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Drs. Hillie van de Streek en drs. Marieke Ouak 

70 jaar vrouwenkies
recht en de christen
democratie II 

Op het artike/ '70 jaar vrouwenkiesrecht en 
de chnsten-democratte ·. dat in november 
1989 verscheen, kwamen verschi/lende 
reactles. De auteurs hebben deze serieus 
genomen Zi; constateren dat de ge
schtedschnjvers met tot dezelfde conclu
stes hoeven te komen a is de mens en die m 
het histonsche proces betrokken zt;n ge
weest. 

De deelname van vrouwen in de aan het 
CDA ten grondslag liggende drie parliJen 
ARP. CHU en RKSP/KVP en de opvalttn
gen over het vrouwenkiesrecht van de 
desbetreffende parltJen hebben de inte
resse van de lezers van Christen Oemo
crattsche Verkenningen (COV) Oil mogen 
we af!etden uit de bneven die WIJ in reactie 
op ons arttkel '70 1aar vrouwenkiesrecht en 
de christen-democratte' in het november
nummer 1989 van COV ontvingen 

Naar aanletding van deze reacttes no
dtgde de redactie van CDV ons uit tot het 
schriJven van een kort vervolgartikel waar
tn de in de brieven aan de orde gestelde 
onderwerpen nader zouden worden be
licht. Als gevolg daarvan krijgl deze bijdra
ge het karakter van een drieluik, waarin 
entge selecte onderdelen van de geschie
denis van de christen-democratie met be
trekking tot de deelname van vrouwen 
diepgaander worden verkend dan moge-
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lijk was in de ruimte die het novembernum
mer van CDV bood. 

Weduwenkiesrecht 
Een vraagstuk dat door een bnefschriJver, 
dte het anttrevolutionaire program van be
ginselen van 1916 er op heeft nageslagen, 
aan de orde werd gesteld betreft de hou
ding van de ARP in de 1aren tussen 1907 
en 1916 inzake de kwestie van het kies
recht van weduwen. Oeze periode blijkt in 
de meningsvorming btnnen de partiJ van 
cruciaal belang te ziJn geweest. 

In ons artikel van november 1989 schre
ven we dat het vraagstuk van het alge
meen vrouwenkiesrecht op een Deputa
tenvergadering in 1907 voor het eerst in de 
ARP uitgebreid ter sprake kwam. De partiJ 
sprak zich op deze vergadering in een re
solutie uit tegen het algemeen mannen- en 
vrouwenkiesrecht. Het kiesrecht moest, 
naar mening van de vergadertng, een or
ganische grondslag hebben, uitsluitend 
gebaseerd op de uitoefening van het kies
recht door mannelijke gezinshoofden en 
door zelfstandig in de maatschappiJ staan
de mannen Van ktesrecht van vrouwen 
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kon geen sprake zijn. Een voorstel van het 
Centraal Comité ook de weduwe als ge
zinshoofd te laten meestemmen riep bij de 
deputaten zoveel verzet op, dat het Co
mité het onmiddellijk weer in trok. Geen 
ogenblik heeft men er op deze vergade
ring bovendien aan gedacht 'de ongehuw
de vrouw van zelfstandige positie ' het 
stemrecht toe te kennen. ' 

In de jaren volgend op de Deputaten
vergadering van 1907 duurde de discus
sie over het kiesrecht van de weduwe 
voort , met als voorstanders met name dr. 
A. Kuyper, van 1907 tot 1917 partijvoorzit
ter , en het Centraal Comité. Dat de bakens 
in tien jaar tijd uiteindelijk werden verzet 
blijkt uit de herziening van het antirevolu
tionaire program van beginselen in 1916, 
waarbij ook het kiesrechtartikel werd ge
wijzigd. Behalve een pleidooi voor het ge
zinshoofdenkiesrecht werd het artikel 
voorzien van de toevoeging 'Het kiesrecht 
der weduwen volgt vanzelf uit het kies
recht der gezinshoofden. '2 De achtergrond 
van deze 'vanzelfsprekendheid' was de 
gedachte dat de weduwe in haar hoeda
nigheid van plaatsvervangend hoofd van 
het gezin aanspraak diende te maken op 
het kiesrecht Bij hertrouwen zou zij de 
taak van plaatsvervangend gezinshoofd 
en daarmee het kiesrecht weer verliezen 
aan de man met wie zij trouwde. 

Gedurende het verloop van tien jaar, 
waarin het kiesrechtvraagstuk onvermin
derd actueel bleef, raakte de partij blijk
baar overtuigd van de opvatting van Kuy
per en het Centraal Comité. Alleen was het 
in 1916 voor de politieke haalbaarheid van 
de zojuist in het program opgenomen anti
revolutionaire kiesrechtidealen te laat. De 
herziening van de Grondwet, en daarmee 
de invoering van het algemeen kiesrecht , 
had zijn point of na return reeds bereikt 

CH-vrouwen in het parlement 
Een ander select onderwerp uit de ge
schiedenis van vrouwen in de christen-de
mocratie betreft de christelijk-historische 
vrouwen in de Tweede en Eerste Kamer. In 
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het novembernummer van CDV schreven 
wij dat voor de CHU niet alleen voor, maar 
ook na de Tweede Wereldoorlog het motto 
op lijkt te gaan dat een vrouw genoeg is . 
Aan de hand van nadere bestudering van 
de bronnen hebben wij echter geconsta
teerd, dat dit motto zijn gelding voor wat 
de Tweede Kamer aangaat in 1967 ver
liest In dat jaar kreeg Freule mr. C Wtte
waal van Stoetwegen in de christelijk-his
torische fractie gezelschap van mr. EA 
Haars. In 1971 verliet de Freule het parle
ment en daarmee tevens de actieve poli
tiek. Mevrouw Haars had tot medio juni 
1972 zitting in de Tweede Kamer. Zij was 
specialist op het gebied van Justitie en 
Binnenlandse Zaken. In latere jaren zou zij 
als staatssecretaris van Justitie deel uitma
ken van het kabinet-Van Agt I (CDA/VVD; 
1977-1981) In 1972 had mr. Haars als 
christelijk-historisch Tweede Kamerlid 
kortstondig gezelschap van dr. ir. N.C de 
Ruiter. Zij was van april tot december 1972 
lid van de christelijk-historische fractie. Na 
het vertrek van mevrouw De Ruiter in 1972 
uit de fractie heeft de CHU geen vrouwelij 
ke kamerleden meer afgevaardigd. In 
1977 kwam CH Evenhuis-Van Essen wel
iswaar uit de christelijk-historische regio
nen naar voren als kandidate voor de 
Tweede Kamer, maar op dat moment was 
de groei van ARP, CHU en KVP naar het 
CDA al zover gevorderd , dat de partijen in 
dat jaar voor het eerst niet afzonderlijk aan 
de Tweede Kamerverkiezingen deelna
men, maar in één partij, het CDA. 

Aan de hand van nader historisch on
derzoek met betrekking tot de Eerste Ka
mer constateerden we, dat het motto 'een 
vrouw is genoeg ' op de gehele geschiede
nis vandeCHU-fractie in de Eerste Kamer 
van toepassing is. Van deze fractie heeft 

1 Colijn. H ., Saevis tranqui/lis in undis. 189; zie over het 
voorstel van het Centraal Comité in het bijzonder blz 32 
van het 'Rapport van de antirevolutionaire commissie 
inzake het passief vrouwenkiesrecht ', Amsterdam. 
1921) 

2. Artikel 11 (kiesrechtartikel) van het Program van begin
sefen van de ARP van 1916. Dr. H. Colijn , Saevis. blz . 
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slechts een vrouw deel uitgemaakt , name
lijk AA ten Kate-Veen. Zij had van maart 
1975 tot september 1978 zitting in de Eer
ste Kamer. 

Vrouwenorganisaties 
Enkele briefschrijvers vroegen ons waar
om we de vrouwenorganisaties van de drie 
partijen niet bij ons verhaal in CDV 11 /89 
hebben betrokken. Daar is inderdaad een 
reden voor.: omwille van de actualiteit en 
van de beschikbare ruimte hebben wij er 
voor gekozen de vraagstelling van ons ar
tikel te beperken tot 70 jaar vrouwenkies
recht. In dit verband is aandacht geschon
ken aan de opvattingen over het kiesrecht 
en aan de politieke deelname van vrouwen 
aan het openbaar bestuur. Buiten dit kader 
viel het in te gaan op de rol die de afzon
derlijke vrouwenorganisaties in de ge
schiedenis van de confessionele partijen 
hebben gespeeld. 

Om aan het verzoek van de briefschrij
vers enigszins tegemoet te komen wordt , 
als derde en laatste facet van het drieluik , 
een kort en feitelijk overzicht geboden van 
de geschiedenis van de drie vrouwenor
ganisaties, de Centrale van christelijk-his
torische vrouwen, het Antirevolutionair 
Vrouwencomité en de KVP-vrouwen3 

Onder antirevolutionaire vrouwen nam 
de belangstelling voor de politiek kort na 
de Tweede Wereldoorlog toe. Dit leidde bij 
enkele vrouwen, onder anderen prof. dr. 
G. van der Molen en dr. FT Diemer-Linde
boom, tot de gedachte een studiekring 
van en voor anti revolutionaire vrouwen op 
te zetten . In 1949 kreeg dit idee gestalte in 
de oprichting van Scevar, het landelijk Stu
dtecentrum Vrouwelijke Antirevolutionai
ren . Scevar wilde een deskundige voor
hoede vormen die door middel van bij
voorbeeld spreekbeurten en documenta
tie informatie verschafte aan vrouwen die 
zich wilden verdiepen in de ARP. Onder
tussen vormden zi ch in geheel het land 
zelfstandige antirevolutionaire vrouwen
clubs . Bij een reorgani satie van de partij 
vonden zowel Scevar als de vrouwengroe-
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pen onderdak in het Antirevolutionaire 
Vrouwen Comité (ARVC) dat, onder auspi
ciën van het Centraal Comité van de ARP, 
de landelijke coördinatie van de vrouwen
clubs verzorgde en trachtte vrouwen bij 
het partijwerk te betrekken. Na een her
oriëntatie binnen het ARVC omtrent het ei
gen functioneren binnen de partij in de be
ginjaren zeventig kwam het ARVC in over
leg met de vrouwenorganisaties van de 
CHU en de KVP tot het besluit tot nadere 
samenwerking . Dit resulteerde in 1973 in 
de oprichting van een federatief samen
werkingsverband , het CDA-Vrouwenbe
raad. 

Vrouwen van christelijk-historische hui
ze organiseerden zic q_ voor het eerst in het 
begin van de jaren twintig in plaatselijke 
groepen , met als aanleiding de invoering 
van het vrouwenkiesrecht Onder meer 
ontstonden er christelijk-historische kies
verenigingen uitsluitend bestaande uit 
vrouwelijke leden . De CHU zocht lange tijd 
naar een goede manier om vrouwen poli
tieke voorlichting te geven. Na aanvankelij
ke aarzeling ging het hoofdbestuur van de 
CHU in 1935 uiteindelijk akkoord met een 
voorstel van de christelijk-historische vrou
wengroepen tot oprichting van een vrou
wenorganisatie in de partij. Zo zag de Cen
trale van christelijk-historische vrouwen
groepen in dat jaar het licht , met mr. CF 
Katz als voorzitter. De Centrale had , an
ders dan het ARVC, een vrij losse band 
met de CHU . De Centrale richtte zich voor
al op de politieke scholing van vrouwen . 
Spoedig na de Tweede Wereldoorlog 
werd de Centrale heropgericht en kwam zij 
onder leiding te staan van Freule Wttewaal 
van Stoetwegen. Behalve op de politieke 
vorming kwam het accent van de Centrale 
onder andere ook te liggen op het bevor-

3. Omdat het gezien de ruimte onmogelijk is in deze bij
d rage aan het thema voldoende recht te doen verwij
zen wij degenen die interesse hebben 1n de vrouwenor
ganisat ies van ARP. KVP en CHU naar de biJ de litera
tuurvermeldingen opgenomen publikaties, waarop ook 
deze paragraaf is gebaseerd: m.n. Van de Streek. 
Veldhuijzen en Van de Velde. 
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deren van de kandidaatstelling van vrou~ 
wen op verkiezingsltJSlen en voor partij~or~ 
ganen Vanaf 1948 werd een eigen blad 
uitgegeven. In 1959 veranderde de Cen~ 
trale haar naam in Centrale van christeltJk~ 
historische vrouwen. Evenals het ARVC 
belandde ook de Centrale in het begin van 
de Jaren zeventig in een lase van reorgant~ 
satie. Behalve tot samenwerking met de 
antirevolutionaire en KVP~vrouwen leidde 
dit in 197 4 tot een meer geregionaliseerde 
structuur van de Centrale, afgestemd op 
de organisatie van de CHU 

Binnen de RKSP en de KVP is feiteltjk 
nooit sprake geweest van een vrouwenor~ 
ganisatie. In het katholieke politteke Ieven 
voor de Tweede Wereldoorlog was voor 
vrouwen geen plaats, maar dtrect na de 
oorlog begon een aantal katholieke vrou~ 
wen tn Nederland een plaats op te eisen tn 
de polttiek. Om een reservotr van capabe~ 
le vrouwen te vormen verenigde een aan~ 
tal vrouwen ztch tn het Katholiek Vrouwen 
Dispuut (KVD) Onder de dtspuutsleden 
bevonden zich dr. M. Klompe, dr. A. de 
Waal en A. Nolte. Ondanks banden met de 
KVP probeerde het KVD zich onafhankeltJk 
van de parltJ op te stellen. Maar de activi~ 
!etten van het dispuut, btjvoorbeeld tnzake 
kandidaatstelltng, waren geheel gericht op 
de KVP. Toen deze activiteiten niet leidden 
tot meer vrouwen in het parlement dreigde 
het KVD met de oprichting van een aparte 
vrouwenorgantsatte. Na een onderzoek 
naar de positie van vrouwen tn de partij 
stelde de KVP in 1959 een vaste commis~ 
sie in die ztch bezighteld met de integratte 
van vrouwen tn de parliJ, vanaf 1961 'Com~ 
mtssie vrouw en partij' genoemd. De com~ 
mtssie had moette met het starten van haar 
werkzaamheden. Ongenoegen met de re~ 
sultaten ervan deed het KVD in 1963 be~ 
slutten ziJn aanvankelijke deelname in de 
commissie te staken. In 1966 verbrak het 
dispuut ook ziJn banden met de KVP. Hoe~ 
wei de Commissie vrouw en partij diverse 
malen van taak veranderde hield zij zich in 
de praklijk voornamelijk bezig met de polt~ 
tieke vorming van vrouwen. De commissie 
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is alltJd een adviesorgaan gebleven. ook al 
kende ziJ vanaf 1972 een bredere struc~ 
tuur. De commtssie concentreerde zich in 
de laatste bestaansJaren op de totstandko~ 
ming van het CDA~Vrouwenberaad 

Ter afsluiting 
Naar aanleiding van de diverse reacties 
op ons artikel stelden we vast dat in de he~ 
dendaagse christen~democratte belang~ 

stelling bestaat voor het verleden. ook op 
het punt van de rol dte vrouwen daarin ge~ 
speeld hebben. In contact met de bnef~ 

De geschiedenis wordt 
door de betrokkenen 
anders waargenomen dan 
door de historici. 

schnJvers ontdekten WIJ dat de geschtede~ 
nts door betrokkenen soms anders wordt 
waargenomen dan door histortct. Uit de, 
meest schriftelijke, bronnen proeft de his~ 
toricus niet altiJd de emotte waarmee be~ 
trokkenen zich voor een zaak hebben in~ 

gezet. Het houden van intervtews ts een 
manter waarop in elk geval contemporaine 
htstorici de menseltjke ervaringen achter 
de schnftelijke bronnen kunnen leren ken~ 
nen Alhoewel dit een methode is dte zeker 
gebruikt moet worden om de geschted~ 
schrtJving van het recente verleden recht 
te doen, ts daarmee nog ntet gezegd dat 
de geschiedschriJver tot dezelfde con~ 

structie van het verleden komt als terug~ 
blikkende actoren dte deel uitmaakten van 
het histonsche proces. Bovendien ts daar~ 
mee ook geen uttspraak gedaan over de 
'juistheid' van het geconstrueerde beeld 
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deren van de kandidaatstelling van vrou
wen op verk iezingslijsten en voor partij-or
ganen Vanaf 1948 werd een eigen blad 
uitgegeven In 1959 veranderde de Cen
trale haar naam in Centra le van christelijk
historische vrouwen. Evenals het ARVC 
belandde ook de Centra le in het begin van 
de jaren zeventig in een fase van reorgani
satie. Behalve tot samenwerking met de 
antirevolutionaire en KVP-vrouwen leidde 
dit in 197 4 tot een meer geregionaliseerde 
structuur van de Centrale, afgestemd op 
de organisatie van de CHU. 

is alt ijd een adviesorgaan gebleven, ook al 
kende zij vanaf 1972 een bredere struc
tuur. De commissie concentreerde zich in 
de laatste bestaansjaren op de totstandko
ming van het CDA-Vrouwenberaad. 

Ter afsluiting 
Naar aanleiding van de diverse reacties 
op ons artikel stelden we vast dat in de he
dendaagse christen-democratie belang
stelling bestaat voor het verleden, ook op 
het punt van de rol die vrouwen daarin ge
speeld hebben. In contact met de brief-

Binnen de RKSP en de KVP is feitelijk 
nooit sprake geweest van een vrouwenor
ganisatie In het katholieke politieke leven 
voor de Tweede Wereldoorlog was voor 
vrouwen geen plaats, maar direct na de 
oorlog begon een aantal katholieke vrou
wen in Nederland een plaats op te eisen in 
de politiek. Om een reservoir van capabe
le vrouwen te vormen verenigde een aan
tal vrouwen zich in het Katholiek Vrouwen 
Dispuut (KVD) Onder de dispuutsleden 
bevonden zich dr. M. Klompé, dr. A. de 
Waal en A. Nolle. Ondanks banden met de 
KVP probeerde het KVD zich onafhankelijk 
van de partij op te ste llen. Maar de activi
teiten van het dispuut, bijvoorbeeld inzake 
kandidaatstelling, waren geheel gericht op 
de KVP. Toen deze activiteiten niet leidden 
tot meer vrouwen in het parlement dreigde 
het KVD met de oprichting van een aparte 
vrouwenorganisatie. Na een onderzoek 
naar de positie van vrouwen in de partij 
stelde de KVP in 1959 een vaste commis
sie in die zich bezighie ld met de integratie 
van vrouwen in de partij; vanaf 1961 'Com
missie vrouw en partij' genoemd De com
missie had moeite met het starten van haar 
werkzaamheden. Ongenoegen met de re
sultaten ervan deed het KVD in 1963 be
sluiten zijn aanvankelijke deelname in de 
commissie te staken. In 1966 verbrak het 
dispuut ook zijn banden met de KVP. Hoe
wel de Commissie vrouw en partij diverse 
malen van taak veranderde hield zij zich in 
de praktijk voornamelijk bezig met de poli
tieke vorm ing van vrouwen. De commissie 
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schrijvers ontdekten wij dat de geschiede
nis door betrokkenen soms anders wordt 
waargenomen dan door historici. Uit de, 
meest schriftelijke, bronnen proeft de his
toricus niet altijd de emotie waarmee be
trokkenen zich voor een zaak hebben in
gezet Het houden van interviews is een 
manier waarop in elk geval contemporaine 
historici de menselijke ervaringen achter 
de schrifteli jke bronnen kunnen leren ken
nen. Alhoewel dit een methode is die zeker 
gebruikt moet worden om de geschied
schrijving van het recente verleden recht 
te doen, is daarmee nog niet gezegd dat 
de geschiedschrijver tot dezelfde con
structie van het verleden komt als terug
blikkende actoren die deel uitmaakten van 
het historische proces Bovendien is daar
mee ook geen uitspraak gedaan over de 
'juistheid' van het geconstrueerde beeld 
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De beschri jving van het verleden vindt al
tijd p laats door de bril van de kijke r, onder 
meer bepaald door de etgen l iJ d, vooroor
delen, standpunten en onderzoeksvraag
stellingen. Abso lute kennis van het verle
den is niet mogelij k onze p laats in de ge
sch iedenis dwingt ons er so wie so toe 
door een b ril te k ijken. Dat geldt zowel voor 
de betrokkene als voor de historicus, die 
daarmee op één lijn met elkaar komen te 
staan. In dit verband ter afs luiting een 
kernachtig woord van H.G. Gadamer: 'In 
Wahrheit gehört die Geschichte nicht uns, 
sondern wir gehören ihr'• 
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