
De opvattingen van de drie confessionele partijen RKSP, ARP en 

CHU verschillen van die van het CDA nu. De principiele onder

laag van de mens-en maatschappijvisie verschilt echter niet wezen

lijk. Er is sprake van een continu"iteit in het organische, het 

relationele en het anti-individualistische denken. 

D 
e tijd van Schaepman, 

Kuyper en Lohman wa<; ook 

de tijd van de 'socialc quae<,

tie' Hct einde van de nc

gentiendc eeuw kendc grote <;ocialc 

prohlcmen. De industrialisatie hracht in

grijpcnde maat<;chappelijke vcrandcrin

gcn met zich mee. Hct jaar 189 I vormdc 

voor katholieken zowcl a]<, 

protc'>tanten een begin

punt van actic iets tc doen 

aan de zorgwekkende '>itu

atie. In dat jaar ver<;chcen 

de encycliek Rcnu11 Nouan1111 

van Paw, Leo XIII en orga

niseerde Abraham Kuyper 

zip1 !ecrste) C:hri<;tclijk 

Snciaal C:ongre<; Zowcl 

ven, kerk en politiek. Samen vormden 

deze 'lcven<;kringen' (Kuyper), al'> warcn 

het lcdematcn van een lichaam. een <;a

menhangend gehecl Het gezin had in 

de organi'>che maatschappijvisie een bij

zonderc plaats Hct wa<; de klcin<;te, 

mee<,t fundamentcle eel die er bestond. 

Zowel in het den ken van Kuyper als van 

Leo XIII lcidde aanta<;ting 

van hct gezin onherroepe

lijk tot aanta<;ting van het 

lundamcnt van de samen

lcving 

Dar hrcngt ons bij de 

vrouw. Want binnen hct 

gczin hcer~tc, evcnal~ in 

de samenlcving, cen na

tuurlijkc orde, die door 

Kuyper al<; l'aus Len XIII Cod was gegevcn. Rerum 

kwamen op ha5is van de Nouanu11 zcgt hct zo: 

calvinisli<,chc, re<,pectieve- drs. 1-/illic Ui/11 de Streck 'Celijk de staat, zo is ook 

lijk de katholiekc leer tot de conclusie, hct huisgezin in de volle zin des 

dat hct antwoord op de <;ocialc kwe<;tic 

gevonden mne<,t worden in het her<;tcl 

van eer1 or·ganisch opgcbouwde samenlc

ving: dat was de door Cod in de schcp

ping gclcgdc. natuurlijkc ordcning 

In dezc visie bcstond de <;amenlcving uit 

gemccnschappen als het gezin. bedrij-
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woords ccn maatschappij, die door cen 

cigcn gczag, namelijk dat van den vader, 

hestuurd wordt.'' De man was de gc

zagsdrager, met een zelfstandige pmitic. 

Hij trad op als vcrtegcnwoordiger van 

het gezin naar huiten toe in werk, poli

tick en kerk. De vrouw wcrd nict als 
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zclfstandig individu gezien, maar als 

een aan de man gerelateerd wezen, van 

gcboorte tot dood: dochter van ... , zus-

ter van ... , echtgenote van weduwe 

van .. 'Voor wie zich voor de autoriteit 

van de Heilige Schrift neerhoog', aldus 

Abraham Kuyper, verviel aile onzeker

heid: de kracht en de roeping van de 

vrouw lag in het gczinslcvcn, waar zij 

een aanvullende taak had op haar man. 

Hij het openbare Ieven, zij de opvoe

ding en de vcrzorging van hct gezin. ~ 

Deze kerkelijk gdundeerde organische 

maatschappijvisie werd de basi'> van cen 

politick program. Dat gold voor de 

Rooms Katholieke Sta;mpartij !RKSP), 

dat gold voor de Anti-Revolutionaire 

Partij (ARI'), maar in afwijkende mate 

voor de C:hri<,telijk-hi-.torische Llnic 

iC:Hlll. Het program diende niet ai

leen als antwoord op de <,ocialc kwcs

tie. Het had cen integrale prctentie, 

zich uitstrckkend tot 'aile terreinen des 

Ieven<,': dus ook tot het gezin, dus ook 

lot de positic van vrouwen. Cezin en 

vrouwen werdcn overigem in nauw ver

band gehracht met de sociale kwestic 

Want wat was nu de '1uiste' plaats van 

vrouwen in de turbulcnte tijd van socia

le vcrandering' !-let socialc vraagstuk 

was voor Schaepman cs dan ook ge

dceltelijk ecn 'vrouwenvraagstuk' 

In hct navolgcnde zal ik twee momen

ten van <,tandpuntbcpaling bespreken 

uit de eer<,te hcllt van deze eeuw: het 

vrouwcnkicsrccht en de beroepsarbeid 

van gehuwde vrouwen. Daarin wordt 

duideliJk hoc de confe.,.,ionclc drie hun 

opvattingcn over vrou\A.'Cn in de voor

oorlog<,e jarcn gericht gestalte tracht

ten tc geven in politick beleid Daarna 

<,tar pen we over naar de pren na I '!45 

om vervolgcns uit te komcn bi1 het 
(]);\ 

De invoering van het 
vrouwenkiesrecht 1 906 - 1 9 1 7 
Het thcma van het vrouwenkie-.recht 

was voor de dric confessionelc partijen 

aanvankclijk niet mecr dan een onder

geschikt aspect in de strijd voor de in

vocring van ccn vorm van organisch 

kiesrecht en tegen het individuelc, al

gcmcen kie'>recht Dcze strijd wa'> in de 

gcpolariseerde rolitiekc verhoudingcn 

van hct begin van deze ccuw cen strijd 

tussen link'> en rechts: met link'> de Iibe

ra len en sociaal-democratcn: ziJ maak

ten zich hard voor algemeen kiesr·echt. 

En met rechts het confcssionele hlok. 

Dit trachttc met het gczinshoofden

kicsrecht een organische variant te rc

aliscrcn. 

Voor de ARI' en de RKSI' vormde het 

liberalc kahinet-De r\lec<;tcr in 1907 

het startsein voor onmiddellijke actre. 

Dit kahinct presenteerde een blauw

druk voor kiesrecht-uithreiding op al

gcmene basis voor mannen en vrouwen 

heide Wilde de invoering van dit plan 

worden verijdeld. dan diende een orga

nisch alternatiel te worden ontwikkeld, 

waarin de gehclc rechtervlcugcl zich 

kon vinden .. ~let de hcdoeling dit altcr

natid in te voeren als zich een volgen

dc chri<;teli)ke coalitie aandiendc. 

Aldll', hcsloot de ARI' rn haar 

Deputaterwergadering van 1907 de in

vocring van het algemeen kiesrccht uit 

begimel at tc wijzcn r-\ret hct individu, 

maar hct gezin vormdc de ba-.i' van de 

samenleving. De wil van het volk werd. 

aldus Kuyper·. niet gevor·md door 'de 

eenzamc mijmeraars op hun gehuurde 

kamer, maar binnen en door de huisge

zinnen, metals 'natuurlijke woordvocr

dcrs' de gezimhoolden. Hct 

gezin<,hooldenkiesrecht was daarom 

het cnig jui<,te alternatid tegenovcr het 

'individualistische' algcmeen kicsrecht, 



mogclijk uitgcbrcid mel hct kiesrccht 

var1 'mannclijke gcdiplomccrden' 

Vrouwen hlcvcn van hct kicsrccht vcr

stokcn. Zij warcn aan de man ondcrge

schikte gczin,lcdcn. Hooguit de pmitie 

van de wcduwe was omstrcdcn als 

plaarsvcrvangcnd gezin'>hoofd. 

Ook in her gczindwofdcr1-alrcrnaticf 

dat de RKSI' onrwikkelde werd vrou

wcn ccn nict-zeltstandigc, maar aan her 

gezin gerclareerdc pmitic roegcdacht

en du' gccn krc<,rechr voor vrouwcn 

,\!Jar: de partijcommiS'>ic die zich over 

drr vr·aagstuk boog, kendc ook een min

dcrhcid, die voor kiesrecht op algcme

nc Jceq koo<, Thomas van Aquino 

volgcnd, nwendc dczc mindcr-hctd dar 

1nvocring van a\gcn1ccn kic-,rccht gc

rcchtvaardigd wa.., al'i de ~an1cnkving 

in otwredc en lwecdrachr uitecn dreig

dc tc vallcn \VJnnccr gccn n1aatregclcn 

werclcn gclroffen. Dit r1u wa<, anno 

I '!07 hct geval Hiermec tekendc zich 

een potcntii'lc vcrdccldhctcl at in de 

RKSP-gelcdcrcn, die voorlopig cchrcr 

werd bczwotT\1 met her gezag van 

vooraat1sta<ll1de gee'>teli,kcn al<, 

/\cngenerlt en Raa!Jmakers. ZIJ ad vi

secrdcn de RKSP voor de gezimhool

dcn-varianr zondcr vrouwcn tc kiezcr1. 

l'ater Raaijm<Jker<, 'Cod hcclt nu cetl

maul gc\vrlcl, dat de vrouw in hct gczin 

aan den mar1 zou ondcrdanig zijn. Fn 

daarom mag ZIJ ook op politick gchied 

niet met den man gclljkgesteld. rlaar 

hurgnschap i' athankelijk van het ztj

ne, <,lccht, mrddell!Jk behoort ziJ lot 

her <,tJJhorganr<,me' J)c RKSP volgde 

her advie'> van de gec'>teli)kcn. waar-

door rn I '!Oil cen toenadering lot de 

c\RP rnogcli1k wcrd. lli1 de vcrkiez111gen 

van I '!09 prolilccrden he ide partiJcn 

zich op her gez!11shootdcnkie<,rechr. 

Hct liheralc kahincr-De ,'\lcc'>ter wa<, 

door eer1 voonijdige val nicl mecr J<Jn 

ZIJ!l kre<,rcchrplannen toegekomen. 

De vcr·ktezingcn van I '!09 brachten hct 

recht->e kabinet-llcem<,kcr-k. ,\let ccn 

kamcrmccrderhcid van (JO zctel' leek 

hct moment daar het gczinshoofden

kic'>rechr in le voercn. De ARI' wa'> 

voor, de RKSP overwcgend ook .. , maar 

hoc zat het met de C:HLI~ In dczc hock 

wa<, her opmcrkeli1k stil gehleven Llit 

de gcluidcn viel hooguir al rc lciden dat 

er in dcze partij in aile '>chakeringen 

wcrd gedacht. l:o ontpopte hct kamer

lid De Ceer zich bijvoorbecld tot ccn 

opcnlijk voorsrandcr van algemccn 

vrouwcnkiesrechr 
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Het kahinet-Hccmskerk in'>lallcerde 

CCI1 sraal'>Ulmllli'>Sie die OVer een kic<,

rechtvoor<,tcJ zou adviscrcn. De mccr

derhetd daarvan opleerdc voor her 

gezinshooklcnkiesrecht. Her vrouwen

kiesr-cchr was daarbij nauwel11ks in dis

CLIS'>JC. De grote vraag wa' hoc hct 

gczinshooldcnkicsrecht nu 
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Van een nauwe 
preues ingevuld moe<,t wor

den: zondcr vrouwen, uirer

aard. r'\laar, met 'manncliJke 

gediplomeerden'' Want: was 

ccn uitbreiding van her kie'>

rcchr met <:mdne kiczcrs dan 

aileen de gezinshoofden nog 

wei echt org<Jni-;ch' War was 

dar anders dan individuali'>

tisch kiesrcchr' De RKSP en 

de CHU toonden zich on-

verwantschap tussen 

ARP en RKSP en 

van een logische 

groei naar de 

christen-democratie 

mag niet te gauw 

dcrling vndecld. Daarnaasr gesproken worden. 
trustrecrde cen oudc ruzie 

lu<,<,cn De Savornin Lohman en Kuyper 

de discussic ,\let als rcsultaat dat de 

staatscommissic in I') 12 haar opdracht 

tcrug got. Als gcvo!g prc..,cntccrdc 

Hcermkcrk de Tweede Kamer 1n lcbru

an I <J I' zell een voorstel, sterk door de 

ARI' getnspircerd Het kiesrccht zou 

worden tocgekend aart 'manrtelijke in-



u.: 

u 

c 

z 

gczetcnen, tcvens Nederlandcrs, die 

den lcdtijd van 25 jaar bcreikt hehbcn 

en aan het hoofd van ccn gezin 'i\aan, 

of zonder aan het hoofd van een gezin 

te staan als zelfstillldige rersoncn in de 

maatscharrii ortreden'. Van vrouwen

kiesrecht was de regering afkerig 

We zien hicr opnieuw dat vrouwen 

geen zelfstandige maatscharpelijke rol 

wordt toegedacht, maar een van het ge

zin afgelcide rmitie De ARP en de 

RKSP waren met het voorstel tevreden. 

,'v1aar voor behandeling was het te laal: 

191 .1 wa'> een verkiezingsjaar, en na de 

verkiezingen kwam links weer aan zet 

met een voorstel tot invoering van het 

algemeen kiesrecht. 

Rechts bescfte dat de '>trijd voor het or

ganisch kiesrecht bijkans beslecht was. 

I )e kans op invoering van algemeen 

kic-;rccht wa'> met de verdeeldhcid in 

rechtse kring nu wei heel groot. Vanaf 

1913 kwamen de confcssionelc drie dan 

ook voor de keuze te '>taan wat te vin

den over een kiesrecht van vrouwcn op 

individuelc hasi-;. 

llinnen de ARP was hierovcr '>[Joedig 

duidelijkheid verkregen: voor deze par

tij was het principiecl onmogelijk vmu

wen als individuen te zren. Ue 

'individualistische' mensvi'>ie was al

komstig uit de onchri'>telijke Frame 

verlichting-;idealcn en dus vcrwerpeliJk 

Het was geen toeval dat het vrouwen

kiesrecht voor het eer'>l in het Frankrijk 

van I R89 opgeld deed. Wie zich aar1 de 

bijhel hield, aldus Kuyrer in De 
Stmd11,1rd in I CJ 14. kwam niet bij de 

vrouw als individu uit, maar hij de 

vrouw in het gezin 1\lcn lcze Cenesis 

2:18. 

;\Is gevolg stclde de ARP zich afwij-

zend op toen in 1916 en 191 CJ in de 

Tweede Kamer gcdebatteerd wcrd over 

de invocring van hct algcn1ccn vrou

wcnkiesrccht. Ook intern trok de ARP 

haar consequenties, al raaktc de partij 

daarhij in vcrgelijkbare problemen als 

de SCI' recentelijk te zien gaf Ook de 

ARP werd geconlronteerd met vragcn 

als: bn een vrouw lid worden7 Kan zrj 

namens de ARI' gekandideerdc Kuyper 

gaf op deze vragen eer1 antwoord, waar 

de SCP nog van kan lcren. Ceheel in 

organischc stiil beschouwde hij ook de 

ARI' als een gezin, waarin vrouwcn een 

eigen plaats hadden. Lid worden kon 

maar hoefde niet Hinnen de partij kon 

de enkele vrouw die zich daartoe ge

roepen voelde, vrijelijk participeren. 

Net als in een gezin. ,'vlaar namens de 

ARP naar· buiten toe optredcnc Nee, dat 

nict cxtcrnc vcrtegenwoordigingcn 

waren het domein van de man. De ARI' 

besloot in I Y21 dan ook or principiclc 

gronden al te zien van het bndideren 

van vrouwen. 

Voor de RKSP was de principii:'lc last 

minder zwaar Het vrouwenkiesrecht 

wa'> niet in strijd met kerkeliJke uil'>pra

ken, want die had het Vaticaan nooit 

gedaan 1\laar toch had de btholieke 

fractre er bij de debatten van 1917 en 

I CJ I C) moeite mee vrouwen een indivi

dueel stemrecht te geven. Zou het niet 

de eenheid van het huwelijk aantastenc 

Maar 'helcid en opportuniteit' gaven de 

doorsbg: er waren politieke redenen er

mee in te '>Lemmen.' 

De C:HU was verdeeld en blcef ver

deeld. Sommigc fractielcden neigden 

naar het organisch-pr·incipiele '>land

punt van de ARP Anderen, waarondcr 

Lohman, keerden zich er JUist tcger1. 

Volgen'> hen was uit de Biilwlmet geen 

mogelijkheid te hewijzen dat vrouwen 

C llV ''>-l 



hct ktesrccht onthouden mocst wor

den. 

De strijd om het organisch kiesrccht 

was cchter verloren. De individuclc 

mensvisie van links had gezegevicrd. 

Vrouwen en beroepsarbeid 
jlv1aar de confcssionelc drie hadden nog 

meer rijlcn op hun boog om hun op

valtingcn over vrouwen in politick bc

lcid te rcaliseren. Vooral de jaren tussen 

de heide wcrcldoorlogen gavcn de par

tijcn daartoc de kuns, toen zij voortdu

rend over cen politieke mccrderheid 

heschikten. Hct thcma waar de confcs

sionelcn zich met name op richtten was 

de bererking van de beroepsar·beid van 

gehuwde vrouwcn. De jaren tussen 

I '!24 en 1939 gavcn tal van initiatieven 

daartoc te zicn, tc begir1nen biJ het ant

slag van huwende ambtenaressen in 

1924. De initiatieven waren ovcrigens 

niet aileen van de rcgering afkomstig 

Ook de Twcede Kamerfractics van ARP 

en RKSP deden daar met moties en 

amendcmcntcn graag aan mee De 

CHU was de enigc partij die zich van 

clergelijkc acties onthield, al stemdc de 

tractic over hct algemcen wei met de 

indiencr<; mee. 

Voor ccn goed bcgrip van de conlcssio

nclc cladendrang op dit tcrrcin is de 

historischc context van helang. De 'so

cialc quacstie' strckte zich ook uit tot 

pmitie van vrouwen. Niet aileen de 

confcssionclen, maar ook de andere po

lrtickc partijcn wildcn aan de vaak er

hanneliJke arheidsomstandighcclen van 

vrouwen (in met name de fahrieken) zo 

spocdig nwgelijk een eindc maken 

Socialc wetgcving ·wo-.; daarvan hct re

..,ultaat. <.,tlnlcngaand met ccn vcrlangcn 

tot het realiscren van een negcntiendc

ccuws hurgerli1k ideaaL dat van de 

vrouw thuis. Vrouwen zouden dan ver

lost zijn van de comhinatic van een 

handmatig gcdrevcn huishouden met 

een nict zelf tc bepalcn kindcrtal en 

lange wcrkdagcn in de tabrick of op 

kantoor legen een laag loon. 

De rcchtse partijen voorzagen hun stre

vcn in dczc richting van ecn princrpiecl 

fundament. Zo legitimecrde de kutho-

1 icke woordvocrster mevrouw 

llronsveld-Vitringa haar standpunt bij 

het dehat in 1924 over de ambtenarc-;

sen in de Twcede Kamer als volgt: Het 

doc! van hct huwelijk, zoals hct door 

Cod is ingcstcld, is de vorming van een 

gezin. llinncn het gczin is de man de 

aangewczen persoon om in het lcvcns

onderhoud tc voorzicn, de 'ecrste en 

voornaamstc taak' van de vrouw bestaat 

uit hct moedcrschap en de verzorging 

van het gezin De overhcid is verplicht 

het gezinslevcn te bc-,chermcn, want 

her 'hcil van de maatschappij' is afhan

kelijk van 'hct gezondc gl:'zimlcven'' 

ARP en RKSP warcn unanicm in hun 

atkecr van vrouwenarheicl. lleidc partij

cn heriepen zich graag op hun consi

stcntie op dit punt: reeds jarenlang a! 

had hun partij zich tegen de arbeid van 

gehuwde vrouwen buitcnshuis gckeerd. 

Zoals ik a! enigszins aangaf, dacht de 

CHU over de hcperking van vrouwcn

arheid een nuance andcrs. Zcker toen 

de partij nog onder invloed stond van 

Lohman. Ook hij mcende dat de rlaats 

van vrouwen voor a lies in het gczin lag. 

1\laar zrjn opvatting over de rol van de 

overhcid was terughoudend. De over

heid kon wei van mcning zijn dat hct 

goed \vao;; wannccr ecn vrou\v thuis 

blccf, maar daarrnec was zij nog niel 

geroepcn deze o~watting dwingcnd or 

te lcggen Huwelijkspartners hadden 

ecn eigen verantwoordclijkheid te be

sli'>Sen of een vrouw bij huwelijk a! of 
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ni et ontslag nam . Na het ve rtrek va n de 

part ijleider verloor dit sta ndpunt aan 

invloed , ten gunste van de lijn ARP

RKSP. Een ex tra rede n voor de C HU 

om Lohman 's visie te verlaten was gele

gen in economische factoren. De ve r

slechte rende econom ie, zeker in de 

jaren na 1929, leidde tot een o ngeken

de werk loosheid, die het draagvlak 

voor het weren van vrouwen van de ar

beidsmarkt verbreedde. Met de verdi e

ping van de c ri sis nam dan ook de 

verb reding van het overh eids in gr ijpen 

toe: ook de particuliere sector en onge

huwde vrouwen vormden 

behoorden o nder meer de loonvorming 

op basis va n het kostwinnersprin cipe, 

de k in derb ijslag en de beperking van 

arbeid va n vrouwen. Met deze princi 

piël e impuls slaagde de RKSP erin de 

poli tieke agenda van de jaren dertig en 

later in belangrijke mate te bepalen. De 

ARP en de CHU volgden de RKSP in 

de ext ra nadruk op het gezin. Echter: 

zonder programmatische vernieuw ing. 

De ARP bestudeerde de vers lagen va n 

de christelijk sociale congresse n nog 

ee ns en de C HU trok z ich in 1936 ee n 

zomerdagje terug op de he i. 

in toenemende mate het 

object van overheidsbe

moeienis. Het cris ismotief 

verme ngde z ich moei te

loos met de principiële ar

gumenten va n met name 

de ARP en de RKSP. Be ide 

partijen zagen de ju istheid 

van hun beg in se len beves

tigd. Ook de CHU be

kende zich in deze zware 

omstand igheden een 

warm voorstander van de 

beperking van vrouwenar

beid . 

Het spanningsveld 

of vrouwen nu 

Het v ierde kabinet-Coli jn 

bracht in 1937 de gedre-

ven 'gezi nspoliticus' 

primair als individu 

dan wel als partner 

in een relatie 

Romme. Als minister van 

Soc ia le Zake n lanceerde 

hij behalve de kinderbij

sla g ook het voorste l alle 

arbe id va n gehuwde vrou

wen buitenshuis te ve rbie

den. Immers, 'naar 

natuurlijk bestel ' hoorde 

de vrouw in het gezin. 

Beroepsbezigheden ver

hinderden haar de gezins

belangen naar behoren te 

moeten worden 

gezien beheerst tot 

nu toe de 

standpuntbepaling 

van het CDA. 

Voor de RKSP kwam daar ee n actua li

sering van de reeds bestaande legit ima 

tie bij. In 1930 ve rschee n de encyc liek 

Casti Co1mubii. Paus Pius XI benadrukte 

hierin de noodzaak tot een herwaarde

ring van gez in en huwelijk . Beide wer

den bedreigd, door onder meer 

geboortenbeperking en de emanc ipatie 

va n vrouwen. De paus reikte voorste l

len aan tot herstel van he t gez in . De 

inkt va n de encycliek was nog niet 

droog of de RKSP had al een inventari

sat ie gemaakt van geb ieden waarop zij 

een 'gezinspol itiek' zou kunnen ontwik

kelen. Tot de aandachtspunten daa rva n 

behartigen , 'een soc iaal eu

ve l van zodan ige betekenis, dat optre

den daartegen van overheidswege 

vo lkomen op zijn plaats is.'6 Het voor

ste l werd door de RKSP en de ARP en

thousiast ontvangen. Maar de CHU 

voe lde z ich er wat ongemakkelijk bij: 

was dit niet wat erg verregaande over

heidsbemoeie nis tot het realiseren va n 

politieke idealen? Herinneringen aan 

Lohman kwamen bove n, eve nals ant i

katholieke sympathieë n: waakt u voor 

Rome l Argumenten om het plan te ve r

werpen waren spoedig gevonden : ook 

de linkse partijen , de werkgevers en de 

vrouwenbonden keerden z ich ertegen. 
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Romme zag zich genoodzaakt het plan 

in te trekken. Dit tot ongenoegen va n 

de ARP- en RKSP-fracties in de Tweede 

Kamer. H et g ing om een principieel as

pect va n het kabinetsbe leid, meenden 

zij. De mini ster moest niet zomaar voor 

wat verzet uit de samen leving terug

deinzen . 

Voorstellen als die van Romme z ijn er 

na de Tweede Wereldoorlog ni et meer 

geweest. Maar de overheersende ge

dachte dat vrouwen als van nature in 

het gezin hoorden bleef. Vrouwen had

den een 'fu nctie' in het gez in , heette 

her in jaren v ijftig jargon. Dat vrouwen 

deze functie ook met enthousiasme in 

prakt ijk brachten , blijkt uit de cijfers. 

Zo was in 1960 93% van de gehuwde 

vrouwen jullti111e huisvrouw. In die tijd 

werd de welvaartsstaat opgebouwd. 

Mede ge"insp ireerd door het katholieke 

gezi nsdenken werd daarb ij u itgegaa n 

van het kostwin nersmodel, waarin de 

man a lleenverd iener is en de vrouw als 

niet-verdienende partner thuis voor de 

kinderen zorgt. Onder meer vanwege 

de e lektrificatie van het huishouden en 

de opkomst van de sociale wetenschap

pen vond een moderni sering van de rol 

va n vrouwen plaats. De nieuwe taak 

van vrouwen lag in het vermense lijken 

va n de sa men levi ng: ten eerste in de 

zorg voor het we lzij n van de gez ins le

den , maar daarnaast ook in het leve ren 

van een maatschappelijke bijdrage in 

vrijwilligerswerk - tot ge luk van de sa

menleving. Betaalde arbeid was en b leef 

primair de taak van mannen ? 

Confess ionele vrouwen deelden in deze 

nieuwe trend. Vanaf het einde va n de 

jaren v ijftig raakte ee n toenemend aan 

tal gehuwde vrouwe n als vrijw illi gste r 

bij de po liti ek betrokken. Hun aan

dacht richtte z ich in het bijzonder op 

CDV 5/94 

het vrouwenvormingswerk, de dee ln a

me van vrouwen in het openbaar be

stuur en op de partijgebonden 

vrouwenorgan isaties, zowel nat ionaa l 

a ls internationaal. 

Emancipatiebeleid CDA 
En zo maken we de overstap naar het 

CDA, en z ijn standpunt over ema nci

patie . Dat emancipatie va n vrouwen 

ee n poli t iek item va n betekeni s werd 

hangt vooral samen met de tweede fe

ministische golf (1968) en diverse ver

anderin gen voor v rouwen daaromheen 

die z ich soms al eerder aandienden , zo

als de introductie van de anti-concep

tiepil. Directe aan leiding tot de start 

van een emancipati ebe leid vormde het 

inte rnationale Jaar van de vrouw in 

1975. In 1976 vond in de Tweede 

Kamer de eerste openbare vergader in g 

over d it onderwerp plaats. KVP, ARP 

en C HU traden daarbij gezamen lijk op. 

De ant irevolutionaire J. Kraaijeveld

Wouters nam hier als eerste woordvoer

ster namens de fus iepartners het woord . 

Z ij begon met een principië le onder

bouwing: Waarom was emancipatiebe

leid in de ogen va n het CDA gewenst? 

'Allereerst', zo sprak z ij , 'gaa n wij erva n 

u it dat e lk mens , elke vrouw, e lke man 

een unieke scheppin g is van de H eer, 

met e ige n gaven ... , en dat het de be

doeling is dat deze zo goed mogelijk 

ontplooid worden ... Dat betekent voor 

ons dat het emanc ipatiebele id moet 

zijn gericht op het bieden va n zo ro

yaa l mogelijke ontp loo iin gskansen voor 

een ieder, .. het wegnemen van belem-

meringen , en het wijz igen van 

structuren'. Het tweede e lement was, 

dat 'e lke mens , elke vrouw, e lke man , 

mens in relat ie is. Daarmee bedoe lde ze 

niet de huwel ijkse staat, maar de geza

menlijke b ijdrage die man en vrouw aan 
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Romme zag zich genoodzaakt het plan 

in tc trekken. Dit tot ongenocgen van 

de ARP- en RKSP-fractie<; in de Tweede 

Kamer. Hct ging om ccn principieel a<;

pect van het kabinet<.hcleid. meenden 

zij. De mini<;ter moe<;t niet zomaar voor 

wat vcrzct uit de san1cnlcving tcrug

dcinzen. 

VoorqcJicn a[<; die van Rommc zijn cr 

na de Tweede Wereldoorlog niet meer 

gewcc<;t. 1\ laar de overheersendc ge

dachte dat vrouwen als van nature in 

her gezin hoorden bled. Vrouwcn bad

den een 'functie' in het gezin, heette 

hct in jaren vijltig jargon Dat vrouwen 

dcze functic ook met enthou<;iasme in 

praktijk hrochtcn. hlijkt uit de cijfer<; 

Zo was in 1 ')60 'J3% van de gehuwde 

vrouwen full lillie huiwruuw. In die ti)d 

were! de welvaart"taat opgchouwd. 

,\lecle geimpircerd door het katholieke 

gczin..,dcnkcn wcrd daarbij uitgcgaan 

van hct kmtwinncrsmodel, waarin de 

man allecnverdicncr i'> en de vrouw a[<; 

niet-verdiencndc partner thuis voor de 

kindcrcn zorgt. Onder mccr vanwege 

de elcktrihcatie van her huhhouden en 

de opkomst van de <;ocialc wctcmchap

pcn vond cen nwderniscring van de rol 

van vrouwcn plaat'>. De nicuwc taak 

van vrouwcn lag in het vcrmenselijken 

van de <;amcnlcving. ten eer<;te in de 

zorg voor het welzijn van de gezinsle

dcn, maar daarnaa<;t ook in het lcvcrcn 

van ccn maat<;chappclqkc hijdragc in 

vrijwilligerswcrk- tot gcluk van de '>a

mcnlcving. fletaaldc arbcid wa<; en bled 

primair de taak van n1anncn.~ 

Confc<;<,ionclc vrouwen dccldcn in dczc 

nicuwe trend. Vanaf het einde van de 

Jarcn vitftig raakte cen toencmcnd aan

tal gchuwdc vrouwcn al<; vnJwtliig'>tcr 

bij de politick bctrokkcn. Hun aan

dacht richttc zich in her bqzondcr op 

hct vrouwenvorming<;werk, de deelna

me van vrouwen in her openbaar be

'>tllur en op de partijgcbondcn 

vrouwenorgani'iatie'i, zovvel nationaal 

a[<; intcrnationaal. 

Emancipatiebeleid CDA 
En zo maken we de overstap naar het 

CDA, en zijn <;tandpunt over emanci

patie. Dat cmane~patic van vrouwcn 

ecn politick item van bctekenis werd 

hangt vooral -,amen met de tweede fe

mini<;ti-,chc golf I 1968) en diver'>e ver

anderingen voor vrouwen daaromhecn 

die zich soms al eerder aandicnden, zo

als de introductic van de anti-concep

ticpil. D1rcctc aanlcid111g tot dc <;tart 

van ccn unancipatiebcleid vormde hct 

internationale _laar van de vrouw in 

1'l75 In 1'l76 vond in de Twecde 

Kamer de ecrstc opcnhare vcrgadcring 

over dit onderwerp plaat<;. KVP, ARP 

en CHLI traden daarbij gezamenlijk op. 

De antircvolutionairc I Kraaijevcld

Wouters nam hier als eerste woordvuer

<;tcr namcns de fu'>iepartncrs het woord. 

Zij bcgon met ccn principiclc onder

bouwing, Waarom was cmancipaticbc

leid in de ogen van het CDA gewensP 

'Allcrccrst'. zo <;prak zij, 'gaan wij ervan 

uit dat elk mens, elke vrouw, elke man 

ecn unieke schepping is van de Hecr, 

met eigen gaven en dat het de he

docling is dar dezc zo gocd mogcli1k 

ontplooid worden .. Dat bctekcnt voor 

on' dat hct cmancipatiebeleid moe\ 

zrJn gcncht op hct bicdcn van zo ro

yaal mogelijke untplooiing-,kansen vour 

een ieder, het wegnemen van belem-

nlcringcn, en hct wijzigcn van 

structuren' Hct twcedc clement wa'>. 

dat 'elke mens, elke vrouw, elke man. 

mcm in rclanc rs. Daarmcc bcdocldc zc 

nict de huwelijksc '>taat, maar de gcza

mcnliJke hitdragc die man en vrouw aan 
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de ontplooiing van de samcnleving 

konden geven. Als dcrdc argument 

noemde Kraaijeveld, dat 'elk mens, clkc 

vrou\v, elke n1an, geroepcn is tot vcr

antwoordelijkheid, zowel individueel 

als gczamcnlijk's 

Wat we hier zien, is een nieuwe bijbel

interpretatic en cen nieuwe vi"e op 

vrouwcn. Over het ontwerpen daarvan 

was van tcvoren diep nagedacht, niet 

aileen door Kraaijcvcld, maar ook door 

antirevolutionaire partijgenoten als A. 

Oostlander, T Bot-van Cijzen en A 

Wc<;thoff-Huhce. Vrouwen werden in 

deze visie als individuele personen ge

zien en nict als aan hct gczin gcrcb

teerden. In navolging van de feministes 

waren ook conlessionelc politici de 

vrouw kenneliJk 'als mens' gaan zicn. 

Kraaijeveld trachtte dczc gcdachtc le

vensbeschouwelijk te tunderen. Het 

woord 'gezin' kwam in haar vcrhaalniet 

voor. 

Aandacht verdient in dit verhand ook 

de rol van het sinds 1971 gezamenlijk 

optredcndc CDA- Vrouwenheraad. De 

ccrste aanzct tot een C:DA-visie up 

emancipatic vond met name 

Het flexibele 

pragmatisme in het 

in deze kring plaats In het 

beraad troflcn lcidinggcvcn

de vrouwen uit de ARI', de 

CHLI en de KVI' clkaar. I let 
CDA doet soms 

verrassend denken 

aan de argumenten 

van 'beleid en 

opportuniteit' van 

de oude RKSP. 

waren de vrouwen die des

tijds als vrijwilligster waren 

hcgonncn. Naar hun 1ncning 

hadden de tweede feministi

schc goll en de mogelijkhe

den van anti-conceptie voor 

vrouwcn verregaande conse

qucntics. llovcndien vereiste 

de ingeslagen weg naar het 

C:DA een vernieuwde mens- en maat

schappijvisic tvkt clan zctten de vrou

wcn zich aan hct dcnkcn· in I <J75 

verscheen een bundel over de plaals 

van vrouwen in een verantwoordelijke 

maatschappij, in 1979 gevolgd door 

ccn brochure over hct gczin. Hierin 

werd, evenals Kraaijeveld in 1976 deed, 

nadrukkclijk gckozcn voor ccn rnccr 

ge'individualiseerde mensvisie, waarin 

man en vrouw 'gelijkelijke' of 'gelijk

waardigc', maar zckcr gccn 'gclijkc' ont

plooiingskansen hadden.'' Celijkheid 

als uitgangspunt wa-; taboc. Hct ging 

om gelijkwaardigheid. want daarbij 

werd ruimte gelaten voor verschill<:n 

tusscn mcnsen. 

Mannelijkc C:DA-crs in spc mcngden 

zich tot l'l80 vrijwcl nict in het dehat. 

Slcchts de antirevolutionairen A. 
Oostlandcr en B. de Vries lieten van 

zich horen. 

In hct hlad 'Anti-Revolutionaire 

Staatkunde' maakten zij zich zorgen, 

nict zozeer over vrouwcn lijkt hct, als 

wei over het gezin en het sterk toege

nomen gelijkhcidsstreven Oostlander 

achttc vanuit CDA-optiek een bcscher

nling van gczin-;achtigc samcnlcvings

vormen gewenst. lndividualistische 

henaderingen van de samenleving acht

te hi) onaanvaardhaar. Dcze waren ge

richt op ccn 'automatisering van de 

samenlcving tot zeltstandigc, onathan

kelijke. autonome men<;en' 1" De Vries 

redeneerde op vergelijkbarc wijzc: indi

vidualisering was cigcn aan libcralen en 

<;ociaal dcmocrat<:n, maar nict aan het 

C:DA 

Het hier gcconstatccrdc nuanceverschil 

tusscn het C:DA- Vrouwenberaad en de 

ARI'-wetcnschappcrs vormdc de kiern 

van een latere discussie, die zich met de 

puhlikatic van her Program van 

L!ttgangspunten in 19HO aandicndc. 

1\aast ccn mccr zclt<;tandige positie van 

vrouwen werd hienn gepleit voor de 

handhaving van de onderlinge betrok

kcnheid in <;amcnlcvingsvnhanden. 

UlV ''q 



Enerzijd-, '>prak het Program zich uit 

voor het ophetfen van harricre'> die ecn 

'geliJkwaardige ontplooiing van man

ncn en vrou\vcn in de wcg' stondcn, an

derziJd'> keurde het 'een emanu-

patic-;trcvcn van n1anncn en vrou\vcn 

al, dat te zecr gericht' wa<; 'op eigenbe

lang, waardoor de deelgenoten in <,a

menlevingwerbanden van elbar 

vervrecmdcn er1 op hun individualisme 

worden teruggeworpen.' 11 Naar aanlci

ding van deze pa-,-,age ont'>tond cen in

terne partijdi'>CLI'>'>ie over de positic van 

vrouwen. Daarin stelde het C:DA
Vrouwcnberaad zich op het <;tandpunt 

dat gehuwde vrouwen tc weinig als in

dividu wcrdcn behandeld, maar onder

ge-,chikt wcrden gemaakt aan het 

gezin. Zij kregen daardoor niet de kam 

voor ontplooiing huiten<;hui'>. I let wcrd 

tijd dat men binnen het C:DA de ang'>t 

voor begrippen a!-, zellstandigheid en 

vrijheid a!-, het over gehuwde vrouwen 

ging ovcrboord zette. Fen 'zekerc indi

viduuliscring' van vrou\ven was noodza

kelijk 1' Partijgcnoten a\<, hijvoorbccld 

De Vric'> mcendcn echter dat dit 

-,lccht<; de hclft van het verhaal wa<;. 

Volgem hem lag de nadruk nict zozeer 

op individuali-,ering a\<, wei op te be

vordcren dat 'mcn-,en in ondcrlingc 

zorg en vcrbondenheid met elkaar' sa

mcnlccldcn. Vrouwcn mocstcn nict de 

arbcid-,markt opgejaagd worden met 

modicuzc krcten als 'economi-,che zclt

'>landigheid' 1' 

De disur-,sic luwdc in de loop van de 

JJrcn tachtig gelcidclijk. Toch bled dit 

'>panningwcld, namcliJk ol vrouwcn nu 

primair al-, individucn dan wei a\-, part

ncr in ccn relatie moctcn worden gc

zrcn, de '>landpuntbepaling van hct 

(:J)A in de Tweedc Kamer tot aan 

Br-inkman toe bchcerscn. Op sommige 

helcidsondcrdclcn had de partiJ cr gcen 

moeite mee vrouwen al-, zc\1-,tandigc 

per<;onen tc he.,chouwcn. Dat de ovcr

heid stimulcrcnd en voorwaardcn

<;chcppend moest optreden \\at de 

arbcid van gehuwde vrouwen bctrof, 

<;prak bijvoorbeeld voor zich. Ook aan 

wetgcving voor de gclijkberechtiging 

van vrou\vcn in uitkeringen en pcnsioc

ncn werkte het C:DA me e. 1\ \aar toch 

lagen daar altijd ergcm mitsen en ma

ren, zeker a\-, het ging over helasting

wetgeving of economischc zellstandig

heid van vrouwen. 

De bezwaren lijken zich voor de loe

komst echter uit-,luitend tc conccntre

ren op de liscaliteit De liscale 

wetgeving i'> her laahtc ha<;tion waarop 

het C:DA va<;thoudt aan hct gezin ho

ven hct rndrvrdu. Dat blijkt wanncer we 

het (] )i\-verkiczi ng'>program voor 

I 'J'J-+ 199H tcr hand nemen. Op de 

partijfaad van 28 januari 199-f, waarop 

het program i'> vastge<;teld, i-, het CDA 

ovcr-;tag gcgaan voor de econon1i-;chc 

zcllstandigheid van vrouwcn, lange tijd 

ecn hcct hangijzcr. Tegen het advie<; 

van het partijbestuur in were\ een amen

dement van het CDA- Vrouwenberaad 

aangenomen, waarin gcstcld werd dat 

'met het oog op de cmancipatie van de 

vrouw economi'>chc zclfstandigheid 

(client) tc worden bevorderd'. In zijn 

pre-advies benadruktc het beswur nog, 

dat 'draagkracht een uitgangspunt voor 

de christen-democratic' blijlt, en dat 

'ecn en ander niet los ikanJ worden ge

zien van de ciger1 vcrantwoordelijkhcid 

en keuzcvrijhcid van leclvcrbandcn' 11 

1\laar ondanks dit lraaie uitgangspunt 

bc.,Jisten de partij-afgevaardigden an

ders, economische zeltstandighcid van 

vrouwcn was prima, ook voor hct 

CDA 

Wat in het verkiezingsprogram wei 

oven:ind i-, geblcvcn, is de draagkracht-
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gedachte in de fi5caliteit Dat geldt ook 

voor de voetoverheveling. 1' De red en 

hicraan va<;t te houden i5 niet zozeer 

van principiclc als wei van pragmati-

5che aard: de keuze geldt aileen voor de 

jaren tot I CJCJH, op termijn wil het pro

gram naar een meer ge"individualisecrd 

stelsel toe. Net a is na I 1) 13. met het 

kiesrechtvraagstuk, wordt ook nu door 

hct CDA he,eft dat het met hct draas

krachtprincipe om een verloren zaak 

gaat, zo li)kt hct. Het CDA reagecrt 

echtcr niet als de ARI' met ecn tegcn 

aile'> in vasthouden aan principiclc be

ginsclcn. Nee, in alwachting van het 

nieuwc belastingstel5el houdt het C:DA 

uit praktisch oogpunt vast aan het be

<;taande: want dat schcelt weer zoveel 

miljoen Het flexihclc pragmatismc in 

hct C:DA dnet <;oms verra<,send denken 

aan de argumenten van 'beleid en op

portumteit' van de oudc RKSI' 

Lijnen door de geschiedenis 
Hicrmee zijn we aangeland hij het trek

ken van lijnen door de geschiedeni'> 

heen. Ecrst doc ik dat '>ynchroni'>ch. 

tusse11 de drie lusicpartners ondcrling. 

vcrvolgens diachronisch, door de tijd 

heen van Schacpman tnt Brinkman. 

Vcrgclijken we de ARI'. RKSPiKVP e11 

CHLI underling. dan zien we zckcr en

kelc grote vcJv:hillcn, nok al hckenden 

aile drie de partiJen zich tot de rechtcr, 

conlcS'>ionele vlcugel van de Tweedc 

Kamer. 

Ten ccJ·<,te: i-, de CHLI niet cen wat 

vreemde ecnd in de bijtc In vergelijking 

met de bcide tu-,iepartner<; had de 

C:HU vrijwcl geen ideologi-,che preten

ties, zagen we Standpunten omtrent 

vrouwcn wnden tamclijk ad hoc inge

nomen. niet gebascerd op een samen

hangencl principiecl denksysteem. 

Uaarnaast zat het 'individuele' wclhaast 

in de partij ingebakken In tegen'>tclling 

tot de andere twee gold hct innemen 

van ccn, ongedecld, lractie<;tanclpunt in 

de CHU niet als hct hoogste goecl In 

plaats daarvan stonden eigen gcweten 

en opinie bovenaan. voor de Twccde 

Werelcloorlog althans. Het maakte de 

partiJ tot een ri5icolactor bij het berei

ken van rechl'>e eenheid: we zagen clat 

in I 1) 12 en in 1938. Bij het innemen 

van Kamer-stanclpuntcn wcrkten RKSI' 

en ARP vee! mccr met elkaar samcn, 

clan clat zij de C:HU daar direct hi) he

trokken, is mijn indruk - a! zijn de 

bronnen daarover schaars. Fen laabte 

clement dat de CHLI al doct wijken is 

de 5om5 wat kattig aandoende houcling 

ten aanzien van zowel de katholiekcn 

als de antirevolutionairen. Hct is cen 

houding die ik bij de ARI' en de RKSP 

ten aanzien van de C:HU ook wei heh 

aangetroHcn. maar toch niet zo schnp. 

Het 'waakt u voor Rome' uit 19.'lH is van 

het anti-katholici<,me een duiclelijk 

voorbeeld. Ook de ARI' were! bckriti

seercl. zeker in de begintijd van de 

CHLI met Kuyper en I .ohman 1 I') 121. 

Het thcma van kritiek hing mce<;tal sa

men met de betekenis van het christc

liik gelool voor het politick handelcn 

De C:HU zag hierin vee! mecr ruimte 

dan de ARI'. en wilde daarin ook graag 

haar onalhankelijklwid ten opzichte 

van dezc partij ten toon spreiden. De 

CHU wa5 niet zomaar ecn natuurlijke 

lusiepartner zou ik op basi'> van het 

voo1·gaancle willen concludcrcn. 

Ten twcecle :\RP en RKSI' lagen naar 

n1ijn waarncn1ing progran1n1ati':.ch vee! 

dichter bij elkaar tvlaM daarbij wa'> de 

ARI' aanmcrkelijk 'rechter in de leer' 

dan de RKSP I I 'J 171 en mindcr gericht 

op vcrnieuwing lk vraag me zcll5 al ol 

dit de ARI' en de K VI' na de Twcecle 

c I)\' '1 () ~ 
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gedachte in de fiscalite it . Dat geldt ook 

voor de voetoverheve ling. 15 De rede n 

hi eraan vast te houden is ni et zozeer 

van pri nc ipiële als wel van pragmat i

sche aa rd: de keuze geldt all ee n voor de 

jare n tot 1998 , op termij n w il het pro

gram naar ee n meer geïndi vidualiseerd 

stelse l toe. Net als na 191 3, met het 

kiesrechtvraagstuk, wordt ook nu door 

het C DA bese ft dat het me t het draag

krachtprincipe om een verlo re n zaak 

gaat , zo lijkt het. H et CDA reageert 

echte r niet als de ARP met ee n tege n 

alles in vasthouden aa n princ ipi ë le be

ginselen. Nee, in afwachting va n het 

nieuwe be lastingste lse l houdt het CDA 

uit praktisch oogpunt vast aan het be

staande: wa nt dat scheelt wee r zoveel 

milj oen. H et fl exibe le pragmatisme in 

h et CDA doet soms ve rrasse nd de nken 

aan de argu menten va n 'be le id e n op

portuniteit' va n de oude RKSP. 

Lijnen door de geschiedenis 
Hi ermee z ijn we aangeland bij het trek

ken van lijne n door de geschiede ni s 

heen. Eerst doe ik dat sy nchroni sch, 

tussen de dri e fusiepartners onderlin g , 

ve rvolgens diachronisch , door de tijd 

heen va n Sc haepman tot Brinkman. 

Vergelijken we de ARP, RKSP/ KVP en 

CHU onderling, dan zien we zeker e n

kele grote verschillen, ook al bekenden 

all e dri e de partijen zich tot de rechte r, 

confess ionele vleuge l van de Tweede 

Kamer. 

Ten eerste: is de C HU ni et een wat 

vreemde eend in de bijt? In vergelijking 

me t de be ide fusiepartne rs had de 

CH U vrijwel gee n ideologische preten

ti es , zagen we. Standpunten omtre nt 

vrouwe n we rden ta melijk ad hoc inge

nomen, ni et gebaseerd op een samen

hangend princ ipieel denksys teem . 

Daarnaast zat het 'indi vidue le' welhaast 

in de partij ingebakken. In tegenstel ling 

tot de andere twee gold het innemen 

va n éé n, ongedeeld, fractiestandpunt in 

de CHU ni e t als het hoogste goed. In 

plaats daarva n stonde n eigen geweten 

en o pinie bovenaan , voo r de Tweede 

Wereldoorlog althans . Het maakte de 

partij tot ee n risicofactor bij he t bere i

ken va n rechtse eenheid: we zagen dat 

in 19 12 en in 1938. Bij het innem en 

va n Kamer-s tandpunten werkte n RKSP 

en ARP vee l meer met e lkaar samen, 

dan dat z ij de CHU daar direct bij be

trokken, is mijn indruk - al z ijn de 

bro nn en daarover schaars. Een laatste 

e leme nt dat de C HU af doet wijken is 

de soms wa t kattig aandoende houding 

ten aa nzi en van zowel de katholi eken 

als de antirevoluti o na iren . H e t is een 

houdin g die ik bij de ARP e n de RKSP 

ten aa nzien va n de C HU ook wel heb 

aangetroffen, maar toch ni et zo sche rp 

H et 'waakt u voor Rome' uit 1938 is va n 

het anti-kathol ic isme ee n duide lijk 

voorbeeld . Ook de ARP we rd bekri t i

seerd, zeker in de begintijd van de 

C HU met Kuyper en Lohman ( 19 12). 

H et them a van kritiek hin g mees tal sa 

men met de betekenis va n het christe

lijk ge loof voor het politi ek handel en. 

De C HU zag hi erin vee l meer ruimte 

dan de ARP, en wilde daarin ook g raag 

haar onafhankelijkhe id ten opzichte 

va n deze partij ten toon spreiden. De 

C HU was ni et zomaar een natuurlijke 

fusiepartner zou ik o p basis va n het 

voorgaa nde will en concluderen . 

Te n tweede: ARP en RKSP lagen naar 

mijn waa rneming programmatisch veel 

di ch ter bij e lkaar. Maar daarbij was de 

ARP aa nmerkelijk 'rechter in de leer' 

dan de RKSP ( 1917) en minder ge ri c ht 

op vernieuwing. Ik vraag me zelfs af of 

dit de ARP en de KVP na de Tweede 
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Wereldoorlog niet vee leer uiteen ge

dreven heeft , dan tot elkaar gebrac h t. 

H e t e lan e n de fl ex ibiliteit waa rmee de 

RKSP en de KVP hun opvattingen over 

het gez in tussen 1930 en 1965 telkens 

w isten te actualisere n, steekt sche rp af 

bij het Kuyperiaanse denken da t de 

ARP tot de beginj aren zestig kenm erk

te. Wat in de ARP altijd wel levend 

bleef was de aandacht voor het rel atio

ne le en anti-indiv idu ali stische , dat de 

partij ook aa n het e inde van de jaren 

zeve nti g kenmerkte. 

Van een nauwe verwantschap tussen 

ARP en RKSP en va n een log ische 

groei naar de christen-democratie mag 

derhalve ni et te gauw gesproke n wor

den. Elke partij , ARP, KVP en C HU 

had duidelijk eigen ka rakte ri stieken, op 

gro nd waa rvan ni et b ij voorbaat vas t 

stond dat de drie zich oo it zouden ver

en igen in het CDA. 

Van Schaep man tot Brinkman door de 

tijd hee n sta ppend daarentege n kies t de 

histo ri cus voor ee n ander perspectief: 

dan plaatst men de drie partijen teza

men op een lijn met de bedoeling ze 

met het CDA te co ntraste ren. Vragen 

die z ich daarb ij aandie nen z ijn : wat is 

gebleven (co ntinuïte it ), en: wat is ver

wijde rd en vervange n door iets ni euws 

( d isco ntinuïte it )? 

Om met het laatste te beginnen : de 

ontwikkeling in terminologie 'Van 

vrouwe nvraagstuk tot emanci pati ebe

le id' geeft op z ichze lf al ee n disco nti 

nuïteit aan . Een di scontinuïte it met als 

breukvlak de beginjaren zeventig, toe n 

C DA-vrouwe n z ich bogen over de 

vraag naar de maatschappelijke pos iti e 

van vrouwen e n het gez in. Deze ge

dac htenvorm ing betekende het begin 

van een andere visie op vrouwe n dan 
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voorheen in alle dri e de partij en gebru i

ke lijk was. D e vrouw was ee n ze lfstan

di g indi vidu geworden in 

CDA- te rmen : een vera ntwoordelijke 

persoon. Zij was niet langer primair een 

aa nvulling op de man zoals Kuy per en 

Leo XIII uit de kerke lijke leer afleidden. 

Deze ni euwe vrouwv isie vi nden we te

rug in de Tweede Kam er. Ook daar 

g in g het CDA bij haar inbrengen tot 

aa n ee n zekere gre ns uit va n de in divi

dualiteit va n vrouwe n: ge lijkbe rec hti

g in g va n man e n vrouw stond ook bij 

de chri sten-democrate n hoog in het 

vaa nde l. Een duide lijke breuk dus, zoa ls 

ik a l aangaf, te verk laren uit twee oor

zaken: 

Ten eerste de maatschappelijke o ntwik-

ke lingen va n de late jaren zest ig, vooral 

de tweede fe mini stische golf- e n daar

uit voortvloe iend , het Jaa r van de 

Vrouw 1975 , dat een ste rk institutiena-

li se rende werking had. 
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Emanc ipat iebele id werd re- De betekenis die in 
geri ngsbelei d . Late n we 

daarbij ook de EC- ri ch tlij -

nen niet ve rge ten, zoa ls de 

derde Richtlijn uit 1976. 

Te n tweede was daar het fe it 

va n de fusie. Dat naar een 

nieuwe partij toegewerkt 

moest worde n was voor het 

Vrouwenberaad di recte aa n

leid ing tot nieuwe gedac h -

tenvorming. Daarmee zette 

I 9 I 7, in de jaren 

'30 en bij de 

vormgeving van de 

welvaartsstaat aan 

het gezin gehecht 

werd, handhaafde 

zich in het CDA. 

het de trend , in een later sta dium ge

corri geerd , maar ook nader uitgewerkt 

doo r princip ieel geori ën tee rde partijge

note n di e op zoek gi ngen naa r een her

nieuwde mens- en maatschappijvisie. 

De partijdiscussie over individu en ge

z in in de jaren tachtig illustreert 
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treHend dat hier werkelijk van een 

breuk met het verlcden sprake was. 

lrgens was een punt, waarop het C:DA 

in meerderheid zei: vernieuwing in de 

richting van individualisering tot hier

toe, maar niet verder Dat 'niet verder' 

lag bij de handhaving van een organi

sche maatschappijvisie De bctckenis 

die in 1917, in de Jat-cn dertig, en bij de 

vorn1gcving van de wclvaart~taat aan 

het gezin gehecht werd, handhaalde 

zich in het C:DA In een modnne snit 

komt dezc vi-;ic terug in het relationclc 

mensheeld, waar het C:DA ztch thans 

voor uit-;preekt. 

Dit brcngt ons btj enkele clcmenten 

van continu.iteit: 

I De blijvcnde behodte aa11 ecn prin

cipiclc onderhouwing van de stand

puntbcpaling in de Tweede Kamer Wat 

dat betrdt loopt cr cen lijn van de 

RKSI' en de i\RI' naar het CDA. De 

Cf Ill zagen we, valt daarhuiten. Vanal 

I WJ I tot nu toe zip1 de standpunten 

over de rol van vrouwen en het gezin 

gehaseerd op katholicke en neo-calvi

nistische mens- en maatschappijheel

den Dit is onvcrminderd. Voor de 

oorlog was dat wei heel duidclijk, maar 

ook in het CDA, biJ de emancipaticdis-

De revival van het 

anti-individualisme 

cussie, zagen we de behocltc 

aan lundamentclc legitima

tie. tvlcvrouw Kraaijcvcld he

ricp zich nadrukkelijk op de 

Bijbel, zij het met andere ac

ccnten dan voorhccn. In de 

jaren tachtig wcrd hct mens

heeld van de nude partijcn 

van een nicuwc, christcn-de

mocratische 'hcrbronning' 

was een reactie 

op het 'ik-tijdperk' 

van de jaren 

zeventig, 

voorzicn. 1 () 

2. Specilieker zie ik in her dcnken van 

het CDA over vrouw en gezin twec lij

netl samcnkomen, rc wcten hct katho-

lieke gczin-;dcnken, en hct organi'.chc 

en anti-individualistischc maatschappiJ

beeld van de ARP. Dezc lip1cn modn

nisecrdcn zich in hct CDA in cen 

relarionclc mcnsvisic: de mens staat in 

rclaric tot de ander en niet op zichzell 

Dit i'. een contimt'itcir, waarin de per<,i<,

tentie van het anti-indtvidualisri-;che 

clement opvalt lk dcnk dat zich hicr 

vooral de invloed van de i\RI' heel t 

doen gclden. ,!>..let name vanuit die hock 

kwam het anti-individuali-;ti-;che initia

tid in her CUi\, zagen we. Nict zozeer 

uit katholicke knng, <llll over de C:HU 

n1aur tc Z\VIJgcn. 

Vanwaar de herlcving van her anti indi

vidualisme in hct C:DA~ Na de di.,Lus

sies over hct kicsrecht in 1917 was hct 

in de ARI' he•,li.,r op de achtergrond ge

raakt, voorzovcr uit mijn ondcrzoek 

blijkt ,l>..lijn indruk i., dat de rwip,,/ van 

het anti-individualismc cen reaLlie was 

op het 'ik-tijdpcrk' van de jaren zcven

tig, waarin ook C:DA-vrouwen, we za

gcn het hied1oven, hun individualtteit 

ontdekten. Hct thema gclijke rechten 

van man en vrouw werd een polinek is

sue, dar in het C:DA voorstander., vond. 

;\Is gcvolg kwam de vraag naar de ver

zellstandiging van allcrlci <,ocialc en li-;

calc regelingcn aan de orde. 1
-

i\1isschien grecp de ARI' d(' trend naM 

individuali~cring in de jarcn zcvcntig 

aan on1 haar cigcn gcdachtcngocd tc 

prohlcren Ln wilde de ARI' aiken mee 

met het CDA indien lundamcntele op

vattingen als her anti-individualisme in 

hct C::DA een plaat., kregen 

Hi.,torici diencn zich cc.hter niet op her 

vlak det· 'peculattc<, re hcgeven. Laten 

ik in plaats daarv011 tot ecn afronding 

komen: Zijn er vcrandenngcn~ _Ia en 

nee. _Ia, wat hetrdr het actuclc politiekc 

standpunt in de Twcedc Kamn ovn 
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vrouwen. Daar is tusscn hcl CDA en de 

oudc dric partijcn ccn groot verschil 

waarnccmbaar. Nee' is het antwoord als 

men ki)kt naar de principiclc onderlaag 

van de mens- en maatschappijvisic. 

Hicr valt vooral ck continuYtcit op van 

hcl organi-.chc. hct rclationcle en hct 

anti -i ndividualislische." 

drs Hd/ic P<lll <ic Streck is po/it1ck J,Js/oriuJs. 

Zii scht·ijft 111111 ,/c lllliPcrsilcil P<lll L/trcchl ccn 

j1mc{sclmjl Ol'rr de ofJJh1il111!}cn Pilll <ic ARY <ic 

C//L/ CIJ de K\'P Ol'cr de flosilic '""' PIOJJWCIJ 

in ,/c S<ltllrlllwlll<J ctt 3c IPijzc 11'<1111'0/1 dczc flin

li!CJI lmll 0/11'<1/lillJ)CJJ ill .lc TiPccdc K<1111C1 hc/J

l>cn PcrtPOOid Hct Jnoe{sclni}l Z<ll i11 199·> /,q 

llil,JWCIIJ Kok ill K,JJH/1CJJ PcrschijiiCil 

No ten 
I [)I( ,llllh·l,..., de he\\Trk1ng \'J!l ccn k=111.<2 g< 

lwudcn op hct t ongrc'> Vzm SLhacplllZ~Il tot 

llnnkmt~n op ](J en 17 december J<JlJ~ LL' 

Nilllll'gcn gc01gtllli'>CC1d onder ,lll..,plLICll vJn 

hct fl()NlT(~ 1\J-,tdouorJol ln'>tltllllt voo1 de 

Ncgcllllclldc en T\\'nHig'>lC r·cti\\''>C 

( ·,c...,LhJcdcnl'> ( )p dlt umgrco., <,Lond de vro<1g 

11:1;1r dl' lontillltllcll lll'>'>Cil de 1\RP deC HL/ ell

de K VP cncrzwl'> en lwt ( I):-\ <1ndcrz1Jd.., Lcll

tr,l<Jl llct Jrt1kcl 1'-. uw,lultcnd gchtto.,ccrd 

opo.,Limltelqkc hronncn. ttlo., 111 n de lldlldcluuJnr 

T'd!l ,It Jipn·,lc f\dlrrn partr]-<lrLhreven en trjdo.,chnl

tcn Vclll de \\'Clcmcht~ppclrJkc hurcauo., 

l\rr11111 Nol'dl!/111 ullgttvc Vcnrt~y, 1{n,s 1WJII. ptt

rilgr;"!J! 10 Sckwpmar1 !ret zr(h rn zipl Procvc 

\Jll l'en ptogranJ 111 vcrgclqkhJt"C trtllll url 

t\ Kuvpcr, /)c Ecn)ilhrllc .In I'Ulll!l' ' I i) 1·:1- I, 52, Y>, 

(J(J ;o 

l Tot d1c rcdcrJCil hchoorde 1n 1iJ17 de lrnanuele 

gclr]k..,tclltn_!.! \Jll hct katholrck protco.,tunh en 

opcnh,tar ondcrwr]'> en in 1 q 19 dat hct k<~.hl!lCl 

onder lerdrng o.,tond VC\11 de CLT'>lc kt~tholickc 

lllllll'>lL'l ptc'>ldcnl Ruv.., de lkcrcnhrock 

.:;- !!Tf\ 1'(/i-lt)J.-1, 7lJ') !-WI 

(1 1·1.., Blok [/ii ,lc ~d,,dtill' l\/1: ,lc llldiTIICI:, -;; 

- I 

f,r,lri'I,Irr,t/,•,t'IIITJ!' 

.\rmtcrdztrn 11J'Ji' 117 11:-i 

N 1/,ndclllu/ur 711'tl'.lc K11rrrn 1975-7(J ( )(.\', 21 ]Lilli 

llJ7(l, 11iO-i1 

q Vgl hr]\ I) Cwcn-,rllll \'.d 1--.:.JIIcn ( lnhicii,'~' 

1/r,lori,dl TlrJ,d',,r/1 ]g :2 i nr. I !chr I iJ7N I 

met de rnh1cng \Jll KrJ.JI]CVcld 111 de ( )( V vJn 

21-{l-/(J 

\(l .-\ ( )rl'>ti,Jndcr I let gcz1n en andere hllr..,hou 

den..,· ,\rrll Rcr'oll!lltllldiU' !..,'tddlkrndl 1g -IN I iJ7N' 

11: ll dc Vric.., Cclqkhcrd J]o., polrtrck idcttJ! 

;\niJ-R.cPoluiiOndiiC St,urtkuH,ic )g. -t-7 ( 1 1)// , -t ~0-

.J.J() 

11 flro,Jidfll Pd/1 Uii!/11!1!)'>/lUHicn' 1CJH(J.', jl) 

12 R1ct ten HJgcn-Pot gcutcerd in ,·\1ulcd,n:J, 
/)u!f/,LI<i, 1 i nktohcr 1982 

I i B de Vrre.., ])c ko<:,tv,:rnncr de dcm urt"' C/1115ic11 

/JnJIOlldil'' he \'nkmnln:}nl 2' r (/'l l, I 02. 

I 1 ll'<~l c,/1/lc/1 wcrk vcrl1ghcrd ~ mrlwu, lttndclqk 

vcrkrezlng-,progrtl!lllllJ C I)/\ I ()().1 1 ')C)S, Jrt 

II 5 i Vcrg<Hkr':Jtukkcn Pt~rtr]rJad 2:-i J<lllliJrl 

11JlJ.f. C:ongrco., 21) )JnuJn I (N-1, 1 (19 

1 ') \V111 nhllcll, Jrl !I()') 

!(J Hct ropport P11/J/Jckc Cnn/Jii!;hcd' getu1gt Lbttl 

hi)'/oorheeld VJn 

17 I<)-;-:;. hcpcrkt hq.un vcrzcll-,tundrgrng vd hcla-,

lrngcn. Rond 19KU '>JKTlde de NotJ ()p wcg, 

d1c voor verdergtlztndc vcrzcllo.,tandigrng plc1ttc 

1K [)c Jlllcur <,tclt ''>(hrrltcll]kcJ l"Ctlc.tic'> op dcze 

h!jdrJge len hehoevc VJn de t~lronclrng vZ~n hoo1 

prod'-.lhrrh op priJ'> 'IWl Jdrn rcdttLl!C (])Vi 
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