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De Staatkundig Gereformeerde Partij, die in 2018 honderd jaar bestaat, is de oudste partij 
van Nederland. Deze orthodox-protestantse partij is ook een opvallende partij. Lange tijd 
wilden haar Kamerleden niet op tv optreden en tot 2006 konden vrouwen geen lid worden. 
De SGP is bovendien theocratisch: ze wil een regering op ‘de grondslag van de in de Heilige 
Schrift geopenbaarde ordening Gods’. Past zo’n religieuze partij wel in de Nederlandse de-
mocratie? 

Ook al is de SGP een markante partij, ze kreeg nooit veel aandacht totdat de partij
nodig was als steun aan minderheidskabinetten van Mark Rutte. In dit boek laten kenners 
van de SGP zien wat voor partij zij was en is. Ze beschrijven de veranderingen en de con-
stanten en laten zien hoe binnen de partij wordt omgegaan met tegenstellingen. Het biedt 
een interessant beeld van deze oude, opvallende maar tamelijk onbekende partij.
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5 Een gespannen relatie
 De sgp en de vrouw

Henk Post

De sgp heeft een gespannen relatie met de vrouw. Dat zit in de genen van deze po-
litieke partij. In de evolutie van die verhouding zijn diverse fasen te onderscheiden. 
Toen de sgp bij haar oprichting in 1918 zowel het actieve als het passieve kiesrecht 
voor de vrouw afwees, putte zij uit het gedachtegoed van de al bestaande christe-
lijke politieke partijen. Haar standpunt wortelde in het denken over het vrouwen-
kiesrecht zoals dat in Nederland aan het begin van de twintigste eeuw sterk leefde 
binnen de andere christelijke partijen. Nadat eerst de wijzingen in de Grondwet en 
het kiesrecht aan de orde zijn gekomen en hoe er door geestverwante politieke par-
tijen over de politieke participatie van vrouwen werd gedacht, wordt uitgebreid in-
gegaan op het oorspronkelijke standpunt van de sgp, met aansluitend de ontwik-
keling daarin.1 

De historische context van het sgp-vrouwenstandpunt van 1918

De Grondwet van 1848 legde de grondslag voor het parlementaire stelsel. Van een 
volwaardige parlementaire democratie was pas sprake na de grondwetswijziging 
van 1917, die werd voorbereid door het liberale kabinet-Cort van der Linden. Zijn 
voorstel hield in: algemeen kiesrecht voor mannen (actief en passief kiesrecht), het 
recht op verkiesbaarheid van de vrouw (passief kiesrecht), de mogelijkheid van in-
voering van het recht voor de vrouw te stemmen (actief kiesrecht), evenredige ver-
tegenwoordiging ter vervanging van het districtenstelsel en stemplicht, dat al snel 
zou worden vervangen door opkomstplicht. Geschiktheid en maatschappelijke 
welstand moesten niet langer gelden als criteria voor het kiesrecht. Het aanvaar-
den van het algemeen kiesrecht diende een einde te maken aan het ‘alles beheer-
schende’ vraagstuk van het kiesrecht, en werd ervaren als de laatste stap op de in 
1848 ingeslagen weg. Maar moest het actieve kiesrecht wel aan vrouwen worden 
gegeven? Het verschil in politieke rechten werd door tegenstanders van het vrou-
wenkiesrecht gegrond op het verschil in functie die in de samenleving aan mannen 

1 Voor het schrijven van dit artikel heb ik gebruik gemaakt van: Henk Post, In strijd met de roeping der vrouw. 
De Staatkundig Gereformeerde Partij en het vrouwenkiesrecht (Heerenveen, 2009); idem, Gelijkheid als nieuwe 
religie. Een studie over het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en gelijkheid (Nijmegen, 2010); idem, Gods-
dienstvrijheid aan banden (Nijmegen, 2011); en idem, Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving 
(Den Haag, 2014).
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en vrouwen toekwam. Premier Pieter Cort van der Linden meende echter dat die 
maatschappelijke functies in toenemende mate gelijksoortig werden. Het logische 
gevolg daarvan leek te zijn een gelijkstelling van beider publieke rechten. Het alge-
meen kiesrecht voor mannen èn vrouwen was in zijn visie de consequentie van een 
sociale ontwikkeling waarin de vrouw emancipeerde.

De christelijke tegenstanders voerden aan dat het passieve (maar ook het actie-
ve) vrouwenkiesrecht strijdig was met de aard en de roeping van de vrouw. Bij de 
Tweede Kamer werd een adres ingediend, ondertekend door 43.342 vrouwen, dat 
dezelfde teneur had. Deze vrouwen verklaarden ‘overtuigd te zijn, dat het toeken-
nen van het kiesrecht aan de vrouw in strijd is met haar Christelijke roeping en dat 
het gezinsleven, en mitsdien de natie, er de grootste schade door zou lijden’.2 De 
bezwaren van christelijke zijde waren voor het kabinet een probleem, want zon-
der de tenminste gedeeltelijke medewerking van de oppositiepartijen kon er geen 
grondwetsherziening tot stand komen. Daarom legde Cort van der Linden bij de 
behandeling van het wijzigingsvoorstel voor het kiesrecht verband met het wijzi-
gingsvoorstel voor het onderwijs. Hij had diverse politieke wensen samengebracht 
en stuurde aan op ‘geven en nemen’. Links (de niet-christelijke partijen) moest erin 
toestemmen dat het bijzonder – het christelijk – lageronderwijs in financieel op-
zicht werd gelijkgesteld met het openbaar lager onderwijs. Dit was de wens van 
rechts (de christelijke of confessionele partijen), dat op haar beurt het algemeen in-
dividualistisch kiesrecht moest aanvaarden, de wens van links. De linkerzijde ver-
dedigde het algemeen kiesrecht principieel. Een deel betreurde het dat het actief 
vrouwenkiesrecht niet onmiddellijk werd ingevoerd. De protestants-christelijke 
Anti-Revolutionaire Partij (arp) stemde in beide Kamers met de grondwetsher-
ziening in, terwijl dit in strijd was met het eigen beginselprogram. Daarom legde de 
Tweede Kamerfractie twee maal een stemverklaring af waarin zij aangaf dat zij het 
passief vrouwenkiesrecht principieel afwees. 

De invoering van het actieve kiesrecht voor de vrouw was nog slechts een kwes-
tie van tijd. Toch volgde zij spoediger dan werd verwacht. Het confessionele eerste 
kabinet-Ruijs de Beerenbrouck (1918-1922) verklaarde in september 1918 dat het 
niet voornemens was het actief vrouwenkiesrecht in te voeren. Bij de Tweede Ka-
mer lag de initiatiefwet van de vrijzinnig-democraat Henri Marchant, dat daar wel 
in voorzag. Dit voorstel leek weinig kans van slagen te hebben. In november 1918 
brak echter in Duitsland een revolutie uit, als gevolg waarvan het keizerrijk ten val 
kwam en het land een republiek werd. In die novemberdagen dreigde de revolutie 
naar Nederland over te slaan. De regering verklaarde zich plotseling tot grote her-
vormingen bereid. Het initiatiefvoorstel-Marchant werd na een wenk van het ka-
binet met spoed in behandeling genomen en door de Tweede Kamer aangenomen 
met 64 tegen tien stemmen.3 De tegenstemmers waren zeven antirevolutionairen 
(twee vóór), twee Kamerleden van de protestants-christelijke Christelijk-Histori-

2 J.C. Schokking, De vrouw in de Nederlandse politiek. Een inleidend onderzoek (Assen, 1958), 30-31.
3 P.J. Oud, Honderd jaren (Assen, 1987), 221-222 en 227-229.
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sche Unie (chu) (vier vóór) en een voormalig lid van de arp-fractie. De stemver-
houding in de Eerste Kamer was 34 stemmen vóór (waaronder twee antirevoluti-
onairen) en vijf tegen (twee rooms-katholieken en drie antirevolutionairen).4 De 
christelijke partijen werkten dus bepaald niet onverdeeld mee aan de invoering van 
het actief kiesrecht voor de vrouw. De wet-Marchant van 9 augustus 1919 bracht de 
vrouwen stemrecht.

Het standpunt van aan de sgp geestverwante politieke partijen

In deze paragraaf passeren achtereenvolgens de standpunten de revue van de arp 
en de chu, die in 1980 zijn opgegaan in het cda, samen met de Katholieke Volks-
partij (kvp). De kvp komt hier niet aan bod, omdat in deze partij het kiesrecht van 
vrouwen nooit een issue is geweest.5 Daarna wordt ingegaan op de beide orthodox-
protestantse partijen gpv (Gereformeerd Politiek Verbond) en rpf (Reformatori-
sche Politieke Federatie). Deze partijen gingen in 2000 op in de ChristenUnie. Ik 
beperk mij dus tot de partijen die evenals de sgp in de protestantse traditie stonden, 
met een aan elkaar verwant gebruik van de Bijbel.

De arp werd in 1879 opgericht onder aanvoering van de predikant Abraham Kuy-
per. Ruim daarvoor had hij al besloten het antirevolutionaire gedachtegoed verder 
tot ontwikkeling te brengen, nadat Guillaume Groen van Prinsterer eerder de basis 
had gelegd. In 1874 was hij voor het district Gouda in de Tweede Kamer gekozen. 
Bij Kuyper versterkten religieuze ambities en verlangens en de maatschappelijke 
en politieke mogelijkheden die hij zag elkaar.6 Hij was een democraat, in zoverre 
dat hij voorstander was van uitbreiding van het kiesrecht; hij verwachtte daarvan 
een groei van zijn partij en vergroting van haar politieke invloed.7 Kuyper richtte 
de eerste landelijk georganiseerde politieke partij op, maakte gebruik van moderne 
communicatiemiddelen als een eigen krant, De Standaard – al vanaf 1872 – en was 
in dat opzicht vooruitstrevend. 

Kuyper was echter óók, evenals Groen, een vertegenwoordiger van het herstel-
conservatisme. Hij verwierp de liberale, zoals hij dat noemde ‘atomistische’, maat-
schappijvisie en de materialistische staat op grond van een maatschappelijk verdrag. 
Zijn voorkeur ging uit naar een overeenkomstig goddelijke beginselen organisch 
geordende nationale gemeenschap, met een overheidsgezag dat als door God in de 
wereld was gebracht. Het verleden in de gestalte van de calvinistisch-burgerlijke re-
publiek in de zestiende en zeventiende eeuw vormde voor hem een inspiratiebron 

4 Schokking, De vrouw in de Nederlandse politiek, 32-33 en 165.
5 In katholieke kring bestond oorspronkelijk, zoals ook in protestantse kring, een voorkeur voor het organisch 
kiesrecht, te concretiseren in het gezinshoofdenkiesrecht. Dit heeft nog lang nagewerkt. Tegen invoering van het 
vrouwenkiesrecht heeft de katholieke partijorganisatie zich destijds uit realiteitszin niet verzet, zie: J.A. Borne-
wasser, Katholieke Volkspartij 1945-1980, deel 1 (Nijmegen, 1995), 101.
6 J. Koch, Abraham Kuyper. Een biografie (Amsterdam, 2006), 113-122.
7 J.A. de Wilde en C. Smeenk, Het volk ten baat. De geschiedenis van de A.R.-partij (Groningen, 1949), 120.
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en standaard.8 Kuyper streefde naar het herstel van de maatschappelijke verhou-
dingen van vóór de Franse Revolutie en liet zich daarbij door de Romantiek inspi-
reren. Hij verwierp wat in zijn ogen de Verlichting en de Franse Revolutie hadden 
voortgebracht, zoals het individualistische kiesrecht, dat volgens hem uit een ato-
mistische maatschappijvisie voortkwam. Kuyper wenste voor de verkiezing van 
de Tweede Kamer de invoering van het huismanskiesrecht: het mannelijke gezins-
hoofd moest kiesrecht krijgen, ongeacht zijn maatschappelijke positie. Voor de 
Eerste Kamer dacht hij aan een corporatief kiesrecht, waarbij allerlei maatschappe-
lijke (belangen)groeperingen vertegenwoordigd werden. De combinatie ervan, of 
soms alleen het huismanskiesrecht, noemde hij organisch kiesrecht.

Na de invoering van het actief vrouwenkiesrecht riep de arp de vrouwen uit haar 
achterban op te stemmen. Kuyper deed dit in De Standaard voor het eerst op 2 ok-
tober 1920, hoewel in het antirevolutionaire beginselprogram bleef staan dat de 
partij het actief kiesrecht voor de vrouw afkeurde. Pas in 1934 werd het program 
op dit punt aangepast. In 1921 had de partij voor zichzelf besloten het passieve 
kiesrecht voor de vrouw niet te aanvaarden, hoewel ze daarover wel verdeeld was. 
Vrouwen behoorden niet kandidaat te worden gesteld voor volksvertegenwoordi-
gende organen zolang de arp ‘niet in haar wettige vergadering van een tegenover-
gesteld gevoelen blijk geeft’, aldus de aangenomen resolutie.9 Aan dit standpunt lag 
een bijbelse motivering ten grondslag. De resolutie vloeide voort uit het rapport 
van de commissie-Idenburg, die had geconcludeerd dat op grond van onderzoek 
van de Bijbel ‘God als regel de (…) deelneming [van vrouwen] aan het politieke le-
ven (…) niet wil’.10

De chu werd in 1908 opgericht onder leiding van de staatsrechtgeleerde Alexan-
der Frederik de Savornin Lohman. Lohman had al eerder, in 1898, een partij opge-
richt na zijn breuk met Kuyper, met wie hij tot 1894 leiding aan de arp had gege-
ven. De opvatting van de chu over het kiesrecht werd in 1908 neergelegd in artikel 
20 van het beginselprogram. Het sprak geen voorkeur uit voor het gezinshoofden-
kiesrecht (zoals onder meer de arp) en verwierp algemeen kiesrecht voor mannen 
en vrouwen niet.11 In de chu zetten leden van de Nederlandse Hervormde Kerk de 
toon en werden vrouwen vanaf het begin geaccepteerd.12 Volgens Lohman bood de 

8  Post, In strijd met de roeping der vrouw, 69; H.W. von der Dunk, Conservatisme (Bussum, 1976), 121-122; 
G. van Klinken, Actieve burgers. Nederlanders en hun politieke partijen 1870-1918 (Amsterdam, 2003), 149.
9  H.S.S. Kuyper, ‘De antirevolutionaire vrouw en het staatkundig leven’, in: H. Colijn e.a, Schrift en historie. 
Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire Partij 1878-1928 (Kampen, 1928), 
347-355; 351.
10  Commissie Idenburg, Rapport der Commissie ingesteld door de Deputatenvergadering van 13 April 1920 in-
zake de houding door de Antirevolutionaire partij in te nemen ten opzichte van het zoogenaamde passieve vrou-
wenkiesrecht (Amsterdam, 1921), 49. Dit rapport maakt onderdeel uit van het Rapport van de Commissie inzake 
het vraagstuk van de verkiesbaarheid van de vrouw voor de vertegenwoordigende politieke lichamen (Den Haag, 
1950), 28-55.
11  Post, In strijd met de roeping der vrouw, 95; H. van Spanning, De Christelijke-Historische Unie (1908-1980), 
deel 1 (Leiden, 1988), 1, 121 en 124. 
12  A.F. de Savornin Lohman, Onze Constitutie (Utrecht, 1926), 501-505; Van Spanning, De Christelijke-Histo-
rische Unie.
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Bijbel op dit punt geen richtlijnen. Hij poneerde in zijn Onze Constitutie dat het 
kiesrecht een vraag naar doelmatigheid was. De beantwoording ervan kon naar tijd 
en plaats verschillen.13 In 1922 schreef hij dat hij het vrouwenkiesrecht noodzake-
lijk achtte; ‘de hulp, de wijsheid, het natuurlijk instinct’ van de vrouw was onmis-
baar.14 

Het hoofdbestuur van de chu stimuleerde de vrouwen uit de eigen achterban om 
politiek bewust en actief te worden.15 De chu kreeg al in 1922 haar eerste vrouwe-
lijke vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. De vertegenwoordiging van christe-
lijk-historische vrouwen in politieke organen nam daarna wel toe, maar bleef tot-
dat de Unie in het cda opging beperkt. Bij de arp duurde het overigens tot 1963 
voordat een vrouw haar intrede deed in de Tweede Kamer, nadat de partij tien jaar 
eerder had besloten dat vrouwen bij uitzondering gekandideerd mochten wor-
den. Daar was trouwens een jarenlange discussie aan voorafgegaan. De arp had tot 
1973 nooit meer dan één vrouwelijk Tweede Kamerlid. Via tussentijdse opvolging 
kwam in dat jaar de tweede vrouw in de fractie. In de Eerste Kamer had namens 
deze partij nooit een vrouw zitting. 

Als gevolg van een breuk in de kerkelijke (gereformeerde) achterban van de arp, 
werd in 1948 een nieuwe partij opgericht, het gpv. Deze jonge partij was druk met 
onderwerpen die voor haar bestaansrecht belangrijk waren. Aan het vrouwenkies-
recht werd geen aandacht besteed; in het beginselprogram kwam het niet voor.16 
Voor het eerst in 1966 sprak de partijleiding uitdrukkelijk uit dat vrouwen in de 
partij zouden moeten meedoen.17 Een concrete aanleiding was er niet, maar de par-
tijleiding onderkende hoe de vrouw emancipeerde in de maatschappij en bij andere 
politieke partijen. Ondanks deze positieve opstelling duurde het tot 1989 voordat 
deze relatief kleine partij haar eerste vrouwelijke vertegenwoordiger in de gemeen-
teraad kreeg. Naar aanleiding van de discussie binnen de sgp over de positie van de 
vrouw sprak de partijleider van het gpv in 1985 in het openbaar zijn afkeuring uit 
over het standpunt van het hoofdbestuur van de sgp.18

In 1975 werd nog een orthodox-protestantse partij opgericht, de rpf – onder 
meer als reactie op de inmiddels progressief geworden opstelling van de arp en de 
naderende komst van het cda. Vrouwen waren in de Federatie nadrukkelijk wel-
kom. De rpf stond ver van de sgp af in haar acceptatie van een politieke rol voor de 

13  De Savornin Lohman, Onze Constitutie (Utrecht, 1920), 370-371.
14  A.F. de Savornin Lohman, in: De Nederlander, 3 juni 1922.
15  Marcel ten Hooven en Ron de Jong, Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie 1908-1980 (Amster-
dam, 2008), 171.
16  C. Sol, ‘Partij van vrijgemaakte mannenbroeders. Een geschiedenis van het gpv, 1945-1963’, in: R. Kuiper en 
W. Bouwman (red.), Vuur en vlam. De organisatie van het vrijgemaakt-gereformeerde leven 1944-1994 (Am-
sterdam 1998), 11-56.
17  G. Veurink, ‘Onze propaganda (iv). Onze vrouwen en het g.p.v.’, in: Ons Politeuma, 5 november 1966, 172.
18  G.J. Schutte, ‘Haar stem of haar talenten?’, in: Ons Burgerschap, 20 april 1985, 49-50. Het proefschrift van 
Ewout Klei, ‘Klein maar krachtig, dat maakt ons uniek’. Een geschiedenis van het Gereformeerd Politiek Ver-
bond, 1948-2003 (Amsterdam, 2011) bevestigt dat het thema ‘vrouw’ bij het Verbond niets te maken had met de 
identiteit van de partij: hij besteedt er geen aandacht aan.
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vrouw. In het partijorgaan Nieuw Nederland verscheen in 1978 een artikel dat een 
pleidooi inhield voor het participeren van de vrouw in de politiek.19 Toch kwam in 
de tweede helft van de jaren negentig aan het licht dat over de positie en de rol van 
de vrouw verschillend werd gedacht. Politieke participatie van de vrouw werd door 
sommigen gestimuleerd, maar door anderen afgekeurd.20 Niettemin was de hou-
ding tegenover de vrouw een van de punten waarop de rpf zich van de staatkundig 
gereformeerden onderscheidde, als gevolg van een overheersend modernere uitleg 
van de Bijbel. Met deze koers zou de Federatie kiezers bij de sgp weglokken. Haar 
electorale succes beïnvloedde de sgp onmiskenbaar en zette druk op het staatkun-
dig gereformeerde vrouwenstandpunt, zoals hieronder nog zal worden toegelicht. 
Het gpv en de rpf gingen in 2000 samen in de ChristenUnie.

In 1980 gingen arp en chu met de kvp op in het cda. De houding van de nieu-
we partij was wat tweeslachtig ten aanzien van de politieke participatie van vrou-
wen. In de lijn van zijn confessionele voorgangers ging het cda uit ‘van een zeker 
verschil in aard en visie tussen mannen en vrouwen’. De ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in het partijkader stond in de jaren tachtig op de agenda, maar dat was 
vooral om publicitaire en electorale overwegingen. Niet zozeer in het kader van de 
wens om het vrouwelijk electoraat aan te spreken, maar meer in het algemeen als 
onderdeel van een moderner imago kwam de vertegenwoordiging van vrouwen aan 
de orde. Het cda voerde vanaf het eind van de jaren tachtig een vrouwenemancipe-
rend beleid.21

De sgp als radicale variant van de arp

Bij de grondwetsherziening van 1917 werd ook de evenredige vertegenwoordiging 
voor de Tweede Kamer ingevoerd. Dit maakte het voor een kleine politieke partij 
gemakkelijker om zetels te verwerven dan onder het districtenstelsel. De predikant 
Gerrit Hendrik Kersten, de oprichter van de sgp en haar eerste voorzitter, drukte 
zich beginselvast uit en stelde dat de arp haar principes verzaakte. Vooral de op-
stelling van deze partij in het kiesrechtdebat stimuleerde de jonge predikant een 
nieuwe partij op te richten. Feitelijk ging Kersten aan de haal met het standpunt dat 
Kuyper tot in de jaren tien van de twintigste eeuw had verdedigd en dat de arp om 
politieke redenen had losgelaten. In het Program van beginselen dat de sgp in 1918 
vaststelde, luidde artikel 12: ‘Haar gezag oefent de Overheid onder medewerking 
van het volk. Die medewerking wordt verkregen door het kiesrecht zooveel moge-
lijk allen kringen van ons volk toe te kennen.’ In artikel 13 wees de partij het stem-
men door de vrouw al af: ‘Vrouwenkiesrecht strijdt met de roeping der vrouw’. 

19  ‘De vrouw in de rpf’, in: Nieuw Nederland, maart 1978, 8-10.
20  Remco van Mulligen, Radicale protestanten. Opkomst en ontwikkeling van de EO, de EH en de ChristenUnie 
en hun voorlopers (1945-2007) (Amsterdam, 2014), 291-292.
21  H.L.J. van de Velde, Vrouwen van de partij. De integratie van vrouwen in politieke partijen in Nederland 
(1919-1990) (Leiden, 1994), 103-124.
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Nadat in 1919 het actief vrouwenkiesrecht daadwerkelijk was ingevoerd, nam de 
algemene vergadering van afgevaardigden van de kiesverenigingen in augustus 1919 
volgens het verslag de volgende motie aan:

De St. Geref. Partij, van oordeel dat het vrouwenkiesrecht in strijd is met de roeping der 
vrouw, door God haar in Zijn Woord aangewezen, en dat het gebruik van de bevoegdheid 
in de politiek gevaar oplevert, straks ook voor de kerk, besluit niet mede te werken a/h op-
wekken en vergaderen der vrouw in kiesvereenigingen, doch integendeel, de vrouw aan te 
sporen zich te onthouden van het gebruik te maken van haar kiesrecht, ook al wordt ons 
stemmental in verhouding kleiner dan dat van andere partijen, wijl doch niet de overwin-
ning ons hoogste doel is als wel de zuivere openbaring van ons beginsel.22

In lijn met deze uitspraak voegde de partij aan artikel 11 van het Program van Be-
ginsel toe: ‘De Staatkundig Gereformeerde Partij staat een organisch kiesrecht 
voor, dat rekening houdt met het gezin als cel der samenleving’. Impliciet opteerde 
dit artikel voor het huismanskiesrecht.

Toch wil dit niet zeggen dat de achterban van de sgp op één lijn zat. Ondanks 
deze uitspraak van de algemene vergadering en ondanks het beginselprogram blijkt 
uit het verslag van de algemene vergadering in augustus 1920 dat in de partij ondui-
delijkheid, en ook verdeeldheid, heerste over het actieve vrouwenkiesrecht. De in-
gekomen vragen hadden namelijk vooral hierop betrekking. De kiesvereniging te 
Zeist: ‘Moeten onze vrouwen hun stem uitbrengen en hoe moeten zij daartoe op-
gewekt worden?’ Het Zeeuwse Aagtekerke: ‘Op welke Bijbelsche gronden moeten 
wij het vrouwenkiesrecht veroordeelen?’ Twello: ‘Wat moeten onze vrouwen, nu 
het vrouwenkiesrecht er is, doen, stemmen of niet?’ Partijvoorzitter Kersten rea-
geerde met een tegenvraag: of er iemand meende dat de vrouw in Kamers, Staten of 
gemeenteraden een plaats mocht innemen. In het verslag stond: ‘Vanzelf niemand. 
’t Was echter het actieve Kiesrecht, dat veel stof tot bespreking gaf’. De kiesvereni-
ging Aagtekerke gaf zich niet gewonnen en wilde op de verliezen letten, die zou-
den geleden worden als de vrouwen niet meestemden. De bijbelse argumenten om 
dit kiesrecht te verwerpen, waren volgens deze kiesvereniging trouwens niet echt 
duidelijk. Voor Kersten was dit echter wel zo. Aan het begin van de vergadering 
had hij in zijn toespraak zijn visie uitdrukkelijk uitgesproken: met een beroep op 
de Bijbel had hij het vrouwenkiesrecht veroordeeld. In het Paradijs was de vrouw 
onder de man gesteld; hij zag dit als onderdeel van de ‘scheppingsorde’. Het ideaal 
voor de vrouw trof Kersten aan in de Bijbel, in Spreuken 31. De aldaar beschreven 
deugdzame vrouw bouwde haar huis niet door deel te nemen aan het publieke le-
ven en haar tijd te steken in allerlei vergaderingen. Deze vrouw stond aan de privé-
kant van het leven. Haar man was bekend in de poort, de plaats waar het hart van 
het publieke leven klopte. Volgens de beginselen van Gods Woord was daarom 
vrouwenkiesrecht in strijd met de roeping van de vrouw. Ten slotte sprak de verga-
dering met algemene stemmen uit: ‘Vrouwenkiesrecht, zoowel het passieve als ac-
tieve, is in strijd met de roeping der vrouw’.

22  Notulen algemene vergadering 5 augustus 1919, in: partijarchief sgp, Nationaal Archief (na), nr. 2.19.203.
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Hoe het in 1922 bij de eerste Tweede Kamerverkiezingen zou gaan waaraan de 
sgp zou deelnemen, was onzeker. De partij bleef intern verdeeld. Op de algemene 
vergadering in april stelde de kiesvereniging uit het Zeeuwse Domburg het nood-
zakelijk te vinden dat vrouwen hun stem uitbrachten. De vergadering sprak echter 
toch weer met algemene stemmen uit het vrouwenkiesrecht te verwerpen. Was dat 
omdat wat Kersten had gezegd, toch indruk had gemaakt? Hij had de vergadering 
geopend met erop te wijzen dat Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw 
een christelijke natie was geweest. Toen stelden ‘onze vaderen’, zo betoogde hij, 
zich in het staatkundig en maatschappelijk leven onder de heerschappij van de ‘Ko-
ning der koningen’, dus van God. Daarom mocht de sgp geen duimbreed wijken, 
zij moest onbeweeglijk staan bij het beginsel. Overigens had de houding van Ker-
sten ondanks zijn beginselvaste uitspraken iets ambivalents. Door mede de vrou-
wenstemmen te accepteren verwierf hij in 1922 zijn begeerde Kamerzetel. Althans, 
zo werd het in de partij beleefd. Op de algemene vergadering in april 1923 vroeg 
de kiesvereniging Vlissingen of op bijbelse gronden het vrouwenkiesrecht wel kon 
worden veroordeeld. Kersten volstond met een verwijzing naar zijn artikelen in De 
Banier. Dit antwoord bevredigde de afgevaardigden niet, want de notulen vermeld-
den: ‘Vlissingen werpt den Voorz. voor de voeten, dat hij er met de vrouwen inge-
komen is’.23 

Tot in het hoofdbestuur van de sgp bestond verdeeldheid. Wie het niet met Ker-
sten eens was, was de predikant Pieter Zandt. Hij was in 1923 op verzoek van Ker-
sten lid van het hoofdbestuur geworden. In 1925 kwam hij in de Tweede Kamer, 
naast de partijvoorzitter. Zandt deelde het partijstandpunt niet: hij was geen tegen-
stander van het actief vrouwenkiesrecht. Dat kon ook moeilijk anders, want zijn 
eigen vrouw ging stemmen.24 Zandt was predikant in de Nederlandse Hervormde 
Kerk, waar milder werd gedacht over het vrouwenkiesrecht dan in het kerkgenoot-
schap waar Kersten toe behoorde, de Gereformeerde Gemeenten. In het openbaar 
heeft Zandt nooit van een meningsverschil met Kersten willen weten. Hij volgde 
na de Tweede Wereldoorlog Kersten op als partijvoorzitter. Zandt schreef toen dat 
de leden, vrienden en voorstanders van de sgp alle krachten dienden in te spannen: 
‘Geen kiezer blijve thuis. Het kan op de laatste stem aan komen’. De oproep was 
duidelijk: de sgp kon ook geen vrouwenstem missen.25 Dit was een ander geluid 
dan dat van Kersten, die altijd had gezegd dat het niet om het aantal stemmen ging, 
maar om het beginsel. Al veel eerder, in de loop van de jaren twintig, was de discus-
sie binnen de sgp over het stemmen door de vrouw doodgebloed.

23  Notulenboek algemene vergaderingen sgp, in: partijarchief sgp.
24  Post, In strijd met de roeping der vrouw, 170-173, 204; W. Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 
1918-1948. Een bibliocratisch ideaal (Houten, 1990), 91-92; A.A. van der Schans, Kuyper en Kersten. IJveraars 
voor herkerstening van onze samenleving (Den Haag/Leiden, 1992), 113.
25  De Banier, 10 mei 1946.
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Modernisering van de partij vanaf de jaren zestig

In 1961 overleed partijvoorzitter Zandt. Hij werd opgevolgd door de predikant 
Hette Abma. De sgp kreeg onder diens bewind te maken met tweespalt over de 
identiteit van de partij: een op vernieuwing gerichte linkervleugel stond tegenover 
een conservatieve rechtervleugel. Het kiesrecht voor de vrouw was een van de on-
derwerpen in dit conflict. Abma stond voor de taak de kwestie van het vrouwen-
kiesrecht op te lossen en eenheid in de partij te smeden, terwijl de partij kiezers 
verloor. De rechterflank organiseerde zich in 1977 in de Landelijke Stichting tot 
Handhaving van de Staatkundig Gereformeerde Beginselen. Zij wist zich gesteund 
door het kerkblad De Wachter Sions, dat het hoofdbestuur van de sgp kritiseerde. 
Het hoofdbestuur had volgens het kerkblad beweerd dat het niet consequent was 
de vrouw uit te sluiten van de politiek, wanneer de meisjes wel voortgezet onder-
wijs volgden en studeerden. Gods Woord kende de vrouw echter een andere plaats 
toe dan in de regering van het land, de staatkunde en het politieke bedrijf, aldus De 
Wachter Sions.26 

De rechterflank maakte zich niet voor niets zorgen. Op de algemene vergadering 
in februari 1982 vroegen de kiesverenigingen van Den Haag en Scheveningen om een 
vernieuwing van het standpunt van de partij over het actieve vrouwenkiesrecht. Ver-
der stemmenverlies moest bovendien worden voorkomen. Wat dat concreet inhield, 
werd niet gezegd. De sgp ging electoraal achteruit, terwijl haar voornaamste concur-
rent, de rpf, groeide. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in september 1982 leed de 
partij opnieuw verlies. Het Reformatorisch Dagblad, de krant van de achterban van 
de sgp, schreef dat de sgp er goed aan deed zich te bezinnen op de neergaande lijn.27 
Het was in ieder geval niet zo dat de staatkundig gereformeerde vrouwen relatief 
vaker thuis bleven. Uit analyses bleek dat alle christelijke partijen meer vrouwelijke 
dan mannelijke kiezers hadden, variërend van 54 tot 57%. Voor de sgp was dat 56 
procent.28 Zij onderscheidde zich op dit punt dus niet (meer) van de andere partijen. 

Naar aanleiding van de teleurstellende verkiezingsuitslag schreef partijvoorzit-
ter Abma in het partijorgaan dat de sgp stemmen was kwijtgeraakt aan de rpf en 
dat de partij haar grip op de jongeren dreigde te verliezen.29 Hij nam het op voor de 
vrouwen die gingen stemmen en verweet zijn partij een inconsequente houding.30 
Voor hem was de tijd rijp om het partijstandpunt te moderniseren. Abma voelde 
goed aan wat er leefde in de achterban van de sgp, zo bleek uit onderzoek dat was 
uitgevoerd onder de natuurlijke achterban van de sgp (de ‘bevindelijk gereformeer-
den’), door Chris Janse, de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Hier-
uit viel af te leiden dat de sgp op een zeker moment de vrouw in de partijorganisatie 
en in de politiek zou kunnen accepteren. 

26  De Wachter Sions, 28 juni 1979.
27  Reformatorisch Dagblad, 9 september 1982. 
28  Reformatorisch Dagblad, 11 september 1982.
29  De Banier, 1 oktober 1982.
30  De Banier, 9 december 1982.
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Janse wees erop dat als gevolg van de tweede emancipatiegolf over heel de linie 
in de samenleving ‘het primaat van de man [werd] doorbroken’, een ontwikkeling 
die de bevindelijk gereformeerden onder druk zette.31 Hun cultuur botste met de 
dominante seculiere cultuur, maar een zich terugtrekken in een zelf gekozen isole-
ment kon volgens hem de oplossing niet zijn. Een aanzienlijk deel van de bevinde-
lijk gereformeerden wilde ondanks dit spanningsveld maatschappelijk betrokken 
en actief zijn, onder meer in de politiek. Dat vereiste overleg en afstemming met an-
dersdenkenden, en dit beïnvloedde hun specifieke kenmerken als minderheid. Dit 
proces van assimileren werd versterkt door de moderne massamedia. Deze aanpas-
sing kon gevolgen hebben voor formele sgp-standpunten, zo meende Janse. In de 
eerste plaats betrof dit het actieve vrouwenkiesrecht. Volgens hem werd de afwij-
zing hiervan, zoals die in het beginselprogram was vastgelegd, door velen in de par-
tij – in het bijzonder de jongeren – niet meer heel serieus genomen.32 

Janse’s onderzoek bevestigde de feitelijke acceptatie van het actieve vrouwen-
kiesrecht door de overgrote meerderheid van de sgp-achterban. Veel opmerkelij-
ker was wat hij constateerde over het passieve kiesrecht en het meedoen van vrou-
wen in het politieke domein: 

Het stellen van vrouwelijke kandidaten voor het Parlement, de Provinciale Staten of de ge-
meenteraden was door de sgp vanouds afgewezen (…) en is tot op heden – althans publie-
kelijk – geen punt van discussie. Toch bleek bij onze enquête dat een belangrijk deel van de 
ondervraagde ouders die sgp stemden of zelfs lid waren van deze partij, daar geen overwe-
gende bezwaren tegen hadden (d.w.z. tegen kandidaatstelling van vrouwen, hp). Bijna de 
helft van de ondervraagde ouders (46,3 procent) was het met de hun voorgelegde uitspraak 
eens (‘Principieel gezien is tegen een vrouwelijk kamerlid geen doorslaggevend bezwaar 
in te brengen.’) Bij de leerlingen was dat ruim de helft (54,5 procent). Daar was slechts een 
klein deel (20,3 procent) principieel tegen een vrouwelijk kamerlid. Onder de ouders die 
op de sgp zouden stemmen was een relatieve meerderheid tegen vrouwelijke kamerleden 
(46,8 tegen 41,4 procent). Onder de leerlingen die op de sgp zouden stemmen was een re-
latieve meerderheid er juist voor (48,4 tegen 29,9 procent).33 

Duidelijk was dat in ieder geval een deel van de achterban van de sgp zich in zijn 
opvattingen aanpaste aan de samenleving waarvan het deel uitmaakte. Janse conclu-
deerde dat er bij de sgp-kiezers en -leden een ‘vrij grote discrepantie’ bleek te be-
staan tussen hun opvattingen en het officiële standpunt dat de partij sinds jaar en 
dag innam.34 Op een zeker moment zou er een correctie moeten plaatsvinden, naar 
de ene of naar de andere zijde.

31  C.S.L. Janse, Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevin-
delijk gereformeerden (Houten, 1985), 160.
32  Janse, Bewaar het pand, 252-253.
33  De enquête is in 1981 gehouden onder ouders en leerlingen van een aantal onderwijsinstellingen van bevinde-
lijk gereformeerde signatuur. Het citaat is afkomstig uit: Janse, Bewaar het pand, 252-253.
34  Ibidem, 253.
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Standpunt actief vrouwenkiesrecht herzien

Op de algemene vergadering in februari 1982 zegde het hoofdbestuur toe een com-
missie ‘de plaats van de vrouw’ te laten onderzoeken. Deze commissie produceer-
de twee nota’s die in 1984 verschenen; de ene was theologisch van aard, de andere 
richtte zich op het beginselprogram van de sgp. Deze tweede nota bevatte een voor-
stel voor een nieuwe versie van de relevante artikelen 11 en 12. In het hoofdbestuur 
drong Abma aan op spoed bij het wijzigen van deze artikelen. Dat was niet zo-
zeer vanwege de aanvallen van binnen de partij maar van buitenaf. Fractievoorzit-
ter Henk van Rossum, die ook aanwezig was, deelde mee dat tijdens een door hem 
ontketend interruptiedebat in de Tweede Kamer PvdA-leider Joop den Uyl, ‘klein 
rechts’ (dat wil zeggen de sgp, het gpv en de rpf) a-democratisch had genoemd, 
waarbij hij letterlijk had geciteerd uit het staatkundig gereformeerde verkiezings-
program en -beginselprogram. Althans: volgens Van Rossum had Den Uyl dit ge-
daan, want dit blijkt niet uit het Kamerverslag. Den Uyl had wel kritiek geleverd 
op een beroep op bijbelteksten die hij strijdig achtte met het volwaardig laten func-
tioneren van het gelijkheidsidee dat volgens hem aan onze democratie ten grond-
slag lag. Het sgp-vrouwenstandpunt had hij echter niet genoemd.35 Maar volgens 
Van Rossum had Den Uyl gedreigd de sgp te zullen aanvallen zodra de Wet gelijke 
behandeling zou zijn aangenomen. Handhaving van de bestaande tekst van de arti-
kelen 11 en 12 zou volgens de fractievoorzitter dan zeker niet meer mogelijk zijn.36 

Vanaf het najaar van 1984 waren de kiesverenigingen in de gelegenheid op de no-
ta’s en de wijziging van het beginselprogram te reageren. Het was de bedoeling van 
het hoofdbestuur dat de partij in 1985 zijn standpunt zou bepalen. De verdeeldheid 
in de partij bleek echter groot te zijn. De commissie bereidde ondertussen een alge-
hele herziening van het beginselprogram voor, wat extra tijd kostte. Daarbij ging de 
commissie behoedzaam te werk om onenigheid in de partij te voorkomen.

In 1989 hield de partij drie huishoudelijke vergaderingen om het beginselpro-
gram opnieuw vast te stellen. Al op de eerste vergadering kwam het nieuwe ar-
tikel 10 over het kiesrecht (ter vervanging van de oude artikelen 11 en 12) aan de 
orde. Nadat de rechtervleugel dit had afgewezen, werd op de derde vergadering 
van 25 november een compromistekst aanvaard. Dit luidde: ‘De opvatting van het 
vrouwenkiesrecht, voortkomend uit een revolutionair emancipatiestreven, strijdt 
met de roeping van de vrouw. Dat laatste geldt ook voor het zitting nemen van 
de vrouw in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke. De 
vrouw zij in haar eigen consciëntie overtuigd of zij haar stem kan uitbrengen met 
inachtneming van de haar door God gegeven plaats.’ Het nieuwe artikel 10 on-
derscheidde twee motieven dat de vrouw ging stemmen. Het feministische motief 
werd afgewezen, maar het keurde wel het stemmen door de vrouw goed als zij dit 
in haar geweten kon verantwoorden voor God. 

35  Handelingen Tweede Kamer, 1984-1985, 353.
36  Notulen hoofdbestuur sgp, 12 oktober 1984, in: partijarchief sgp.
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Over die uitkomst was niet iedereen positief. Een lid van de commissie die de 
wijziging van het beginselprogram had voorbereid, schreef dat duidelijk was hoe 
zeer de partij afstand had genomen van de vroegere voormannen. De afwijzing van 
het actief vrouwenkiesrecht werd niet langer als een identiteitskwestie gezien. De 
sgp was de weg van de arp gegaan. Het motief dat artikel 10 goedkeurde, was een 
modern criterium. Het artikel was bovendien niet consequent. Want als een vrouw 
een beroep op haar geweten kon doen om te stemmen, waarom mocht zij dat dan 
niet om zich door de sgp te laten verkiezen? Bij de afwijzing van beide soorten 
vrouwenkiesrecht ging het toch om dezelfde bijbelteksten? Dat waren teksten die 
ook al door Kuyper (arp) en Kersten waren gebruikt.37

Bijbelteksten over de positie van de vrouw

De afwijzing van vrouwenkiesrecht door de arp en sgp werd gebaseerd op teksten uit de 
Bijbel die tot uitdrukking zouden brengen dat de man regeert en de vrouw zich laat rege-
ren door de man. De man is het hoofd, en de man voert heerschappij over de vrouw. Enkele 
kernteksten zijn de volgende:

Genesis 3:16b: Tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben

1 Korinthe 11:3a: Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is van iedere man, en de 
man het hoofd der vrouw

1 Petrus 3:1a: Evenzo gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig

Het partijlidmaatschap van de vrouw

Intussen had zich een nieuwe kwestie aangediend die de sgp bezighield: het partij-
lidmaatschap van vrouwen. Kersten en andere voormannen hadden zich uitdruk-
kelijk gekeerd tegen het lidmaatschap van de vrouw van de lokale kiesverenigingen, 
terwijl van elke andere politieke partij vrouwen lid konden worden. In de sgp-logi-
ca was het stemmen door een vrouw nog het minst bezwaarlijk, want dat kon zij ‘in 
stilheid’ doen, zonder haar natuur ontrouw te worden en haar roeping te verzaken. 
Deelnemen aan vergaderingen van een kiesvereniging en aan de besluitvorming van 
de partij, in het bijzonder over de kandidatenlijsten voor verkiezingen, ging een 
stap verder. In de visie van de oprichters van de partij kon dat echt niet. De sgp-
vrouw emancipeerde echter en de partij werd in de Nederlandse politiek en samen-
leving steeds uitzonderlijker in haar exclusief mannelijk functioneren. 

In 1983 meldde zich voor het eerst een vrouw aan om lid te worden van de sgp. 
De Haagse W. van Donge-van Bezooijen schreef het hoofdbestuur dat zij zich had 
aangemeld bij de plaatselijke sgp-kiesvereniging, maar dat die haar had geweigerd 

37  P. van de Breevaart, in: Reformatorisch Dagblad, 31 december 1989.
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omdat zij vrouw was. De besluitvorming hierover verliep rommelig, maar het re-
sultaat was dat de Haagse kiesvereniging begin 1985 twee vrouwelijke leden telde; 
de andere was Riet Grabijn-van Putten.38 Bij twee andere kiesverenigingen werden 
in diezelfde tijd vier (Schoonhoven) en twee (Groningen) vrouwen lid. Dit bleef 
binnen de partij niet onopgemerkt. Op de algemene vergadering in februari 1987 
informeerde een kiesvereniging naar het lidmaatschap van vrouwen. Het hoofd-
bestuur zei dat het nog datzelfde jaar een standpunt wenste in te nemen, maar ver-
zweeg dat het in 1983 reeds een positief besluit had genomen naar aanleiding van 
de vraag van Van Donge-van Bezooijen. Een publieke standpuntbepaling van het 
hoofdbestuur bleef uit, waarna op de algemene vergadering in februari 1988 ver-
scheidene kiesverenigingen opnieuw informeerden. Het antwoord luidde dat het 
hoofdbestuur eerst de herziening van het beginselprogramma wilde afronden.39

Aan het einde van 1989 duurde de beraadslaging over het vrouwenlidmaatschap 
inmiddels bijna zeven jaar, terwijl een oplossing nog niet in zicht was. De rechter-
flank was zich gaan roeren. Zij kon zich beroepen op de partijtraditie en het stand-
punt dat was ingenomen door de voormannen in de beginperiode van de sgp. Voor 
een partij met een conservatieve inslag was dit een belangrijk gegeven. Tegelijker-
tijd was het een feit dat de vrouwelijke achterban emancipeerde en dat mannen 
anders waren gaan denken over de positie van de vrouw. Daaruit was de officiële 
goedkeuring van het actieve kiesrecht voor de vrouw voortgevloeid. Het hoofdbe-
stuur – dat zelf ook verdeeld was – slaagde er niet in leiding te geven aan de opinie-
vorming in de partij, doordat het zijn eigen standpuntbepaling voor zich uit schoof. 
Het werd daarbij gehinderd door de interne discussie over het actief kiesrecht voor 
de vrouw, die pas eind 1989 formeel werd afgerond met de formele aanvaarding 
daarvan. Een ontwikkeling die invloed kon gaan uitoefenen op het partijstandpunt 
ten aanzien van het vrouwenlidmaatschap was de sterke groei van de aan de sgp ge-
lieerde jongerenorganisatie, waarin meisjes en jonge vrouwen volop meededen. 

Waren er in de jaren tachtig meningsverschillen over de positie van de vrouw, in 
de jaren negentig zou om de vrouw een ware strijd in de sgp woeden. Het hoofd-
bestuur kwam in augustus 1991 eindelijk met zijn standpunt naar buiten. Het wees 
het lidmaatschap van de vrouw van de kiesvereniging af, omdat deze organisatie 
een belangrijk middel was voor het georganiseerd uitoefenen van invloed op de 
politiek. Het regeerambt behoorde niet tot de roeping van de vrouw. Het hoofd-
bestuur vertrouwde erop dat, indien een kiesvereniging een andere lijn volgde, die 
daarop zou terugkomen. Verder benoemde het hoofdbestuur in april 1992 een 
commissie die een nader advies moest uitbrengen. Deze commissie ontwikkelde 
enkele modellen voor de betrokkenheid van de vrouw bij de partij en al dan niet een 
partijlidmaatschap, waarover de algemene vergadering in januari 1993 een besluit 
nam. De uitkomst was dat ruim negentig procent van de kiesverenigingen tegen het 
lidmaatschap van de vrouw stemde. 

38  Zij verwierf nationale bekendheid en heeft haar ervaringen met de sgp beschreven in: Riet Grabijn-van Put-
ten, Ik wil het gewoon vertellen (Zoetermeer, 1996).
39  Correspondentie hoofdbestuur sgp, in: partijarchief sgp.
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De linkerflank van de partij legde zich hier niet bij neer. De uit haar midden ge-
vormde werkgroep Bouwen publiceerde een open brief, ondertekend door pro-
minente sgp’ers en predikanten om tegen de afwijzing te protesteren. Niettemin 
stuurde het hoofdbestuur een brief aan de partijleden met overwegingen en voor-
stellen voor de huishoudelijke vergadering in september 1993, waarin het op grond 
van de uitslag van januari de volgende aanpassing van artikel 5 van de statuten 
voorstelde: ‘Door een plaatselijke kiesvereniging kunnen als lid worden toegelaten 
mannen (…).’40

Daarop zette een drietal juristen in een artikel in Trouw uiteen dat de sgp ver-
volgd kon worden, als de partij de voorstellen van het hoofdbestuur overnam. Zij 
wezen op artikel 1 van de ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ uit 
1948, waarvan de eerste zin luidde: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardig-
heid en rechten geboren’. Bovendien was Nederland partij bij internationale ver-
dragen die de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen voorschreven. Het meest 
expliciete artikel was artikel 7 sub c van het Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen van 1979. De juristen meenden dat dit arti-
kel de minister van Justitie zou verplichten om in te grijpen, indien de voorgestel-
de statutenwijziging van de sgp doorgang vond.41 Overigens was het hoofdbestuur 
van de sgp zich bewust van de consequenties van de voorgestelde statutenwijzi-
ging. In een interne notitie (van 2 september 1993) werd gewezen op mogelijke ju-
ridische en bestuurlijke gevolgen. Voor zover het hoofdbestuur bekend was, had 
de vrouwenbeweging al twee aanklachten tegen de sgp ingediend op basis van de 
anti-discriminatiebepalingen in het Wetboek van Strafrecht. Het Clara Wichmann 
Instituut stelde zich daarbij ondersteunend op. Het Openbaar Ministerie liet weten 

de definitieve beslissing van de partij af te 
wachten.42

Nooit eerder had een kwestie de sgp 
zo beroerd. Het resultaat van de besluit-
vorming op de huishoudelijke vergade-
ring in september 1993 was daardoor on-
helder. De uitkomst hield niet in dat in de 
statuten werd vastgelegd dat alleen man-
nen lid konden worden, terwijl de partij 
wel had besloten dat het lidmaatschap de 
vrouw niet toekwam. De verhoudingen 
binnen het hoofdbestuur en de uitkomst 
van deze vergadering waren voor domi-

40  De brief d.d. 22 juli 1993 werd gericht ‘Aan alle leden …’ en tevens gepubliceerd in De Banier, 29 juli 1993.
41  H. Huisman, M. Kroes en M. Oosterhagen, ‘Als sgp vrouwen uitsluit moet minister ingrijpen’, in: Trouw, 31 
juli 1993.
42  P. Lucardie, I. Noomen en G. Voerman, ‘Kroniek 1993. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van 
het jaar 1993’, in: G. Voerman (red.), Jaarboek 1993 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Gro-
ningen, 1994), 14-74; 61-62.

Riet Grabijn-Van Putten werd in de jaren 
tachtig van de twintigste eeuw een van de 
eerste vrouwelijke leden van de sgp.
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nee Wim Hovius redenen om af te treden als partijvoorzitter. De in 1986 aangetre-
den partijleider Bas van der Vlies schreef in De Banier dat er een oplossing gevon-
den moest worden voor de ‘substantiële betrokkenheid van de vrouw’.43

In deze periode ging de sgp in electoraal opzicht achteruit; eerst bij de gemeen-
teraadsverkiezingen in maart 1994 en daarna bij de Tweede Kamerverkiezingen in 
mei. De partij zakte van 1,9 naar 1,7 procent, een gevoelig verlies. Ze verloor haar 
derde Kamerzetel die zij had sinds 1956. Het hoofdbestuur benoemde evenals in 
1982 een commissie Onderzoek Stemmenverlies. Het christelijke opinieblad Koers 
kopte: ‘sgp in verwarring na zetelverlies’. De meest stabiele partij van Nederland 
en ijkpunt voor opiniepeilers, dat wás de sgp, totdat zij een Kamerzetel verloor. 
Was dat als gevolg van de vrouwendiscussie? Of was het de secularisatie die de sgp 
parten speelde? De uitslag werd beleefd als een historisch dieptepunt. Diverse geïn-
terviewden noemden het vrouwenstandpunt als oorzaak, zoals de voorlichter van 
de Tweede Kamerfractie, Menno de Bruyne: ‘Direct na de huishoudelijke verga-
dering in september 1993 dachten we al dat dit besluit ons een zetel zou kosten’.44

Op de vergadering van september 1993 had de sgp besloten: ‘lidmaatschap vrou-
wen: nee, betrokkenheid vrouwen: ja’. Voor die betrokkenheid moest de partij een 
oplossing vinden. Na de zomervakantie van 1995 stelde het hoofdbestuur in een 
brief aan de kiesverenigingen voor om aan vrouwen een buitengewoon lidmaat-
schap toe te kennen, waaraan geen regeertaken waren verbonden. Vrouwen zouden 
alleen mogen meedenken en meepraten; voor vertegenwoordigende of bestuurlij-
ke functies kwamen zij niet in aanmerking. De partij was net als het hoofdbestuur 
hierover verdeeld, maar op de huishoudelijke vergadering in januari 1996 stemde 
na een uitvoerige discussie de meerderheid voor de statutenwijziging die het bui-
tengewoon lidmaatschap mogelijk maakte. De partijleiding hoopte dat dit het einde 
van een jarenlang debat betekende. Voorlopig was de discussie inderdaad stilgeval-
len; de partij was er moe van. Maar op langere termijn zou de hoop dat de rust zou 
terugkeren ijdel blijken te zijn.

Druk van buiten en van binnen op de SGP

Uit een opiniepeiling van het nipo onder de Nederlandse bevolking bleek in no-
vember 2001 dat 88 procent van de ongeveer 1000 ondervraagden het standpunt 
van de sgp over het vrouwenlidmaatschap afkeurde en slechts 4 procent er begrip 
voor kon opbrengen. Het verbod op discriminatie werd door 67 procent gesteld 
boven de vrijheid van godsdienst. Slechts 14 procent kon er begrip voor opbrengen 
dat een politieke partij zich beriep op een heilig boek. Het nipo peilde ook of de 
sgp er electoraal mee zou opschieten als zij het vrouwenstandpunt opgaf. De partij 
zou in dat geval vier zetels halen; zij had er sinds 1998 weer drie (waarvan een rest-
zetel, die zij overigens in 2002 weer verloor). De uitkomsten van het nipo-onder-

43  De Banier, 7 oktober 1993.
44  Margreet Boer en Bertus Tichelaar, ‘De sgp in verwarring na zetelverlies’, in: Koers, 27 mei 1994, 8-11.
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zoek hoefde niemand te verrassen, want de emancipatie van de vrouw in de poli-
tiek ging door. Zo was in 1994 de mijlpaal van vijftig vrouwen in de Tweede Kamer 
– een derde van het totaal – bereikt; in 2004 bedroeg het aantal vrouwen voor het 
eerst zestig.45 

De sgp had niet alleen de maatschappelijke opinie tegen zich, zij werd ook ge-
confronteerd met de dreiging van rechtszaken. In de eerdergenoemde notitie werd 
al melding gemaakt van (mogelijke) aanklachten tegen de partij. In 1997 rappor-
teerde de commissie-Groenman, de Rapportagecommissie Internationaal Verdrag 
tegen Discriminatie van Vrouwen. Zij had in opdracht van het ministerie van Socia-
le Zaken en Werkgelegenheid onderzocht hoe het vn-Vrouwenverdrag door Ne-
derland werd nageleefd. De commissie kwam tot de in haar ogen verontrustende 
conclusie dat er in Nederland nog heel wat mis was op het gebied van vrouwen-
emancipatie, zoals bij de sgp. In haar rapport Het vrouwenverdrag in Nederland 
anno 1997 schreef zij dat de overheid een einde diende te maken aan de situatie dat 
niet elke vrouw onbelemmerd toegang kon krijgen tot de sgp. Vier jaar later, in 
september 2001, riep het vn-comité ter bestrijding van discriminatie van vrouwen 
– officieel: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women (Cedaw) – op grond van het in 1989 door Nederland geratificeerde vn-
Vrouwenverdrag (van 1979) de Nederlandse regering op ‘met spoed’ een eind te 
maken aan de ongelijke behandeling van vrouwen door de sgp. De staatssecreta-
ris van Emancipatiezaken, Annelies Verstand-Bogaert, overigens lid van D66, liet 
weten dat ze niets voelde voor een wetswijziging die zou neerkomen op een ver-
bod van de sgp. De regering wilde zich terughoudend opstellen, omdat behalve het 
non-discriminatiebeginsel de klassieke vrijheden van godsdienst en vereniging in 
het geding waren.46 

In de media ontbrandde vervolgens een discussie over de wenselijkheid van het 
al dan niet aanpakken van de sgp. De vara-presentatrice Sonja Barend duidde in 
haar talkshow op televisie de sgp aan als de ‘Taliban’, dat wil zeggen, als fundamen-
talisten met een verwerpelijk standpunt.47 In juli 2002 kondigde het Proefproces-
senfonds Clara Wichmann aan dat het de sgp voor de rechter wilde dagen.48 Ook 
richtte het zich met twaalf andere organisaties in juni 2003 tot de minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk). Nederland zou zijn internationale 
verdragsverplichtingen verzaken, met als gevolg dat de sgp activiteiten kon ont-
plooien die het niet toestonden dat vrouwen volwaardig lid werden van de partij. 
Het vn-Vrouwenverdrag verplichtte de Nederlandse overheid maatregelen te tref-

45  Zie www.parlement.com/id/vh8lnhrre0zv/vrouwen_in_de_tweede_kamer (geraadpleegd op 23 januari 
2018).
46  Nederlands Dagblad, 22 september 2001.
47  Reformatorisch Dagblad, 10 oktober 2001; H.-M.Th.D. ten Napel, ‘Een Nederlandse Taliban?’, in: N.F. van 
Manen (red.), De multiculturele samenleving en het recht (Nijmegen, 2002), 151-157.
48  Het Clara Wichmann Instituut, dat in de voorgaande jaren optrad, heeft bestaan van 1987 tot 2004 en werd 
opgeheven vanwege de beëindiging van de subsidieverlening. Het was een expertisecentrum op het gebied van 
vrouw en recht en het ondersteunde het Proefprocessenfonds. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ging 
na de opheffing van het Instituut als zelfstandige organisatie verder.
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fen die de gelijke rechten van mannen en vrouwen garandeerde. Van politieke par-
tijen moest worden geëist dat zij de beginselen van gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen onderschreven en toepasten. Minister Johan Remkes antwoordde dat 
hij het bijzonder betreurenswaardig vond dat de sgp voor vrouwen uitsluitend het 
buitengewoon lidmaatschap openstelde. Het Nederlandse regeringsbeleid voldeed 
volgens hem wel aan de verplichtingen van artikel 7 van het vn-Vrouwenverdrag. 
Daarop daagde het Proefprocessenfonds samen met andere organisaties op 13 no-
vember 2003 de sgp en de Nederlandse Staat voor de rechter.

De publieke opinie, de media, rechtszaken – de externe druk op de sgp werd 
groter. Of het nu (mede) hierdoor kwam of niet, ook onder de bevindelijk gere-
formeerden was er aanzienlijke steun voor de opvatting dat vrouwen lid konden 
zijn van een politieke partij. Uit onderzoek dat het Reformatorisch Dagblad in het 
voorjaar van 2003 had uitgevoerd in zijn lezerskring, bleek dat ruim 50 procent van 
de volwassen respondenten hiervan voorstander was. Bij de jongeren ging het zelfs 
om 76 procent. Van hen vond 56 procent dat mannen en vrouwen dezelfde poli-
tieke rechten moesten hebben. In hun visie was een vrouwelijk sgp-Kamerlid niet 
uitgesloten. Van de oudere ondervraagden was 28 procent die mening toegedaan. 
Van degenen die op de sgp stemden, was van de volwassenen 41 procent voor het 
partijlidmaatschap van de vrouw, van de jongeren 63 procent. ‘Emancipatie rukt 
op in reformatorische kring’, zo luidde de kop van het artikel in het Reformato-
risch Dagblad.49 sgp-voorzitter Wim Kolijn zei ‘niet direct verrast’ te zijn door de 
cijfers, maar ze baarden hem wel zorgen: ‘De ontwikkeling in het denken en doen 
gaat onder ons bijzonder snel’. Hij zag geen aanleiding het debat over het vrou-
wenlidmaatschap over te doen, dat halverwege de jaren negentig zijn partij had ver-
scheurd. Wel vond hij dat de sgp meer werk moest maken van het uitleggen van het 
standpunt over de politieke betrokkenheid van de vrouw. 

De vraag was echter of de sgp het alleen met expliciteren ging redden. Negatie-
ve signalen van jongeren en het verlies van de derde sgp-Kamerzetel in 2002 waren 
voor het bestuur van de sgp-jongerenorganisatie aanleiding geweest een onderzoek 
uit te voeren onder haar achterban. Van alle ondervraagden had 7 procent er geen 
moeite mee als er voor de sgp een vrouw in de Tweede Kamer plaats zou nemen. 
Werden alleen de sgp-stemmers eruit gelicht, dan was dit bijna 58 procent. Van 
alle sgp-stemmende jongeren waren meer meisjes (62 procent) dan jongens (bijna 
53 procent) voorstander van een vrouwelijk Kamerlid.50 

In juni 2003 stelde het hoofdbestuur van de sgp een commissie in die het partij-
standpunt in een brochure moest uitleggen. Deze commissie nam de tijd. Terwijl 
zij nog aan het werk was, deed de Haagse rechtbank op 7 september 2005 uitspraak 
in de zaak die was aangespannen door het Clara Wichmann Proefprocessenfonds. 
De rechtbank oordeelde dat de Staat onrechtmatig had gehandeld door de sgp te 
ondersteunen met het verlenen van subsidie. Het verweer van de Staat dat hij diver-

49  Reformatorisch Dagblad, 3 mei 2003.
50  Reformatorisch Dagblad, 9 mei 2003; D.D. Both en G. van Veldhuizen (red.), Meerwaarde van een minder-
heid (Barneveld, 2003), 34-35.
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se grondrechten moest afwegen, werd afgewezen. De rechtbank zag een mogelijk-
heid het vn-Vrouwenverdrag na te komen door de sgp niet langer van overheids-
wege te subsidiëren. De Staat kon dan niet langer worden verweten dat hij actief het 
verdrag schond.51 Tegen dit vonnis ging de Staat in hoger beroep. 

Partijvoorzitter Kolijn stelde dat de rechterlijke uitspraak geen invloed zou heb-
ben op het partijstandpunt.52 Niettemin kwam het oordeel hard aan. Het Reforma-
torisch Dagblad schreef op 23 december 2005: ‘Zelden had de sgp zo’n zwaar jaar. 
Dat de rechter de overheid dwong de partijsubsidie stop te zetten, voelde als een 
mokerslag’. De socioloog en jurist Alfons Dölle analyseerde dat de sgp onder vuur 
lag. De uitspraak die de rechter ook had gedaan, dat de partij de statuten niet hoefde 
te wijzigen, leek gunstig. Maar de afwijzing van dit onderdeel van de aanklacht was 
tamelijk technisch en procedureel. Gelet op de argumentatie was het twijfelachtig 
of de sgp de dans zou ontspringen bij een nieuwe zaak. Haar positie was juridisch 
omstreden geraakt.53

Na de rechterlijke uitspraak besloot het hoofdbestuur het concept van de bro-
chure waarin de sgp haar standpunt wilde uitleggen, te herzien en als discussiestuk 
aan de partij voor te leggen – er was nieuwe bezinning nodig. In de vergadering van 
het hoofdbestuur van 16 september 2005 viel te beluisteren dat de partij van het 
gewraakte standpunt verlost moest worden. Niet langer diende het partijlidmaat-
schap het beslispunt te zijn, maar het regeerambt. Twee besloten hoorzittingen 
over de brochure maakten eens te meer duidelijk hoezeer de partij verdeeld was. De 
sgp publiceerde de lang verwachte brochure uiteindelijk in april 2006.54 Toen bleek 
– voor de buitenwacht verrassend – dat het oude standpunt niet opnieuw werd uit-
gelegd, maar dat er een nieuw standpunt was gekomen. De vrouw mocht voortaan 
‘gewoon’ lid worden van de partij; van het passieve kiesrecht bleef zij echter uit-
gesloten. Dit werd het nieuwe partijstandpunt, waartoe de huishoudelijke verga-
dering in juni van dat jaar besloot. Er maakten overigens niet veel vrouwen van de 
mogelijkheid gebruik lid te worden. Aan het einde van 2017 had de sgp ongeveer 
800 vrouwelijke leden, 2,7& van het totaal. 

Voor de voorstanders van het passief vrouwenkiesrecht was het besluit een stap 
in de goede richting. Dat het eindpunt nog niet was bereikt, onderkende partij-
voorzitter Kolijn, toen hij werd geïnterviewd. De journalist stelde: ‘Het recente 
vrouwendebat moet een zware wissel op u hebben getrokken’. Kolijn reageerde: 
‘Natuurlijk. Ik ging er bijna aan onderdoor. En de zorgen zijn nog niet voorbij’. De 
journalist: ‘Het onderwerp komt vroeg of laat terug op de agenda’. Kolijn: ‘Dat is 
een kwestie van tijd’.55

51  Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 september 2005, LJN au2088.
52  Reformatorisch Dagblad, 8 september 2005.
53  A.H.M. Dölle, ‘De sgp onder vuur’, in: G. Voerman (red.), Jaarboek 2005 Documentatiecentrum Neder-
landse Politieke Partijen (Groningen, 2006), 99-122; 99-100.
54  Man en vrouw schiep Hij hen. Politieke participatie in bijbels perspectief (Den Haag, 2006).
55  Reformatorisch Dagblad, 2 maart 2007.
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De vrouw krijgt het passieve kiesrecht

Eind 2005 wees de minister van bzk de aanvraag van subsidie voor 2006 door de 
sgp af. Tegen dit besluit ging de partij in beroep bij de sector bestuursrecht van de 
rechtbank in Den Haag. Die oordeelde op 30 november 2006 dat zij geen enkele 
ruimte zag om af te wijken van de uitspraak van de civiele kamer van september 
2005 om de subsidie stop te zetten.56 Naar aanleiding van deze uitspraak startte de 
sgp een procedure bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit 
rechtscollege vernietigde op 5 december 2007 in hoger beroep de uitspraak van de 
bestuursrechter. Het stelde vast dat de minister van bzk de sgp wél moest subsidië-
ren. Voor de Raad van State was van belang dat in Nederland was gegarandeerd dat 
vrouwen binnen het gehele spectrum van politieke partijen lid konden worden van 
een partij die vrouwen op gelijke voet met mannen voordroeg voor vertegenwoor-
digende functies. Van een daadwerkelijke beperking van het passief kiesrecht was 
dus geen sprake. Het ging volgens de Raad van State te ver in te grijpen in de vrij-
heid die de sgp had om zich te organiseren zoals zij wilde. De vrijheid van politie-
ke bewegingen was zo belangrijk, dat de overheid alleen kon ingrijpen als er gevaar 
was voor de democratische rechtsorde.57 

Daarnaast deed twee weken later, op 20 december 2007, in het hoger beroep van 
de Staat tegen het vonnis van de Haagse rechtbank het gerechtshof in Den Haag 
uitspraak. Dit oordeelde dat het onderscheid dat de sgp maakte tussen mannen 
en vrouwen verboden was op grond van onder meer het vn-Vrouwenverdrag. Dit 
verdrag verplichtte de Staat vrouwen op gelijke voet met mannen te verzekeren van 
het passief kiesrecht. Het gerechtshof achtte het, evenals eerder de rechtbank, on-
rechtmatig dat de Staat niet optrad tegen deze discriminatie van vrouwen. De Staat 
moest een maatregel treffen die ertoe zou leiden dat de sgp het passieve kiesrecht 
zou toekennen aan de vrouw. Een subsidiestop vond het echter geen passende 
maatregel.58 Nog diezelfde dag maakte de sgp bekend dat zij tegen deze uitspraak 
in cassatie ging bij de Hoge Raad. 

De regering besloot ook in cassatie te gaan. Voor de minister van bzk, Guusje 
ter Horst, was de sgp-vrouwenkwestie zo fundamenteel dat de hoogste rechter, 
de Hoge Raad, zich erover moest buigen: ‘Er spelen verschillende grondrechten 
een rol en de vraag is: wat moet je doen als het ene in strijd is met het andere?’. Het 
Hof had het verbod op discriminatie het zwaarst laten wegen; de sgp beriep zich op 
de vrijheid van vereniging en de vrijheid van godsdienst.59 De Hoge Raad deed op 
9 april 2010 uitspraak. Hij oordeelde dat de sgp vrouwen het passieve kiesrecht niet 
mocht onthouden en eiste dat de regering maatregelen nam, zodat deze partij vrou-
wen wel als haar vertegenwoordigers accepteerde. De Hoge Raad kwam tot dit 
oordeel omdat hij van mening was dat het kiesrecht het hart van het democratisch 

56  Rechtbank ’s-Gravenhage, 30 november 2006, LJN az5393.
57  Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 5 december 2007, ECLI:nl:rvs:2007:bb9493.
58  Gerechtshof ’s-Gravenhage, 20 december 2007, ECLI:nl:ghsgr:2007:bc0619.
59  Trouw, 21 december 2007.
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functioneren van een land raakte. Het anti-discriminatiebeginsel woog daarom 
zwaarder dan andere grondrechten. Dit rechtscollege verwierp daarmee het cassa-
tieberoep van de sgp.60 De staatsrechtgeleerde Luc Verhey zag dit oordeel als een 
vorm van rechterlijk activisme, die hij afkeurde. De Hoge Raad had met zijn oor-
deel de grenzen van zijn rechtsvormende taak overschreden. De inrichting van het 
democratisch bestel moest primair worden beschouwd als het domein van de poli-
tiek. De rechter paste in een zaak als die van de sgp in beginsel een terughoudende 
opstelling.61 

De sgp maakte in oktober 2010 bekend dat de partij naar het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens (ehrm) in Straatsburg zou stappen en een verzoekschrift 
zou indienen naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad. De partij achtte het 
arrest in strijd met diverse uitspraken van het ehrm over de vrijheid van de poli-
tieke partijen en de vrijheid van godsdienst. Het was bovendien niet in lijn met de 
uitspraak van de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. De sgp ervoer dit als 
hoogst onbevredigend; het betrof voor haar een fundamentele zaak van botsen-
de grondrechten.62 Maar wat mochten de sgp en de Nederlandse regering van het 
ehrm te Straatsburg verwachten? Dit Hof beoordeelt klachten van kwesties op na-
tionaal niveau. Het ehrm kent overheden daarbij een ruime margin of  appreciation 
toe, wat wil zeggen dat het een grote beleidsruimte laat aan de nationale rechter. 
Van meet af aan heeft het zich op het standpunt gesteld geen vierde instantie te 
zijn.63 Wat door de nationale rechter is beslist, is het uitgangspunt. De kans was 
daarom groot was dat dit Hof een uitspraak zou doen in overeenstemming met die 
van de Hoge Raad.64

Definitieve herziening na uitspraak Europese rechter

Op 10 juli 2012 deed het ehrm uitspraak.65 Het oordeelde op grond van het Eu-
ropees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (evrm), dat was gericht op de bevordering en handhaving van de idealen 
en waarden van een democratische samenleving. De gelijkheid van man en vrouw 
is een belangrijk doel van de Europese rechtsorde. Alleen zwaarwegende redenen 

60  Hoge Raad der Nederlanden, 9 april 2010, ECLI:nl:hr:2010:bk4549.
61  L. Verhey, ‘De rechter en politieke partijen: ruimte voor rechterlijk activisme?’, in: A. Nieuwenhuis, J.-H. 
Reestman, C. Zoethout (red.), Rechterlijk activisme (Nijmegen, 2011), 231-252; 250.
62  Zie www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vijgi74s4bth (geraadpleegd op 15 oktober 
2010).
63  B.E.P. Myjer, Het leest als een boek (Nijmegen, 2011), 29.
64  Post, Godsdienstvrijheid aan banden, 157. Ik schreef in oktober 2011 dat het niet viel uit te sluiten dat het 
ehrm de uitspraak van de Hoge Raad zou verwerpen en de sgp in het gelijk zou stellen. Deze kans achtte ik ech-
ter theoretisch. Het zou alleen gebeuren als het ehrm van mening was dat de Hoge Raad een ondeugdelijke uit-
spraak gedaan had, dat wil zeggen een uitspraak die echt fout was in staatsrechtelijke zin. Dat viel nauwelijks te 
verwachten. Waarom ging de sgp dan toch naar het ehrm en wachtte de regering op diens oordeel? Het ant-
woord dat ik gaf, was dat sgp en regering op deze manier tijd kochten. De klacht van de sgp was vertragingstac-
tiek. Daarbij wekte de gang van zaken de indruk dat minister Piet Hein Donner van bzk het ehrm de kastanjes 
uit het vuur liet halen.
65  ehrm 10 juli 2012, nr. 58369/10 (Staatkundig Gereformeerde Partij against the Netherlands).
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kunnen een verschil in behandeling rechtvaardigen. Het ehrm verwierp de klacht 
van de sgp op grond van artikel 3 van Protocol nr. 1 dat de staten verplicht tot het 
houden van vrije verkiezingen, in samenhang met artikel 14 evrm, dat het discrimi-
natieverbod inhoudt. Naar aanleiding van deze negatieve uitspraak van het ehrm 
werd in maart 2013 tijdens de algemene vergadering van de sgp gestemd over een 
voorstel van het hoofdbestuur tot wijziging van het Algemeen Reglement van de 
partij, door middel van invoeging van een nieuw artikel 13a. De tekst daarvan luid-
de als volgt: 

Procedure kandidaatstelling. Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 9 april 2010 (...) kan 
het geslacht van kandidaten bij de kandidaatstelling als bedoeld in de artikelen 13b tot en 
met 17 van dit Algemeen Reglement rechtens niet aan kandidaten worden tegengeworpen.

Dit voorstel werd aangenomen met bijna tachtig procent van de stemmen voor. 
Deze wijziging had tot gevolg dat bij de kandidaatstelling voor verkiezingen van de 
gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees 
Parlement vrouwen om hun geslacht niet meer als kandidaten konden worden uit-
gesloten. Voortaan konden ook vrouwelijke leden van de sgp zich kandideren voor 
hun partij. Minister Ronald Plasterk van bzk stelde in een brief aan de Tweede Ka-
mer vast dat met dit besluit de kandidaatstellingsprocedure van de sgp in overeen-
stemming was gebracht met het geldende recht zoals dat door de Hoge Raad was 
uitgelegd. Daarmee was de noodzaak voor de Staat om (verdere) maatregelen te 
treffen vervallen.66

In overeenstemming met dit besluit benoemde de sgp-kiesvereniging ‘Wees Ge-
trouw’ te Vlissingen in augustus 2013 een vrouw, Lilian Janse-van der Weele, tot 
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Van de aanwezige leden 
stemden 23 leden voor en 14 tegen het voorstel van het bestuur.67 Ook in enkele an-
dere gemeenten werd een vrouw gekandideerd. Partijvoorzitter Maarten van Leeu-
wen verklaarde dat de aanwijzing van Janse als lijsttrekker inhoudelijk niet spoor-
de met de tekst van het beginselprogramma van de sgp, maar hij voegde daaraan 
toe dat die formeel wel in overeenstemming was met de interne regelgeving.68 Op 
18 maart 2014 werd Janse verkozen; in de eraan voorafgaande raadsperiode was de 
sgp niet vertegenwoordigd geweest in de gemeenteraad van Vlissingen. Bij de ge-
meenteraadsverkiezingen in maart 2018 was zij opnieuw lijsttrekker. Ook in Am-
sterdam deed de sgp met een vrouwelijke lijsttrekker (de 24-jarige Paula Schot) aan 
de raadsverkiezingen mee. In minstens zeven gemeenten stonden vrouwen op de 
sgp-lijst. Het Reformatorisch Dagblad sprak van een fundamentele ontwikkeling 
en een ‘doorbraak’.69 Het hoofdbestuur van de sgp zei evenwel niet van mening te 

66  Brief van minister R. Plasterk van bzk, d.d. 26 maart 2013, betreffende: Tenuitvoerlegging arrest Hoge Raad 
in sgp-zaak.
67  Reformatorisch Dagblad, 27 augustus 2013.
68  ‘sgp-bestuur houdt vast aan beginselprogram’, anp, 26 augustus 2013.
69  Addy de Jong, ‘Amsterdamse Debora wezenlijk anders dan die van Vlissingen’, in: Reformatorisch Dagblad, 
13 januari 2018.
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zijn ‘dat we de politieke participatie van vrouwen moeten bevorderen’.70 De reden 
hiervoor is dat de kandidering van vrouwen nog altijd in strijd is met het beginsel-
program van de partij. 

Analyse en evaluatie

De sgp heeft zich in de juridische strijd over haar vrouwenstandpunt mede beroe-
pen op de vrijheid van godsdienst. De Nederlandse constitutionele orde erkent de 
autonomie van private organisaties als een politieke partij om een eigen rechtssfeer 
te creëren, waarin eigen regels worden gemaakt en gehandhaafd. De Grondwet en 
het evrm beperken de mogelijkheden die de staat heeft om dwingende wettelijke 
regels aan deze organisaties te stellen. De mogelijkheid om hun vrijheid in te per-
ken is aan tamelijk strakke voorwaarden gebonden. De uitkomst van de juridische 

70  Reformatorisch Dagblad, 1 februari 2018.
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processen heeft hierin geen verandering gebracht. De sgp beriep zich mede op het 
grondrecht op godsdienstvrijheid. De partij is echter geen religieuze gemeenschap 
die een zelfstandige, en niet een van haar leden afgeleide, aanspraak op de rechten 
en vrijheden heeft die door artikel 6 van de Grondwet en artikel 9 van het evrm 
worden gewaarborgd. Anders gezegd: de sgp heeft als politieke partij niet hetzelf-
de recht op vrijheid van organisatie van de eigen gemeenschap als bijvoorbeeld een 
kerkgenootschap.71 

De sgp is zo een partij geworden die de vrouw een gelijke positie toekent als de 
man. Haar oorspronkelijk afwijzende standpunt wortelde in het antirevolutionaire 
gedachtegoed dat in de laatste decennia van de negentiende eeuw werd ontwikkeld 
door Kuyper, de oprichter van de arp. Hoe Kuyper toen over vrouwenkiesrecht 
dacht, was wijdverbreid. Hij baseerde zijn standpunt op de Bijbel, wat bij protes-
tanten goed gebruik was. Maar als de Bijbel onveranderlijk is, hoe kun je dan toch 
van standpunt veranderen als overtuigingen wijzigen door nieuwe maatschappelij-
ke omstandigheden? 

Doordat Kersten vanaf de oprichting van de sgp voortdurend principiële uit-
spraken deed en de partij in de beginjaren ook principiële besluiten liet nemen, be-
lastte hij de partij met een standpunt dat zou uitgroeien tot een kwestie. Eigenlijk is 
dat al te merken aan het – dan nog geringe – verzet in de jaren twintig van de vorige 
eeuw. De afwijzing van het actieve vrouwenkiesrecht verloor steeds meer draag-
vlak bij de achterban. De formele aanvaarding ervan in de jaren tachtig werd dan 
ook intern afgedwongen. Dat hierover werd gestreden en dat het nog zo lang duur-
de, kwam ook door het besef dat dit de eerste barrière was die geslecht zou worden 
om de vrouw de volle rechten te geven binnen de partij. De kwestie van het partij-
lidmaatschap deed zich al gelden toen de sgp het actieve vrouwenkiesrecht nog niet 
formeel had aanvaard. Ook dit vraagstuk kwam intern op. 

Uiteraard hadden beide kwesties te maken met de emancipatie van de vrouw in de 
maatschappij en in de achterban van de sgp. Over het partijlidmaatschap is zo lang 
gestreden, omdat in het verlengde hiervan het passieve kiesrecht lag. Uiteindelijk 
was dit de meest gevoelige kwestie. Dat was mede omdat de vrouw in de kerken 
van de bevindelijk gereformeerde achterban niet een ambt mocht bekleden (predi-
kant, ouderling, diaken). Daarbij kwam ook dat het standpunt op beide terreinen 
gebaseerd was op bijbelse argumenten, wat zwaar woog bij de achterban. Dwang 
van buiten heeft overduidelijk de besluitvorming over lidmaatschap en passief kies-
recht beïnvloed, in de zin van versneld. Het waren duwtjes die de partij nodig had. 
Zonder rechtszaken zou het uiteindelijk ook zijn gekomen tot de aanvaarding van 
het passieve kiesrecht voor de vrouw en de verkiezing van de vrouw. Dat is onder-
deel van het proces van assimilatie, waar de sgp niet immuun voor was en is.

71  T.J. van der Ploeg, Vrijheid, gelijkheid en redelijkheid (Libertas et aequitas) (Den Haag, 2013), 12-13; Sophie 
van Bijsterveld, Burger tussen religie, staat en markt (Tilburg, 2012), 2.
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De sgp was sinds de jaren negentig bestreden door feministische organisaties 
vanwege haar vrouwenstandpunt. De trend in de maatschappij was dat vrouwen 
dezelfde rechten als mannen hebben, dat onderscheid op grond van geslacht niet 
geaccepteerd werd en dat de emancipatie van de vrouw voltooid moest worden. De 
opkomst in Nederland van de orthodoxe islam had de relevantie en urgentie van 
bestrijding van het vrouwenstandpunt van de sgp bevorderd. In de publieke ruimte 
en in de politiek was vrees te signaleren voor wat men beschouwde als islamitisch 
fundamentalisme. Dit speelde een rol bij de oordeelsvorming over de sgp. Een il-
lustratie daarvan biedt de negatieve uitspraak van de Haagse rechtbank van septem-
ber 2005 inzake de subsidiëring van de sgp, die mede als volgt was gemotiveerd:

Het gaat (…) in deze immers niet om het belang van de sgp-vrouw om lid te kunnen wor-
den van de sgp, maar om het belang van een ieder, in het bijzonder van vrouwen, om in 
een democratische maatschappij te leven waarin discriminatie op grond van geslacht – met 
als gevolg uitsluiting van het passieve kiesrecht – niet getolereerd wordt en waarin door de 
Staat handhavend opgetreden wordt. Dit belang krijgt een zwaardere lading als men be-
denkt dat het niet denkbeeldig is dat in de (nabije) toekomst ook andere partijen opstaan 
die vrouwen – op godsdienstige motieven – een andere politieke en/of maatschappelijke 
rol toebedelen dan mannen, waardoor het gevaar van discriminatie wederom op de loer 
ligt. De Staat kan hierin een sturende rol spelen.72

De Staat moest als richtsnoer niet alleen nemen de bestrijding van discriminatie van 
vrouwen, maar ook de vermijding dat het de verkeerde kant uitging en de discrimi-
natie van vrouwen zou toenemen. Het oordeel over de sgp was mede een signaal in 
de richting van de orthodoxe islam.

Een van de motieven om de sgp in 1918 op te richten was de afwijzing van het kies-
recht voor de vrouw. Het ontzeggen van politieke rechten aan de vrouw was tot 
2013 een identiteitsbepalend kenmerk van deze partij. Voor haar standpunt beriep 
de sgp zich op de Bijbel. Haar leden oefenden hun vrijheid van godsdienst uit door 
dit standpunt uit te dragen en toe te passen op hun eigen partij. Het verwerpen van 
het passieve kiesrecht voor de vrouw wordt – nog altijd – verwoord in artikel 10 
van het beginselprogramma, tenminste, als het voortkomt uit ‘een revolutionair 
emancipatiestreven’. Daardoor blijft iets van de aloude spanning gehandhaafd. Dat 
past ook wel bij de identiteit van de sgp. Want haar leden behoren nog altijd vooral 
tot het orthodox-protestantse volksdeel. De sgp vond en vindt haar bestaansrecht 
primair in het vertegenwoordigen van deze ook wel als ‘reformatorisch’ aangedui-
de groep christenen in de politiek. Met haar vrouwenstandpunt identificeerde zij 
zich ook met dit volksdeel, tot op de dag van vandaag. Daardoor staat zij al van-
af haar oprichting in een relatie met de Nederlandse samenleving die spanningen 
geeft. Tegelijkertijd hebben er binnen de sgp vanaf het begin tegenstellingen be-
staan tussen voor- en tegenstanders van het officiële partijstandpunt. 

72  Rechtbank ’s-Gravenhage 7 september 2005, ECLI:nl:rbsgr:2005:au2088, r.o. 3.6.
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Dat het tot de formele aanvaarding van het actieve kiesrecht van de vrouw in 
1989 en van het passieve kiesrecht in 2013 kwam, heeft in de eerste plaats te maken 
met de verschuiving in de overtuiging van de leden. Daarbij is de discrepantie met 
de moderne Nederlandse democratische samenleving in fasen gereduceerd. Dat het 
relatief lang duurde, heeft er niet alleen mee te maken dat het vrouwenstandpunt 
de identiteit en het bestaansrecht van de partij raakte, maar ook dat veel sgp-vrou-
wen zich kennelijk niet gediscrimineerd voelden. In de bundel De vrouwen van de 
sgp wordt dit trefzeker geformuleerd door een van de geïnterviewden. Op de vraag 
‘Wat vond u van het oude vrouwenstandpunt?’ antwoordde zij: ‘Op zich vond ik 
dat standpunt wel goed, omdat het in die tijd haalbaar was. Eigenlijk is de maat-
schappij aan het verschuiven. En ook al wil je niet mee, je kunt haast niet blijven 
staan. Dus ik denk dat in deze tijd het nieuwe standpunt beter is. De samenleving 
verandert zo sterk!’73 Van belang daarbij is ook, ten tweede, dat de religieuze iden-
titeit van de partij een verandering heeft ondergaan. Vanaf het moment dat Abma 
de partij ging leiden, is zij zich meer gaan richten op politiek bedrijven en minder 
op getuigen. Dat vraagt om een andere houding. Een derde factor is dat de zuil waar 
de sgp de politieke exponent van is, is opengebroken onder invloed van individua-
lisering en maatschappelijke emancipatie van de achterban die zich niet meer in een 
hoekje opsluit. Bevindelijk gereformeerden willen meedoen, en zo mogelijk zelfs 
het verschil maken. Dat valt de afgelopen jaren uitdrukkelijk op het Binnenhof te 
zien: de sgp heeft zich ontwikkeld tot een factor van betekenis in de politiek.74

73  Petra van Leeuwen, De vrouwen van de sgp (Kampen, 2007), 91.
74  Jan Schinkelshoek, ‘Is de refozuil aan het verstenen?’, in: Reformatorisch Dagblad, 3 november 2017.
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De Staatkundig Gereformeerde Partij, die in 2018 honderd jaar bestaat, is de oudste partij 
van Nederland. Deze orthodox-protestantse partij is ook een opvallende partij. Lange tijd 
wilden haar Kamerleden niet op tv optreden en tot 2006 konden vrouwen geen lid worden. 
De SGP is bovendien theocratisch: ze wil een regering op ‘de grondslag van de in de Heilige 
Schrift geopenbaarde ordening Gods’. Past zo’n religieuze partij wel in de Nederlandse de-
mocratie? 

Ook al is de SGP een markante partij, ze kreeg nooit veel aandacht totdat de partij
nodig was als steun aan minderheidskabinetten van Mark Rutte. In dit boek laten kenners 
van de SGP zien wat voor partij zij was en is. Ze beschrijven de veranderingen en de con-
stanten en laten zien hoe binnen de partij wordt omgegaan met tegenstellingen. Het biedt 
een interessant beeld van deze oude, opvallende maar tamelijk onbekende partij.

redactie  Hans Vollaard | Gerrit Voerman
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