, verbonden aan het feit dat men heeft gewerkt, 

dat artikel 119 een principe is en geen regel, en dat het dus voor interpretatie 

vatbaar is.… Het was een zeer scheve redenering.… Maar ik zei bij mezelf 

“we zullen wel zien hoe het uitpakt”.’168

Vertegenwoordigd door haar vader Julien Mertens en met de steun 
van de FGTB wordt Christiane Mertens op 27 juni 1967 verdedigd 

166 Interview, 26/12/2006. 
167 Over dit aspect, zie: Vanthemsche, G. (1994). De sociale zekerheid. De origines van het Belgische systeem. 

Het heden tegenover zijn verleden, Brussel: De Boeck. 
168 Interview, 8/1/2007.
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door Éliane Vogel-Polsky. De zaak loopt in eerste instantie op een 
sisser af. Op 7 februari 1968 tekent Éliane Vogel-Polsky beroep aan 
bij de Beroepscommissie werkloosheid. Ze pleit de zaak op 14 juni 
1968. Ze baseert zich op de tegenstelling tussen het KB van 20 de-
cember 1963 enerzijds en Conventie nr. 100 van de IAO en artikel 
119 van het Verdrag van Rome anderzijds. Daarnaast vraagt ze dat de 
Beroepscommissie de prejudiciële vraag met betrekking tot artikel 119 
voorlegt aan het Hof van Justitie van de EG. 

In zijn uitspraak van 18 juni 1968 wijst de voorzitter van de Beroeps-
commissie (‘een rechter fi n de carrière die verbitterd leek ten opzichte van 

zijn oversten’) het idee om het Hof van Justitie van de EG te raad-
plegen af, op grond van het feit dat de werkloosheidsuitkering geen 
bezoldiging is. Hij stelt echter ook dat ‘men geen reden kan vinden die 
het verschil in bedrag van de uitkering ten nadele van de jongedame 
rechtvaardigt’. Hij besluit dat het wel degelijk om een arbitraire dis-
criminatie gaat, enkel en alleen op basis van geslacht, dat dit in strijd 
is met artikel 6 van de Grondwet en dat het Koninklijk Besluit van 20 
december 1968 illegaal is. Op dat moment bestaat het onderzoek naar 
de grondwettelijkheid van wetten nog niet, maar rechters mogen wel 
de wettelijkheid van Koninklijke Besluiten in vraag stellen. ‘Ik was in de 

wolken.… We hadden gewonnen!’ Het vonnis preciseert ook dat Christi-
ane Mertens sinds 8 mei 1967 recht heeft op dezelfde werkloosheids-
uitkering als een man van haar leeftijd. 

Op 18 juli interpelleert de socialistische volksvertegenwoordigster 
Germaine Copée-Gerbinet de minister van Arbeid en Tewerkstel-
ling Louis Major.169 De kwestie, zegt de minister, is veel te complex 
om onmiddellijk te kunnen antwoorden. Bovendien plant de RVA de 
zaak voor te leggen aan de Raad van State (wat pas gebeurt in 1970). 
Enige tijd later wordt Éliane Vogel-Polsky echter gesommeerd op het 
Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling. Als oud-secretaris-generaal 
van het ABVV (van 1952 tot 1968), staat Louis Major bekend om zijn 

169 Louis Major (1902-1985), oud-arbeider, vakbondsleider voor de arbeiders in de transportsector (UBOT), 
nationaal secretaris van het ABVV in 1946, algemeen secretaris van 1952 tot 1968, sociaal afgevaar-
digde voor Antwerpen sinds 1949, minister van 1968 tot 1973.
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brute handelswijze en zijn duidelijke misprijzen tegenover vrouwen, 
iets wat Éliane Vogel-Polsky al eerder mocht ondervinden tijdens een 
afsluitend diner na afl oop van een IAO-conferentie: ‘Ik zat naast hem, 

maar na een tijd was ik zijn seksistische opmerkingen zo beu dat ik ben opge-

staan en hem heb gezegd dat ik absoluut niet langer in zijn gezelschap wilde 

vertoeven. Hij greep me bij de mouw en zei: Allez, fi lleke, blijf. Je weet toch 

dat vrouwen in bed altijd gedaan krijgen wat ze willen!’170 Nog later, in 
1972, onderscheidde Major zich in de Kamer door zijn brutale repliek 
op Volksunie-afgevaardigde Nelly Maes171 die staat geboekstaafd in de 
feministische analen. Toen ze vroeg om niet bij de naam van haar man 
te worden genoemd, antwoordde Louis Major: ‘Wijven moeten niet 
zoveel complimenten maken.’ Émilienne Brunfaut moet zelf toege-
ven: ‘Louis Major mocht dan al een goede militant zijn, dat weerhield 
hem er niet van een vrouwenhater te zijn.’172 

Furieus na het arrest Mertens, scheldt Major Éliane Vogel-Polsky op 
zijn gebruikelijke grove wijze uit: ‘Je denkt dat je hebt gewonnen, hè? 

Maar nee kind, je hebt verloren. Nu gaan we, opdat het grondwettelijk zou 

zijn, de werkloosheidsuitkeringen op een neutrale manier regelen, in verhou-

ding tot de lonen, en een rist vrouwen, huismoeders, enzovoort gaan daardoor 

nog minder verdienen dan hetgeen ze forfaitair kregen!… Het was afschuwe-

lijk. Voor mij was het een klap in het gezicht. Door die uitspraak stond ik daar 

echt met de mond vol tanden. En het enige wat ik kon zeggen voor ik vertrok 

was: Hoe is het mogelijk dat u, een oud-syndicalist, zoiets zegt!’173

De affaire Mertens veranderde van een overwinning in een nederlaag. 
De nieuwe reglementering van 1971, perfect neutraal voor wat het 
geslacht betreft, legde voortaan de werkloosheidsuitkeringen vast in 
verhouding tot de lonen en vermits de lonen van de vrouwen veel la-
ger waren dan die van de mannen, waren de werkneemsters de grote 
verliezers. 

170 Interview, 8/1/2007.
171  Nelly Maes, geboren in 1941, regente Nederlands-geschiedenis, onderwijzeres tot in 1971. Politica bij 

de Volksunie, later bij Spirit, schepen en raadslid in Sint-Niklaas (1971), senatrice sinds 1981. 
172 Émilienne Brunfaut…, op. cit., p. 34.
173 Interview, 8/1/2007.
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EEN BESLISSENDE STAP: 
DE ZAAK VAN DEFRENNE TEGEN SABENA 

De processen die Gabrielle Defrenne aanspande tegen Sabena, om 
van de luchtvaartmaatschappij gelijke lonen en een gelijke behande-
ling af te dwingen, zijn niet enkel ‘een mooi verhaal over vrouwelijke 
solidariteit’174, ze hebben ook en vooral bijgedragen tot het toekennen 
van een statuut aan airhostessen, door wat in het begin enkel werd 
beschouwd als een (zeer) tijdelijke activiteit om te vormen tot een 
volwaardig beroep. In het begin duurde de gemiddelde ‘carrière’ van 
een airhostess bijna nooit langer dan anderhalf jaar, omdat de eerste 
collectieve arbeidsovereenkomsten van hen vereisten dat ze vrijgezel, 
weduwe of gescheiden waren en geen kinderen hadden. Een huwelijk 
of zwangerschap leidde onmiddellijk tot de ontbinding van het con-
tract.175 In 1956 werd bovendien in het arbeidscontract opgenomen 
dat men vanaf 40 jaar te oud was om nog te vliegen. 

Ten opzichte van het mannelijke boordpersoneel waren de discrimi-
naties overduidelijk, zowel met betrekking tot de leeftijdsbeperking 
en de familiale situatie als tot het recht op pensioen. Het mannelijke 
cabinepersoneel kon werken tot 55 jaar en dan konden ze, na 23 jaar 
dienst, genieten van het extralegale pensioen dat werd toegekend aan 
cockpitpersoneel. Maar de hostessen, die eenvoudigweg werden ont-
slagen op hun 40ste, werden uitgesloten van dit regime. Sabena had 
geen enkele verplichting ze onder te brengen bij het grondpersoneel, 
en dan nog konden diegenen die daar wel raakten, niet genieten van 
het extralegale pensioen dat bleef voorbehouden aan het navigatie-
personeel. De beroepsvereniging van cabinepersoneel, een gemengde 
organisatie, maar gedomineerd door mannelijke afgevaardigden, had 
bijna nooit de belangen van de hostessen verdedigd. In 1966 richten 
die dan ook een eigen steungroep op om de hostessen die niet meer 
mochten vliegen te helpen bij het vinden van ander werk. In 1971 

174 Voyelles (8), april 1980, p. 22.
175 Ze verkregen de goedkeuring om te trouwen vanaf 1963, na een proces dat werd gewonnen door een 

Franse airhostess.
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groeperen de hostessen zich rond Monique Genonceaux, een airhos-
tess die de Belgian Corporation of fl ying hostesses (BCFH) opricht.

Als Gabrielle Defrenne op 15 februari 1968 haar arbeidscontract be-
eindigd ziet op de opgelegde leeftijd van 40 jaar, beslist ze gerechte-
lijke stappen te ondernemen tegen haar werkgever. Ze wordt daarbij 
verdedigd door Éliane Vogel-Polsky en Marie-Thérèse Cuvelliez. Bij-
na tien jaar lang kennen de ‘zaken Defrenne’ de nodige ups en downs, 
en trekken ze niet alleen de aandacht van feministes, maar ook van 
journalisten. In 1976 mondt dit uit in een ‘historisch’ arrest, dat een 
grote impact heeft op het gemeenschapsrecht. Éliane Vogel-Polsky 
heeft de zaak namelijk meermaals voor het Europese Hof van Justitie 
gebracht. 

De eerste zaak (Defrenne I), die de schrapping nastreeft van het KB 
van 3 november 1969 door de Raad van State, draait op niets uit. Dat 
KB zou discriminerend zijn omdat het bijzondere bepalingen treft in 
het kader van de pensioenrechten van het navigatiepersoneel en air-
hostesses van het recht op pensioen uitsluit. Het pleidooi baseert zich 
op artikel 119 van het Verdrag van Rome. De rechtbank legt de preju-
diciële kwestie voor aan het HJEG dat in zijn arrest verduidelijkt dat 
artikel 119 enkel van toepassing is op het loon en niet op het sociale 
zekerheidsregime. Die opvatting leidt tot grote verontwaardiging bij 
Éliane Vogel-Polsky: vasthouden aan het loon in de strikte zin, onge-
acht de sociologische en ideologische implicaties die ermee gepaard 
gaan, is een ‘kortzichtige’ en ‘achterhaalde’ visie vermits ‘gelijke belo-

ning op zich geen betekenis heeft. Dat is een mythe. Gelijke beloning kan 

enkel worden beschouwd in het bredere kader van de gelijke behandeling.’176 
De twee advocates, Éliane Vogel-Polsky en Marie-Thérèse Cuvelliez, 
laten het hoofd niet hangen en dagvaarden Sabena een tweede keer. 
Ditmaal klagen ze de loondiscriminatie aan en vragen ze dat de opzeg-
ging van het contract ongedaan wordt gemaakt. 

Deze keer speelt de Europese context meer in hun voordeel. In ver-
schillende landen breken stakingen uit om gelijke beloning te beko-

176 Vogel-Polsky, ‘Les facteurs d’extranéité…’, op. cit., p. 301.
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men. De feministische beweging mobiliseert zich massaal en sinds de 
top van Parijs in 1972 tekent zich een verandering af in het sociale 
beleid van de Europese Gemeenschap. De Ministerraad drukt de na-
drukkelijke wil uit om een beleid van gelijkheid te voeren (resolutie van 
21 januari 1974). Voor de eerste keer erkent een actieprogramma dat 
‘van het sociale beleid rechtsbevoegdheden kunnen worden afgeleid die 
het onderwerp kunnen vormen van dwingende richtlijnen’. Als gevolg 
daarvan worden verscheidene richtlijnen aangenomen door de Com-
missie, waaronder die van 10 februari 1975 (betreffende het nader tot 
elkaar brengen van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de toepas-
sing van het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwe-
lijke werknemers (richtlijn 75/117)177). Daarna volgt richtlijn 76/207178 
van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel 
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de 
toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotie-
kansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. Richtlijn 79/7179 van 
19 december 1978 tenslotte beoogt ‘de geleidelijke tenuitvoerlegging 
van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op 
het gebied van de sociale zekerheid’. Voor de eerste richtlijn gaat men 
uit van een termijn van twee jaar, voor de tweede van twee en een half 
jaar, voor de laatste van vier jaar. Deze richtlijnen oefenen een directe 
invloed uit op het Belgische recht. De collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 25 van de Nationale Arbeidsraad (1975180) en de wet op de econo-
mische heroriëntatie van 4 augustus 1978 bevestigen de toepassing van 
het principe van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij 
de toegang tot werk, de werkomstandigheden, de beroepsopleiding en 
-oriëntering en de toegang tot een zelfstandig beroep. 

DEFRENNE II: HET SUCCES

Gabrielle Defrenne dagvaardt ditmaal haar werkgever voor het herstel 
van de verliezen die ze leed door het opzeggen van haar arbeidscon-
tract. Ze klaagt het verschil aan tussen de eindeloopbaanvergoeding die 

177 Journal offi  ciel des Communautés européennes, 19/2/1975, n° L.45.
178 Journal offi  ciel des Communautés européennes, 14/2/1976, n° L.39/40. 
179 Journal offi  ciel des Communautés européennes, 10/1/1979, n° L. 6/24.
180 Verplicht gemaakt bij het Koninklijk Besluit van 9 december 1975.
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ze heeft gekregen en diezelfde vergoeding voor iemand van het boord-
personeel die wel de toelating kreeg verder te werken na zijn veertigste. 
Ze eist een schadevergoeding voor haar verkorte carrière. Ze eist ook 
de achterstallen op die het gevolg zijn van de loondiscriminatie. 

De Arbeidsrechtbank van Brussel wijst haar eis af, maar Gabrielle 
Defrenne tekent beroep aan. Het Arbeidshof verwerpt vervolgens de 
eerste twee verzoeken, maar legt de prejudiciële vraag betreffende 
de loondiscriminatie wel voor aan het Hof van Justitie van de Eu-
ropese Gemeenschappen. Dat erkent in het arrest van 8 april 1976 
de rechtstreekse toepasbaarheid van artikel 119. Éliane Vogel-Polsky 
jubelt: ‘Het Hof van Justitie erkende dat artikel 119 self executing is, dat 

de overheid en de werkgevers het hadden moeten toepassen voor 31 decem-

ber 1961…. Het Hof geeft toe… dat artikel 119 had moeten worden toege-

past. Het erkent zelfs dat het een fundamenteel recht is. Het is een subliem 

arrest.’181  

De zaken Defrenne.182 De arresten leggen vast:
–  dat artikel 119 een individueel recht in het leven roept dat onmiddellijk 

mag worden opgeëist voor de rechtbanken van eender welk land uit de 
Europese Gemeenschap, onafhankelijk van de manier waarop het artikel is 
verwerkt in de toepasselijke nationale wetgeving; 

–  dat individuen de naleving van artikel 119 mogen eisen, niet enkel door de 
lidstaten en de openbare macht, maar tevens in elke collectieve arbeids-
overeenkomst en in elk privécontract; 

–  dat artikel 119 voortvloeit uit het algemene principe van gelijkheid en non-
discriminatie, waarvan de naleving, die hoort tot de fundamentele rechten 
van de mens, een hoeksteen moet zijn van de rechtsorde binnen de Euro-
pese Gemeenschap.

Deze eclatante overwinning leidt op haar beurt weer tot tal van op-
eenvolgende arresten, maar laat om diverse redenen toch een wrang 
gevoel na bij Éliane Vogel-Polsky. 

181 Interview, 8/1/2007.
182 Over deze zaken, zie: Defrenne I CJCE, Aff . 80/70, Defrenne tegen de Belgische Staat. Defrenne II CJCE, 

Aff . 43/75, Defrenne tegen Sabena.
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Het arrest Defrenne heeft enkel oog voor de ‘rechtstreekse’ discri-
minaties die kunnen worden vastgesteld op basis van de criteria op-
genomen in artikel 119 zelf. Het is niet van toepassing op verborgen 
discriminaties, de ‘onrechtstreekse discriminaties’, die, op een weinig 
precieze manier, worden omschreven door richtlijn 76/207. De notie 
van onrechtstreekse discriminatie is nochtans erg belangrijk, want ze 
laat toe klachten in te dienen die zijn gebaseerd op een praktijk die 
vrouwen als groep benadeelt. Ze laat met andere woorden toe de ar-
beidsstructuur die de discriminatie in de hand werkt aan de kaak te 
stellen, en niet enkel het individuele geval. 

Nog belangrijker is dat het Hof van Justitie een limiet ratione temporis 

invoert die de impact ervan aanzienlijk vermindert. Hoewel het Hof 
toegeeft dat artikel 119 had moeten worden toegepast sinds 1 januari 
1962, staat ze de inroeping ervan pas toe vanaf de datum van het arrest, 
uitgezonderd voor de personen die een zaak aanspanden voor 1976. 
Het Hof verdedigt die limiet omwille van ‘dwingende beweegredenen 
inzake de rechtszekerheid’, een argument dat in de realiteit vooral is 
gestoeld op de economische belangen van de werkgevers. ‘Maar er 

was geen enkel proces aangespannen, niemand in Europa was eraan begon-

nen.… Zelfs dit arrest leek me daarom schandalig….’183 Zonder het belang 
van de onderliggende economische context te ontkennen, is Éliane 
Vogel-Polsky verontwaardigd dat het Hof van Justitie het recht op die 
manier zomaar te kijk zet: ‘Het is in realiteit een volledig politiek gekleurd 

arrest, genomen onder zware druk van Groot-Brittannië. Ik bleef verbitterd 

achter.’184 Meer nog omdat de werkgevers niet al te veel hadden moeten 
betalen gezien de Belgische sociale wetgeving hen al ruim bedeelde 
door de verjaring inzake lonen terug te brengen tot drie jaar. 

Het arrest bleek de jaren daarop desalniettemin erg nuttig. Het was 
een mijlpaal in de strijd voor gelijke beloning in Europa. En de airhos-
tessen lieten het daar niet bij. Zij maakten nog enkele zaken aanhangig, 
deze keer met het oog op een gelijkschakeling van de arbeidsomstan-
digheden. In 1970 kregen ze de toestemming om nog na hun veertig-

183 Interview, 8/1/2007.
184 Interview, 8/1/2007.
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ste te vliegen, maar Sabena stelde meteen een esthetische commissie 
in, bestaande uit vier mannen en een vrouw, waarvoor ze elke twee jaar 
moesten verschijnen om uit te maken of ze nog steeds voldoende char-
me en voorkomen hadden om de passagiers te bedienen, of ze kortom 
nog voldeden aan het imago dat de maatschappij wilde uitstralen naar 
haar publiek, namelijk dat van mooie, jonge vrouwen. 

Die vernederende en willekeurige procedure wordt op 27 juli 1974 
aangeklaagd door Monique Genonceaux, voorzitster van de vakbond 
voor airhostesses (van wie Marie-Thérèse Cuvelliez de raadgeefster 
wordt) in een open brief aan de minister van Arbeid en Tewerkstel-
ling.185 Tijdens een bijeenkomst van de esthetische commissie op 6 
augustus 1974 organiseren feministische organisaties een luidruchtige 
manifestatie. De Commisie wordt tegelijk beschouwd als een aanslag 
op het respect voor de persoon en op het recht op werk.186 Ze zet aan 
tot algemene protesten en leidt tot parlementaire interpellaties van 
Irène Pétry187 en Nelly Maes. Maar ook wanneer Sabena wordt ge-
dwongen de esthetische commissie in 1974 op te doeken, geeft het be-
drijf zich niet gewonnen. Sabena werft airhostessen van dan af meestal 
aan via opeenvolgende contracten van bepaalde duur voor vijf jaar, 
zonder overdracht van anciënniteit. Het vijfjarige contract zal in 1979 
worden afgeschaft. 

Wanneer ze veel later wordt herinnerd aan die periode in haar leven, 
benadrukt Éliane Vogel-Polsky hoezeer die gebeurtenissen haar heb-
ben getekend. Over haar ontmoeting met de arbeidsters in Zeezicht 
in 1965: ‘Dit veranderde mijn visie op gelijke beloning volkomen. Het deed 

me inzien dat het absurd is die gelijkheid op te eisen en vooral om ze te willen 

realiseren zonder breder te werken en ook aandacht te besteden aan het oplei-

dingsproces, de toegang tot beroepen en functies, en vooral ook hun waarde-

ring – een cruciaal element in een tijd waarin vrouwenberoepen zo ongeveer 

185 Het gaat om Alfred Califi ce (1916-1999), oud-vakbondssecretaris, volksvertegenwoordiger voor de PSC 
in Charleroi in 1965, Europees parlementslid in 1968. 

186 Over de commissie, zie: ‘Tout ce qui brille n’est pas or’, Cahiers du GRIF (4), oktober 1974, pp. 44-45.
187 Irène Pétry, echtgenote Scheys, geboren in 1922, bestuurster van FPS, voorzitster van Socialist Women 

International (1972), volksvertegenwoordigster voor Luik vanaf 1974, senatrice in 1977. Staatssecre-
taris voor Ontwikkelingssamenwerking (1973-1974), voorzitster van de Franse Gemeenschapsraad van 
1980 tot 1982, lid en nadien voorzitster van het Arbitragehof (1992), minister van Staat in 1992.
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altijd als minderwaardig werden beschouwd –, en in het verlengde daarvan 

de eigenlijke arbeidsomstandigheden, de beroepsmobiliteit, de permanente 

vorming, enzovoort.’188 Over de staking zelf zegt ze: ‘De les die ik daaruit 

heb geleerd, is dat informatie, weten wat je mensenrechten en arbeidsrechten 

zijn, een belangrijke hefboom kan zijn voor sociale verandering, zowel toen 

als nu.’189 En over de ‘zaken’ die ze heeft gepleit: ‘Mijn conclusie… luidt 

dat hoe frustrerend en penibel onze inspanningen ook waren om een elemen-

tair recht op gelijkheid en sociale rechtvaardigheid te doen zegevieren, ze niet 

voor niets waren. Ze hadden snel resultaat…. De zaken die we aanspanden, 

konden op de nodige media-aandacht rekenen. Ze maakten praktijken bekend 

die onaanvaardbaar waren in het licht van de mentaliteitswijziging die de 

samenleving doormaakte.’190

Maar ondanks die optimistische beschouwingen blijft ze een diepge-
wortelde wrok koesteren tegen ‘het verraad van de autoriteiten’. Haar 
verontwaardiging is nog steeds groot als ze het heeft over de schen-
ding van het Verdrag van Rome door de Interministeriële conferentie 
van 30 december 1961. ‘Die schending van het sociale gemeenschapsrecht 

was voor mij een harde les. Het was toen dat ik begreep dat een complete juri-

dische en militante overtuiging nodig was om de weerstand en de onverschil-

ligheid van de samenleving ten opzichte van de ongelijkheid tussen vrouwen 

en mannen te doorbreken.’191

188 Vogel-Polsky, ‘Cinquante ans de droit du travail…’, op. cit., p. 42.
189 Idem, p. 43.
190 Idem, p. 38. 
191 Idem, p. 45.
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Eind jaren ’70 en twintig jaar na het Verdrag van Rome is de balans 
ronduit onthutsend: de loonverschillen tussen vrouwen en man-

nen op de arbeidsmarkt zijn verre van weggewerkt, de gelijke behande-
ling is nog lang niet verwezenlijkt. Overal in Europa blijven obstakels 
een reële gelijkheid van werknemers en werkneemsters in de weg staan 
en van een mentaliteitswijziging is in de verste verte geen sprake. De 
hardnekkige loondiscriminaties verschuilen zich nog steeds achter de 
ongelijke ‘waardering’ van functies die door vrouwen of mannen wor-
den uitgeoefend. Die verschillen devalueren niet alleen de functies die 
door vrouwen worden uitgeoefend, maar ook de werkbekwaamheid van 
vrouwen tout court. In februari 1979 stelt de Europese Commissie de 
persistentie van de loonverschillen ten nadele van vrouwen vast: 24% 
in Frankrijk en Italië, 25% in Nederland, 29% in Duitsland, Groot-
Brittannië en België, 37% in het Groothertogdom Luxemburg.

EEN VOORDELIGE INTERNATIONALE CONTEXT

Nochtans werkt de internationale context het voeren van meer daad-
krachtige acties in de hand. Op 18 december 1979 ondertekent de VN 
een Conventie met als doel elke vorm van discriminatie tegenover 
vrouwen uit de wereld te bannen (CEDAW).192 Vanaf het begin van de 
jaren ‘80 past de Raad van Europa eveneens een proactieve politiek toe 
om de ongelijkheden weg te werken. 

192 CEDAW, ‘Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women’, wordt op 18 
december 1979 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De conventie is 
de voltooiing van de werkzaamheden van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw die in 1946 
werd opgericht. Ze wordt beschouwd als een historische stap in de wereldwijde evolutie van de vrou-
wenrechten. Achtereenvolgens in 175 landen bekrachtigd, werd CEDAW op 9 augustus 1985 in België 
van kracht.
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De Europese Gemeenschap kan niet achterblijven. De richtlijn van 9 
februari 1976 (76/207) erkent reeds dat de gelijke behandeling méér 
inhoudt dan enkel een gelijk loon, voert de notie van onrechtstreekse 
discriminatie in − zij het nogal vaag − en maakt tevens positieve acties 
mogelijk in zoverre die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking 
van de gelijke behandeling. Een eerste programma met betrekking tot 
de bevordering van de gelijke kansen gaat in 1982 (1982-1985) van 
start. Het krijgt in de periode tot 2006 vier keer een vervolg. 

Op 13 december 1984 geeft een Aanbeveling van de Ministerraad een 
eerste aanzet voor een degelijk gelijkekansenbeleid. Ze voorziet de ver-
sterking van ‘de acties die tot doel hebben de naleving van het principe 
van de gelijke behandeling te verzekeren’ en de opstart van ‘positieve 
acties die de omzetting van het principe van de gelijkheid van kansen 
naar de praktijk moeten bevorderen’. De Ministerraad ‘beveelt de lid-
staten tevens aan om een beleid van positieve acties te voeren in het 
kader van de tewerkstelling en met alle respect voor de bevoegdheden 
van de sociale partners’.193

HET GELIJKEKANSENBELEID: EEN NIEUWE LOGICA? 

Deze nieuwe benadering vertrekt vanuit de vaststelling dat de Europese 
lidstaten tot dan toe slechts povere resultaten behaalden op het vlak van 
gelijkheid van vrouwen en mannen. Éliane Vogel-Polsky beaamt dit 
volmondig: ‘Als we de balans opmaken van alle wetgevingen en institutionele 

mechanismen die bedoeld waren om de gelijke beloning of de gelijke behande-

ling op het vlak van de arbeidsomstandigheden van mannen en vrouwen op 

te leggen, lijkt het alsof er in het laatste decennium geen vermeldenswaardige 

vooruitgang is geboekt.’194 Waarom hebben alle inspanningen zo weinig 
impact gehad? De pogingen om via afgeleid recht sociale voorschriften 
te ontwikkelen zijn zeker niet nutteloos geweest, maar meestal leveren 
ze enkel ‘soft law op, recht dat eigenlijk geen recht is, dat enkel bepaalde oriën-

193 Journal offi  ciel des Communautés européennes, 19/12/1984, n°L 331/35.
194 Vogel-Polsky, É. (1988). ‘De la problématique des actions positives en Europe’, in: M.-Th. Meulders-Klein 

en J. Eckelaar (dir.), Famille, État et sécurité économique d’existence, dl 2, Brussel: Storia-Scientia, p. 1043.
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taties voorstelt aan de overheden, zonder garanties en zonder de mogelijkheid 

om die voorstellen op een strikte manier op te leggen’. 

Op werkvlak zijn de aanvankelijke handicaps dermate groot dat in-
haalacties noodzakelijk zijn. De acties worden eerst ‘positieve discri-
minaties’ genoemd. Dergelijke ingrepen vinden hun oorsprong in 
de Angelsaksische en Scandinavische landen en zijn erop gericht de 
oorspronkelijke ongelijkheden te compenseren door maatregelen die 
gediscrimineerde personen ten goede komen. Die notie ligt dus in het 
verlengde van een visie die is toegespitst op het individu. Er wordt 
van uitgegaan dat, wanneer de startvoorwaarden voor elke persoon 
gelijk zijn wat betreft bepaalde rechten (zoals het recht op onder-
wijs, op vorming), het mogelijk is de effecten van sociale stratifi catie 
of genderongelijkheden te counteren en de gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen doeltreffender te verwezenlijken. Dit kan door 
maatregelen te nemen ten gunste van vrouwen of corrigerende maat-
regelen in te voeren daar waar het verschil met mannen het meest 
fl agrant is. Hiervoor zijn betrouwbare genderstatistieken nodig waar-
mee kan worden aangetoond hoe omvangrijk de discriminatie is en of 
die discriminatie al dan niet signifi cant is. Het introduceert ook het 
idee van quota, drempelwaarden die afbakenen wanneer ongelijkhe-
den ‘aanvaardbaar’ zijn. 

Het gelijkekansenbeleid breekt volkomen met de voorgaande idee van 
de gelijkheid van rechten. Al van in het begin acht Éliane Vogel-Polsky 
dit principe meer werkbaar, omdat het zich eindelijk openstelt voor 
bredere overwegingen dan enkel het naleven van de formele norm. 
‘Het gaat om relatieve normen voor de bevordering van de gelijke kansen. 

Het gaat om een sociologisch en dynamisch concept. De gelijkheid van kansen 

gaat in tegen het statische concept van gelijke rechten, dat meestal een nega-

tieve connotatie heeft (het is verboden te discrimineren).’195

‘Ik heb meer dan vijftien jaar in de deugdzaamheid van positieve acties geloofd. 

Ik werkte vaak op dat domein, zowel in de theorie als in de praktijk, aange-

zien ik meermaals verantwoordelijk was voor een positieve-actieprogramma 

195 Ibidem, p. 1047.
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voor de Belgische minister van Arbeid en Tewerkstelling en binnen een inter-

nationale organisatie, namelijk de Raad van Europa. Het verleidelijke aan 

een strategie van positieve acties is dat ze erop is gericht een gelijke uitkomst 

te bewerkstelligen. Het gaat om het creëren van een dynamiek die de pure, 

formele gelijkheid en het verbod op discriminaties overstijgt door te erkennen 

dat de sociale verhoudingen tussen de seksen de slaagkansen van vrouwen 

in het economische, sociale en politieke leven verminderen. Men grijpt terug 

naar voorkeursmaatregelen of maatregelen die exclusief zijn voorbehouden 

voor vrouwen om de ongelijkheden die hen treffen, weg te werken. Men gaat 

van het idee van een abstracte, neutrale, juridische bescherming over naar het 

idee van de concrete bevordering van de gelijkheid.’196 

NAAR OPTIMALE VOORWAARDEN VOOR EEN 
GELIJKEKANSENBELEID

In de loop van de jaren ‘80 engageert Éliane Vogel-Polsky zich voor de 
verdediging van de ‘gelijkschakeling’ van vrouwen en mannen, zowel 
in theorie als in de praktijk. Een eerste rapport in 1981, opgesteld op 
vraag van het DG Sociale zaken van de Europese Commissie, onder-
zoekt de strategieën die werden ontwikkeld in de Verenigde Staten en 
in Scandinavië, met het oog op de integratie ervan in de lidstaten van 
de EG.197 Met haar onderzoeksteam voert ze verscheidene onderzoeks-
opdrachten uit op vraag van de Europese Gemeenschap198 en de Raad 
van Europa199. 

196 Vogel-Polsky, É. (1994). ‘Les impasses de l’égalité. Ou pourquoi les outils juridiques visant à l’égalité des 
femmes et des hommes doivent être repensés en termes de parité’, Manuel des ressources, Brussel: 
Steunpunt, p. 129.

197 Vogel-Polsky, É (1981). Les actions positives. Examen des stratégies d’actions positives aux USA et dans les 
pays scandinaves. De la perspective de leur intégration dans la Communauté européenne. Studie uitge-
voerd voor DG V van de EG.

198 Vogel-Polsky, É. et al. (1982). Étude des programmes d’action positive en tant que stratégies destinées à in-
tégrer les travailleurs féminins et d’autres groupes minorisés dans le marché du travail rapport de synthèse, 
Brussel, Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-Generaal Tewerkstelling, Sociale 
zaken en Onderwijs, doc. n°34. 

199 Vogel-Polsky, É. (1985). Les mécanismes nationaux institutionnels et non-institutionnels mis en place par 
les états-membres du Conseil de l’Europe pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, Straats-
burg: Ed. Raad van Europa, 110 p.; Vogel-Polsky, É. (1987). Les actions positives et les obstacles constitu-
tionnels et législatifs qui empêchent leur réalisation dans les états membres du Conseil de l’Europe. Studie 
uitgevoerd voor de Raad van Europa, 102 p. (gepubliceerd in het Frans, Engels, Duits en Spaans).
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Deze studies analyseren de technieken en instrumenten die kunnen 
worden geïmplementeerd en vooral ook de voorwaarden opdat het 
beleid geen loze belofte blijft. Ze vergelijken tussen de verschillende 
Europese landen, en maken de balans op van de behaalde resultaten. 
Onder de vaak heel complexe succesfactoren onderscheidt Éliane 
Vogel-Polsky in het bijzonder de politieke wil en de toekenning van 
voldoende middelen, de noodzaak van een betere vertegenwoordiging 
van vrouwen in de besluitvormingsorganen en de noodzaak om het 
psychosociologische belang mee in rekening te brengen vermits zelfs 
in de beste maatregelen seksistische vooroordelen kunnen sluipen: 
‘Daarin schuilt de kwetsbaarheid van het systeem. Erop wijzen dat de ge-

lijkheid tussen de geslachten enkel kan worden bereikt door middel van een 

mentaliteitswijziging, is vandaag de dag bijna een banale opmerking.’200 ‘Ge-

durende vijftien jaar heb ik de problematiek van de gelijkheid van vrouwen 

en mannen op de werkvloer onderzocht.… Elke voorgestelde oplossing botste 

op een gegeven moment wel op de gekende dooddoener: Wat u ook voorstelt, 

het kan enkel als er een mentaliteitswijziging aan voorafgaat.’201

In de jaren ‘80 zien uiteindelijk meer en meer mentaliteitsstudies het 
licht: representaties en hun impact op het sociale leven staan in zo on-
geveer alle humane wetenschappen in het middelpunt van de belang-
stelling. Het gewicht van stereotypen, en de sociale constructie van de 
vrouwelijke en mannelijke identiteit die het ‘natuurlijke’ of ‘duurzame’ 
karakter ervan uitsluiten, duiken al snel op als de belangrijkste hinder-
palen voor een doeltreffend gelijkekansenbeleid. Invloed uitoefenen 
op die mentaliteit wordt een vereiste voor succes. Artikel 5 van CE-
DAW vermeldde dit overigens al klaar en duidelijk: het wegwerken van 
discriminaties ‘veronderstelt noodzakelijkerwijze en in essentie dat de 
socioculturele schema’s en modellen die mannen en vrouwen hante-
ren, worden gewijzigd, om zodoende de vooroordelen en de gangbare 
of andere praktijken die zijn gebaseerd op een idee van inferioriteit of 
superioriteit van de ene of andere sekse of op de stereotiepe rol van 
mannen of vrouwen, uit te bannen.’

200 Vogel-Polsky, ‘De la problématique des actions positives en Europe…’, op. cit., p. 1051. 
201 Vogel-Polsky, É., J. Vogel en L. Zaïd (1984). Images de la femme dans les télévisions de la CEE. Quelles acti-

ons positives? Quelles stratégies? Bilan et leçons à tirer des émissions ‘alternatives’, vol. 2, Brussel: Europese 
Gemeenschapscommissie, V/2062/84-FR, p. 2.
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Een groep experts die in november 1979 bijeenkwam op een UNES-
CO-meeting in Wenen, onderstreepte het belang van de media om 
een mentaliteitswijziging te bewerkstelligen, wat zich op termijn zou 
moeten vertalen in een ingrijpende verandering van de genderverhou-
dingen.202 De Raad van Europa organiseert in 1981 en 1983 meerdere 
seminaries in Straatsburg. Het lijkt onontbeerlijk dat het nieuwe gelij-
kekansenbeleid vergezeld gaat van begeleidende maatregelen die erop 
zijn gericht de media te beïnvloeden op een manier die voordelig is 
voor vrouwen, en de beeldvorming over vrouwen te veranderen. Om 
de bron van de ongelijkheden te herkennen en te bestrijden ‘moet men 

rekening houden met drie dimensies: de politieke, de sociologische en de juri-

dische, en in overeenstemming daarmee handelen’.203 Éliane Vogel-Polsky 
wijdt zich aan die tweede dimensie.

202 Women and the Media. Report of an Expert Group Meeting, Wenen 24-27/11/1981, ONU, AWB/ 
EGM/1981/1, New York, 1982.

203 Vogel-Polsky, É. (1985). ‘Les programmes d’action positive en faveur des femmes’, Revue internationale 
du travail, juli-augustus, p. 428.

Éliane Vogel-Polsky (rechts), met de afgevaardigde van 

UNESCO tijdens een ontmoeting in Tunis
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DE MENTALITEITSWIJZIGING 
ALS NOODZAKELIJKE VOORWAARDE

De media en in de eerste plaats de televisie zijn verantwoordelijk voor 
de verbazende hardnekkigheid van de genderstereotypen. ‘In heel zijn 
leven brengt een Europese burger twee keer meer tijd door voor zijn 
televisie dan in een klaslokaal. Mediaproducties zijn een vorm van le-
venslang leren over wat men moet denken, verwachten, dromen.’204 
Alleen maar een informatiebron is televisie al lang niet meer, daarvoor 
heeft het te veel een scheppende kracht. Televisie is kortom ‘een bevoor-

recht domein voor conditionering, voor (mis)vorming, voor het construeren 

van mentaliteiten. Televisie is een echte bewustzijnsvormingsindustrie.’205 

Vanaf 1983 begint DG V van de Europese Commissie, in het kader 
van het 2e Actieprogramma, aan een groot onderzoek naar vrouwen 
en televisie in de lidstaten. Het onderzoek heeft als originele eigen-
schap dat het gelijktijdig verscheidene aspecten van het probleem on-
der de loep neemt. Het beperkt zich niet enkel tot de analyse van de 
op televisie uitgezonden beelden en programma’s, maar bekijkt ook de 
arbeidsstructuren binnen de grote publieke zenders. Het uitgebreide 
onderzoek wordt toevertrouwd aan drie teams: het eerste, dat van Ga-
briel Thoveron, professor journalistiek en communicatie aan de ULB, 
bestudeert de plaats en de rol van vrouwen in de televisiejournaals, in 
bepaalde tv-reeksen en in reclamespots. Het team van Éliane Vogel-
Polsky krijgt de opdracht ‘alternatieve’ uitzendingen te evalueren en te 
onderzoeken welke ruimte de belangrijkste nationale zenders bieden 
aan de vrouwelijke creativiteit.206 Het derde onderzoek wordt geleid 
door de Britse specialiste Margaret Gallagher die de tewerkstelling 
van vrouwen in de televisiesector onderzoekt en de positieve acties 
die worden ondernomen om een groter evenwicht tussen vrouwen en 
mannen te bereiken. 

204 Gallagher, M. (1988). ‘Les femmes et la télévision en Europe’, Les Cahiers des Femmes d’Europe (28), sep-
tember, p. 4.

205 Vogel-Polsky et al., Images de la femme dans les télévisions…, op. cit., vol. 2, ‘Présentation’, p. 1
206 Vogel-Polsky et al., Images de la femme dans les télévisions…, op. cit..
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Terwijl dit soort onderzoek al enkele studies opleverde in de Angelsak-
sische landen zijn de onderwerpen voor België erg vernieuwend. Tot 
dan was vooral de geschreven pers onderzocht, en amper een handvol 
van die studies bevatte ook een genderdimensie. Zelfs het feminisme 
had nooit veel aandacht besteed aan de verhouding tussen vrouwen en 
de media, vanuit de overtuiging dat de media onherroepelijk worden 
geïnstrumentaliseerd door mannen. ‘Vrouweninformatie’ wordt ver-
spreid via gespecialiseerde organen: het is de tijd van een feministische 
pers, opgericht en geredigeerd door de feministes zelf, zoals het week-
blad Voyelles (1979-1982), een mooi tijdschrift dat, gedurende drie jaar, 
de tegenhanger wordt van de vrouwenbladen. Het is ook de periode 
van Schoppenvrouw (1978-1999), oorspronkelijk opgericht door socia-
listische feministes om zich nadien open te stellen voor het pluralisme, 
en van Lilith (1980-1986), het ‘feministisch infoblad’ dat van start gaat 
als orgaan van het Vrouwen Overleg Komitee, later een eigen koers 
vaart en wordt opgevolgd door een Vlaams katern bij het Nederlandse 
blad Opzij.207 Maar ondanks die overvloed aan (kleine) feministische 
publicaties, zeker in Vlaanderen waar nagenoeg elk vrouwenhuis zijn 
eigen informatiebulletin heeft, en ondanks alle inspanningen van de 
feministische boekenwinkels, die begin jaren ‘70 de deuren openen in 
Brussel (La Rabouilleuse) en in Leuven (Dulle Griet, eerst in Brussel), 
trekt de algemene pers zich weinig aan van de feministische besognes. 

De radio laat daarentegen de deur op een kier. De uitzendingen voor 
vrouwen kennen zelfs een heropleving. Dat is een beetje te danken aan 
de neofeministische golf en voor een groter deel aan de keuze voor 
‘taboe’-onderwerpen, zoals seksualiteit. In Frankrijk blijft een uitzen-
ding zoals ‘Les femmes aussi’ van Éliane Victor van 1964 tot 1973 in 
de ether. In België wordt een impuls gegeven door Jacqueline Saroléa. 
Wanneer ze in 1962 van de secretaris van de Luikse FGTB, Jacques 
Yerna, de opdracht krijgt een uitvoerig rapport over het werk van 
vrouwen te redigeren, gebruikt ze dat als basis voor een wekelijkse uit-
zending ‘Radio Vérité’, die in 1964 van start gaat. De uitzending is een 

207 Vrouwen Overleg Komitee, opgericht in april 1972 als overlegorgaan voor het Vlaamse feminisme, 
organiseert jaarlijks de vrouwendag van 11 november. Een analoog comité aan Franstalige zijde, het 
Comité de Liaison des Femmes, wordt opgericht in 1980. 
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onderdeel van ‘Magazine F’, dat elke dag tussen 9 uur en 12 uur op het 
eerste en tweede kanaal wordt gepresenteerd door Laurette Charlier 
en Georges Pradès. Saroléa heeft het evengoed over de arbeidsomstan-
digheden van vrouwen als over hun alledaagse levensomstandigheden, 
de verdeling van de huishoudelijke taken, het probleem van de kin-
deropvang, enzovoort. Specialistes zoals Éliane Vogel-Polsky worden 
regelmatig uitgenodigd om mee te praten.208 Deze thema’s worden tot 
aan het begin van de jaren 1970 verdergezet, meer bepaald door Lau-
rette Charlier in ‘TV F’. In Vlaanderen speelden de programma’s van 
Lea Martel en Paula Semer een gelijkaardige rol. 

DE RESULTATEN VAN HET EUROPESE ONDERZOEK OVER TELEVISIE 

Het Europese onderzoek over televisie mondt uit in drie interne rap-
porten van de verschillende teams en in algemene conclusies en voor-
stellen van de hand van Éliane Vogel-Polsky.209 

Wat betreft de specifi eke ‘alternatieve’ uitzendingen die haar team 
analyseerde, onderstreept Éliane Vogel-Polsky dat de interesse voor 
dergelijke uitzendingen snel afnam. In de jaren ‘80 verdwenen haast 
alle uitzendingen van vrouwen en over vrouwen van het scherm ten 
voordele van een mannelijk conservatisme. De ruimte die de meerder-
heid van de zenders aan programmamaaksters liet voor ‘eigen werk’, 
verdween als sneeuw voor de zon. ‘Die ommekeer’, stelt Éliane Vogel-
Polsky vast, ‘werd mogelijk gemaakt door het feit dat de krachtsverhoudin-

gen die een tijdlang in het voordeel speelden van de vrouwenbewegingen en 

tal van jaren thema’s met betrekking tot vrouwenemancipatie op het voorplan 

hield, niet vertaald raakte in een diepgaande gedrags- en mentaliteitswijzi-

ging….’210 ‘… we stelden vast dat, ondanks bepaalde vorderingen, voetbal 

10.000 keer belangrijker bleef. En ook de spelletjes, die kunnen jarenlang 

op antenne blijven.… Maar wanneer er iets werd gemaakt rond vrouwen… 

dan volstond dat ene programma ruimschoots om het er een lange periode 

208 Van Rokeghem, S., J. Vercheval en J. Aubenas (2006). Des Femmes dans l’histoire en Belgique depuis 1830, 
Brussel: Ed. Luc Pire, p. 205.

209 Vogel-Polsky, É. (dir.) (1987). Images de la femme dans les télévisions de la CEE, vol. 3, Luxemburg: Offi  ce 
des publications offi  cielles des CE. 

210 Idem, vol. 3, p. 18
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niet meer over te hebben!’211 Enkel de Britse zender Channel 4 bleef een 
referentie, met zijn expliciete openheid voor ‘vrouwenprogramma’s’. 

Bovendien wijzen alle indicatoren waar de drie onderzoeken de aan-
dacht op vestigen, op een teloorgang. Vrouwen worden bijna overal 
geweerd uit de berichtgeving: in Europa is amper 1.4% aan hen ge-
wijd. Ze verschijnen ook minder vaak op het scherm (die vaststelling 
geldt ook voor Zweden, Noorwegen en Finland) en ze worden nog 
minder uitgenodigd om te fungeren als experte. En wanneer ze wel 
in een uitzending zitten, zoals in het Verenigd Koninkrijk waar ze iets 
vaker worden gevraagd, is hun spreektijd beduidend korter dan die 
van mannen. 

In haar eindrapport linkt Éliane Vogel-Polsky de afwezigheid en het 
slechte imago van vrouwen in de media aan hun ondervertegenwoor-
diging in de directieorganen, aan de versnippering van hun ervaring 
en aan een gebrek aan onderlinge contacten. Opnieuw onderstreept 
ze de noodzaak van een globale aanpak in plaats van enkele gerichte 
maatregelen die slechts doekjes voor het bloeden zijn. ‘De bevordering 

van de positieve beeldvorming over vrouwen past in een gezamenlijke, com-

plexe en geïntegreerde aanpak.’212 Om echt vooruitgang te boeken, niet 
oppervlakkig of tijdelijk, niet als het schuim van een golf die verder 
niet voelbaar is in de diepte, moet de verandering geschieden op alle 
niveaus ‘aan de hand van een globale strategie waarbinnen de bevordering 

van de positieve beeldvorming over vrouwen door middel van specifi eke pro-

gramma’s slechts één van de elementen is binnen een reeks van gecoördineerde 

maatregelen’.213 Het volstaat dus niet om meer zendtijd voor te behou-
den voor programma’s die zich specifi ek richten op vrouwen, het is 
eveneens noodzakelijk de aanwezigheid van vrouwen op alle niveaus te 
versterken door positieve acties, de samenstelling van beslissingsorga-
nen opnieuw in evenwicht te brengen, een globale transversale strate-
gie uit te werken die alle domeinen doorkruist, waaronder de journaals, 
tv-feuilletons en de reclamespots. De aanwezigheid van vrouwen in de 

211 Interview, 8/1/2007.
212 Vogel-Polsky, Image de la femme dans les télévisions, op. cit., vol. 3, p. 23.
213 Idem, p. 19.
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media mag zich niet beperken tot een ‘vrouwengetto’, maar moet het 
geheel van de programma’s doordringen. ‘Voor een hernieuwde beeldvor-

ming van vrouwen op tv is een grondige innovatie nodig… en die bestaat er 

net uit dat het streven naar het weergeven van het standpunt van vrouwen 

niet noodzakelijk het best gebeurt door vrouwenonderwerpen te behandelen, 

maar door dat perspectief mee te nemen in alle behandelde thema’s.’214

De samengevatte resultaten van dit grote onderzoek verschijnen in 
Les Cahiers des femmes d’Europe in hun nummer van september 1988. 
Ze zijn ook stof voor discussie tijdens een seminarie dat in juni 1985 
wordt georganiseerd aan de ULB met de steun van de Europese Ge-
meenschapscommissie, en dat is bedoeld om professionals en bestuur-
ders van de grote Europese zenders samen te brengen rond kwesties 
van aanwerving, de tv-programmatie en mogelijke maatregelen om 
gelijke kansen te verwezenlijken. Dat het publiek ondanks de grote 
opkomst (zo’n 200 personen) hoofdzakelijk uit vrouwen bestaat, toont 
nog maar eens hoe moeilijk het is om de boodschap verkocht te krij-
gen dat gelijke kansen geen ‘vrouwenkwestie’ is, maar een globaal pro-
bleem dat de hele samenleving aanbelangt. 

Wat betreft de concrete gevolgen van het onderzoek, worden diverse 
maatregelen genomen in het kader van het 3e Actieprogramma, waar-
onder de oprichting van een stuurgroep voor gelijke kansen op radio 
en televisie in 1986 en de oprichting van de Niki Prijs die vanaf 1988 
tweejaarlijks wordt uitgereikt aan programma’s die het best de rol van 
vrouwen in de maatschappij vertalen.

Deze onderzoeken rond stereotypen tonen duidelijk aan dat niet vrou-
wen het probleem vormen, maar de samenleving. In die zin zorgen de 
resultaten van het onderzoek over de media voor een complete veran-
dering in de aanpak van de gelijkheidskwestie. In plaats van vrouwen 
te willen integreren in een systeem door ze gelijk te stellen met man-
nen, lijkt het logischer in te werken op het maatschappelijke bestel zelf 
zodat dit is aangepast aan zowel vrouwen als mannen. Dit gaat een 

214 Idem, p. 27.
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stuk verder dan het aanpakken van de symptomen, het veronderstelt 
een serieuze denkoefening over de kern van de zaak. 

VERANDERINGEN, OOK OP NATIONAAL VLAK

Het Europese luik mag dan al een groot deel van haar activiteiten 
in beslag nemen, Éliane Vogel-Polsky wordt ook regelmatig gevraagd 
voor werkzaamheden in de nationale context. De ommekeer in het 
Europese beleid laat zich stilaan ook voelen in België waar het vrou-
wenemancipatiebeleid bescheiden van start is gegaan met de oprich-
ting van de Commissie Vrouwenarbeid in 1975, die zich al een tiental 
jaar hoofdzakelijk heeft beziggehouden met tewerkstelling. 

In 1985 maakt de oprichting van de Dienst Sociale emancipatie bin-
nen het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu een eind aan 
die eenzijdige oriëntatie. In handen van de christendemocrate Miet 
Smet215, oud-militante van Dolle Mina, oprichtster van de groep 
Vrouw en Maatschappij in de schoot van de CVP (1973) en voorzitster 
van de Commissie Vrouwenarbeid sinds 1975, voert de Dienst Sociale 
emancipatie een eigenzinnig gelijkekansenbeleid, ondersteund door 
de acties van de verschillende organismen die werden gecreëerd om 
de nieuwe oriëntatie te ondersteunen. (zie tabel op pp. 73-74) 

De algemene doelstelling van dit gelijkekansenbeleid werd nooit vast-
gelegd, maar men stelt vast dat het zich op een pragmatische manier 
heeft gestructureerd rond drie pijlers: de positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, de strijd tegen geweld en de deelname van vrouwen aan 
de besluitvorming. Op het vlak van arbeid stellen twee Koninklijke 
Besluiten (14 juli 1987 en 27 februari 1990) maatregelen in voor de 
bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de privé- en 
publieke sector. De KB’s beschouwen positieve acties als een instru-
ment om de tewerkstelling te reguleren en om de feitelijke ongelijkhe-

215 Miet Smet, geboren in 1943, sociaal assistente, directrice van het IPOVO (Instituut voor politieke vor-
ming), voorzitster van de Commissie Vrouwenarbeid tussen 1975 en 1985, volksvertegenwoordigster 
voor de CVP in het arrondissement Sint-Niklaas van 1978 tot 1995, staatssecretaris voor Leefmilieu en 
Maatschappelijke Emancipatie 1985-1992, minister van Arbeid en Tewerkstelling 1992-1999, Europees 
parlementslid, Vlaams parlementslid.
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den tussen mannen en vrouwen terug te dringen. Miet Smet onder-
steunt ook een grote verscheidenheid aan onderzoek, wat in tien jaar 
tijd een indrukwekkende reeks rapporten oplevert, naast sociologische, 
juridische en historische werken over vrouwen. Éliane Vogel-Polsky 
wordt verschillende keren gevraagd om de rol van experte op zich te 
nemen, hoofdzakelijk in het domein van de deelname van vrouwen aan 
de besluitvorming. Ze wordt ook geraadpleegd over de wettigheid van 
het invoeren van quota. Ze weerlegt in dat kader de argumentatie van 
de Raad van State, die quota eerst afdoet als ongrondwettelijk (1981) 
en zich nadien, na ze te hebben toegelaten, negatief uitspreekt over 
de voorziene sancties in het wetsontwerp rond de hervorming van de 
verkiezingslijsten (1994).216 

DE BEPERKINGEN VAN EEN GELIJKEKANSENBELEID

Het gelijkekansenbeleid wekt bij sommigen sterke verwachtingen, 
maar botst ook op enige terughoudendheid en kritiek. Het beleid werd 
slecht ontvangen door de radicale feministes die er eenvoudigweg een 
integratie in het mannelijke referentiekader en het dominante model 
in zagen. 

ONBEVREDIGENDE RESULTATEN

Zelfs voor de voorstanders van positieve acties worden de beperkin-
gen steeds duidelijker. Zo is de doelstelling weinig krachtig: streven 
naar een gelijkschakeling tussen mannen en vrouwen is nu eenmaal 
niet hetzelfde als streven naar de gelijkheid van mannen en vrouwen. 
‘Het werd in de meeste gevallen al snel duidelijk dat het verwezenlijken van 

gelijkheid van andere factoren afhangt dan van individuele vrijheid of gelijk-

schakeling van aanvangsposities. Er is in sommige gevallen zelfs sprake van 

een laakbaar boemerangeffect. Ervan uitgaand dat een reële gelijkschakeling 

van de startsituaties mogelijk is, kan men zich de volgende vraag stellen: hoe 

raken we daar zonder andere mensen of andere waarden onrecht aan te doen? 

216 Vogel-Polsky, É. (1995). La licéité des quotas sexués dans la théorie légale de l’égalité en droit constitution-
nel et comparé. Onuitgegeven rapport, Brussel.
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We moeten met andere woorden toegeven dat gelijkheid niet de sleutel is tot 

gelijkheid! De gelijkheid van kansen is geen waarborg voor de gelijkheid van 

resultaten. Integendeel, ze maakt het mogelijk functionele ongelijkheden te 

rechtvaardigen.’217

Het hoge woord is er uit: de gelijkheid van kansen kan in specifi eke 
gevallen nuttig zijn om openlijk discriminerende juridische regels te-
gen te gaan, maar garandeert geen gelijkheid van resultaten en is geen 
doeltreffend instrument om steeds subtielere, onrechtstreekse vormen 
van discriminatie te counteren. 

Bovendien functioneren positieve acties als een fi ctie ‘die doet geloven 

dat de positieve acties “tijdelijke maatregelen” moeten zijn die weer kunnen 

worden afgeschaft eens de discriminatie is verdwenen.… Het dilemma dat 

zich stelt bij positieve acties is dat het gaat om een inhaalmanoeuvre dat 

zich impliciet richt op de gelijkschakeling van vrouwen en mannen. Daarom 

worden quota meestal voorgesteld en geanalyseerd als buitengewone tijdelijke 

maatregelen, die moeten worden geschrapt eens de gelijkheid is bereikt. Dat is 

een bijzonder slechte manier om de kwestie aan te pakken, aangezien de erva-

ring ons leert dat quota lang geen continue evolutie naar gelijkheid opleveren, 

maar een zekere mate van ongelijkheid vastleggen.’218 Quota kunnen ook 
een pervers effect hebben en vrouwen stigmatiseren die op die manier 
een graad of functie hebben bereikt: men beschuldigt hen ervan er niet 
te zijn geraakt dankzij hun bekwaamheden, maar dankzij hun geslacht, 
wat negatief op hen afstraalt. 

De ervaring leert ons dat positieve acties geen rechttoe rechtaan mid-
del zijn om de gegenderde verdeling van arbeid op te lossen, dat ze 
niet doeltreffend zijn om een mentaliteit radicaal te veranderen − wat 
men nochtans had gehoopt − en dat ze niet verhelpen aan de onder-
vertegenwoordiging van vrouwen in de politieke en economische be-
sluitvormingsorganen. Bovenop al deze beperkingen komen nog de 
juridische obstakels die hoofdzakelijk voortkomen uit het feit dat posi-

217 Vogel-Polsky, É., L. Taminiaux en J.-M. Dellis (1989). ‘Les droits des femmes’, Droits de l’homme et libertés 
en Belgique. Le point sur quelques situations particulières, Brussel: Labor, p. 80.

218 Vogel-Polsky, ‘Les impasses de l’égalité…’, op. cit., p. 130.
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tieve acties worden beschouwd als afwijkende maatregelen die afbreuk 
doen aan het algemene principe van gelijkheid van behandeling. 

DE JURIDISCHE OBSTAKELS

Deze juridische twistpunten ontstaan omdat er geen precieze defi nitie 
bestaat van gelijke behandeling, en omdat het moeilijk is om onrecht-
streekse discriminatie te identifi ceren. Éliane Vogel-Polsky benadrukt 
dat talrijke geschillen ‘betrekking hebben op mannen die elk verschil in 

behandeling, dat wordt ingevoerd om de gelijkheid van kansen voor vrouwen 

te bevorderen voor wat de werkomstandigheden of sociale zekerheid betreft, 

beschouwen als een maatregel die hen rechtstreeks discrimineert. Het Hof 

(HJEG) heeft hen in de meeste gevallen gelijk gegeven met als motief dat 

elke afwijking van het principe van de gelijkheid strikt wordt geïnterpreteerd 

en geen gelijkheid van resultaat tot doel mag hebben.’ Daar wringt dus het 
schoentje. Het Hof van Justitie heeft lange tijd het recht op gelijke 
kansen sterk beperkt door te stellen ‘dat het enkel een gelijkschakeling 

van de beginomstandigheden garandeert… maar de maatregelen die een con-

crete gelijkheid van resultaat verzekeren, verbiedt’.219 

In 1995 zet de zaak Kalanke die strikte interpretatie extra in de verf. 
De wetgeving van de deelstaat Bremen maakt van de benoeming of 
promotie van vrouwen in overheidsdienst een absolute prioriteit wan-
neer ze ondervertegenwoordigd zijn in de gevraagde functies (min-
der dan 50% van het personeel) en de vrouwelijke kandidaten even 
bekwaam zijn als de mannelijke kandidaten. Geconfronteerd met die 
toestand wendt een uitgesloten kandidaat zich tot het Hof van Justitie 
met als motief dat hij wordt gediscrimineerd op basis van zijn geslacht. 
Het Hof van Justitie geeft hem gelijk (17 oktober 1995) door te stellen 
dat een dergelijke prioriteit niet onvoorwaardelijk mag worden ver-
bonden met een benoeming of promotie, vermits ze voorbij gaat aan 
de voorwaarden van richtlijn 76/207 met betrekking tot de gelijke be-
handeling. Het arrest verplicht de deelstaat Bremen een geavanceerde 
wetgeving op te geven, waarvan de doelstelling was een gelijkheid van 

219 Vogel-Polsky, É., ‘Les femmes et le changements de la démocratie dans l’Union européenne’, La parité 
est l’avenir de l’homme, Brussel: Ed. Luc Pire, p. 43.
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resultaat te bekomen, maar die in strijd wordt bevonden met het in-
dividuele recht van eenieder op een gelijke behandeling zonder enige 
vorm van discriminatie op basis van geslacht.220

Het arrest roept heftige emoties op. Éliane Vogel-Polsky vindt de ‘om-
gekeerde discriminatie’ die in de zaak Kalanke wordt gesuggereerd een 
artefact, ‘een juridische miskleun’, vermits de positieve actie noch een 
voorrecht, noch een voordeel is voor vrouwen, maar juist een middel 
om de vooroordelen af te schaffen die tot nu toe in het voordeel van 
de mannen werkten.221 Het arrest levert vooral ‘een pakkend voorbeeld 

van hoe de strijd voor de gendergelijkheid lijkt op het vullen van het vat der 

Danaïden, gezien het hier het gemeenschapsrecht met betrekking tot positieve 

acties terugschroeft’.222 Op het einde van de twintigste eeuw, in moderne 
democratieën, is de situatie van vrouwen nog steeds specifi ek, aange-
zien hun gelijkheid niet defi nitief is erkend en steeds moet worden 
verdedigd en gelegitimeerd. 

De Europese Commissie wordt in verlegenheid gebracht door het ar-
rest en gaat op zoek naar een oplossing: moet ze de richtlijn 76/207 
wijzigen en eraan toevoegen dat positieve acties, in het geval van rekru-
tering en onder bepaalde voorwaarden, mogen worden toegepast? Of 
moet ze haar heil veeleer gaan zoeken in een wijziging van artikel 141 
(het oude artikel 119) van het Verdrag van Maastricht om de voortzet-
ting van positieve acties op professioneel vlak te vergemakkelijken? 
Een nieuw arrest van het HJEG, het arrest Marshall, heropent het 
debat op 11 november 1997. Het arrest Marshall223 erkent dat het niet 
genoeg is dat twee kandidaten van een verschillend geslacht dezelfde 
bekwaamheden hebben om een gelijke kans te hebben, en geeft dus 
toelating om voorkeursclausules op te nemen inzake rekrutering of 
promotie, onder bepaalde voorwaarden. Dit arrest verleent dus, voor 
alle duidelijkheid, de toelating om een voorkeur voor vrouwen te laten 
blijken bij de toekenning van bepaalde jobs, op voorwaarde dat dat 

220 CJCE, 17 oktober 1995, Aff . C 450/93, E. Kalanke tegen Freie Hansestadt Bremen.
221 Interview, 8/1/2007.
222 Vogel-Polsky, É., ‘Femmes, citoyenneté européenne et Traité de Maastricht’, www.penelopes.org.
223 CJCE, Aff . H. Marschall tegen Land Nordrhein-Westfalen, C-409/95.
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niet automatisch gebeurt en dat de mogelijkheid om anders te beslis-
sen wordt behouden. 

Dat deze twee arresten op het eerste gezicht weinig compatibel zijn, 
doet de juridische controverse opnieuw opfl akkeren. De Commis-
sie Vrouwenrechten van de EG organiseert op 22 januari 1998 een 
publieke hoorzitting waarop Éliane Vogel-Polsky wordt gehoord als 
experte. Ze weigert echter partij te kiezen voor een van de twee ar-
resten, Kalanke of Marshall, omdat ze vindt dat geen van beide een 
oplossing biedt voor de tegenstelling tussen een fundamenteel recht 
(gelijke behandeling) en een individueel recht (positieve acties). Zelfs 
indien hij wordt gewijzigd, blijft de richtlijn onbevredigend omdat hij 
positieve acties nog altijd beschouwt als een afwijking op het principe 
van de gelijke behandeling. Éliane Vogel-Polsky stelt nu al haar hoop 
op het Verdrag van Amsterdam224 (dat nog niet is geratifi ceerd) en de 
vernieuwingen die daarin zijn opgenomen.225 Het Verdrag van Am-
sterdam garandeert namelijk voor het eerst in het gemeenschapsrecht 
de gelijkheid tussen mannen en vrouwen (artikel 2) en maakt van de 
verwezenlijking ervan een missie voor de Gemeenschap in alle do-
meinen waarvoor ze is bevoegd (en dus niet enkel op het gebied van 
de tewerkstelling). Artikel 141 (vorige artikel 119) erkent offi cieel de 
positieve discriminatie en belast de Ministerraad met de zorg gemeen-
schapsvoorschriften goed te keuren, aan te nemen met een gekwalifi -
ceerde meerderheid van stemmen.226 De Gemeenschap voert meteen 
ook een nieuwe benadering van de gelijkheidskwestie in, gender main-

streaming, die tot doel heeft de gelijkheid transversaal toe te passen 
in het gemeenschapsbeleid en alle gemeenschapsacties. Dankzij die 
innovaties kunnen we, in haar ogen, opnieuw geloven dat er een tijd 
komt dat het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen een funda-
menteel recht wordt. 

224 Het Verdrag van Amsterdam wordt door de 15 lidstaten ondertekend op 16 en 17 juni 1997; het treedt 
in werking in 1999. 

225 Garcia Munoz, C. (1998). Droits de la femme et le Traité d’Amsterdam sur l’Union européenne, Europees 
Parlement. Reeks Droits des femmes FEMM 104-FR, Werkdocument, pp. 54-56. 

226 En niet met unanimiteit zoals voordien.
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DE WEG DIE LEIDT NAAR PARITEIT

Even terug in de tijd, naar de kansen die het Verdrag van Maastricht 
(1992) biedt. Dit verdrag bekrachtigt de Europese Unie die voortaan 
een politieke roeping krijgt waarbij het Europese staatsburgerschap 
wordt gegarandeerd voor iedereen die de nationaliteit heeft van een 
van de lidstaten. Dit is een uiterst belangrijke stap in een maatschappij 
waar vrouwen steeds meer verantwoordelijkheid opnemen. Het Euro-
pese staatsburgerschap lijkt mogelijkheden te bieden ter verbetering 
van een nog steeds wat manke democratie. 

Begin jaren ‘90 keert Éliane Vogel-Polsky zich nochtans meer en meer 
af van het gelijkekansenbeleid, omdat ze de perverse neveneffecten er-
van ondertussen goed kent. ‘De formulering van seksegelijkheid als “gelijk-

heid tussen vrouwen en mannen” bracht een vicieuze en beperkte logica voort, 

gericht op de vergelijking van de situatie van vrouwen met die van mannen, 

wat uitmondde in juridische benaderingen en technieken van antropologische 

aard. Het recht en de rechtsleer hebben zo de Europese stereotypen en man-

nelijke waarden overgenomen. Ze rechtvaardigen er de uitsluitingsmecha-

nismen mee die ze reproduceren en hebben geprobeerd om vrouwen niet als 

menselijke personen te integreren, maar als een socio-legale minderheidsgroep 

waarvan de leden voorwerp zijn van passieve of beschermende rechten.’227 
Een bladzijde is omgedraaid, de weg naar de pariteit ligt open.

227 Vogel-Polsky, É. (2001). ‘Les femmes et les changements de la démocratie dans l’Union européenne. Où 
en est la parité?’, La parité est l’avenir de l’homme, Brussel: Ed. Luc Pire, p. 47.
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Het Derde gelijkekansenprogramma dat de Europese Commissie 
(1991-1995) uitwerkt, biedt mogelijkheden om uit de impasse 

te raken. Het wordt ingesteld na het Gemeenschapscharter over de 
fundamentele sociale rechten (1989)228 − dat erg teleurstellend blijkt 
maar niettemin toelaat om het domein van de tewerkstelling te over-
stijgen − en vertrekt van de hypothese dat het grootste obstakel voor 
een succesvol gelijkekansenbeleid bestaat uit de ondervertegenwoor-
diging van vrouwen in de beslissingsorganen. Alle voorgaande rappor-
ten en werkzaamheden wijzen erop dat, om tot duurzame resultaten 
te komen, men de strijd moet aangaan met alle factoren die de vrou-
wen in een minderwaardige rol blijven drukken en dat hun positie op 
de arbeidsmarkt daar slechts één (getrouwe) afspiegeling van is. De 
Commissie richt daarom een vijftiental erg verschillende netwerken 
op, waaronder het netwerk ‘Vrouwen in de besluitvorming’ in 1992. 
Het netwerk krijgt de opdracht de deelname van vrouwen op alle be-
sluitvormingsniveaus, politiek, economisch en sociaal, te onderzoeken. 
Het is samengesteld uit expertes van de lidstaten en een coördinatrice, 
Sabine de Béthune. Sabine de Béthune is op dat moment een jonge 
advocate (ze is 34) die al een welafgelijnd ‘feministisch’ parcours heeft 
afgelegd, als medewerkster bij de Dienst Sociale emancipatie vanaf 
1987 en als voorzitster van Vrouw en Maatschappij binnen de CVP van-
af februari 1989.229 Die laatste groep oefent, sinds haar oprichting, een 
zware en constante druk uit voor een meer evenwichtige participatie 

228 Jacques Delors vestigt in 1988 in Stockholm, tijdens het Congres van de European Trade Union Con-
federation, de aandacht op het belang van de sociale dimensie in de constructie van Europa. Éliane 
Vogel-Polsky werkt als experte mee aan de uitwerking van het advies dat Delors vraagt. Maar het geza-
menlijke charter van de fundamentele sociale rechten, dat de regeringsleiders op 9 december 1989 
aannemen in Straatsburg, beperkt zich tot een intergouvernementele intentieverklaring, omwille van 
het Britse veto. Het charter bevat niettemin een punt dat preciseert dat ‘de gelijkheid in behandeling 
van vrouwen en mannen moet worden verzekerd’, en daarop baseert het 3e Programma zich. 

229 Gecoöpteerd in de Senaat in 1995, zetelt Sabine de Béthune als senator voor de CVP ‘zonder familie’ 
(m.a.w. niet direct gelinkt aan een van de standen van de partij). Ze zit het Adviescomité voor gelijke 
kansen voor vrouwen en mannen van de Senaat voor.
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van vrouwen binnen de partij en de verkozen assemblees. ‘Het was een 

zeer georganiseerde vrouw, ik ontving meteen briefpapier met hoofding, en-

veloppes, kaartjes… materiaal waaraan ik zelfs nog niet had gedacht!’, lacht 
Éliane Vogel-Polsky.230

Het netwerk zal een bepalende rol spelen bij de verspreiding van een 
nieuwe notie, die van pariteit. De Franse experte is niemand minder 
dan Françoise Gaspard, lerares geschiedenis, oud-leerling van de ENA, 
maar ook politica, socialistisch oud-burgemeester van Dreux, en een 
van de meest opvallende persoonlijkheden in het debat rond pariteit 
dat in Frankrijk is losgebarsten. Éliane Vogel-Polsky is erg geïnteres-
seerd in dit nieuwe concept waarvan ze denkt dat het een antwoord 
kan bieden op de juridische impasses waarop het streven naar gelijk-
heid botst. 

EEN NIEUW CONCEPT: PARITEIT

‘Pariteit’ is in het begin een pragmatische eis die wordt uitgedragen 
door enkele politieke splintergroeperingen in Frankrijk. Het wordt 
een theoretisch concept in 1989, binnen de Raad van Europa, meer 
bepaald onder impuls van Claudette Apprill, experte bij de Stuurgroep 
voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen, opgericht in 1979 (Stee-
ring Committee for Equality between Women and Men, CDEG).231 
De manifestaties rond de tweehonderdste verjaardag van de Franse 
revolutie en vooral het grote colloquium in Toulouse, ‘Les femmes et 
la Révolution Française’, stellen het concept van de ‘universele burger, 
neutraal en aseksueel’ opnieuw in vraag. Die universele burger wordt 
geïdentifi ceerd als een creatie van de achttiende-eeuwse Conventiona-
listen, een creatie die steunt op de politieke uitsluiting van vrouwen en 
vervolgens op hun rechtsonbekwaamheid. Voor Claudette Apprill be-
tekent dat een ware déclic: als men een gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen eist op basis van de universaliteit van rechten, gaat 

230 Interview, 8/1/2007.
231 Over dit aspect, zie: Apprill, C., ‘Les apports du Conseil de l’Europe au concept de parité’, in: Manuel des 

ressources…, op. cit., pp. 89-99.
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men de verkeerde kant op. Alles moet worden herzien, met inbegrip 
van de notie van gelijkheid zelf. Op 6 en 7 november 1989 organiseert 
de CDEG een seminarie in Straatsburg met als titel ‘La démocratie 
paritaire. Quarante années d’activités du Conseil de l’Europe’. Voor 
de eerste maal wordt de eindterm vastgelegd: ‘Geen enkele echte de-
mocratie is mogelijk… als de kwestie van de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen niet als voorafgaande politieke voorwaarde wordt gezien, 
die valt onder de constituerende principes van een regime, net als het 
algemeen kiesrecht of de scheiding der machten.’232

De nieuwe notie breekt radicaal met het oude idee van gelijkheid in zo-
verre dat het mannelijke niet meer als referentie wordt gezien: zonder 
de verschillen te ontkennen die vrouwen en mannen onderscheiden, 
noch hun verschillende identiteiten, houdt het concept één karakteris-
tiek in die het individu overstijgt: we komen op de wereld als jongen of 
meisje en die twee seksen hebben een gelijke legitimiteit. Het is de er-
kenning van een evidentie – namelijk dat mensen een geslacht hebben, 
dat alle verscheidenheid binnen de mensheid geslachtelijk van aard is 
en dat elke vorm van verscheidenheid via deze dualiteit verloopt: de 
menselijke wezens zijn vrouwen of mannen. 

De pariteit zet het idee van gelijke kansen, dat steunt op een inhaal-
beweging, dus volledig op zijn kop, en sluit de quota uit die vrouwen 
opsluiten in de uitzonderingssituatie van een minderheidspositie. Het 
gaat dus niet, zoals in het geval van positieve acties, om een tijdelijk 
middel dat is bedoeld om op termijn te verdwijnen, maar om een fun-
dament waarop de democratie wordt gebaseerd en gebouwd, door-
heen een duo (man en vrouw). Het concept schrapt elke notie van as-
similatie (‘is de woordenschat van het beleid dat is gericht op vrouwen niet 

tegelijkertijd komisch en hemeltergend? 52% van de bevolking integreren, 

wat wil dat zeggen?… En ze integreren in wat?’233), het bant de idee van 
een inhaalbeweging, al wordt erkend dat een ‘paritaire drempel’ nodig 

232 Sledziewski, É. (1989), in: Rapport sur les idéaux démocratiques et les droits des femmes, Straatsburg, 6-7 
november 1989.

233 Vogel-Polsky, É. (s.d.). ‘Comment recourir au concept de Good Governance pour garantir la participation 
égale des femmes au pouvoir?’, Le pouvoir en force. Actes du colloque de Bruxelles, 1 oktober 1998, Brussel: 
MET, p. 40.
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is (algemeen vastgelegd op 40%) opdat de democratische werking cor-
rect zou verlopen. Als vervolg op het seminarie laat de Raad van Eu-
ropa evalueren welke obstakels kunnen opduiken en welke strategieën 
kunnen worden gehanteerd om ze weg te werken. 

Het pariteitsconcept krijgt al snel ook elders voet aan de grond. In het 
begin van de jaren ‘90 nemen de VN, UNESCO en de Interparlemen-
taire unie het concept over om de hardnekkige wanverhoudingen in 
de politieke vertegenwoordiging te bestrijden, ondanks een formele 
gelijkheid van stem en verkiesbaarheid van mannen en vrouwen. In 
verschillende Europese landen worden seminaries georganiseerd: in 
Frankrijk stimuleert het pariteitsconcept de vrouwenbeweging die 
sommigen al dood waanden. Het concept zorgt voor een krachtige 
mobilisering, maar verdeelt ook de feministes.234 Denktanks worden 
opgericht, colloquia voeden de overdenkingen. In Lissabon geeft Éli-
ane Vogel-Polsky, tijdens het colloquium ‘Gelijkheid opbouwen’ (28-
30 mei 1992), een lezing over ‘De paritaire democratie: naar een nieuw 
sociaal contract’.235 Haar contacten met de Portugese onderzoeksters 
blijven ook daarna bestaan; ze denkt trouwens in Portugal het meeste 
invloed te hebben gehad.236

Het is binnen een dergelijke context dat het Europees netwerk ‘Vrou-
wen in de politieke, economische en sociale besluitvorming’ haar werk-
zaamheden aanvat. ‘Ik werkte mee als lid voor België, Françoise Gaspard 

voor Frankrijk, Maria Stratigaki was secretaris. De vertegenwoordigster 

voor Portugal was ook uitstekend. Agnès Hubert (de directrice van DG V) 

woonde praktisch al onze vergaderingen bij.… De groep verrichtte belangrijk 

werk.’237

In eerste instantie verzamelt het netwerk kwantitatieve gegevens over 
de deelname van vrouwen aan de politiek. Die bevestigen het feit dat 

234 Over die verdeeldheid en de bijhorende debatten, zie: Scott, J.W. (2005). Parité! L’universel et la diff érence 
des sexes, Parijs: Albin Michel.

235 Vogel-Polsky, É. (1993). ‘La démocratie paritaire vers un nouveau contrat social’, Actes du séminaire Con-
struire l’égalité, Cadernos Condiçào Feminina, n°39, Commissào para a Igualdade e para os direitos das 
mulheres, Lissabon, pp. 53-68.

236 Interview, 8/1/2007.
237 Interview, 8/1/2007.
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ze zo goed als volledig uit de machtscentra worden geweerd. De re-
sultaten worden vervolgens geharmoniseerd om een Europese verge-
lijking mogelijk te maken. Begin jaren ‘90 bestaan de parlementen in 
de lidstaten gemiddeld voor amper 11% uit vrouwen en dat cijfer is 
dan nog vooral te danken aan enkele goede leerlingen zoals Dene-
marken (33%) en Nederland (30%). Het Europees Parlement doet 
het niet veel beter met 19% vrouwelijke verkozenen in 1989. In 1993 
telt de Commissie onder haar 18 commissarissen amper één vrouw. 
Het netwerk verbindt zich er vervolgens toe verschillende strategieën 
uit te werken om dit democratische defi cit weg te werken en stelt, op 
basis van geslaagde ervaringen in bepaalde landen, een Handboek voor 

de pariteit voor, een gids met good practices die de gelijke toegang voor 
mannen en vrouwen tot de besluitvorming kunnen bevorderen. 

Het netwerk organiseert in november 1992, in samenwerking met de 
Europese Vrouwenlobby,238 een eerste Top in Athene met als thema 
‘Vrouwen aan de macht’ (2-3 november 1992). Die brengt meer dan 
400 deelnemers bijeen, bezorgt het netwerk een grote zichtbaarheid 
en verzekert een maximale verspreiding van het pariteitsidee. In het 
verlengde van de conferentie stellen achttien vrouwen, die hoge func-
ties bekleedden of nog bekleden (onder wie Simone Veil239, Miet Smet, 
Mélina Mercouri240 en Edith Cresson241), een Verklaring voor pariteit. 
De Verklaring werd voorbereid door het netwerk242, en die als volgt 
kan worden samengevat: ‘De democratie veronderstelt dat pariteit in 

238 Het idee voor een Europese Vrouwenlobby dateert van 1987. De organisatie werd opgericht op 21-22 
september 1990 tijdens een vergadering in Brussel, en is samengesteld uit vertegenwoordig(st)ers van 
vrouwen-ngo’s en Europese organisaties. Ze beschrijft zichzelf als een drukkingsgroep die sensibilise-
ringscampagnes lanceert, ondersteund door de aangesloten organisaties. Het doel is om, naast een 
politiek, economisch en monetair Europa, ook een sociaal Europa op te bouwen.

239 Simone Veil, magistrate, gedeporteerd naar Auschwitz, tweede vrouwelijke minister (van Gezondheid) 
in Frankrijk, ze stelt in 1974 een abortuswet voor die haar naam draagt, voorzitster (tot 1982) van het 
eerste rechtstreeks verkozen Europees Parlement. Minister van Staat in de regering Balladur in 1993.

240 Mélina Mercouri, gerenommeerd Grieks actrice, verbannen naar Frankrijk onder de dictatuur van de 
kolonels, ze is een actieve militante die strijdt voor het herstel van de democratie. Na de val van de 
dictatuur waagt ze zich aan een politieke carrière, verkozen tot volksvertegenwoordigster voor Athene 
in 1974, minister van Cultuur in 1981.

241 Édith Cresson, Frans politica, burgemeester van Chatellerault sinds 1983, verscheidene keren minister 
tot ze in mei 1991 de eerste vrouwelijke premier van Frankrijk wordt onder president François Mitter-
and. Haar regering telt vijf vrouwelijke ministers. Na haar vertrek wordt ze lid van de Europese Commis-
sie.

242 Steunpunt Women’s Studies, Newsletter 4, dec. 1992-jan. 1993, pp. 51-53.
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de vertegenwoordiging en het bestuur van de naties een feit is.’ Niet 
enkel de kwestie van een gelijke behandeling van vrouwen en mannen 
komt aan bod, het thema breidt zich ook uit naar de democratie en 
haar werking.

In het verlengde van de verbintenissen die in Athene worden aange-
gaan, organiseert het netwerk op 14 en 15 oktober 1993 een Europees 
seminarie in Brussel.243 Dat heeft tot doel de publieke opinie te sensi-
biliseren, maar ook steun te bieden aan de kandidates in het licht van 
de Europese verkiezingen van juni 1994. Het netwerk streeft immers 
een globale strategie na die is gebaseerd op drie pijlers: onderzoek, ac-
tie en communicatie. ‘De groep stelde ook handleidingen met good practices 

op (Hoe zich voorstellen bij de verkiezingen en andere zaken van dat slag) 

vermits onze groep niet enkel uit theoretici bestond, maar tevens uit vrouwen 

op het terrein (meer bepaald de Nederlandse en Engelse afgevaardigden244). 

En ook dat was bijzonder interessant.’245

Verklaring aangenomen in Athene op 3 november 1992 ter gelegenheid 
van de eerste Europese Top ‘Vrouwen aan de macht’

Omdat  gelijkheid tussen vrouwen en mannen een fundamenteel recht 
is van de mens.

Omdat  meer dan de helft van de bevolking uit vrouwen bestaat. Ge-
lijkheid betekent evenredige vertegenwoordiging in het poli-
tieke leven en het bestuur van de naties.

Omdat  de helft van het potentieel aan talenten en kundigheden van 
de mensheid bij vrouwen berust en haar ondervertegenwoor-
diging in het besluitvormingsproces een verlies betekent voor 
de gehele maatschappij. 

Omdat  een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en man-
nen in de besluitvorming tot andere ideeën, waarden en ge-
dragswijzen zal leiden in een rechtvaardigere en harmonische-
re wereld voor zowel vrouwen als mannen.

243 Gevolgd door een conferentie in Dublin in 1995 en een tweede Top in Rome (1995).
244 Meer bepaald een gids, met als titel Comment créer un équilibre hommes-femmes en politique.
245 Interview, 8/1/2007.
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Omdat  de ondervertegenwoordiging van de vrouwen in het besluit-
vormingsproces verhindert dat ten volle rekening wordt ge-
houden met de belangen en behoeften van een deel van de 
bevolking. 

Wij verkondigen  de noodzaak om een evenwichtige verdeling van de openbare 
en publieke macht te bereiken tussen vrouwen en mannen.

Wij eisen  een gelijke deelneming van vrouwen en mannen aan het open-
bare en politieke besluitvormingsproces.

Wij onderstrepen  dat het noodzakelijk is dat de besluitvormingsprocedures wor-
den gewijzigd om die gelijkheid in de praktijk te waarborgen.

DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 1994 

Zo gebeurt het dat de groep, in samenwerking met reclamebureau 
Saatchi en Saatchi (dat enkele feministische vrouwelijke kaderleden 
telt die zich voor de kwestie interesseren) een campagne uitwerkt om 
vrouwen te sensibiliseren met het oog op de Europese verkiezingen 
van 1994.246 ‘Het logo “Stem Vrouw”, voor de gelegenheid ontwor-
pen door het netwerk, wordt over heel Europa ingezet en wordt be-
schouwd als het logo van de paritaire democratie.’247 De inzet is erg 
hoog, vermits het aantal rechtstreeks verkozen vrouwelijke kandidaten 
voor het Europees Parlement tot nog toe teleurstellend laag is ge-
weest: in 1979 amper 16% van alle parlementsleden. De nationale on-
gelijkheden zijn groot en België bengelt aan de staart van het peloton 
met amper 8% (twee afgevaardigden op 24 zetels, Antoinette Spaak248, 

246 De Béthune, S. (1998). ‘Le réseau européen Les femmes dans la prise de décision’, in: H. Peemans-Poullet 
(dir.), La démocratie à l’épreuve du féminisme, Brussel: Université des Femmes, p. 258.

247 Ibidem.
248 Antoinette Spaak, echtgenote Danis, geboren in 1928, dochter van Paul-Henri Spaak, volksvertegen-

woordigster voor het arrondissement Brussel 1974-1995, Europees parlementslid 1979-1984, 1991-
1996, voorzitster van de Franse Gemeenschapsraad 1988-1992, eerste vrouwelijke partijvoorzitster van 
het FDF van 1977 tot 1982.
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oud-voorzitster van het FDF, en de socialiste Anne-Marie Lizin249). 
De latere toename van vrouwen in het Europees Parlement is niet 
bepaald verpletterend te noemen: 17.2% in 1984, 19.3% in 1989 − en 
die resultaten worden nog steeds ‘geboost’ door de aanwezigheid van 
Denemarken en Nederland. 

Éliane Vogel-Polsky staat voor de Europese verkiezingen van 10 juni 
1994 op een lijst van Verenigde Linksen die de pariteit in hun pro-
gramma hebben opgenomen, samen met andere persoonlijkheden 
zoals de virologe Lise Thiry en de fi losofe Isabelle Stengers. Die kan-
didatuur betekent voor haar geen concretisering van een politieke am-
bitie die nu pas tot uiting zou zijn gekomen, maar volgt logischerwijze 
uit haar engagement binnen het netwerk. 

‘Ik was kandidate voor de Europese verkiezingen, in 1994.… De lijst was 

uiteraard paritair. Ik organiseerde meetings in Charleroi, in de arbeiders-

milieus. Daar hield ik enorm van, het was boeiend om met hen over pariteit 

te praten. Nochtans heb ik me nooit erg aangetrokken gevoeld tot de politiek, 

want het is nooit mijn bedoeling geweest mijn carrière of mijn onderzoeksac-

tiviteiten op te geven. En ik wist maar al te goed hoe die mannelijke politici 

zijn, dat milieu…; dat sprak me helemaal niet aan. Als men het goed wil 

doen, doet men al snel niets anders meer. Maar het is uiteraard noodzakelijk 

dat vrouwen in de politiek stappen, het is een kwestie van temperament.’250

De inspanningen die het netwerk levert, zijn lonend. De verkiezin-
gen zorgen voor een lichte vooruitgang van vrouwen in het Europees 
Parlement waar voortaan één afgevaardigde op vier vrouw is (25.7%). 
België onderscheidt zich door een spectaculaire sprong voorwaarts: 
van 8% in 1979 over 16% in 1984 en 1989, stijgt de vrouwelijke verte-
genwoordiging in 1994 naar 32%.251 Dit is het resultaat van het gun-
stige klimaat dat maandenlang wordt geschapen, meer bepaald door 

249 Anne-Marie Vanderspeeten, echtgenote Lizin, geboren in Hoei in 1949, licentiate in de economische 
wetenschappen, socialistische politica met meerdere mandaten, staatssecretaris voor Europa van 1988 
tot 1992, Europees parlementslid van 1979 tot 1988, voorzitster van de Socialist International Women 
(1992), voorzitster van de Conseil des Femmes Francophones de Belgique (1996), voorzitster van de 
Senaat.

250 Interview, 8/1/2007.
251 Van Molle, L. en E. Gubin (dir.) (1998). Vrouw en politiek in België, Tielt: Lannoo, pp. 76-80.
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de campagne ‘Stem voor het evenwicht mannen-vrouwen’, gelanceerd 
door Miet Smet (er worden des te meer inspanningen geleverd omdat 
in 1994 ook gemeente- en provincieraadsverkiezingen worden gehou-
den). Nog andere, eerdere maatregelen om de Belgische publieke opi-
nie te sensibiliseren voor Europa zijn eveneens belangrijk. 

Anne-Marie Lizin, in 1989 benoemd tot Europees staatssecretaris 
voor Europa ‘92, wil mensen bewustmaken van de impact die de Eu-
ropese constructie heeft op het leven van vrouwen en vraagt Éliane 
Vogel-Polsky een populair wetenschappelijk werk op te stellen dat in 
duidelijke en toegankelijke termen de evolutie van het gemeenschaps-
recht omschrijft en de impact ervan op de vrouwenarbeid. Éliane Vo-
gel-Polsky onderstreept, naast het bestaan van instrumenten om de 
gelijkheid te bevorderen, de ‘onomkeerbare bewustwording van de rol van 

vrouwen in de economie en in alle onderdelen van het sociale leven’. Ze roept 
vrouwen niettemin op tot waakzaamheid en tot een grotere betrok-
kenheid bij het Europese beleid. ‘Het is noodzakelijk dat zij een zeer 

helder beeld hebben van wat er op het spel staat voor de toekomst, dat ze zich 

inwerken in de besluitvormingscentra en hun volle gewicht aanwenden om de 

richting te beïnvloeden die de overheid uitgaat.… De vrouwen moeten een 

Europa uitbouwen dat niet enkel puur economisch en monetair is, maar dat 

tevens een maatschappelijk project verdedigt dat een bijzondere plaats biedt 

aan sociale rechtvaardigheid en aan de erkenning van en het respect voor de 

gelijke kansen voor alle burgers.’252

Het netwerk focust hoofdzakelijk op de positie van vrouwen in de po-
litiek, onder impuls van Françoise Gaspard die Éliane Vogel-Polsky 
ervan overtuigt ‘dat een evenwichtige verdeling van de macht, andere beslis-

singen zou mogelijk maken. Men zou de gezichtspunten en agenda’s kunnen 

wijzigen.’253 Het netwerk bood echter ook ruimte voor theoretische 
refl ectie en was tevens een laboratorium voor ideeën en strategieën. 
Van het eindrapport, een omvangrijk boekwerk van 238 bladzijden dat 
maanden nuttig werk afrondt, stelt Éliane Vogel-Polsky twee delen op: 
deel 2 gewijd aan de juridische en institutionele analyse van de notie 

252 Vogel-Polsky, É. (s.d.). 1992. Quelles perspectives pour les femmes?, Brussel, pp. 15-16.
253 Interview, 8/1/2007.
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van Europees staatsburgerschap en deel 4, dat een overzicht biedt van 
projecten met het oog op juridische en institutionele wijzigingen, be-
doeld om vrouwen dat burgerschap te garanderen.254 

Het netwerk ‘Vrouwen in de besluitvorming’ wordt niet verdergezet 
in het 4e Programma voor gelijke kansen (1996-2000), maar zijn in-
vloed is merkbaar in een Aanbeveling van de Ministerraad in 1996, 
die verwijst naar de paritaire democratie. Een beetje ontgoocheld (ze 
hoopte op een richtlijn) concludeert Éliane Vogel-Polsky: ‘Maar dat 

was niet mogelijk. Het werd – en dat is toch ook zeer goed – de Aanbeve-

ling van de Ministerraad van december 1996 betreffende de evenwichtige 

vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de politieke, economische 

en sociale besluitvorming.’255 ‘Dat was zeer belangrijk omdat een Aanbeve-

ling, zelfs als is ze niet afdwingbaar, in elk geval een instrument is van het 

gemeenschapsrecht die zijn eigen dynamiek ontwikkelt. Hierdoor werden op 

geregelde tijdstippen controlemomenten ingesteld om toe te zien op de imple-

mentatie ervan door de betrokken lidstaten en de gemeenschapsorganen. In 

2001 kwam het eerste rapport over de toepassing ervan uit.’256

DE VERSPREIDING VAN HET PARITEITSCONCEPT

Terwijl de pariteit een erg levendig debat doet losbarsten in Frankrijk, 
waar het zelfs tot verdeeldheid leidt onder de feministes, wordt het 
principe in België zonder al te veel problemen erkend en doorgevoerd 
aan de hand van quota − en dus niet in zijn juiste betekenis. 

België is het land bij uitstek van compromissen en quota. De politieke 
wereld heeft op alle niveaus kundige evenwichten ontwikkeld, de con-
stante onderhandelingen vormen een systeem dat politicologen om-
schrijven als ‘consociationalisme’. De ‘genderquota’ botsen weliswaar 

254 Rapport Les femmes et la citoyenneté européenne. Réseau Les femmes dans la prise de décision politique, 
économique et sociale, Europese Commissie 1994 V/233/94-FR; Vogel-Polsky, É., deel 2, ‘La citoyenneté 
européenne et le Traité de l’Union’, pp. 47-101 en deel 4, ‘Les femmes et la citoyenneté européenne’, pp. 
173-238. 

255 Interview, 8/1/2007.
256 ‘Agir pour le droit des femmes…’, op. cit., p. 146
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op iets meer terughoudendheid dan andere quota, maar in de loop 
van de jaren ‘80 worden ze toch opgelegd aan de politieke partijen.257 
De wet Smet-Tobback van 24 mei 1994 verbiedt op alle verkiezings-
niveaus kieslijsten die meer dan tweederde kandidaten van hetzelfde 
geslacht bevatten, wat voor alle duidelijkheid betekent dat de lijsten 
minstens uit een derde vrouwen moeten bestaan om geldig te zijn. Die 
wet is uniek in Europa. De wetgever draagt er zorg voor haar van haar 
explosieve inhoud te ontdoen door het zogenaamde ‘ritsprincipe’, om 
beurt een man en een vrouw of omgekeerd op de lijst, uit te stellen. 

Velen beschouwen de pariteit als een 50/50-quotum dat een onderdeel 
vormt van het arsenaal aan antidiscriminerende instrumenten, zonder 
af te wijken van de voorgaande fi losofi e van ‘de inhaalbeweging’. Het 
is net die benadering die Éliane Vogel-Polsky veroordeelt, want als de 
gelijkheid wordt beschouwd als een ‘50/50-quotum’, blijft ze, ondanks 
alle vorderingen, ‘worden beschouwd als een bijkomstigheid en moet ze tel-

kens opnieuw gelegitimeerd, gerechtvaardigd en veroverd worden’.258

Ze houdt zich dan ook onophoudelijk bezig met het doen begrijpen dat 
de notie van pariteit net het tegenovergestelde betekent van quota. Het 
is de memorabele periode waarin ze, in het kader van het Steunpunt 
Women’s studies, aan de ULB tal van internationale seminaries organi-
seert rond de paritaire democratie en ook verscheidene artikels aan het 
onderwerp wijdt. Een van de beste historicae over vrouwen, de Ameri-
kaanse Joan W. Scott, merkt op dat het feit dat de pariteit een studieob-
ject werd, ‘in het bijzonder te danken is aan de theoretische bijdragen 
van academicae Éliane Vogel-Polsky en Élisabeth Sledzwieski’.259

Vanaf het moment dat het concept van de paritaire democratie wordt 
ingevoerd, evolueren de twee strijdpunten van Éliane Vogel-Polsky – 
de vrouwenrechten en de strijd voor een (meer) sociaal Europa – hand 
in hand. We zagen eerder al dat door het Verdrag van Maastricht (7 fe-
bruari 1992) de Europese Unie haar politieke roeping erkende. De ge-

257 Over dit aspect, zie: Van Molle en Gubin, Vrouw en politiek in België…, op. cit..
258 ‘Démocratie, femmes et citoyenneté européenne’, Sextant (7), 1997, Brussel: GIEF-ULB, p. 26.
259 Scott, Parité! L’universel et la diff érence des sexes…, op. cit., p. 129.
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Aankondiging van een lezing van Éliane Vogel-Polsky 

over de paritaire democratie
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meenschapsbevoegdheden worden uitgebreid met nieuwe domeinen, 
zoals onderwijs, cultuur en volksgezondheid. Aan het Verdrag wordt 
ook een sociaal protocol toegevoegd (dat niet wordt aangenomen door 
het Verenigd Koninkrijk). Gezien het Verdrag van Maastricht zijn ei-
gen herziening voorziet om een grotere doeltreffendheid van de ge-
meenschapsinstellingen te verzekeren, om in principe zijn sociale di-
mensie te verstevigen en de bescherming van de fundamentele rechten 
verder te versterken, is het begrijpelijk dat deze periode voor Éliane 
Vogel-Polsky wordt gekenmerkt door een erg intense activiteit. Ze be-
vindt zich op dat moment op alle gebieden in de frontlinie: de paritaire 
democratie, de ontwikkeling van feministische studies, de verdediging 
van de vrouwenrechten. Het doet afbreuk aan haar engagement dat we 
deze activiteiten thematisch hebben moeten opsplitsen. Volgens haar 
zijn immers alle onderdelen met elkaar verbonden. Ze werkt mee aan 
tal van intergouvernementele conferenties en produceert een massa 
publicaties. Van 1994 tot 2000 zet ze onvermoeibaar haar ideeën uit-
een in colloquia, studie- en vormingsdagen, wetenschappelijke en po-
pulair wetenschappelijke artikels.260

Samengevat, onderstreept ze in haar ‘feministische herlezing’ van het 
gemeenschapsrecht261 in welke mate pariteit draait rond een globale 
visie op de democratie, zowel voor mannen als voor vrouwen. ‘Sinds de 

opkomst van de representatieve democratieën in Europa, kan men niet anders 

dan vaststellen dat vrouwen en hun belangen lange tijd werden uitgesloten 

van het publieke leven. Die situatie betekende niet enkel een zware aanslag 

op de politieke rechten van vrouwen, ze betekende ook een enorme verspilling 

van menselijke middelen waar de hele samenleving onder heeft geleden.… De 

toegang van vrouwen tot de besluitvorming ligt in het verlengde van een fun-

damenteel, internationaal en nationaal erkend principe, dat in theorie niet 

wordt betwist, maar wel nog steeds niet is gerealiseerd. Ondertussen is het in 

Europa een gewoonte geworden om te praten over het “democratische defi cit”, 

maar enkel de feministes hebben de werkelijke confi scatie van de politieke 

macht door mannen in de westerse democratieën aan de kaak gesteld. Ander-

260 Het doel is hier niet om een gedetailleerde analyse te maken; daarvoor verwijzen we naar de bibli-
ografi e in bijlage. Meer bepaald: Vogel-Polsky, É. (1996). ‘Genre et droit: les enjeux de la parité’, Cahiers 
du GEDISST (117), Parijs: IRESCO-CNRS, pp. 11-31.

261 Vogel-Polsky, É. (1994). ‘La citoyenneté européenne et les femmes’, Cahiers du GRIF, oktober, pp. 9-43.
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zijds heeft de publieke opinie nooit lang stilgestaan bij het fenomeen. Het werd 

nooit beschouwd als een centraal element van de crisis die onze democratieën 

doormaken.’262 ‘Om de situatie van de vrouwenrechten ook in de 21ste eeuw, 

zijnde morgen, aan te pakken, moeten we eerst en vooral een goed beeld heb-

ben van de onvoltooidheid en de specifi citeit van deze rechten. We moeten 

toegeven dat een echt gelijke ruimte voor mannen en vrouwen, een ruimte 

waar de gelijkheid van rechten en kansen het behoud van de onderscheidende 

identiteiten mogelijk maakt, nog niet is verwezenlijkt.… In het bijzonder in 

de publieke en socio-economische omgeving worden de dominante posities nog 

steeds exclusief of hoofdzakelijk bekleed door mannen, de minderwaardige 

posities door vrouwen. En men kan het voortbestaan van deze praktijken niet 

begrijpen als men niet refereert aan de derde omgeving, de privésfeer van het 

gezin, die zowel ideologisch als in de praktijk op een andere manier weegt op 

mannen dan op vrouwen.’263

Éliane Vogel-Polsky benadrukt dat de gelijkheid van de geslachten 
in de Europese verdragen nog altijd niet wordt erkend als een fun-
damenteel recht. Dat is volgens haar het gevolg van een geprogram-
meerde ongelijkheid. Zolang het uitbannen van de discriminatie niet 
is gestoeld op een fundamenteel recht (de gelijkheid van mannen en 
vrouwen), blijft het afhankelijk van de beoordeling door rechters die 
worden beschouwd als de autoriteit op het gebied. Haar kritiek heeft 
ook betrekking op de gebrekkige logica die het verbod op discrimina-
ties op basis van huidskleur, religie, politieke voorkeur, ras, nationali-
teit… en geslacht gelijkschakelt, waardoor het geslacht wordt herleid 
tot een toevallige variabele, terwijl het een vaststaand gegeven is dat de 
dualiteit van de menselijke soort concretiseert. ‘Vrouwen vormen geen 

socio-legale categorie waaraan belang moet worden gehecht of die bescherming 

verdient, vrouwen maken de helft van de mensheid uit, van de menselijke 

soort, en hebben recht op eenzelfde statuut als mannen, in de vorm van een 

principieel, autonoom en subjectief recht.’264

262 Idem, p. 30.
263 Idem, p. 31.
264 Idem, p. 35.
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De belangrijkste doelstelling bij de herziening van het Verdrag van 
Maastricht wordt het instellen van het fundamentele recht op gelijk-
heid van mannen en vrouwen.265 Ze wendt zich ook tot de media, en 
ondertekent op 4 mei 1996 samen met Gisèle Halimi266 een artikel in 
Le Monde om de hardnekkige bijna-uitsluiting van vrouwen uit het Eu-
ropese politieke staatsburgerschap aan te klagen. In een artikel in Le 

Monde diplomatique klaagt ze de collectieve hypocrisie aan van de Staten 
die zich beperken tot het aanvaarden van het principe van gelijkheid, 
zonder zich de moeite te getroosten dit principe in een wet te gieten. 
Europa blijft haar voorkeurgebied: ‘Om een volwaardige democratie te be-

werkstelligen in hun eigen landen moeten de Europese vrouwen hun aandacht 

eerst en vooral richten op de gemeenschapsinstellingen, voor zover die tenmin-

ste zijn onderworpen aan de verdragen en richtlijnen die in Brussel worden 

genomen. Het feit dat de pariteit onlangs in het politieke domein opdook, geeft 

een nieuwe impuls aan de totstandkoming van een Europees staatsburgerschap 

dat niet passief en virtueel blijft.…’267 Wie snel een blik werpt op haar 
uitgebreide corpus aan publicaties, kan zich vergewissen van de verbe-
tenheid waarmee ze de thesissen die ze voorstaat, verdedigt.

DE CONFRONTATIE OP HET TERREIN

Hoewel de pariteit hier niet dezelfde turbulenties veroorzaakt als in 
Frankrijk, wordt de notie ook niet zomaar door alle Belgische feminis-
tes aanvaard. Enkelen zetten zich af tegen Éliane Vogel-Polsky omdat 
ze vinden dat vertegenwoordigers die opkomen voor de vrouwenzaak 
moeten worden bevoordeeld, onafhankelijk van hun geslacht. Aan de 
Université des Femmes zijn de meningen verdeeld: ‘Ik ben meermaals in 

botsing gekomen met Françoise Collin en Hedwige Peemans (vooral Hedwige) 

265 Idem, p. 36.
266 Gisèle Halimi, advocate, geboren in Tunesië, bekend omwille van haar engagement tijdens de oorlog in 

Algerije en op het proces van Burgos. In 1971 richt ze de organisatie Choisir la cause des femmes op, om 
mensen te verdedigen die worden vervolgd voor abortus. Ze pleit en wint het opzienbarende proces 
Bobigny, waar ze een moeder verdedigt die wordt vervolgd omdat ze haar minderjarige dochter een 
abortus liet uitvoeren. Volksvertegenwoordigster, UNESCO-ambassadrice en auteur van een rapport 
over de pariteit tussen mannen en vrouwen in het politieke leven (1997). Ze schreef ook romans en 
twee essays, La cause des femmes (1973) en La nouvelle cause des femmes (1997).

267 ‘Faire de l’Union un levier pour l’égalité des sexes’, Le Monde diplomatique 43, juli 1996, pp. 6-7.
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die van mening waren dat het beter was op een intelligente man te stemmen 

dan op een idiote vrouw. Ik zei hen dat dat niet aan de orde was. Dat was 

het probleem niet.’268 Door de kwestie te plaatsen binnen de context van 
de real politik, verbindt historica Hedwige Peemans-Poullet de pariteit 
met een proportionaliteitsdimensie en met een electorale strategie, 
hetgeen Éliane Vogel-Polsky net verwerpt. Maar het is ook op dat ter-
rein dat de politieke partijen zich bevinden. De groenen onthalen het 
principe van de pariteit op luid applaus. De christendemocraten, en in 
het bijzonder Vrouw en Maatschappij, blijven fundamenteel vasthouden 
aan de quota, die hun nut hebben bewezen in hun systeem van ‘stan-
den’ (politieke families). In navolging van de Franse socialisten, ne-
men ook hun Belgische collega’s de pariteit aan. Laurette Onkelinx269, 
minister van Arbeid en Tewerkstelling, bevoegd voor gelijke kansen, 
ziet in pariteit ‘een kwestie van democratische logica’ waarvoor ze 
zich bereid verklaart dwingende maatregelen te nemen.270 De libe-
rale vrouwen zijn verdeeld: de Franstaligen verzetten zich tegen elke 
dwingende maatregel. Ze vinden die vernederend en zijn van oordeel 
dat een verkiezing het gevolg moet zijn van persoonlijke verdiensten. 
Terwijl ze eerst een tijdlang voorstander zijn van pariteit, scharen de 
vrouwen van de VLD zich uiteindelijk ook achter die mening. Globaal 
beschouwd, wordt het debat over pariteit in de politieke wereld zelden 
gevoerd rond ideeën, het gaat meestal over electorale beschouwingen. 
Éliane Vogel-Polsky spaart echter kosten noch moeite om de notie te 
verduidelijken. Ze neemt deel aan lezingen, geeft conferenties en blijft 
onvermoeibaar publicaties uitgeven. 

Op 23 mei 1997 wordt de Conferentie van de parlementaire commis-
sies bevoegd voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de lid-

268 Interview, 8/1/2007.
269 Laurette Onkelinx, advocate, geboren in 1958 in Ougrée, sinds 1987 socialistisch volksvertegenwoor-

digster. Vice-voorzitster van de Kamer in 1991-1992, minister van Maatschappelijke Integratie, Volks-
gezondheid en Milieu in 1992-1993, minister-president van de Franse Gemeenschap in 1993, federaal 
minister van Werkgelegenheid en Sociale Integratie in 1999-2003, minister van Justitie en vice-premier 
in 2003-2007. 

270 Op haar initiatief wordt de wet Smet-Tobback (1994) gewijzigd. De lijsten moeten voortaan paritair zijn 
samengesteld en het ritsprincipe hanteren voor wat betreft de twee eerste plaatsen (pariteitswetten 
van juni en juli 2002). De gelijkheid van vrouwen en mannen wordt in februari 2002 ingeschreven in 
artikel 10 van de herziene Grondwet en Laurette Onkelinx richt in december van datzelfde jaar het 
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op. 
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staten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC) 
opgericht op initiatief van het Adviescomité voor gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen van de Belgische Senaat, voorgezeten door Sa-
bine de Béthune. Éliane Vogel-Polsky wordt meteen betrokken bij de 
werkzaamheden.271 De CCEC is een samenwerkingsverband, onder-
steund door de Europese Commissie in het kader van het 4e Actie-
programma (1996-2000). Tijdens de eerste conferentie onderstreept 
Éliane Vogel-Polsky de paradox dat het in democratische landen blijk-
baar nog steeds noodzakelijk is dergelijke organismen in het leven te 
roepen – wat aantoont hoezeer ‘de realisatie van gelijkheid van vrouwen 

en mannen op alle vlakken van het maatschappelijke leven een voortdurende 

Sisyfusarbeid verondersteld, en dat lang niet alle schakels, mechanismen en 

wetmatigheden ervan zijn gekend’.272 Voor de gelegenheid analyseert ze 
de voorgestelde pistes van de nieuwe politieke cultuur (de concepten 
mainstreaming, empowerment, governance273), waarvan ze vindt dat vrou-
wen zich die eigen moeten maken om de genderdimensie doeltreffend 
te maken. Ze kan niet aan de verleiding weerstaan om het blijvende 
karakter van echte ‘schandalen’ te benadrukken, bijvoorbeeld de totale 
afwezigheid van vrouwen bij het Europese Hof van Justitie, die ze eer-
der al in zeer harde bewoordingen veroordeelde: ‘Hoe kun je het feit dat 

vrouwen nog altijd niet zetelen in dit Hoge Gerechtshof aan toeval wijten of 

aan de superieure mannelijke competentie, terwijl vrouwen al rechten stude-

ren sinds het begin van de eeuw en ze op dit moment alle juridische functies 

uitoefenen?… Hoe kan het dat geen enkele van de vijftien overheden van 

onze geciviliseerde landen, die de gelijkheid van hun burgers hoog achten, het 

nodig vindt om voor deze posities bekwame vrouwen naar voren te schuiven? 

Maar nogmaals, welke journalist, welke politicoloog, welke juridische kro-

niekschrijver vindt het nuttig of noodzakelijk deze stand van zaken aan te 

kaarten? Wie neemt er aanstoot aan?…’274

271 Zie haar bijdragen in: Répertoire des commissions parlementaires chargées de la politique de l’égalité des 
chances des femmes et des hommes et au parlement européen, Brussel, juni 1997, pp. 40-81; Rapport. 
Première Conférence des Commissions parlementaires chargées de la politique de l’égalité des chances des 
femmes et des hommes et au parlement européen, Brussel, 1997, pp. 19-26 en pp. 31-37.

272 Rapport. Première conférence …, op. cit., p. 20.
273 Zie eveneens een erg volledige uiteenzetting in: Vogel-Polsky, ‘Comment recourir au concept de Good 

Governance…’, op. cit., pp. 39-54.
274 Vogel-Polsky, É. (1996). ‘Les trous noirs de l’univers des medias’, Chronique féministe (58), p. 6.
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NIEUWE ONTGOOCHELINGEN
 
De herziening van het Verdrag van Maastricht wakkerde bij Éliane 
Vogel-Polsky de hoop aan dat de drie stellingen die ze met hart en 
ziel verdedigde, zouden worden erkend (de erkenning van het funda-
mentele recht op gelijkheid van vrouwen en mannen, de wijziging van 
de instellingen en raadgevende organen van de Unie om ze paritair 
te maken, de verrijking van het concept van het Europese staatsbur-
gerschap). Maar het Verdrag van Amsterdam (1999) voldoet, ondanks 
enkele vernieuwingen, niet aan haar verwachtingen. Het blijft vrou-
wen beschouwen als een uitzonderingsgroep die een specifi ek beleid 
vereist en zelfs de nieuwe werkwijze die erin wordt opgenomen, gender 

mainstreaming, is onbetrouwbaar. ‘(Mainstreaming) betekent de integratie 

van een beleid voor gendergelijkheid door de invoeging ervan in elk beleid 

binnen de Unie. Iedereen klopt zich op de borst, want voor het eerst in de 

geschiedenis van de Europese Gemeenschap en de Europese Unie, introduceert 

artikel 2 de doelstelling van gelijkheid…, maar het gaat om het principe 

van gelijkheid en niet om het recht op gelijkheid, wat erg verschillend is, en 

maar weinig mensen lijken dat verschil te vatten.’ Het Verdrag voorziet 
inderdaad geen enkel beleid om de gelijkheid te realiseren: ‘en als er 

geen woord in staat over een beleid om de gelijkheid te verwezenlijken, zal 

er geen directoraat-generaal aan worden gewijd, zal er geen specifi ek budget 

aan worden besteed, zijn er geen echte wegen en middelen om het doel te 

bereiken. De enige verworvenheid is een zeer korte alinea 2 in artikel 5 over 

mainstreaming.… In werkelijkheid herleidt het Verdrag van Amsterdam alle 

fundamentele rechten (en meer bepaald de economische en sociale fundamen-

tele rechten) tot eenvoudige principes. Het fundamentele recht op gelijkheid 

van vrouwen en mannen wordt niet erkend.’275

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH…

Er heerst opnieuw ontgoocheling na haar recentste expertise-opdracht, 
die ze uitvoert in 2006 met het oog op het uitwerken van een Europees 

275 Interview met Éliane Vogel-Polsky door Lydia Zaïd, Brussel, mei 1999 (www.eurit.it.).
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Charter voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op het niveau van 
de lokale overheden in de Europese regio’s en gemeenten. 

Deze keer hoopt Éliane Vogel-Polsky dat het recht op gelijkheid van 
vrouwen en mannen bovenaan de agenda kan worden geplaatst door 
‘van onderuit’ te werken, aan de basis, in tegenstelling tot de eerdere 
aanpak. De tekst die in mei 2006 wordt aangenomen door de Raad van 
Europese Gemeenten en Regio’s beantwoordt in alle opzichten aan 
haar verwachtingen: 

‘De tekst kon heel ver gaan in zijn aanbevelingen over het beleid, de strate-

gieën en de acties ten voordele van het principe van gelijkheid van vrouwen 

en mannen… hij stelt zich niet tevreden met het formuleren van principes 

en rechten maar levert, voor elk betrokken domein, een lijst van middelen en 

methodes die kunnen worden gebruikt voor de praktische en concrete realisatie 

van gelijkheid. Hij kaart de kwestie van de democratische verantwoordelijk-

heid inzake gendergelijkheid van de mannelijke en vrouwelijke verkozenen 

op regionaal en gemeentelijk niveau aan. Onder de ontelbare internationale 

teksten die de gelijkheid van vrouwen en mannen behandelen, vormt dit 

Charter kortom de meest hedendaagse en meest complete tekst.

Het Charter heeft echter geen enkele bindende kracht. 

Het was niet haalbaar om in deel IV over de verbintenissen, concrete, reële 

engagementen te laten opnemen die bindend zouden zijn voor de regionale en 

lokale autoriteiten die het charter ondertekenden.… Altijd weer triomfeert 

het concept van een geleidelijke wetgeving, à la carte, al naargelang de poli-

tieke of fi nanciële opportuniteiten. Hoeveel keer is me niet gezegd dat mijn 

voorstellen niet realistisch waren, dat ze niet zouden worden aanvaard, dat 

het nodig was ze af te zwakken omdat anders geen enkele lokale overheid het 

Charter zou ondertekenen?

Maar een tekst zonder bindende kracht ondertekenen, verbindt natuurlijk tot 

niets, en is op het randje af van nutteloos. Het was één van de meest pijnlijke 

ervaringen in mijn hoedanigheid van experte. Ik geloofde, te goeder trouw, dat 

door onze inspanningen te beperken tot het gebied van de regionale en lokale 

bevoegdheden, op het vlak van het burgerleven, de verblijfplaats, de gezond-
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heid, de organisatie van het openbaar vervoer, de sociale bijstand, de scholen, 

de sportterreinen, de woningen of vluchthuizen voor mishandelde vrouwen, 

het geweld, de politievorming, de conceptie van een stad… we duidelijke en-

gagementen konden verkrijgen op het vlak van het genderbeleid en een echte 

dynamiek van gelijkheid konden doen losbarsten in de Europese Unie. 

Dat bleek onmogelijk en we moeten er allemaal lessen uit trekken. Het recht 

kan de maatschappij, de zeden, de vooroordelen, de machtsverhoudingen, de 

mythologie, de toestand van de sociale verhoudingen tussen de seksen niet 

als bij toverslag veranderen, maar 

het kan wel een belangrijke factor 

zijn in de transformatie van de 

samenleving via mentaliteitswij-

zigingen en door een juridische 

norm te vestigen.’276

276 Vogel-Polsky, É., ‘Comment la femme s’intègre-t-elle dans la norme de droit?’ College gegeven aan de 
Université des Femmes op 29 september 2006.
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Het feministische engagement van Éliane Vogel-Polsky staat bui-
ten kijf: het maakt deel uit van haar persoonlijkheid, het traject 

dat ze heeft afgelegd en de gevechten die ze heeft gevoerd. Maar dat 
is niet haar enige engagement. Gevraagd naar haar prioriteiten, ant-
woordt ze zonder aarzelen: een sociaal Europa. Haar wens voor gelijk-
heid van vrouwen en mannen zit ingebed in een meer uitgebreid doel 
van sociale rechtvaardigheid, dat steunt op de Europese rechtsorde in 
wording. Vanuit dat oogpunt is er zonder twijfel voldoende materiaal 
om een tweede biografi e te schrijven. 

Al werd dit aspect van haar onderzoek op de voorgaande bladzijden 
niet uitputtend behandeld,277 toch mogen we er noch de omvang, noch 
het belang van onderschatten. Om in het gemeenschapsrecht een so-
ciale basisbescherming te laten opnemen voor alle Europese burgers, 
mobiliseert Éliane Vogel-Polsky al sinds 1961 het internationale recht 
en alle grote internationale conventies waartoe de meeste lidstaten 
zijn toegetreden en die zijn geïntroduceerd in de nationale wetgevin-
gen. Dat is uiteraard een gemeenschappelijk fundament waarop verder 
kan worden gebouwd: ‘Bij het bestuderen van een reeks instrumenten die 

betrekking hebben op dezelfde rechtsfamilie, aangenomen door verschillende 

organisaties, kunnen we niet anders dan vaststellen dat die verschillende tek-

sten elkaar aanvullen, en zo een nieuw aspect van het interdependentieprin-

cipe belichten. Het is duidelijk dat, als die teksten aansluiten bij de beoogde 

doelen en de gerelateerde normen, het gepast is deze teksten toe te passen als 

een samenhangend en onderling afhankelijk geheel.’278

277 Om hieraan te verhelpen, staan haar werken opgesomd in de bibliografi e.
278 Vogel-Polsky, É. (1989). ‘L’Acte unique ouvre-t-il l’espace social européen?’, Droit social (2), februari, p. 

186.
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In haar verdediging van een sociaal Europa kennen haar activiteiten op 
bepaalde momenten pieken van intensiteit, zoals tijdens de uitwerking 
van het sociale Gemeenschapscharter, een project waaraan ze haar 
medewerking verleent en waarvan de mislukking haar tot nadenken 
stemt. Ze wordt geconfronteerd met een Europa dat meer en meer 
de nadruk legt op de markteconomie en ze blijft onderstrepen dat dit 
de kloof met het sociale Europa dat zij altijd heeft verdedigd, alleen 
maar vergroot. Ze trekt herhaaldelijk aan de alarmbel. Ze maakt zich 
ernstige zorgen over het Verdrag van Maastricht en benadrukt de ‘ver-
pletterende kaalheid’ van wat ze de ‘sociale prothese’ van het Verdrag 
noemt. Van het Verdrag van Maastricht (1992) tot het Verdrag van 
Amsterdam (1999) neemt ze deel aan de intergouvernementele onder-
handelingen en stapelt ze de artikels, seminaries, vergaderingen en ex-
pertiseopdrachten op. Verscheidene belangrijke publicaties getuigen 
van haar zoektocht naar dat sociale Europa, een zoektocht die met het 
thema van de paritaire democratie richting geeft aan haar engagement 
van de jaren 1990. De teleurstellingen zijn talrijk en ze windt er geen 
doekjes om als ze waarschuwt voor een Europees maatschappijmodel 
dat zich afscheurt van alles ‘wat te maken heeft met de uitbouw van de 

Éliane Vogel-

Polsky, op missie in 

Washington (Ford 

Foundation), 1981
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verzorgingsstaat en met het specifi eke karakter van de Europese landen waar 

een erg diep gewortelde, georganiseerde solidariteit altijd een tegengewicht 

heeft gevormd voor de markteconomie’.279

In deze biografi e gaat het echter om haar feministische engagement. 
Dat groeit, zoals ze meermaals zelf onderstreept, uit haar verontwaar-
diging over de beslissing van de Interministeriële conferentie van de 
Europese lidstaten in 1961, die de toepassing van artikel 119 van het 
Verdrag van Rome simpelweg laat verdwijnen. Haar verzet hiertegen 
wordt nog versterkt en krijgt een duurzaam karakter met de staking 
van de arbeidsters van FN in 1966. 

279 Vogel-Polsky, É. (1994). ‘Le modèle européen de société’, En quête d’Europe. Les carrefours de la science et 
de la culture, Rennes, p. 92. Op initiatief van Jacques Delors vindt vanaf 1992 een reeks intellectuele ont-
moetingen plaats waarin wordt gedebateerd over de grote kwesties aangaande Europa. Éliane Vogel-
Polsky vertegenwoordigt België in Lausanne in september 1994, samen met Françoise Thijs-Clément 
(rector aan de ULB) en juriste Marie-Thérèse Meulders (UCL).

Éliane Vogel-Polsky, voor het Europees Parlement 

op missie in Zuid-Afrika, november 1986
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Vanaf dat moment voert ze een constante strijd voor vrouwenrechten. 
Ze vertrekt van de problemen op het werk en van de loonongelijk-
heid, maar kijkt al snel verder naar het sociale, politieke belang. De 
arbeidsproblemen zijn immers niet enkel economisch van aard, ze zijn 
nauw verbonden met de sociale uitsluiting en de sociale erkenning. 
De loonkwestie is niet enkel een kwestie van inkomsten. Werk ‘zorgt 

rechtstreeks voor economische zekerheid (voor de werknemers) en verzekert, 

door de mechanismen van de fi scale herverdeling en de sociale zekerheid, on-

rechtstreeks voor de bescherming van de niet-actieve bevolking. Het neemt 

een centrale plaats in de organisatie van onze samenleving in… op dit mo-

ment hebben alle vormen die de sociale uitsluiting kan aannemen een ge-

zamenlijke dimensie, het verlies van werk…. Dat geldt voor jongeren, voor 

ouderen, voor migranten, voor gehandicapten, voor vrouwen. Het leed dat 

door de sociale uitsluiting wordt veroorzaakt, is niet enkel economisch van 

aard. Het betekent niet enkel een verlies van inkomen, het is ook en vooral het 

verlies van een sociaal statuut. Vanaf dat moment is men zijn toekomst niet 

langer meester. Men wordt een passieve burger, afhankelijk van bijstand, een 

tweederangsburger.’280

Éliane Vogel-Polsky ontdekt geleidelijk aan dat de juridische normen 
valstrikken bevatten die enkel op het terrein zichtbaar worden. De 
staking bij FN in 1966 is een schokkende ervaring voor haar en de 
houding van de vakbondsleiding geeft evenmin reden tot optimisme. 
‘De ervaring, de praktijk aan de Balie en tenslotte de ontdekking van het 

arbeidersmilieu, de werkomstandigheden van de vrouwelijke werknemer in 

1960, het bijwonen van de vrouwencommissies van de vakbonden, hun echte 

onmacht en de gettovorming binnen de organisatie zien, maakten me bewust 

van de valstrikken in het hedendaagse recht ten opzichte van vrouwen.’281 
Zoals ze meermaals benadrukt, zijn de belangrijkste twee de regels die 
specifi ek vrouwen beogen (vaak onder de vorm van een ‘bescherming’) 
en de zogenaamd neutrale normen, die negatief uitdraaien voor vrou-
wen wanneer ze in de praktijk worden toegepast. 

280 Vogel-Polsky, ‘Le modèle européen de société…’, op. cit., p. 77.
281 Vogel-Polsky, É., ‘Comment la femme s’intègre-t-elle dans la norme de droit?’ College gegeven aan de 

Université des Femmes op 29 september 2006.
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Ze waarschuwt ook voor valstrikken in de formuleringen: gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen is niet hetzelfde als het recht op gelijk-
heid van vrouwen en mannen. Een algemeen geformuleerd verbod 
op discriminatie tast het specifi eke karakter van de discriminatie op 
basis van geslacht aan en laat het verwateren. Ze onderstreept ook de 
valstrik in de technieken, de perverse effecten die gepaard gaan met 
het implementeren van een gelijkekansenbeleid. Dat is het geval bij 
de gelijkschakeling van situaties in een context die men neutraal en 
abstract noemt, terwijl de samenleving ongelijk is en wordt geregeerd 
door vooroordelen en stereotypen.

Het thema van de beeldvorming en de representaties spreekt haar bij-
zonder aan en het werk van Cornelius Castoriadis, L’institution ima-

ginaire de la société (Le Seuil, 1975) laat bij haar een diepe indruk na. 
‘Ik was zwaar onder de indruk van Castoriadis, die mijn overdenkingen erg 

heeft beïnvloed. Niet op een directe manier − Castoriadis heeft het bijzonder 

weinig over vrouwen − maar wat me aantrekt in zijn ideeën is de manier 

waarop hij aantoont dat er in een samenleving uiteraard wetten, instellingen 

en normen bestaan die een functie vervullen, die ervoor moeten zorgen dat 

de maatschappij is gestructureerd en dat ze naar behoren werkt, maar dat er 

daarnaast ook een “denkbeeldige” inrichting van de samenleving bestaat, die 

alle irrationele elementen omvat (religie, mythes, rituelen…).

En wat is er meer irrationeel dan een maatschappij waarvan de helft van 

de bevolking wordt beschouwd als minderwaardig? Terwijl net die helft (de 

vrouwen) absoluut noodzakelijk is voor de reproductie van de soort? En hoe 

valt het te verklaren dat in alle samenlevingen, onder welk regime dan ook, de 

vrouwen altijd aan het kortste eind trekken? En tenslotte, hoe kan zoiets irra-

tioneels in stand worden gehouden in samenlevingen die zo verschillend zijn in 

tijd en ruimte? Het is fascinerend.… Maar er bestaat geen antwoord op.’282

Net daarom wordt ze er zich al snel bewust van dat ‘het recht alleen niet 

volstaat’. Formele gelijkheid betekent geen reële gelijkheid. Om daar-
toe te komen, moet men ‘gelijktijdig op alle domeinen actief zijn. Men heeft 

het vaak over een specifi eke strijd: werken aan een mentaliteitswijziging, het 

282 Interview, 8/1/2007.
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economische aspect, de professionele integratie van vrouwen.… Maar in feite 

volstaat het niet op een of enkele van die domeinen te werken. Want er zijn 

niet enkel, zoals men zo vaak zegt, twee sferen – de privésfeer en de publieke 

sfeer – er is ook nog een derde sfeer, de economische en sociale omgeving, die 

de twee andere overlapt en beïnvloedt. Het is een illusie te denken dat men de 

wereld kan veranderen door op één enkel domein te werken.’283

Éliane Vogel-Polsky leverde een halve eeuw strijd op alle fronten (in-
spanningen op het vlak van de rechtsleer, de theorie, de rechtspraak, 
expertise) en die actieve houding leidde zonder twijfel tot resultaten, 
al hoopte ze op meer. ‘Het maakt me wat moe om jaar na jaar te blijven 

aantonen hoe de integratie in het recht van vrouwen als gelijke van mannen, 

op disfuncties stoot.’ In 2007 moet ze vaststellen dat ‘de globale implemen-

tatie van het recht op de gelijkheid van mannen en vrouwen in onze westerse 

rechtssystemen nog steeds op zich laat wachten.… De juridische instrumenta-

lisering van gendergelijkheid heeft zich vertaald in opeenvolgende, fragmen-

tarische benaderingen.’284

Naarmate vrouwenstudies zich in de jaren ’80 en ‘90 verder ontwik-
kelen (en mede dankzij haar een hoge vlucht nemen) en nieuwe ideeën 
opleveren, worden er ook potentiële oplossingen aangedragen die de 
tegenstellingen kunnen wegwerken. Het begrip gender biedt de moge-
lijkheid de ongelijkheden weg te werken die tot dan als ‘natuurlijk’ en 
dus legitiem werden beschouwd. Het begrip pariteit, dat Éliane Vogel-
Polsky sinds het begin van de jaren ‘90 theoretisch helpt onderbou-
wen, doorbreekt eindelijk het vroegere onvermogen om een oplossing 
te vinden. 

Nu er een weg uit de impasse is gevonden, stelt ook Éliane Vogel-
Polsky de fundamentele kwestie van het recht op gelijkheid opnieuw 
in vraag.

283 Interview, 8/1/2007.
284 Vogel-Polsky, É., ‘Comment la femme s’intègre-t-elle dans la norme de droit?’ College gegeven aan de 

Université des Femmes op 29 september 2006.
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‘Ik vroeg me af waarom we altijd mislukten in onze opzet. En wanneer we 

wel wonnen, waarom de effecten dan altijd zo beperkt bleven? Telkens een 

vrouw een rechtszaak begint om discriminatie aan te klagen, oordeelt het Hof 

van Justitie, zelfs als ze wint, dat door deze vrouw te bevoordelen omdat 
ze vrouw is, men een aanslag pleegt op de individuele rechten van een man. 

Dat is de valstrik in het individuele recht op gelijkheid: de omgekeerde dis-

criminatie. Zolang we het recht op gelijkheid beschouwen als een individueel 

recht, bevinden we ons in een impasse. Want als we de toepassing ervan opei-

sen, komen we onvermijdelijk in confl ict met een ander individueel recht. We 

moeten het recht op gelijkheid dus beschouwen als een recht met een derde 
aard (tegenover de rechten van de eerste en tweede generatie), het is een col-
lectief én individueel recht. De democratie heeft tot doel het geheel van 

alle rechten van de burgers te garanderen, en in het kader van dat algemene 

belang dienen er opofferingen te gebeuren op individueel vlak. 

 

Men kan dit recht op gelijkheid ingang laten vinden, niet door voor vrouwen 

te pleiten omdat ze vrouwen zijn, niet omdat ze kost wat kost móeten zijn 

vertegenwoordigd in de instellingen, parlementen of bedrijven, maar door te 

pleiten dat het onze visie op democratie is, namelijk het garanderen van de 

rechten van álle individuen.… We moeten geen vrouwenrechten inroepen, 

maar het belang van de democratie zelf. Ik kom tot de volgende conclusie: we 

moeten komen tot de erkenning dat het recht op gelijkheid een collectief recht 

is, anders blijft de gelijkheid een principe, en dus dode letter.’285

Zolang het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen niet wordt 
erkend als een fundamenteel recht, zowel collectief als individueel, 
zullen de juridische systemen de opbouw van gelijkheid blijven tegen-
werken ‘met formuleringen en technieken die een gebrek aan doeltreffend-

heid in zich dragen’.286 Die praktijken zien we ook vandaag de dag nog, 
en onder de gebreken waarop ze de aandacht richt, ‘is het ergste het 

verdwijnen van de verplichting om de gelijkheid te garanderen door ze in de 

praktijk te vervangen door een proces van gelijkschakeling. Zelfs de nieuwste 

concepten die door de Europese Unie werden gelanceerd, zoals empowerment 

285 Interview, 8/1/2007.
286 Vogel-Polsky, É., ‘Comment la femme s’intègre-t-elle dans la norme de droit?’ College gegeven aan de 

Université des Femmes op 29 september 2006.
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van vrouwen of mainstreaming, kaderen in een gelijkschakelingsaanpak.’287 
Alle gemeenschapsprogramma’s, de laatste inbegrepen, richten zich op 
de promotie van vrouwen in een optiek van gelijkschakeling. Main-

streaming is een procédé, een denkschema dat de plaats van effectieve 
rechten niet kan innemen. 

Om de aanhoudende, terugkerende moeilijkheden te verklaren, wijst 
Éliane Vogel-Polsky op het ontbreken van de politieke wil – een kritiek 
die ze al uit sinds de jaren ‘70. De Regulering is het enige dwingende 
wetgevende instrument dat direct toepasbaar is in alle lidstaten, maar 
het wordt nooit gebruikt op het vlak van gelijkheid van mannen en 
vrouwen (op een uitzondering rond de integratie van de kwestie van 
gelijkheid van vrouwen en mannen in de ontwikkelingssamenwerking 
na). Men stelt zich tevreden met aanbevelingen en adviezen die geen 
enkel verplichtend karakter hebben. Op dit moment ‘laat geen enkele 

tekst van het gemeenschapsrecht, zelfs niet het ontwerp van Grondwet, ons 

toe de rechtstreekse toepasbaarheid van het recht op politieke, economische en 

sociale gelijkheid van vrouwen en mannen af te dwingen (zoals dat kon in het 

kader van artikel 119). De dag dat onze regeringen, onze parlementen, onze 

rechtsinstanties er eindelijk van overtuigd raken dat het recht op gelijkheid 

van vrouwen en mannen, fundament en basiswaarde van de democratie, hen 

tot resultaten verplicht (en niet tot een punctueel en diachronisch proces van 

gelijkschakeling), en hen de politieke verantwoordelijkheid oplegt om dit te be-

werkstelligen, zal er een grote stap voorwaarts worden gezet met betrekking tot 

de daadwerkelijke invoering van de gelijkheid van vrouwen en mannen.’288

*  *  *

We vroegen ons na onze ontmoetingen met Éliane Vogel-Polsky af 
welke haar meest markante karaktertrekken zijn. We onthielden er 
twee: haar heldere gedachtegang (dus haar methode) en haar nog 
steeds intacte vermogen tot verontwaardiging. 

Haar denkwijze is zowel lucide, pessimistisch als proactief. Lucide om-
dat ze helder kan aanduiden waar het schoentje wringt, pessimistisch 

287 Idem.
288 Idem.
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omdat ze door de herhaalde teleurstellingen altijd weer wordt ver-
plicht om de lacunes, de kwetsbaarheid van de verworvenheden en het 
niet vaststaande karakter van de verwezenlijkingen te benadrukken. 
Maar ook proactief omdat ze telkens de manier vindt om de discussie 
nieuw leven in blazen. Éliane Vogel-Polsky zoekt elke keer opnieuw 
‘de kiem’ waarop ze haar argumentatie kan baseren. ‘In het Verdrag 

moet een kiem zitten om de zaak op gang te trekken.’289 Zo ook in het Ver-
drag van Rome waarvan artikel 119 de toetssteen wordt om een on-
mondig sociaal luik van inhoud te voorzien. Zo ook in het Verdrag van 
Maastricht dat ‘voor de eerste keer de notie van het Europese staatsburger-

schap introduceert, weliswaar op een ongelukkige, onvolledige en onvoldoende 

manier. Maar vermits dit staatsburgerschap wordt ingeschreven in het ver-

drag van de Unie, krijgen activisten en belangengroepen de mogelijkheid te 

reageren en rechten te bekomen.’290 Die slingerbeweging tussen kritiek 
en voorstellen vormt de rode draad in haar publicaties, en geeft een 
klare kijk op haar samenhangende en strijdlustige aanpak: ‘ik heb me in 

de zaak vastgebeten en heb vele deuren geopend’,291 geeft ze toe. Het klopt 
dat Éliane Vogel-Polsky niet gemakkelijk opgeeft, getuige daarvan de 
zaak Defrenne. 

Een andere opvallende karaktertrek is haar nog steeds intacte vermo-
gen om verontwaardigd te raken. De herinnering aan zaken die haar 
vroeger hebben geschokt, wekt hevige reacties op, zelfs als het gaat 
over zaken uit vervlogen tijden. Ze schenkt geen, of bijna geen, vergif-
fenis aan ‘het verraad van de autoriteiten’, de ‘goocheltrucjes’ van de 
regeringen, de lafheden en zwakheden van het Hof van Justitie als het 
bezwijkt onder externe druk, de tekortkomingen van verdragen inzake 
vrouwen of andere achtergestelde groepen.

*  *  *

289 ‘Agir pour le droit des femmes…’, op. cit., p. 146.
290 Idem.
291 Interview, 8/1/2007.
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We kunnen niet beter besluiten dan met haar eigen woorden: 

‘De grote ontdekking van mijn lange parcours is terugkeren naar het recht en 

vaststellen dat we ons al van in het begin hebben vergist. Het recht op gelijk-

heid is niet werkbaar. 

Waarom? Omdat wie vertrekt van het idee dat het recht op gelijkheid een 

fundamenteel recht is (wat wij zeiden), zich vergist. Want het is geen fun-

damenteel recht: het enige wat de Staten en de internationale gemeenschap 

willen erkennen, is dat gelijkheid een principe is. Een principe dient om een 

rechtsnorm te interpreteren, maar het is geen recht. Ik heb geprobeerd aan te 

tonen dat wie een principe erkent, zich in realiteit nergens toe verplicht. 

Soms denk ik wel eens: “als ik het kon overdoen dan…”. Ik heb de laatste 

jaren van mijn carrière veel gereisd, van het ene colloquium naar het andere. 

Dat was erg zwaar gezien ik daarnaast een goed gevuld lessenpakket had. En 

uiteindelijk, al die opgebruikte energie, en wat is nu het belang van zo’n col-

loquium? Het kost veel tijd, en die tijd kan men dan niet meer besteden aan 

het schrijven van boeken.

Als ik er ooit de tijd voor vind, wil ik graag een boek schrijven met als titel 

“Theorie en Grenzen”. Grenzen ontdekken, en vooral ze aan den lijve on-

dervinden, telkens wanneer men een klap in het gezicht krijgt, of een proces 

met een sisser afl oopt… dat is zwaar, maar het is ook een manier om verder 

te raken.’292

292 Interview, 8/1/2007.
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De staking van de arbeidsters van FN Herstal 
in februari-mei 1966 maakt duidelijk 

dat ‘gelijk loon voor gelijk werk’ nog geen 
verworvenheid is, niettegenstaande het principe 
is ingeschreven in het Verdrag van Rome (1957), 
dat in 1958 door België wordt geratifi ceerd. Voor 
Éliane Vogel-Polsky betekent de staking het 
beginpunt van haar feministisch engagement. 
Aanvankelijk vormt vooral gelijke beloning voor 
vrouwen en mannen een strijdpunt. Geleidelijk 
richt ze haar aandacht ook op gelijkekansenbeleid, 
politieke gelijkheid en pariteit. Gedurende een 
halve eeuw levert Éliane Vogel-Polsky strijd 
op verschillende fronten: via processen die van 
belangrijke betekenis zijn en hun sporen nalaten 
in het gemeenschapsrecht, via wetenschappelijk 
onderzoek en studies, als experte in Europese en 
internationale organen. 

In dit boek willen we de verwezenlijkingen van 
een uitzonderlijke vrouw belichten. Op die 
manier wordt ook de context in herinnering 
gebracht: de wetgeving met betrekking tot de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, de moeilijke 
ontwikkeling van vrouwenstudies, de grenzen 
van het gelijkekansenbeleid, de opening naar de 
paritaire democratie.

EEN VROUW ME T OVERTUIGING


