
...... 

Drs. H. van de Streek 

Een voorlopig 
hoogtepu nt? 

Praktische daadkracht op korte termijn is 
nodig om te voorkomen dat de fraai oplo
pende cijfers van politieke participatie van 
vrouwen binnen het CDA een kentering 
gaan vertonen. De partij moet onder andere 
actiever werven en het vrouwenpotentieel 
meer zichtbaar maken. Daarnaast is twee
zijdige emancipatie noodzakelijk. 

1991 was behalve het jaar van honderd jaar 
christelijk sociale beweging ook het jaar van 
een eeuw confessionele politiek. Het eer
ste coalitiekabinet-Mackay regeerde van 
1888 tot 1891 en sedertdien zijn de partijen 
ARP, CHU en RKSP/KVP en vanaf 1980 
het CDA bijna onafgebroken in de regering 
vertegenwoordigd geweest. Daarom is het 
niet verrassend dat de KVP als grootste van 
de confessionele drie in de jaren '50 de pri
meur had zowel Nederlands eerste vrou
welijke staatssecretaris te leveren als de 
eerste vrouwelijke minister. Het dragen van 
regeringsverantwoordelijkheid ligt de chris
ten-democraten goed, dus lijkt het waar
schijnlijk dat zij ooit de primeur van de eer
ste vrouwelijke minister-president zullen 
hebben. Hoelang deze primeur nog op zich 
zal laten wachten is een vraag die uitnodigt 
tot speculatie over de toekomst. Een be
langrijke indicator voor voorspellingen over 
een CDA-vrouw in het Catshuis bestaat uit 

Christen Democratische Verkenningen 8;92 

Participatie vrouwen binnen CDA 

de kans die vrouwen binnen het CDA krij
gen om door te stoten naar de hogere poli
tieke regionen. Wat dit betreft zijn de voor
uitzichten thans beter dan ooit. De 
geschiedenis van honderd jaar politieke 
participatie van vrouwen in de Nederlandse 
confessionele partijen toont dat de ontwik
kelingen lange tijd vooral langzaam en ge
leidelijk verliepen. Maar sinds het einde van 
de jaren zeventig daarentegen doet zich 
een naar verhouding sterke stijging van het 
aantal vrouwen in vertegenwoordigende 
functies voor (zie tabel 1 - 4). Er is in dit op
zicht sprake van een duidelijk waarneem
bare breuk in een eeuw confessionele po
litiek hetgeen natuurlijk om een verklaring 
vraagt. 

Daarnaast valt ook een constante te 
traceren. Telkens weer blijkt een toene
mende politieke deelname van vrouwen 
nauw samen te hangen met het maat
schappelijke proces van emancipatie. De 
wisselwerking is traceerbaar tot op de hui
dige dag en ik verwacht dat zij ook in de toe-

Drs. Hillie van de Streek werkte tot 1990 als stafmedewer
ker positieve actie bij het CDA. Sindsdien is zij als politiek 
historicus verbonden aan Vakgroep Geschiedenis van de 
Rijksuniversiteit Utrecht. Zij bereidt een proefschrift voor 
over het politieke beleid van de ARP. de CHU en de 
RKSP/KVP met betrekking tot vrouwen in de jaren van 1917 
tot 1972. 
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komst haar uitwerking zal hebben. De toe
nemende zelfbewustwording van vrouwen, 
of emancipatie zo men wil, uitte zich deze 
eeuw in een groeiende betrokkenheid van 
vrouwen op diverse maatschappelijke ter
reinen. De politiek was daar een van. Ook 
op andere gebieden nam de integratie van 
vrouwen toe, bijvoorbeeld op de arbeids
markt en binnen de kerken. Voor de toe
komst is de vraag aan de orde of het voort
gaande proces van emancipatie voor de 
christen-democratische politiek zich net zo 
positief zal ontwikkelen als de afgelopen 
vijftien jaar gebeurd is. Zullen vrouwen voor 
de politiek blijven kiezen of wellicht een 
voorkeur ontwikkelen voor andere maat
schappelijke sectoren? Wat zou de partij 
op haar beurt kunnen doen om vrouwen 
meer ruimte te bieden? 

Het zijn intrigerende vragen op een voor
lopig hoogtepunt in de politieke deelname 
van vrouwen in de christen-democratie. 
Juist een dergelijk moment nodigt uit tot het 
opmaken van een balans, waarin verleden, 
heden en toekomst worden samenge
bracht. Want, dreigt niet reeds een kente
ring, met als onheilspellende voorbode de 
afname van het aantal vrouwelijke CDA
leden in de Eerste Kamer in 1991? 

Een lastig visitekaartje 
Terug naar het kabinet-Mackay een eeuw 

Tabel 1 

geleden. In de politieke participatie van con
fessionele vrouwen vond in de jaren tussen 
het optreden van dit kabinet en het christe
lijk sociale congres van 1919 geen noe
menswaardige ontwikkeling plaats. Vrou
wen waren uitgesloten van het kiesrecht; de 
meesten van hen hadden ook nauwelijks 
politieke interesse of kennis. Politiek was 
sinds mensenheugenis exclusief aan man
nen voorbehouden. Op het gebied van de 
emancipatie daarentegen vond in christe
lijk Nederland het nodige denkwerk plaats. 
Onder invloed van de eerste feministische 
golf was de positie van vrouwen uitgegroeid 
tot een actueel politiek onderwerp. Het 
debat spitste zich in christelijke kring vooral 
toe op de bijdrage van vrouwen aan de op
lossing van de sociale kwestie. Op de beide 
christelijk sociale congressen van 1891 en 
1919 stond de rol van vrouwen in het gezin, 
het zedelijkheidsvraagstuk en het liefda
digheidswerk centraal. In 1919 werd bo
vendien ingegaan op de taak van vrouwen 
in het openbare leven en het verrichten van 
beroepsarbeid. Het onderwerp 'vrouwen 
politiek' was niet geagendeerd, ook al stipte 
mevrouw E.M.F. Kleyn, een van de inleid
sters, dit thema toch aan met te verklaren 
dat de vrouwen bereid waren samen met 
de mannen en gesteund door partijverban
den en christelijke partijprincipes het terrein 
van de politiek te betreden. De uitspraak 

Landelijk totaal aantal vrouwelijke raadsleden van KVP, ARP, CHU en CDA, 
1958 - 1990 (in percentages van het aantal fractieleden per partij) 

'58 '62 '66 '70 '74 '78 '82 '86 '90 
KVP 2.4 3.0 4.2 7.3 8.6 
ARP 0 0.2 0.4 1.8 3.6 
CHU 0.8 1.5 2.3 4.7 4.7 
CDA 8.1 9.2 11.8 15.4 20.0 

Bron: Leijenaar, 1989, p. 249 en Bestuurdersvereniging CDA 
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Tabel 2 

Landelijk totaal aantal vrouwelijke statenleden van KVP, ARP, CHU en CDA, 
1958 - 1991 (in percentages van het aantal fractieleden per partij) 

'58 '62 '66 '70 '74 '78 '82 '87 '91 

KVP 5.8 6.0 6.0 6.2 12.0 
ARP 0 1.5 0 3.6 3.6 
CHU 3.4 3.2 2.8 3.8 8.6 
CDA 10.7 10.4 15.3 23.1 28.0 

Bron: Leijenaar, 1989, p. 250 en Actie m/v 50/50 Vereniging voor Vrouwenbelangen 
te Utrecht 

van de christelijk-historische Kleyn kan be
schouwd worden als het afgeven van een 
vrouwelijk visitekaartje, want de invoering 
van het actief vrouwenkiesrecht was op dat 
moment ophanden en de verkiesbaarheid 
van vrouwen krap een jaar bij wet geregeld. 
De confessionele partijen wisten aanvan
kelijk amper raad met deze verklaring. Wat 
moesten ze met dames in de politiek, die 
van de onderhavige materie geen enkel 
besef hadden? Als kiezers waren ze wel
kom, maar ook dan nog moesten ze voor
gelicht worden om te voorkomen dat ze het 
verkeerde vakje op het stembiljet inkleur
den. De uitgave van brochures met titels als 
'Wat onze vrouwen weten moeten' moest 
de vrouwen het rechte spoor wijzen. De ac
tiviteit van de confessionele partijen ter be
vordering van de participatie van vrouwen 
bleef in de jaren twintig voornamelijk tot 
dergelijke initiatieven beperkt. De ARP be
sloot in 1921 de klok zelfs terug te draaien. 
Om principiële redenen ontnam de partij de 
antirevolutionaire vrouwen bij partijbesluit 
de mogelijkheid tot kandidaatstelling. Tot 
1953 handhaafde de ARP dit besluit en 
kandideerde zij geen enkele vrouw voor een 
functie in het openbaar bestuur. De ARP 
zag lange tijd dan ook weinig reden het par
tijlidmaatschap van vrouwen te stimuleren . 
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Het vrouwelijke visitekaartje werd door de 
CHU en de RKSP met meer belangstelling 
in ontvangst genomen dan door de ARP: 
vrouwen werden in de RKSP aarzelend en 
in de CHU van harte welkom geheten. 
Beide partijen namen vrouwen op in be
stuurs- en vertegenwoordigende functies. 
In de CHU was het met name de Amster
damse advocate Frida Katz die het vrou
welijk aanzien van de partij bepaalde. Voor 
de Tweede Wereldoorlog bekleedde zij di
verse leidinggevende partijfuncties. De 
RKSP besloot bij haar oprichting in 1926 
twee zetels in het partijbestuur voor afge
vaardigden van de Rooms-Katholieke 
Vrouwenbond te reserveren. Daarnaast 
kende de partij in Annie Meyer, voorzitster 
van de Vrouwenbond, jarenlang een 
Tweede-Kamerlid. Voor de Tweede We
reldoorlog groeide het aantal katholieke en 
christelijk-historische vrouwen in gemeen
teraden en provinciale staten uit tot enkele 
tientallen. Daarna vond een geleidelijke 
toename plaats naar een gemiddeld per
centage van ruwweg zeven tot negen pro
cent (zie tabel 1 en 2). Bekende na-oorlogse 
gezichten in de Tweede Kamer werden 
Freule Wttewaall van Stoetwegen (CHU) en 
Marga Klompe (KVP). Beide vrouwen zijn 
in hun parlementaire werk geëerd met de 
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vernoeming van twee zalen in de gebou
wen van de Tweede Kamer. De ARP be
reikte vanaf 1953 ten hoogste een kleine 
vier procent vrouwen in bestuurs- en ver
tegenwoordigende functies. Ter vergelij
king: tot aan het begin van de jaren zeven
tig bereikte het aandeel van vrouwen in alle 
lagen van het openbaar bestuur over alle 
partijen gemiddeld een percentage van ten 
hoogste tien procent (zie tabel 5). 

De CHU was in 1935 de eerste partij van 
de confessionele drie waarin de oprichting 
van een partijgebonden vrouwenorganisa
tie plaatsvond. De oprichting gebeurde op 
initiatief van vrouwelijke partijleden, onder 
leiding van de al genoemde mr. Frida Katz. 
De ARP en de KVP volgden het christelijk
historische voorbeeld na de Tweede We
reldoorlog. Vanaf 1945 nam in beide par
tijen de belangstelling van vrouwen voor de 
politiek toe, mede onder invloed van de oor
log, waarin vrouwen soms plotseling aller
lei verantwoordelijkheden te dragen kre
gen. Dit leidde in 1949 tot de oprichting van 
een studiecentrum van vrouwelijke antire
volutionairen, dat in 1959 werd omgevormd 
tot het Antirevolutionair Vrouwen Comité en 
een formele status kreeg binnen de partij. 
Evenals in de CHU lag het initiatief tot de 
organisatie van vrouwelijke partijleden in 
handen van vrouwen zelf. Bij de KVP daar
entegen was dit nadrukkelijk niet het geval. 

Tabel 3 

De oprichting van de Commissie Vrouwen 
Partij in 1959 was de uitkomst van een ja
renlange discussie over de integratie van 
vrouwen in de partij. Slechts geleidelijk 
groeide de Commissie uit tot een partij
brede vrouwenorganisatie. 

Hoe verschillend van opzet ook; één as
pect hadden de CH-Centrale, het AR-Co
mité en de KVP-Commissie gemeen; na
melijk het stimulerende effect op de 
betrokkenheid van vrouwen bij het partijle
ven. Vaak oefenden zij bij kandidaatstellin
gen druk uit (meer) vrouwen te kandideren. 
Ook streefden ze ernaar de aandacht voor 
de integratie van vrouwen en emancipato
rische politieke thema's in de KVP, de ARP 
en de CHU te vergroten. 

Positief effect CDA-vorming 
Het samengaan van de drie partijen in het 
CDA heeft voor de vertegenwoordiging van 
christen-democratische vrouwen in het 
openbaar bestuur positief uitgepakt. Vanaf 
1977 doet zich in de christen-democratie de 
opmerkelijke ontwikkeling voor dat de deel
name van vrouwen in vergelijking met de 
oude partijen sterk stijgt. De tabellen 1 tot 
en met 4 illustreren dit voor wat de samen
stelling van raden, staten en Tweede Kamer 
betreft. Het percentage vrouwelijke raads
leden is sinds 1978 verdubbeld en staat nu 
op 20%. Het percentage vrouwelijke sta-

Vrouwelijke Tweede-Kamerleden van KVP, ARP en CHU van 1956 - 1972 
(in absolute aantallen per partij) 

'56 '59 '63 '67 '71 '72 

KVP 2 4 4 3 2 2 
ARP 0 0 1 1 
CHU 2 0 

Bron: Leijenaar, 1989,p.244 
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Tabel 4 

Vrouwelijke Tweede-Kamerleden van het CDA vanaf 1977 (in percentages van het aan
tal fractieleden en in absolute aantallen) 

1977 
v 

CDA 10.2 5 

1981 
% 

14.6 

1982 
v 

7 13.3 

v 

6 

1986 
% 

20.4 

v 

11 

1989 
v 

22.2 12 

Bron: Leijenaar, 1989, p. 244 en Bijlage 2.4 van Vrouwen en mannen van de partij 

tenleden is zelfs meer dan verdubbeld: van 
10.4% in 1978 is het CDA in 1991 beland 
op 28%. De Tweede Kamer vertoonde ook 
een verdubbeling tot nu ruim 22%. 

De vraag dringt zich op hoe deze ontwik
keling van de afgelopen vijftien jaar te ver
klaren is. De oorzaak ligt naar mijn mening 
in een gunstige samenloop van maat
schappelijke en interne partijpolitieke ont
wikkelingen. 

Allereerst is er vanaf de tweede feminis
tische golf aan het einde van de jaren zestig 
sprake van twee grote veranderingen in de 
maatschappelijke positie van vrouwen. Het 
opleidingsniveau van vrouwen steeg, met 
als gevolg dat de traditionele onderwijs
achterstand die zij op mannen hadden in de 
loop van de jaren tachtig is ingelopen. Meer 
nog dan het opleidingsniveau is beroeps
ervaring voor politieke functies van belang. 
Ook hierin trad verandering op. Het aantal 
buitenshuis werkende vrouwen neemt nog 
steeds toe. Hetzelfde geldt voor het aantal 
vrouwen dat in hoge en specialistische 
functies werkzaam is. Beroepservaring 
stelde vrouwen in staat specialismen te ont
wikkelen die voor de politiek van nut zijn. 
Het maakte hen aantrekkelijker als poten
tiële kandidaten voor functies in de partij 
alswel in het openbaar bestuur. 

De tweede feministische golf plaatste 
emancipatie vanaf 1968 op de politieke 
agenda, met als resultaat dat het sinds 1974 
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een vast onderdeel uitmaakt van het rege
ringsbeleid. De christen-democratie werd 
uitgedaagd haar waarden en normen om
trent vrouwen opnieuw te doordenken. De 
naderende fusie versterkte de noodzaak tot 
een positiebepaling. Reeds in de zomer van 
1971 signaleerden de drie voorzitters van 
de ARP, de KVP en de CHU dit. Wilden spij
kers met koppen geslagen worden met be
trekking tot de partijvorming dan was het 
zaak dat de drie partijen het eens werden 
over 'zeer belangrijke problemen', zoals 
onder meer gezin en huwelijk. 1 Toch duurde 
het nog enkele jaren voordat in het prena
tale CDA over het gezin werd gediscus
sieerd. De gedachtenvorming hieromtrent 
werd rond 1976 aangezwengeld door het 
CDA-Vrouwenberaad, dat uit eigen geld 
een boekje over het thema publiceerde dat 
als basis diende voor een partijpolitieke dis
cussie. In de jaren daarna werd het accent 
verlegd naar het thema emancipatie. De 
fusie was ondertussen in een concretere 
fase beland en het CDA moest van een de
finitief program van uitgangspunten worden 
voorzien. Een emancipatieparagraaf mocht 
daarin niet ontbreken. De feitelijke discus
sie over emancipatie voltrok zich echter 
voornamelijk na de fusie in oktober 1980. In 
19831iep deze uit op het aannemen van een 

1. Napel. H.-M.T.D. ten. ·Een eigen weg· De totstandko
ming van het CDA (1952 - 1980). Kampen. 1992. p. 185. 
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Tabel 5 

Vertegenwoordiging van vrouwen in gemeenteraad, provinciale staten en Tweede Kamer, 
1956 - 1991 (in percentages) 

jaar raad staten Tweede Kamer 

1956 8.7 
1958 3.7 6.8 
1959 9.3 
1962 4.3 6.3 
1963 10.0 
1966 4.8 6.5 
1967 8.0 
1970 7.2 7.3 
1971 8.0 
1972 9.3 
1974 9.9 11.8 
1977 14.0 
1978 12,5 16.0 
1981 14.7 
1982 15.6 20.6 16.7 
1986 19.1 20.0 
1987 25.9 
1989 25.0 
1990 22.0 
1991 29.6 

Bron: Vrouwen in politiek en openbaar bestuur, p. 46 

resolutie over emancipatie door de CDA
partijraad. De aandacht voor emancipatie, 
bekrachtigd door de aanwezigheid van en
kele emancipatiewerksters bij het Vrou
wenberaad, betekende dat het CDA vrou
wen serieus wenste te nemen - ook als het 
om hun politieke deelname ging. Overigens 
raakte ook het 'zeer belangrijke probleem' 
van het huwelijk niet in vergetelheid. In 1986 
entameerde het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA met het rapport '1 + 1 = 

samen' een discussie over dit onderwerp, 
zij het in de snit van de jaren tachtig. In 
plaats van over het huwelijk werd nu ge
sproken over 'tweerelaties'. 

346 

Naast de toegenomen expertise van vrou
wen en hernieuwde partij-aandacht voor 
gezin, emancipatie en huwelijk is een laat
ste factor voor de toegenomen participatie 
van vrouwen in de christen-democratie 
mijns inziens gelegen in de fusie zelf. Uit 
drie afzonderlijke partijen ontstond een 
nieuwe partij. Dit gaf vrouwen meer ruimte. 
Voor de fusie waren er bijvoorbeeld drie fis
cale fractiespecialisten nodig: voor de KVP, 
de ARP en de CHU elk een. Een CDA-frac
tie kon met een zo'n specialist toe, dus bie
ven twee zetels over. Dit gaf vrouwen en 
andere ondervertegenwoordigde groepen 
meer kansen tot het bereiken van een ver-
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tegenwoordigende functie. Daarnaast is 
van belang dat van drie fracties, die sinds 
1967 in de Tweede Kamer de tendens ver
toonden in zeteltal te slinken, werd overge
gaan op een grote CDA-fractie. Tabel 6 
toont ter illustratie hoe de terugval in zetels 
in de Tweede Kamer zich voltrok en hoe het 
CDA dit verlies wist te compenseren. De 
overgang naar een grote fractie maakte de 
gevechten om het ene voor een vrouw ge
reserveerde plaatsje in de krimpende frac
ties van met name de KVP en de CHU over
bodig. Deze strijd trof de CHU-vrouwen in 
1972 op landelijk niveau nog het zwaarst. 
Wat zich sinds 1922 in de geschiedenis van 
de partij niet voor had gedaan, gebeurde 
toen: geen vrouw voor de CHU in de 
Tweede Kamer. De gebeurtenis had een 
crisis in de Centrale van CH-vrouwen tot 
gevolg. Tabel 3 laat zien hoe het aantal 
vrouwelijke kamerleden van ARP, KVP en 
CHU tussen 1967 en 1972 halveerde van 
zes tot drie. Uit tabel 4 wordt duidelijk hoe 
gelijk vanaf de zetelverbinding in 1977 een 
blijvend herstel optrad. 

Dat vrouwen over de gehele linie de hen 
in het CDA geboden kansen grepen, blijkt: 
na een lange periode van monocultuur in 
de oude partijen, waarin vrouwen meer uit
zonderingen waren dan regel, is de chris
ten-democratie vooral in de afgelopen tien 
jaar uitgegroeid tot een multicultuur waarin 
vrouwen ongeveer 25% van de actieve 
leden uitmaken. 

Toekomstperspectief 
Wat is na deze impressie van honderd jaar 
nu het toekomstperspectief voor de partici
patie van vrouwen in het CDA? 

Vooropgesteld zij dat het niet in de aard 
van de christen-democratie ligt op het ge
bied van emancipatie de eerste viool te wil
len spelen. De christen-democraten waren 
altijd geneigd een antwoordende positie in 
te nemen op de uitdagingen die met name 
van de vrouwenbeweging uitgingen. Op 
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een eigen manier werden emancipatori
sche ontwikkelingen in het gedachtengoed 
en de praktijk van de eigen partijen ver
werkt. Daarbij bestond altijd de behoefte ge
leidelijkheid te betrachten; al tonen de laat
ste vijftien jaar aan dat het ook anders kan, 
getuige zowel de partijdiscussies over 
gezin, huwelijk en andere vrouw-gerela
teerde onderwerpen als de toegenomen 
betrokkenheid van vrouwen bij het CDA. 
Een tweede aspect is dat uit sociaal-we
tenschappelijk onderzoek blijkt dat het las
tig is om boven het percentage van 25 tot 
30% uit te stijgen. Er ligt op dat niveau ken
nelijk een onzichtbare drempel die een te
rugval in wat reeds bereikt is niet uitsluit. 
Wellicht ontkomt ook het CDA niet aan dit 
fenomeen, blijkens de reeds gememo
reerde terugval van het percentage vrou
welijke Eerste Kamerleden tot ver onder de 
20%. 

Wel heb ik de verwachting dat de duide
lijke stijging van het aantal politiek actieve 
vrouwen van de afgelopen jaren zich in het 
CDA onder bepaalde voorwaarden beslist 
voort kan zetten. De uitgangspositie daar
toe is gunstig. De jaren tachtig gaven een 
wending die in de lijn van de geschiedenis 
verrassend is. Aangetoond werd dat er in 
de partij ruimte is voor verandering en dat 
er voldoende vrouwelijk potentieel in voor
raad is. De vraag is nu of het CDA deze 
voorraad inmiddels niet opgebruikt heeft. 
De partij heeft afgerond zo'n 25% vrouwe
lijke leden. Zijn niet meer vrouwelijke leden 
nodig, wil het aandeel vrouwen in fracties 
en interne partijfuncties verder kunnen toe
nemen? Mijns inziens is een eerste voor
waarde voor toenemende participatie een 
groter aanbod van vrouwen die interesse 
hebben in de christen-democratie en bereid 
zijn die belangstelling om te zetten in poli
tieke activiteiten. Hiermee hangt samen dat 
de aanwezigheid van vrouwen die reeds 
partijlid zijn zichtbaarder wordt. Te vaak 
wordt de klacht gehoord 'Maar waar zijn al 
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TabeJ6 

Samenstelling van KVP, ARP, CHU en CDA in de Tweede Kamer sinds 1963 naar aan
tal zetels 

'63 '67 '71 '72 '77 '81 '82 '86 '89 

KVP 50 42 35 27 
ARP 13 15 13 14 
CHU 13 12 10 7 
CDA 49 48 45 54 54 

Bron: Bosmans, J., Staatkundige vormgeving in Nederland, 
Assen/Maastricht, 1990, p. 156 en 157 

deel 11, de tijd na 1940, 

- - - - - -- -- - - -- - - - -

die vrouwen dan?'. Het CDA-Vrouwenbe
raad werkt er hard aan bij verkiezingen de 
aandacht op vrouwelijke kandidaten te ves
tigen. De deskundigenbank die onderdeel 
uitmaakt van het human-resources project 
van het CDA is een voorbeeld van actief 
partijbeleid om de talenten en ervaring van 
vrouwen aan het duister te onttrekken. Een 
ander recent initiatief, dat momenteel nader 
verkend wordt, is het opzetten van een 
vrouwennetwerk. Dit kan fungeren als een 
middel tot loopbaanbegeleiding en een cir
cuit waar vrouwen elkaar weten te vinden. 
Hoe meer vrouwen in zicht komen, hoe gro
ter de kans dat zij vervolgens benaderd wor
den voor bestuurs- of vertegenwoordi
gende functies in de partij. 

Is hiermee een intern aspect van de par
tij belicht; een ander belangrijk facet is de 
ontvankelijkheid van alle verbanden binnen 
het CDA om vrouwen daadwerkelijk meer 
mogelijkheden tot integratie te bieden. Op
nieuw komt hier het verband tussen de deel
name van vrouwen aan de politiek en eman
cipatie om de hoek kijken, want politieke 
deelname voor meer vrouwen is alleen re
alistisch wanneer het CDA bereid is tot 
tweezijdige emancipatie. Dit is een vorm 
van emancipatie die in het basisdocument 
'Bedreigde Verantwoordelijkheid' ten be-
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hoeve van het christelijk sociaal congres 
van 1991 bepleit werd en wil zeggen dat 
emancipatie van vrouwen ook de emanci
patie van mannen inhoudt. De gedachte is 
voor de christen-democratie niet nieuw. AI 
tijdens de discussies in de vroege jaren 
tachtig legde het CDA vast dat het bij eman
cipatie gaat om een gelijkwaardige verde
ling van taken tussen mannen en vrouwen 
en het dragen van gezamenlijke verant
woordelijkheid op alle maatschappelijke ge
bieden. Daarmee werd aangesloten bij het
geen reeds in het Program van 
Uitgangspunten gesteld werd. Volgens het 
program is de mens in de maatschappij ge
plaatst als verantwoordelijk persoon; niet 
alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar 
ook voor de medemens en voor de ontwik
keling van de samenleving. De christen-de
mocratie wil mensen op deze verantwoor
delijkheid aanspreken. Tevens benadrukt 
zij de veelkleurigheid ervan. Mensen dra
gen verantwoordelijkheid in de politiek en 
op de arbeidsmarkt, maar ook in het gezin 
en bij de opvoeding van kinderen. De keuze 
met betrekking tot de verdeling van de ver
antwoordelijkheden is een keuze binnen 
samenlevingsverbanden en niet van indivi
duen. Mannen zijn in deze visie duidelijk 
niet exclusief voorbestemd voor het werk 

Christen Democratische Verkenningen 8/92 

11 



buitenshuis en vrouwen voor het werk bin
nenshuis. Aan beide partners is de keuze 
hoe de taken te verdelen. 

Man en vrouw zijn dus beiden ook ge
roepen tot het dragen van politieke verant
woordelijkheden. Deze principiële benade
ring brengt met zich mee dat het CDA het 
zich aantrekt als blijkt dat vrouwen in de par
tij te weinig kansen hebben hun politieke ta
lenten te ontplooiien. Het huidige positieve
actiebeleid heeft deze notie als 
uitgangspunt. Het beleid dient te resulteren 
in een toenemende integratie van vrouwen 
in het partijkader. Een cruciaal punt van be
leid is werving en selectie. Met behulp van 
een streefcijfer als richtlijn zal er bij selec
tie van kandidaten voor lijsten, commissies 
en besturen geprobeerd worden een van te 
voren vastgesteld percentage vrouwen bin
nen te halen. Recrutering en selectie zijn 
veelal sluizen die vrouwen een gelijkwaar
dige toegang tot politieke functies onthou
den. Bij kandidaatstelling spelen vaak zo
veel criteria een rol, dat de factor 'sekse' als 
het erop aankomt naar de achtergrond ver
schuift. Met onder meer als effect dat vrou
wen op opvolgingsplaatsen sterker verte
genwoordigd zijn dan op verkiesbare 
plaatsen, zoals bij de Tweede Kamerver
kiezingen van 1986 en 1989 gebeurde. 
Vooral op het punt van de werving en se
lectie zal het CDA een toenemend open 
houding voor vrouwen moeten hebben. Dit 
kan alleen als de partij de noodzaak tot 
tweezijdige emancipatie in eigen gelederen 
inziet. 

Het CDA heeft bij het vergroten van de 
participatie van vrouwen in de jaren ne
gentig echter niet alleen bij zichzelf te rade 
te gaan. Tevens zal de partij moeten kun
nen inschatten welke invloed het voort
schrijdende proces van emancipatie heeft 
op de belangstelling van vrouwen om poli
tiek actief te worden. De huidige trend onder 
vrouwen peilend, sluit ik niet uit dat vrou
wen in de nabije toekomst de voorkeur 
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geven aan betaalde arbeid boven een poli
tieke loopbaan. Ook Vrouwenberaadvoor
zitter Toos Jongma signaleert deze ten
dens. De trend doet zich vooral onder 
jongeren voor. Betaald werk is momenteel 
weer ruimschoots voorhanden, los en vast, 
full-time zowel als in deeltijd. Werk biedt een 
betaling en zekerheden die de politiek ont
beert. Een raadslidmaatschap kan bijvoor
beeld f 13.000,- netto per jaar opleveren. 
Het vraagt als tegenprestatie de nodige, on
regelmatige, tijd en heeft daarbij niet het 
voordeel van de deelname in een zieken
fonds en de opbouw van een pensioen. Bo
vendien is het om te beginnen onzeker of 
en wanneer men verkiesbaar gesteld wordt, 
en vervolgens van welke duur het raadslid
maatschap is. Alleen de Tweede Kamer en 
het Europese Parlement vormen als full
time banen een uitzondering op dit beeld 
van politieke functies. De tijd lijkt voorbij dat 
vrouwen naast hun gezin als vrijwilliger het 

De vraag is of het CDA 
de voorraad vrouwelijk 
potentieel inmiddels 
niet opgebruikt heeft. 

politieke terrein betraden om vandaaruit 
een politieke loopbaan op te bouwen. Vrou
wen besteden hun tijd in toenemende mate 
aan een combinatie van betaald werk en ge
zinsverantwoordelijkheid. Zij kiezen meer 
voor het gezin dan mannen, die hun full
time baan nog wel eens combineren met 
vertegenwoordigende en bestuurlijke func
ties, om vervolgens aan hun gezin niet meer 
toe te komen. Ook op dit punt wordt het tijd 
voor tweezijdige emancipatie. Van vrouwen 
die reeds een dubbele taak hebben aan hun 
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werk en het gezin kan niet verwacht wor
den dat zij ook nog over de tijd en de ener
gie beschikken voor een politieke functie 
van zo'n tien tot twintig uur per week. Her
verdeling van taken tussen de beide part
ners biedt ook hier een mogelijke oplossing. 
Tweezijdige emancipatie kan een positieve 
uitwerking hebben op de keuze van vrou
wen voor de politiek. Wanneer hij kiest voor 
betaald werk en zorg voor het gezin, heeft 
zij de kans haar tijd te geven aan betaald 
werk in combinatie met politieke bezighe
den. 

Wensdroom? 

Enerzijds mag het CDA zich dus gelukkig 
prijzen met de maatschappelijke ontwikke
ling van een toegenomen opleidingsniveau 
van vrouwen, een groeiend aantal wer
kende vrouwen en andere resultaten van 
het emancipatieproces. De vraag naar de 
kwalitatieve geschiktheid van vrouwen Voor 
politieke functies, die vrouwen sinds 1919 
tot op heden toe buitenproportioneel ach
tervolgt, is daardoor steeds meer achter
haald. Vrouwen staan wat opleidingsniveau 
betreft in de jaren negentig grosso modo op 
gelijke voet met mannen. Daar ligt Voor de 
toekomst het probleem niet. Wel is het nog 
steeds zo dat vrouwen achterblijven in lei
dinggevende functies en hoger gewaar
deerde beroepen. 

binnen alle partijgeledingen noodzakelijk. 
Een eerste vrouwelijke premier van CDA

afkomst zal hopelijk geen wensdroom van 
een verre toekomst blijven. Wil deze droom 
gerealiseerd worden, dan is praktische 
daadkracht op korte termijn nodig. Op die 
termijn is een streven naar 40% vrouwen 
voor de christen-democratie al een be
hoorlijke krachtsinspanning. Laten we daar 
maar eens mee beginnen, dan dient de op
volgster van Lubbers zich vanzelf wel aan. 
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Anderzijds draagt het maatschappelijke 
proces van emancipatie voor de politiek het 
risico dat vrouwen een betaalde baan ver
kiezen boven de inzet op politiek terrein. Het 
CDA zou er wijs aan doen zich op deze ten
dens te bezinnen, om een niet ondenkbare 
kentering in de fraai oplopende participa
tiecijfers voor te zijn. 

Vrouwen en mannen van de partij, een on
derzoek in het kader van de uitvoering van 
een positieve-actiebeleid voor vrouwen in 
het CDA, Bestuurscommissie Positieve 
Actie van het CDA, Den Haag 1989 

De partij kan meer doen binnen de eigen 
gelederen. Twee dingen zijn met name 
nodig: aktief werven binnen het bestaande 
aanbod van vrouwen en het nastreven van 
een grotere zichtbaarheid van dat poten
tieel. Daarnaast is tweezijdige emancipatie 
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