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 N  I  E  U  W  S     V  A  N     H  E  T     V  A  K  B  O  N  D  S  F  R  O  N  T      

In opdracht van de Vrouwenbond FNV 

deden Annemarie Strijbosch en Annie 

van Wezel onderzoek naar de betrok-

kenheid van vrouwen bij vakbondsak-

ties. Lichtend voorbeeld was natuurlijk 

de mijnstaking in Engeland van 1984-

1985. ”Het was voor de Vrouwenbond 

vrij vanzelfsprekend het onderzoek 

naar de situatie van de Britse mijnwer-

kersvrouwen ruim twee jaar na de sta-

king, en naar haar ideeën en gedachten 

over de vakbond van mijnwerkers de 

NUM (National Union of Miners), te kop-

pelen aan een onderzoek naar de steun 

die talloze Nederlandse vrouwen hun 

man verlenen tijdens vakbondsakties”, 

zo staat in de inleiding van het zeer 

leesbare onderzoeksverslag ”Vrouwen 

bovengronds”.  

hun eigen belangen te gaan opkomen. 
In Nederland ligt de situatie toch (nog) 
wat anders en zijn de vrouwen minder 
op de voorgrond getreden. Maar ook 
hier bleef hun steun niet altijd bij het 
opvangen van de spanningen en het 
aan elkaar knopen van de financiële 
eindjes thuis. Of het verzorgen van ‘de 
koffie en de broodjes’. Ook hier hebben 
vrouwen gedemonstreerd, pamfletten 
verspreid en gepost. Zijn ze gesprekken 
aangegaan met direkties en gemeente-
lijke of andere hotemetoten. Ook hier 
willen vrouwen bondsvergaderingen 
bijwonen waar besluiten worden geno-
men, die hen heel direkt raken. Ook hier 
zijn ze gekonfronteerd - niet alleen bui-
ten, maar ook binnen bonden - met niet 
zo plezierige reakties of op z’n minst 
onwennigheid. Ook hier hebben vrou-
wen er behoefte aan na een aktie, met 
of zonder man, nog eens bij elkaar te 
komen en verwachten ze in dat opzicht 
iets van de bond. 
De aanbevelingen die in ”Vrouwen bo-
vengronds” aan FNV en bonden worden 
gedaan, zijn dan ook even voor de hand 
liggend als simpel. Heel in het kort ko-
men die neer op: geef goede informatie, 
zowel vóór als tijdens de aktie, aan het 
thuisfront en dat zijn veelal vrouwen; 
nodig hen nadrukkelijk uit voor beslis-
sende vergaderingen en maak duidelijk 
dat zij ook op andere momenten wel-
kom en nodig zijn; bied faciliteiten aan 
vrouwengroepen (zoals ruimte in het 

aktiecentrum en kinderopvang); organi-
seer vervolgbijeenkomsten, zodat niet 
iedereen na de aktie op zichzelf terug-
geworpen wordt. En niet in de laatste 
plaats: werk al in een vroeg stadium 
samen met de Vrouwenbond FNV; daar 
zou voor de Vrouwenbond een werven-
de werking van uit kunnen gaan. 
 
Naast elkaar 
Alle waardering dus voor het onder-
zoek. En toch blijven in het achterhoofd 
een paar belletjes rinkelen. Daarbij gaat 
het nog niet eens zozeer om het feit dat 
ook een werkloze of arbeidsongeschik-
te man het thuisfront kan vormen. Of 
dat andere dan heterosexuele relaties 
in het geding kunnen zijn. Dat geven de 
onderzoeksters zelf al in de inleiding 
aan. Het is veel meer de indruk van 
‘eenrichtingsverkeer’ die door het rap-
port wordt gewekt. Vrouwen als echtge-
note of vaste partner ‘achter’ hun man-
nen en de bond. Moet dat ook niet an-
dersom en wat zou daar dan aan ge-
daan kunnen worden? Bijvoorbeeld 
voor de ‘thuisfrontsters’ die betaald 
werk willen. Of werkende vrouwen die 
hun baan(tje) willen houden en daar-
voor in aktie komen. Vragen die nadere 
uitwerking in een aanvullend hoofdstuk 
of onderzoek zeker verdiend zouden 
hebben. 
 
Hans Fransen van de Putte 

Over de rol van de mijnwerkersvrouwen 
(de onderzoeksters: ”Zonder de bijdra-
ge van vrouwen zou de staking waar-
schijnlijk in plaats van een jaar slechts 
enkele weken volgehouden zijn.”), hun 
problemen en teleurstellingen tijdens 
en vooral na de staking, maar ook de 
onderlinge steun, het gewonnen zelfver-
trouwen en hun organisatie in de WAPC 
(Women Against Pit Closures) hebben 
we al eerder in Solidariteit geschreven 
(zie ”Terugblik van een mijnwerkers-
vrouw” in nummer 22). Nu even nadruk 
op de nederlandse onderzoeksresulta-
ten. 
 

Meer dan ‘koffie en broodjes’ 
Daartoe zijn zeventien vrouwen geïnter-
viewd, die aktief zijn geweest bij elf sta-
kingen. Vijf van hen zijn aangesloten bij 
de Vrouwenbond, één bij de Industrie-
bond FNV. Hun mannen waren (kader)
lid van respektievelijk de Industriebond, 
Vervoersbond en Voedingsbond FNV. 
Inzet van de stakingen was in zeven 
gevallen het tegengaan van bedrijfsslui-
tingen of reorganisaties met gedwon-
gen ontslagen; in drie gevallen ging het 
om CAO-onderhandelingen en éénmaal 
om de regeling van een sociaal plan. 
De ervaringen van de britse mijnwer-
kersvrouwen zijn niet zonder meer met 
die van de nederlandse ‘thuisfront’-
vrouwen te vergelijken. De duur en de 
omvang van de engelse mijnstaking, de 
verontwaardiging over de hardheid 
waarmee de regering Thatcher daarte-
gen in het geweer kwam (bijna letterlijk, 
met politiegeweld), de vijandige bericht-
geving in de pers en het ontbreken van 
stakingsuitkeringen hebben veel vrou-
wen ertoe gebracht zich op alle mogelij-
ke manieren in te zetten. En ook voor 
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