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VARA-voorzitter en sociaal-democraat Marcel van Dam publiceerde op 
oudejaarsdag 1992 in de Volkskrant zijn visie op de staat van de staat. Hij 
betoogde dat technologisering en individualisering de verhouding tussen de 
burger en de overheid zo wezenlijk hadden veranderd dat het de hoogste tijd 
werd dat de politieke partijen daaruit consequenties trokken. Er diende ruim 
baan te komen voor een geïndividualiseerde samenleving. Werd het niet tijd 
voor een basisinkomen voor iedereen, voor een ministelsel in de sociale 
zekerheid en voor de afschaffing van het kostwinnersbeginsel? Het artikel riep 
vooral van christen-democratische zijde reacties op. De CDA-wetenschappers 
Van Gennip en Jansen beschouwden Van Dams pleidooi voor individualisering 
als 'een strooptocht tegen het gezinsdenken', waarmee hij de PvdA-politiek 
op een dood spoor zette. Het gezin had naar hun mening volop toekomst. 
Ook de voorzittervan het CDA-Vrouwenberaad, T. Jongma-Roelants, meng-
de zich via Trouw in het debat. Zij koppelde het begrip individualisering als 
vanzelfsprekend direct aan de positie van vrouwen in het gezin. De 'soort 
individualisering' waar zij voor pleitte bestond uit een onderlinge verbonden-
heid, in het gezin in maximale vorm tot uitdrukking komend, samengaand met 
een 'veel mondiger, individueler rol van de vrouw daarin'. In deze zin begrepen 
zou individualisering eerder een redding dan een bedreiging van het gezin zijn. 

Hoever mag de zelfstandigheid van individuele personen (zeg: vrouwen) 
binnen het gezin gaan, wil het gezin niet bedreigd worden? Het is een vraag 
waar het CDA en ook zijn voorgangers KVP, ARP en CHU al vanaf hun 
oprichting mee hebben geworsteld; zonder er, gezien het bovenstaande, ooit 
een afdoend antwoord op te hebben gevonden. In dit hoofdstuk zullen we de 
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verhouding tussen vrouwen en gezin in de christen-democratie en haar ge-
schiedenis aan een nadere verkenning onderwerpen. Als centrale invalshoek 
hanteren we daarbij de volgende vraag: hoe heeft de Nederlandse christen-
democratie de positie van vrouwen in haar opvattingen verwoord en welk 
stempel heeft dit gedrukt op het politieke beleid en op de samenleving? De 
reikwijdte van deze vraag strekt zich uit van het begin van de meningsvorming, 
rond 1890, tot de huidige stand van zaken.  1  

vrou-ven  

Voor de vraag wanneer protestanten en katholieken zich voor het eerst 
diepgaand bezig gingen houden met de positie van vrouwen moeten we terug 
naar het einde van de negentiende eeuw, toen de sociale verhoudingen in 
Europa zich vanwege de industrialisatie in hoog tempo wijzigden. Deproble-
men ten gevolge van de Industriële Revolutie waren van dien aard, dat 
tijdgenoten spraken van een 'sociale quaestie'. Volgens zowel katholieken als 
protestanten omvatte de sociale kwestie meerdere deelaspecten. Zo was er 
behalve een 'arbeidersvraagstuk' ook een 'vrouwenvraagstuk'. Met het laatste 
werd de vraag naar de 'juiste' plaats van vrouwen in de turbulente tijd van 
sociale verandering bedoeld. Paus Leo XIII vroeg zich in de eerste sociale 
encycliek, Rerum Novarum, in 1891 af waar die juiste plaats vanuit het 
katholicisme gezien nu precies was gelegen. Zijn antwoord was dat vrouwen 
'van nature' een taak hadden in het gezin. Dat was de plaats die hen door God 
was toegedacht. Het werk in huis zou de 'waardigheid van het vrouwelijk 
geslacht' garanderen en 'van nature de opvoeding der kinderen en het geluk 
van het gezin' bevorderen. Vrouwen hoorden geenszins thuis in de fabriek. 
Ook vrouwen kregen hiermee dus een plaats in de katholieke sociale leer, op 
basis waarvan katholieken naar de uiteindelijke kerstening van de maatschap-
pij moesten streven, zoals door Rutger Zwart in hoofdstuk 2 is uiteengezet. 

Het Vaticaan voegde aan de natuurlijke positie van vrouwen in het gezin echter 
nog enkele andere accenten toe. Ten eerste werd de vrouw gezien als de onafschei-
delijke echtelijke gezellin van de man. Met de schepping van Eva, de eerste vrouw, 
had God namelijk tevens het huwelijk ingesteld, waardoor een onverbreekbare 
band ontstond tussen man, vrouw en huwelijk. Leo XIII beschouwde het 
echtpaar Adam en Eva als het 'natuurlijke beginsel ( ... ) van alle menschen', waaruit 
'het menschdom zich in een onafgebroken reeks (moest) voortplanten' (Arcanum 
[1880] 1938:12). Naast de onverbreekbaarheid van het huwelijk ontwikkelde 
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zich ook de voortbrenging van kinderen tot een cruciaal aspect van de 
geloofsleer. De komst van kinderen vormde het belangrijkste doel van het 
huwelijk. Paus  Pius XI  legde in de encycliek Casti Connubii in 1930 het 
waarom daarvan uit. Naast het voortbestaan van de mensheid was de toename 
van het aantal gelovigen van belang, 'opdat het aan de eredienst van God en 
onze Verlosser gewijde volk met de dag moge toenemen'. De opvoeding van 
het nageslacht was inherent aan het moederschap. Aan de vader daarentegen 
behoorde de gezaghebbende autoriteit binnen het gezin. Hem was de vrouw 
gehoorzaamheid schuldig. Deze huiselijke orde was op gezag van God inge-
steld Voorts was er de dagelijkse levenservaring: overal ter wereld en in de 
geschiedenis zag men dat de man de drager van het gezag was. Zo sloten ervaring 
en bijbelse openbaring wonderbaarlijk op elkaar aan: God had het leiderschap 
van de man kennelijk zo bedoeld (Cathrein 1907:43-50; Mausbach z.j.:55-57), 

Fundament  

Nederlandse katholieke politici als J.P.J. Aengenent, P.J.M. Aalberse en C.P.M. 
Romme, richtten hun blik in de eerste helft van deze eeuw met graagte naar 
Rome. Zij beschouwden vooral encyclieken, maar ook andere geschriften van 
geestelijk leiders als fundamentele bouwstenen voor een katholiek politiek 
program. Ook voor het innemen van politieke standpunten omtrent vrouwen, 
huwelijk en seksuele normen vormde de kerkelijke leervoorde RKSP het enig 
juiste uitgangspunt. Dit fundament was inde eerste decennia van de twintigste 
eeuw vooral van belang bij het formuleren van een antwoord op de politieke 
eisen van de liberalen, de socialisten en de vrouwenbeweging. Deze groepe-
ringen zetten zich in die jaren vooral in voor het recht van vrouwen op 
onderwijs, arbeid en individueel kiesrecht en de rechtspositie van de gehuwde 
vrouw. Als tegenwicht tegen deze «linkse eisen' werden de RKSP, maar ook 
de ARP en (in mindere mate) de CHU uitgedaagd eigen alternatieven te 
ontwerpen. Over het algemeen keerden zij zich gebroederlijk tegen alles wat 
naar feminisme, individualisme of een door de confessionelen zo genoemd 
'vals gelijkheidsstreven' zweemde. Daartegenover stelden zij een organische 
maatschappij-opvatting, waarin zij de waarde van het gezin als cruciaal fun-
dament van de samenleving benadrukten. Vrouwen werden in de eerste plaats 
gezien als de verzorgende kern van het gezin en niet als individuele personen 
met een zelfstandige maatschappelijke positie. 

De gerichtheid van de RKSP op de kerkelijke leer diende niet alleen als een 
tegenwicht tegen politieke tegenstanders. Ook leidde de partij er een politieke 
agenda uit af. In volgorde van prioriteit kan gezegd worden dat deze agenda 
voor de RKSP uit de volgende wensen bestond: 
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1 echtscheiding, geboortenregeling en buitenechtelijke relaties dienden bij 
wet verboden te worden; 

2. gehuwde vrouwen dienden geweerd te worden van de arbeidsmarkt en hun 
positie als huisvrouwen en moeders beschermd; 

3. de overheid diende gezinsvorming te stimuleren en het gezinsleven te 
beschermen, bijvoorbeeld door te streven naar gezinsinkomens, kinderbij-
slagregelingen, de bouw van grote huizen, en lagere belastingen en andere 
voordelen voor grote gezinnen; 

4 de activiteiten van vrouwen buiten het gezin dienden zich te concentreren 
op onbetaald vrijwilligerswerk in de charitatieve sfeer, onderwijs, opvoe-
ding en verpleging. 

Naarmate de invloed van de RKSP in de loop van de jaren twintig en dertig 
toenam, nam ook de inzet voor de politieke realisering van deze wensen toe. 
Mede gesteund door de economische ontwikkelingen in het Interbellum wist 
de RKSP vooral de thema's vrouwenarbeid (2) en gezin (3) politiek sterk te 
profileren. Na de Tweede Wereldoorlog ging de KVP met name voort met het 
gezin in haar sociale en economische programpunten centraal te stellen. 

Bovenstaand lijstje van politieke wensen gold niet voor de ARP en de CHU. 
Voor beide lagen de prioriteiten enkele nuances anders dan voor de katholieken, 
waarbij dan ook weer een onderscheid gemaakt moet worden tussen de ARP 
en de CHU. Voor de ARP zag het verlanglijstje er globaal als volgt uit, in 
volgorde van belangrijkheid: 
1. gehuwde vrouwen dienden geweerd te worden uit functies in het openbare 

leven; zij hoorden niet thuis op de arbeidsmarkt, in de politiek, de weten-
schap en in kerkelijke functies; 

2. de bezigheden van vrouwen buitenshuis dienden zich te concentreren op 
sociaal werk, opvoeding, onderwijs en verpleging; 

3. echtscheiding diende verboden te zijn. Geboortenregeling en buitenechte-
lijke relaties waren meer een zaak van de beide huwelijkspartners dan van 
de overheid. De overheid diende excessen op deze terreinen echter wel 
tegen te gaan; 

4. de overheid diende geen bevolkingspolitiek te voeren. Wel was een zekere 
bescherming van het gezinsleven van overheidswege gewenst, bijvoorbeeld 
via gezinslonen en kinderbijslag. 

De CHU profileerde zich op deze punten aanmerkelijk minder nadrukkelijk. 
Soms stemde de partij in met de antirevolutionaire opvattingen, soms ook 
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werd een meer liberale lijn gevolgd, die inhield dat mensen zelf over zaken als 
arbeid buitenshuis en gezinsvorming hadden te beslissen en niet de overheid. 

De verschillen in prioritering zijn te herleiden tot verschillen in opvatting  
over de positie van vrouwen. We zagen hierboven hoe de katholieken de vraag 
naar de 'juiste' plaats van vrouwen in de turbulente tijd van sociale verandering  
aan het einde van de negentiende eeuw beantwoordden. Ook de protestanten 
bogen zich over 'het vrouwenvraagstuk'. Maar in tegenstelling tot de katho-
lieken was het kader waarbinnen dit plaatsvond niet internationaal-, maar 
nationaal-kerkelijk. Voorts waren het met name de antirevolutionairen die 
zich met het thema inlieten, als aspect van de uitwerking van een algehele 
mens- en maatschappijvisie in de jaren van gereformeerde zuilvorming (ruw-
weg van 1870 tot 1920). De hervormden voelden veel minder sterk de 
behoefte maatschappelijke blauwdrukken uit te denken en ontwierpen ook 
over vrouwen geen concepten. 

In gereformeerde kring waren het vooral geestelijk en politiek leiders als 
A. Kuyper, W. Geesink en H. Bavinck die de positie van vrouwen bij het licht 
van de bijbel diepgaand doordachten. Vanwege zijn grote invloed op het beleid 
van de ARP volgen we hier alleen de denkbeelden van Kuyper. Evenals de 
katholieken koppelde ook hij het vrouwenvraagstuk aan de sociale kwestie. 
En ook hij kwam op theologische gronden tot de conclusie dat de plaats van 
vrouwen als echtgenote en moeder in het gezin lag. De bijbel gaf volgens 
Kuyper duidelijk aan dat God bij de schepping een 'huwelijksordinantie' had 
ingesteld, waarbij het gezin de organische kiem van de samenleving vormde. 
Kuyper nam hiermee het gezin als basis voor zijn mens- en maatschappijvisie 
en niet de individuele personen die daarbinnen figureerden. 

Werd de kiem van het gezin aangetast, dan zou dat onherroepelijk leiden 
tot desintegratie van de samenleving. Het gezin en de structuur ervan moes-
ten zoveel mogelijk intact blijven. In het gezin heerste de ordening dat de 
man het hoofd was en de vrouw een aan hem ondergeschikte positie innam. 
De vrouw was immers niet de gelijke van de man. Zij was geschapen als zijn 
hulk, en niet tegelijk met de man maar na hem. Kuyper refereerde hier vooral 
aan Genesis 2:18 en 1 Timotheus 2:11-14. In het eerstgenoemde vers zegt 
God: 'Het is niet goed dat de mensch alleen zij: ik zal hem eene hulpe maken, 
die als tegen hem over zij'. En Timotheus schreef: 'Doch ik laat de vrouw 
niet toe dat zij ( ... ) over den man heersche, maar wil dat zij in stilheid zij. 
Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva'. Ook gebruikte Kuyper in navol-
ging van Efeziërs 5:22-28 het beeld van de relatie van Christus tot zijn kerk 
als typering van de verhouding tussen de echtelieden: 'Gelijk de gemeente 
Christus onderdanig is, alzoo ook de vrouwen haren eigenen mannen in alles' 
(Bijbel, Statenvertaling 1908). 

t- 
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Niet alleen het gezin had zo zijn eigen interne ordening. Naast het gezin 
onderscheidde Kuyper ook andere organische kringen als de politiek, de 
wetenschap, en de arbeidsmarkt, elk met een eigen soevereiniteit of zeggen-
schap. Ter nadere afbakening van de positie van vrouwen bracht hij al deze 
soevereine kringen terug tot twee levenssferen, de particuliere en de openbare. 
Met de eerste sfeer gaf hij het domein van huis, haard en gezin aan, met de laatste 
alles wat daar buiten lag. Kuyper was van mening dat God vrouwen juist die 
talenten gegeven had die hen geschikt maakten voor de huiselijke sfeer. Mannen 
hadden eigenschappen die hen kwalificeerden voor het publieke domein. 
Vrouwen zouden het in het openbare leven afleggen tegen mannen en mannen 
op het privé-terrein tegen vrouwen. Beide seksen dienden zich derhalve tot hun 
eigen domein te beperken, dat kwam het beste overeen met Gods bedoeling 
met de schepping van man en vrouw (Kuyper 1914). 

In tegenstelling tot de katholieke leer hechtte Kuyper een geringer waarde 
aan het voortbrengen van kinderen als doel van het huwelijk. Kinderen krijgen 
was geen plicht. Het was veeleer een zegen van God, waarde ouders dankbaar 
voor mochten zijn. Bovendien was de komst van kinderen een intieme gezins-
kwestie, waar de staat buiten diende te blijven. De overheid mocht zich alleen 
bemoeien met gezinszaken wanneer het gezin als kiem van de samenleving 
aangetast dreigde te worden. Zoals we in hoofdstuk 2 zagen, was het gezin 
immers een kring die in zichzelf soeverein was en niet onder het gezag van de 
staat, maar direct onder het gezag van God viel. 

Vooral de RKSP en de ARP zetten zich er in de eerste helft van deze eeuw 
voor in hun principes omtrent de maatschappelijke rol van vrouwen in 
overheidsbeleid gestalte te geven, al of niet met steun van de CHU. Dat lukte 
niet altijd. in deze paragraaf worden ter illustratie van de confessionele 
invloed op beleid en samenleving zowel een politiek strijdpunt belicht dat de 
confessionelen verloren als twee politieke programpunten besproken die zij 
met succes via wetgeving aan de Nederlandse samenleving hebben weten op 
te leggen. Het eerste betreft de invoering van het op individuele basis 
geschoeide algemeen vrouwenkiesrecht in de jaren 1917 en 1919; het tweede 
de beperking van de arbeid van (vooral gehuwde) vrouwen buitenshuis in de 
Jaren twintig tot en met veertig en de gezinspolitiek in de jaren van 1930 tot 
medio 1960. 
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De invoering van het vrouwenkiesrecht (1917-1919) 

Het vrouwenkiesrecht was één van de onderwerpen die in het begin van deze 
eeuw door de vrouwenbeweging op de politieke agenda kwamen, daarbij 
gesteund door liberalen en socialisten. Gezamenlijk opteerden Zij Voor de 
invoering van een algemeen kiesrecht voor volwassen mannen en vrouwen op 
individuele basis. Rond 1906 met deze eis geconfronteerd, bezonnen de 
confessionelen zich op een standpunt. 

De ARP was vanaf haar ontstaan gekant tegen kiesrecht op individuele basis. 
De samenleving was organisch van karakter en dit diende in het kiesrecht tot 
uitdrukking te komen. Als alternatief voor het individueel kiesrecht ontwik-
kelde Kuyper daarom het gezinshoofdenkiesrecht. Dit betekende dat ieder 
gezinshoofd als afgevaardigde van zijn gezin bij de stembus optrad. Als gezins-
hoofden werden gehuwde mannen aangemerkt. In 1907 maakte de partij een 
principiële keuze voor deze kiesrechtvariant. Ten aanzien van het vrouwen-
kiesrecht werd een principieel afwijzende houding ingenomen. Vrouwen dien-
den zich op grond van hun door God gegeven taak in het gezin verre te houden 
van de politiek. Dat gold uiteraard voor gehuwde vrouwen, maar ook voor 
weduwen en ongehuwde volwassen vrouwen, oordeelde de ARP. Geen enkele 
vrouw hoorde thuis op het openbare terrein van de politiek. 

De CHU maakte er een minder dogmatische controverse van. Een deel van 
de partij bekende zich tot de antirevolutionaire visie. De meerderheid echter 
vond dat vrouwen naast een gezinstaak toch ook een maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid hadden. Bovendien sprak de bijbel zich niet letterlijk over 
vrouwenkiesrecht uit. Vandaar dat iedere CHU-politicus de vrijheid had naar 
eigen geweten over deze kwestie te beslissen. 

Voor de RKSP daarentegen was het kiesrecht weer wel een kwestie van 
principiële aard, waarover bij voorkeur één lijn gevolgd diende te worden. Het 
vinden van deze ene lijn was een probleem. De paus had nooit een officieel 
kerkelijk standpunt over het kiesrecht afgekondigd. In plaats van bij het 
Vaticaan zocht de partijleiding daarom steun bij vooraanstaande Nederlandse 
geestelijken als Aengenent en  Ch.  Raaijmakers. Op hun advies koos de RKSP 
in 1908 voor het organische gezinshoofdenkiesrecht, met uitsluiting van 
vrouwen. Met deze keuze werd een andere opvatting in de partij genegeerd. 
Deze hield in dat individueel kiesrecht op basis van authentieke lijnen uit de 
katholieke traditie evenzeer te rechtvaardigen viel als organisch kiesrecht. Tot 
de aanhangers van deze mening behoorden onder meer vooraanstaande 
katholieken als het latere kamerlid J.R.H. van Schaik. 

De ARP en de RKSP vonden elkaar in 1908 in het rechtse kabinet-Heemskerk 
(1908-1912). Voor beide partijen vormde dit kabinet het moment om de 
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kiesrechtkwestie volgens confessioneel, organisch principe te regelen. Vrou-
wen zouden van het kiesrecht verstoken blijven. Toch lukte het Heemskerk 
niet zijn kiesrechtplannen te realiseren. Persoonlijke vetes en interne menings-
verschillen binnen de coalitiepartijen ARP, RKSP en CHU maakten eensge-
zind optreden aangaande het kiesrecht onmogelijk. Met de verkiezingen van 
1913 was de mogelijkheid tot invoering van het organisch kiesrecht definitief 
van de baan. Het vrijzinnig-democratische kabinet-Cort van der Linden 
(1913-1918) koos voor een algemene kiesrechtregeling op individuele basis en 
koerste daar in de oorlogsjaren succesvol op af. In 1917 legde het kabinet de 
Tweede Kamer een ingenieus compromisvoorstel tot Grondwetsherziening 
voor, waarbij de confessionele drie er baat bij hadden in te stemmen met de 
invoering van het actief kiesrecht van mannen en het passief kiesrecht, dat wil 
zeggen de verkiesbaarheid, van mannen zowel als vrouwen. Tegenover deze 
instemming stond dat een einde kwam aan de jarenlange schoolstrijd die rechts 
zeer aan het hart ging. In 1919 volgde in de Tweede Kamer het debat over het 
actief vrouwenkiesrecht. De instemming van de ARP-fractie mrt de kiesrecht-
voorstellen van 1917 was in de partij op zo principiële bezwaren gestuit, dat 
de fractie zich in 1919 compromisloos tegen het stemrecht van vrouwen 
keerde. De CHU stemde verdeeld, terwijl de katholieken zich er unaniem 
voor uitspraken. De fractie liet haar principes voor het moment even los en 
koos op aandringen van de eerste katholieke minister-president, Ch.J.M. 
Ruijs de Beerenbrouck, voor steun aan het regeringsbeleid. 

Ook al bestond er binnen de ARP en de RKSP dus sterke sympathie voor 
een gezinshoofdenkiesrecht zonder vrouwen, het lukte niet dit verlangen 
politiek te realiseren. De belangrijkste oorzaken daarvan liggen in de onder-
linge rechtse verdeeldheid binnen het kabinet-Heemskerk en de politieke 
situatie van 1917. Na jaren van links-rechtse polarisatie besliste de Tweede 
Kamer uiteindelijk ten gunste van het algemeen kiesrecht dat Nederland tot 
op heden kent. De CHU en de RKSP rouwden daar niet echt om. De ARP 
daarentegen betreurde het ten diepste dat 'goddeloze stromingen' als het 
liberalisme, socialisme en feminisme hadden gezegevierd. De partij haastte 
zich haar opvattingen over kiesrecht op zijn minst in de eigen gelederen toe 
te passen. In 1921 besloot de ARP zich te onthouden van het kandidaat stellen 
van vrouwen. De partij oordeelde dat God de vrouw in het algemeen een 
andere taak had aangewezen dan haar door toepassing van de verkiesbaarheid 
werd toegedacht. De ARP kwam niet eerder dan in 1953 op dit besluit terug. 
In 1963 nam de eerste antirevolutionaire vrouw in de Tweede Kamer zitting 
(Van de Streek 1988, 1992; zie ook hoofdstuk 5 van deze bundel). 
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Het weren van (gehuwde) vrouwen van de arbeidsmarkt 

Het gezinshoofdenkiesrecht bleek dus politiek een onhaalbare zaak. Dit gold 
niet voor een ander rechts programmapunt, te weten het beperken van de 
beroepsarbeid van gehuwde vrouwen. Al vanaf het begin van de gedachten-
vorming over de positie van vrouwen waren protestanten en katholieken het 
erover eens dat gehuwde vrouwen in het gezin thuis hoorden en dat het 
vrouwonwaardig was naast het gezin beroepsarbeid te verrichten. Zodra de 
kans zich voordeed namen de confessionelen het initiatief deze misstand te 
beteugelen. Eén van de eerste gelegenheden daartoe vormde, ook wat dit 
onderwerp betrof, het kabinet-Heemskerk. In de hoedanigheid van minister 
van Binnenlandse Zaken stelde Heemskerk voor alle ambtenaressen en on-
derwijzeressen bij huwelijk eervol ontslag te verlenen. De rechtervleugel in de 
Tweede Kamer omvatte op dat moment een meerderheid van zestig zetels, 
tegen veertig aan de linkerzijde. De kans was dus aanzienlijk dat het wetsvoor-
stel een parlementaire meerderheid zou behalen. Toch lukte dit Heemskerk 
niet. De voornaamste reden was dat CHU-fractieleider A.F. de Savornin  
Lohman  het voorstel reeds ver voor de behandeling in de Tweede Kamer 
publiekelijk afwees. In 1910 schreef hij in De Nederlander dat zijn bezwaar 
niet was, dat gehuwde vrouwen niet thuis zouden horen. Integendeel, ook hij 
vond dat elke gehuwde vrouw een plicht tegenover haar gezin te vervullen 
had. Maar hij meende niet dat de overheid op dit punt dwingend moest 
optreden. Zulk opleggen van zedelijkheidsplichten vond hij 'door en door 
onchristelijk'. Een overheid had niet de roeping beginselen te propageren. 
Echtgenoten moesten in deze zelf de juiste weg weten. Na deze openbare 
verwerping van het wetsvoorstel door de invloedrijke christelijk-historische 
leider vertraagde minister Heemskerk de behandeling ervan. Tot een openbaar 
kamerdebat kwam het niet meer. 

Confessionele dominantie 

Na het kabinet-Gort van der Linden keerden de confessionelen in 1918 met 
een krappe, in 1922 met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer terug. 
De bejaarde De Savornin  Lohman  verliet de politiek, waardoor de CHU 
onder leiding kwam van J. Schokking als nieuwe fractievoorzitter. Rechts zou 
van 1922 tot aan 1939 ononderbroken een meerderheidspositie van 58 tot 60 
zetels innemen. Het duurde niet lang of ook het thema van de beperking van 
vrouwenarbeid was terug van weggeweest. In 1924 stelde het kabinet-Ruijs 
de Beerenbrouck  II  het ontslag van huwende ambtenaressen aan de orde. 
Hoewel de economie in het begin van de jaren twintig een achteruitgang te 
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zien gaf, kwam de maatregel niet uit crisisoverwegingen voort. De gedachte 
dat de overheid het huwelijksleven had te eerbiedigen lag er aan ten grondslag. 
De minister sloot daarbij direct aan bij de beginselen van de rechtse partijen. 
Zowel de verkiezingsprograms van 1922 van de ARP en de katholieken als dat 
van de CHU onderstreepten het belang van het gezin als christelijke grondslag 
van de samenleving. Minister Ruijs kon in de Tweede Kamer dan ook rekenen 
op confessionele steun. Zijn partijgenote mevrouw S.C. Bronsveld-Vitringa 
beklemtoonde namens de katholieke fractie de noodzaak van de maatregel 
met voorop te stellen dat het doel van het huwelijk, zoals het door God was 
ingesteld, de vorming van een gezin was. Binnen het gezin was de man de 
aangewezen persoon om in het levensonderhoud te voorzien, de 'eerste en 
voornaamste taak' van de vrouw bestond uit het moederschap en de verzor-
ging van het gezin. De overheid was verplicht het gezinsleven te beschermen, 
want was 'het heil van de maatschappij' niet afhankelijk 'van het gezonde 
gezinsleven' (Handelingen Tweede Kamer 1923-1924:799-801)? Ook de ARP-
fractie vond dat de overheid de plicht had aan huwende vrouwelijke ambte-
naren ontslag te verlenen, wanneer de overheid zelf het principe huldigde dat 
gehuwde vrouwen in het gezin thuishoorden. CHU-fractievoorzitter Schokking 
kon zich eveneens vinden in deze redenering. Dit gold echter niet voor zijn 
partijgenote C.F.  Katz.  Zij beriep zich op de mening van  Lohman  uit 1910. 
Met hem vond zij dat de overheid haar principes niet dwangmatig kon 
opleggen. Huwelijkspartners dienden zelf te beslissen of de vrouw al of niet 
ontslag nam bij huwelijk. Het was een minderheidsstandpunt. Afgezien van 
mevrouw  Katz  stemde de gehele rechterzijde in met de regeringsmaatregel. 
Liberalen en socialisten stemden en masse tegen. 

De maatregel schiep een precedent. Inhoudelijk waren ARP, RKSP en 
CHU het vrijwel unaniem eens over het principiële belang van de beperking 
van de arbeid van vrouwen. Kort na de maatregel omtrent het ontslag van 
huwende ambtenaressen volgde een wetswijziging die de gemeenteraden de 
mogelijkheid verschafte onderwijzeressen beneden de 45 jaar in geval van 
huwelijk te ontslaan. In 1934 werd deze maatregel op initiatief van de ARP 
omgezet in een verplichting. Ruim een jaar later kreeg de maatregel ook een 
katholiekefinishing touch. De RKSP-fractie wist de Tweede Kamer te verenigen 
achter een amendement, dat het ontslag van alle gehuwde onderwijzeressen 
per december 1937 inhield. Dat deze beide initiatieven tamelijk geruisloos de 
Tweede Kamer passeerden hing mede samen met de diepe economische crisis 
die Nederland in de jaren dertig meemaakte. De crisis leidde tot een ongeken-
de werkloosheid, die het draagvlak voor het weren van vrouwen van de 
arbeidsmarkt verbreedde. Onder de bevolking overheerste het gevoelen dat 
de man als kostwinner meer recht had op werk dan een gehuwde vrouw, of 
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zelfs ook een ongehuwde vrouw. Met de verdieping van de crisis viel dan ook 
een verbreding van het overheidsingrijpen waar te nemen: ook de particuliere 
sector en ongehuwde vrouwen vormden in toenemende mate het object van 
overheidsbemoeienis. Het crisismotief vermengde zich moeiteloos met de prin-
cipiële argumenten van de ARP en de RKSP. Beide partijen zagen de juistheid van 
hun beginselen bevestigd. Ook de CHU toonde zich in deze zware omstandig-
heden een warm voorstander van de beperking van vrouwenarbeid. 

Maar de crisis luwde. Desondanks continueerden de ARP en de RKSP hun 
inspanningen. Namens het vierde kabinet-Colijn presenteerde minister Rom-
me van Sociale Zaken in 1937 het voorstel alle arbeid van vrouwen buitenshuis 
te verbieden. Het voorstel werd door de RKSP en de ARP enthousiast 
ontvangen. De CHU daarentegen voelde zich er wat ongemakkelijk bij. Ging 
dit plan niet wat erg ver? De partij bezon zich op argumenten het te verwerpen. 
Deze waren spoedig voorhanden, want ook werkgevers, socialisten, liberalen, 
de vrouwenbeweging en CHU-ers met anti-katholieke sympathieën of her-
inneringen aan  Lohman  keerden zich er om diverse redenen tegen. Het verzet 
tegen het voorstel was zelfs zo massaal dat Romme het voorstel terugnam. De 
ARP- en RKSP-fracties in de Tweede Kamer bekritiseerden Romme hierop. 
Het ging om een principieel aspect van het kabinetsbeleid. De minister moest 
niet te vlot voor verzet uit de samenleving terugdeinzen. 

Maar het verzet gaf aan dat het tij was gekeerd. Bovendien kwam aan de 
confessionele dominantie in de Tweede Kamer weldra een einde. Na de 
Tweede Wereldoorlog kwamen de KVP en ARP geleidelijk aan van hun 
vooroorlogse bevlogenheid omtrent de beperking van vrouwenarbeid terug. 
De herziening van het standpunt werd versterkt door de conjuncturele omslag 
die een uitbreiding van werkgelegenheid veroorzaakte. Van gehuwde vrou-
wen werd nu verwacht dat zij in overleg met hun man beslisten of zij al of niet 
buitenshuis werkten. De opvatting dat werken niet bij de status van een 
gehuwde vrouw paste, bleef echter de regel. Alleen als er een urgente financiële 
reden bestond of de afwezigheid van de vrouw niet leidde tot verwaarlozing 
van het gezin was arbeid buitenshuis gerechtvaardigd. 

Moeder in het gezin 

Ondertussen zakte Nederland gestaag op de internationale ranglijst van bui-
tenshuis werkende vrouwen. In Engeland bijvoorbeeld werkte na de oorlog 
ongeveer 20 procent van de gehuwde vrouwen buitenshuis, in de Verenigde 
Staten lag dat percentage rond de 35 procent. Nederland kende in 1947 tien 
procent vrouwen met een baan buitenshuis. In 1960 was dat percentage zelfs 
gedaald tot 7 procent (Dieteren 1987:195-196). Dit betekent dus dat in dat 
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jaar 93 procent van alle gehuwde vrouwen full-time huisvrouw was. De 
jarenlange confessionele inzet had er blijkbaar in belangrijke mate voor 
gezorgd dat de Nederlandse bevolking massaal tot de overtuiging was geko-
men dat gehuwde vrouwen niet op de werkvloer hoorden, maar thuis. Vrou-
wen waren er voor de onbetaalde verzorging van het gezin, hun mannen voor 
de betaalde arbeid buitenshuis. 

De nawerking van deze overtuiging is tot op vandaag in de samenleving 
traceerbaar. Dit viel bijvoorbeeld rond 1980 te merken toen er na lange tijd 
weer duidelijk van een economische crisis sprake was. De gedachte dat het ten 
eerste vrouwen waren die de arbeidsmarkt dienden te verlaten kwam toen 
weer boven. Vrouwen die wilden werken deden mannen oneerlijke concur-
rentie aan, want de man was immers de kostwinner; vrouwen verdienden 
slechts bij. Daarnaast is de onbetaalde arbeid in het gezin nog altijd overwe-
gend een zaak van vrouwen. Met steun van overheidswege zetten vrouwenor-
ganisaties en emancipatiewerkers zich heden ten dage tot het uiterste in 
mannen achter het aanrecht te krijgen. Het kost ze moeite. Zo werd in 1991 
een op jongens gerichte campagne tot zorgzelfstandigheid, waarin iedere vent 
werd opgeroepen zijn eigen overhemd te strijken, afgeblazen. Tot een herver-
deling van betaalde en onbetaalde arbeid is Nederland niet zomaar bereid. Een 
derde erfenis tenslotte ligt in de omvang van de banen van vrouwen. Meer dan 
in de landen om ons heen werken Nederlandse vrouwen in deeltijd. Begonnen 
als het baantje er naast', heeft het werken in deeltijd in Nederland sinds de 
jaren zeventig een enorme vlucht genomen. Momenteel is zelfs een door 
vrouwen gestarte discussie gaande over het recht op deeltijdarbeid. Opmer-
kelijk is voorts dat deeltijdarbeid van vrouwen nog altijd meer geaccepteerd 
wordt dan van mannen. Zien we hier niet hoe onze invulling van het begrip 
werk' nog altijd gekleurd is door de betekenis die daar met name door de 
confessionele politiek in deze eeuw aan is gegeven? 

Binnen het CDA is de erfenis van het verleden vooral zichtbaar aan de 
partij breed en van oud tot jong gedeelde notie van de keuzevrijheid van beide 
huwelijkspartners de arbeidsmarkt te verlaten ten behoeve van de zorg voor 
kinderen (Van Reisen 1993). Op de buitenwacht wekt deze notie veelal de 
indruk dat het er om gaat gehuwde vrouwen de kans te bieden hun betaalde 
baan te onderbreken voor de opvoeding van kinderen. Gezien de hierboven 
beschreven geschiedenis van het CDA is deze indruk volstrekt begrijpelijk. 
De partij heeft een verleden als het om vrouwen en arbeid gaat. 

Keuzevrijheid zal in de nabije toekomst ongetwijfeld hoog in het christen-
democratische vaandel blijven staan. Maar delen andere partijen deze notie 
ook? Voert het CDA op dit punt niet inmiddels een achterhoedegevecht? 
Immers, in 1989 stemde de Tweede Kamer er mee in dat meisjes van 18 jaar 
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vanaf 1990 geacht worden economisch zelfstandig te zijn, dus in principe in 
hun eigen levensonderhoud moeten kunnen voorzien. Thuis blijven mag 
alleen als er kinderen onder de 12 jaar te verzorgen zijn. Daarna volgt een 
sollicitatieplicht. Sinds 1989 is de werkloosheid echter toegenomen, met als 
gevolg dat onder meer de haalbaarheid van volledige werkgelegenheid wordt 
betwijfeld. Gezien deze ontwikkeling is het aantrekkelijker maken van betaal-
de arbeid door beide partners in deeltijd, gecombineerd met een evenwichtiger 
taakverdeling thuis nu economisch van meer belang dan ooit. Van een achter-
hoedegevecht van het CDA is daarom geenszins sprake. Dat wil zeggen: mits 
de partij de notie van keuzevrijheid nadrukkelijker dan tevoren van de toe-
voeging m/v voorziet. Het CDA heeft de geschiedenis op dit punt tenslotte 
tegen zich. Onder voorwaarde dat de partij overtuigend aantoont dat zij 
keuzevrijheid voor vrouw en man beiden bedoelt, zal het CDA erin kunnen 
slagen opnieuw de toon aan te geven. Alleen dan is de partij voor de andere 
grote partijen en de vakbeweging geloofwaardig. Want ook zij beschouwen 
een trend in de richting van een herverdeling van taken en onderlinge keuze-
vrijheid van beide partners als een belangrijke bijdrage aan een flexibelere 
arbeidsmarkt. Zo heeft een oud idee in gemoderniseerde vorm weer een heel 
dynamische toekomst, Moeder in het gezin of vader in het gezin, dat is voor 
leidinggevende christen-democraten langzamerhand het principiële probleem 
niet meer. Zolang het gezin maar blijft. 

Gezinspolitiek (1930-1960): een katholiek initiatief 

Ter illustratie van de confessionele invloed op beleid en samenleving verdient 
nog een laatste politiek strijdpunt de aandacht, te weten de gezinspolitiek. 
Zoals gezegd hechtten de katholieken vanaf paus Leo XIII grote waarde aan 
gezin en huwelijk. Deze waardering kreeg in december 1930 een nieuwe 
impuls met de encycliek Casti Connubii over het christelijk huwelijk. In de 
encycliek benadrukte paus  Pius XI  de noodzaak tot een herwaardering van 
gezin en huwelijk. Beide werden van diverse kanten bedreigd: geboortenbe-
perking, de 'valse emancipatie der vrouw', echtscheiding, dit alles leidde tot 
een 'ongehoorde ontwrichting' van het gezin. De paus reikte in Casti Connu-
bii tal van voorstellen aan tot herstel van het gezin. Allereerst moesten de 
gelovigen terugkeren tot de katholieke leer. Daarnaast pleitte de paus voor 
zulke economische en sociale verhoudingen dat 'alle huisvaders' het nodige 
konden verdienen om zichzelf en hun vrouw en kinderen overeenkomstig hun 
stand te onderhouden. De RKSP aarzelde geen moment de oproep van de paus 
te operationaliseren in een politiek program van 'gezinspolitiek'. Reeds op de 
RKSP-voorjaarspartijraad van 1931 vond met de encycliek in de hand een 
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inventarisatie van gebieden plaats waarop deze politiek betrekking zou kun-
nen hebben. Vooropgesteld werd dat de overheid tot taak had 'rechtstreeks' 
in het gezin in te grijpen. 'De gezonde opvatting over het gezin' mocht niet 
verloren gaan. Want daardoor zou het 'geluk der burgers' en het 'heil van den 
Staat' worden ondergraven (Maenen 1931:101). Tot de aandachtsvelden van 
de gezinspolitiek werden onder meer de woningbouw gerekend, de loonvor-
ming op basis van het kostwinnersprincipe en een stelsel van toeslagen op de 
lonen in de vorm van bijvoorbeeld kinderbijslag. Ook viel het huishoudon-
derwijs aan meisjes ter voorbereiding op hun taak als moeder eronder, evenals 
de beperking van (fabrieks)arbeid van vrouwen. 

Met de thema's kinderbijslag, loonvorming en gezinspolitiek slaagde de 
RKSP erin de politieke agenda van de jaren dertig en later in belangrijke mate 
te bepalen. Dit begon reeds bij de verkiezingen van 1933, waarbij de gezins-
politiek het motto werd waaronder de partij campagne voerde. Het onderwerp 
sloeg niet alleen bij de katholieken aan. Ook de ARP sprak zich in haar 
verkiezingsprogram van 1937 uit voor een versterking van het christelijk 
huwelijks- en gezinsleven. De CHU trok zich in de zomer van 1936 ter 
bespreking van het thema op de Veluwse heide terug en besloot eveneens 
huwelijk en gezin in het program van 1937 extra aandacht te schenken. 

Het concept moest echter eerst diepgaand worden doordacht, voordat het rijp 
was voor daadwerkelijk politiek beleid. Ook waren de jaren dertig geen goed 
moment voor geldverslindende vernieuwingen. De crisis vergde alle politieke 
aandacht op. De katholiek Romme gaf als minister van Sociale Zaken in de jaren 
1937-1939 als eerste uitvoering aaneen cruciaal aspect van de gezinspolitiek door 
de grondslag te leggen voor een wettelijke kinderbijslagregeling. De regeling zelf 
werd tijdens de bezetting ingevoerd. De formulering van andere gezinspolitieke 
beleidsvoorstellen moest wachten tot na de Tweede Wereldoorlog. 

Als gevolg van de oorlog nam de belangstelling voor gezinspolitiek overigens 
alleen maar toe. Oorlog en bevrijding zorgden voor een sterke toename van het 
aantal scheidingen, ongehuwde moeders, buitenechtelijke kinderen en geslachts-
ziekten. Vooral de KVP zag hierin de noodzaak van een herstel van het gezin 
bevestigd. De partij ging de eerste naoorlogse verkiezingen dan ook in onder het 
motto 'Gezond gezin, gezond volk' (Vossen 1990:27). Maar ook andere partijen 
als de ARP, de CHU, de VVD en de PvdA waren eensgezind van mening dat er 
iets gedaan moest worden. Zo signaleerde een PvdA-parlementariër in 1948 dat 
iedere maatschappelijk werker wist dat één van de meest 'ontbindende factoren 
in ons volksleven is het te kort schieten van de vrouw in haar taak, die zij heeft 
ten aanzien van haar gezin'. Naar zijn mening moest de regering meer aandacht 
geven aan de huishoudelijke scholing van meisjes. De regering aarzelde niet 
daartoe vervolgens te besluiten (Vossen 1990:25). 
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De maatregelen tot herstel van het 'gezonde gezin' concentreerden  zich in 
de naoorlogse jaren globaal op twee sporen: de ontwikkeling van een maat-
schappelijk welzijnsbeleid en een uitgebreid stelsel van sociale voorzieningen. 
Bij de uitwerking van deze sporen in de jaren vijftig en zestig werd het 
gezinspolitieke uitgangspunt echter ongemerkt vervangen door de wens een 
verzorgingsstaat op te bouwen, waarin welvaart en welzijn voor alle mensen 
waren gegarandeerd. Het eerste spoor kreeg onder meer vorm in het maat-
schappelijk werk, bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden, de zorg voor 
'onaangepaste' gezinnen en de gezinsverzorging. Het in 1952 opgerichte 
ministerie van Maatschappelijk Werk coördineerde deze activiteiten. Elf jaar 
lang zwaaide een katholieke bewindspersoon er de scepter (Bussemaker 
1992:221). De tweede pijler van het regeringsbeleid bestond uit een stelsel van 
sociale zekerheid dat de gehele beroepsbevolking omvatte. Het vorige hoofd-
stuk ging reeds uitgebreid in op de invloed van vooral de KVP op dit vlak. 
Uitgangspunt bij vrijwel alle voorzieningen was het kostwinnersprincipe. De 
uitkeringen moesten de kostwinner in staat stellen zijn plicht als inbrenger van 
het inkomen na te komen. De man was dan ook in bijna alle gevallen de 
ontvanger van een uitkering (Bussemaker 1992:221). Daarnaast werden ook 
de wetgeving op het gebied van de pensioenen, en het fiscale en inkomensbe-
leid volledig afgestemd op de rolverdeling dat de man werkte en zijn vrouw 
niet. Het stelsel functioneerde uitstekend voor zolang deze rolverdeling in 
stand bleef en Nederland zich weinig aantrok van internationale verdragen. 

Maar in de jaren zeventig werd duidelijk dat het sociale stelsel geen eeuwig-
heidswaarde had. Mede dankzij de democratiseringsbeweging en de tweede 
feministische golf van het einde van de jaren zestig werden mensen zich 
bewust van het gegeven dat niet ieder individu in de welvaartsstaat gelijk 
behandeld werd. Vooral vrouwen eisten hun rechten op. De bewustwording 
bereikte ook de politiek. In 1974 nam de regering de eerste stap tot het voeren 
van een vrouwenemancipatiebeleid. Een tweede, concreter teken van veran-
dering was dat de Tweede Kamer na vele jaren in 1975 besloot een Wet gelijk 
loon voor vrouwen en mannen aan te nemen. De wet gaf vrouwelijke werk-
nemers recht op hetzelfde loon als mannelijke werknemers voor arbeid van 
gelijke waarde. 1975, het jaar van de vrouw, vormde een verdere stimulans tot 
verandering. Adviezen en nota's verschenen, in 1977 gevolgd door een staats-
secretaris voor emancipatiebeleid. 

De erfenis van het op het kostwinnersprincipe gebaseerde sociale en fiscale 
stelsel kan nauwelijks worden overschat. Vooral de jonge generatie CDA-ers 
is zich van deze nalatenschap bewust. Zo constateerde het CDJA in het najaar 
van 1993 dat betaalde arbeid 'van een partner nu nog vaak belemmerd wordt door 
allerlei regelingen die gericht zijn op de ondersteuning van het éénverdiener- 



202 Geloven in macht 

gezin'. Dat was een probleem, want de nieuwe generatie diende gestimuleerd 
te worden tot het 'gedeeld verrichten van betaalde arbeid'. Iedereen werd 
volgens de jongeren zelf geacht in een inkomen te voorzien (Van Reisen 1993). 
De gedachte van het gezin als hoeksteen is inderdaad in tal van regelingen 
verankerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan regels als de overheveling van de 
basisaftrek in de belastingen en meeverzekeringsmogelijkheden. Het is uiter-
mate ingewikkeld de sociale en fiscale regelingen te ontdoen van hun éénver-
dieners-karakter en het individu als nieuwe rekeneenheid in de wetgeving te 
introduceren. Dat weten ook de politieke partijen. Zij discussiëren hier onder-
tussen al jaren over. De VVD koos in 1991 voor een volledige verzelfstandiging 
van rechten en plichten naar het individu. Bij belastingheffing noch uitkerings-
recht mag er van de VVD rekening gehouden worden met de financiële 
omstandigheden van de partner. Weg met gezinstoeslagen, voetoverhevelingen 
en wat dies meer zij, aldus partijleider F. Bolkestein. Ook de PvdA neigt in de 
richting van individualisering, mits geleidelijk voor de nieuwe generaties 
ingevoerd. D66 kiest hier eveneens voor, gezien zijn verkiezingsprogramma 
voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1994. De democraten willen het 
thuiszitten van de vrouw niet langer subsidiëren. 

En het CDA? Deze partij heeft sinds de jaren zeventig een ontwikkeling 
doorgemaakt van het traditionele gezinsideaal van de drie fusiepartijen naar een 
'relationeel mensbeeld', en probeert nu vanuit deze visie de 'draagkracht van het 
huishouden' als principe overeind te houden, daarbij tevens ruimte latend voor 
het individu (het woord gezin wordt in het CDA opmerkelijk genoeg vermeden). 
De exercitie heeft veel weg van een Sisyfusarbeid, die nog jaren kan doorgaan. 
Wellicht valt vanuit Europa op termijn verlossing te verwachten. Aanpassing aan 
in de EG geldende regelingen zou een extern argument kunnen vormen om de 
christen-democraten over de streep te trekken in de richting van een meer 
geindividualiseerd sociaal en fiscaal stelsel, zoals de VVD, de PvdA, D66 en zelfs 
het CDJA inmiddels voorstaan. De tijd is daar dat het CDA op zoek gaat naar 
een elegante uitweg uit een achterhoedegevecht. 

De hierboven gesignaleerde ontwikkeling binnen het CDA van het oude 
gezinsideaal naar een relationeel mensbeeld vraagt om uitgebreidere aandacht. 
Is de visie op vrouwen in dit concept wezenlijk veranderd, of worden vrouwen 
als het erop aankomt nog steeds gezien als moeders in het gezin? Voor het 
antwoord op deze vraag moeten we terug naar het moment waarop het 
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gezinsideaal zich enigszins begon te wijzigen, in de loop van de jaren zestig. 
In de wijziging bleef de positie van de vrouw als niet werkende echtgenote die 
de zorg had voor opvoeding en huishouding gehandhaafd. De moderne 
gehuwde vrouw nam echter wel een minder beperkte plaats in: steeds meer 
werd zij gezien als gelijkwaardige, complementaire partner van haar echtge-
noot die behalve het gezin ook een taak had in de samenleving. Deze visie 
kwam bijvoorbeeld tot uitdrukking in het invloedrijke katholieke rapport 
Welvaart, welzijn en geluk, dat tussen 1960 en 1965 in verschillende delen 
verscheen. De tweede feministische golf riep onder confessionele vrouwen op 
het punt van de maatschappelijke participatie herkenning op. De feministische 
eisen werden vooral geïnterpreteerd als een pleidooi voor een bijdrage van 
vrouwen op alle terreinen van de samenleving. Vrouwen waren anders, zij 
hadden een eigen geluid te laten horen. Vrouwen dienden zichzelf te ontdek-
ken als volwaardig deelnemer aan het maatschappelijk leven. Ze moesten leren 
hun talenten te benutten, zelfstandig na te denken en eigen verantwoordelijk-
heid te dragen (Bussemaker 1992:234; De vrouw als mens:1, 10-11). Het 
bewustwordingsproces dat hiermee onder vrouwen in de CHU, maar ook in 
de KVP en de ARP op gang kwam viel samen met de vorming van het CDA. 
De vrouwen uit de drie fusiepartijen vonden elkaar sneller dan de partijen zelf 
en richtten in 1973 het CDA-Vrouwenberaad op. Het beraad gaf hen de 
ruimte zich vanuit christen-democratisch gezichtspunt te bezinnen op de 
veranderende positie van vrouwen in gezin en samenleving. Als eersten stelden 
zij de positie van het gezin ter discussie, in het begin van de jaren tachtig 
gevolgd door de thema's emancipatie en individualisering. De discussies 
leidden tot botsingen tussen het Vrouwenberaad en de partij. Het beraad wilde 
dat de vrouw als mens gezien werd en niet langer uitsluitend beoordeeld op 
haar functie in het gezin. Voorzitter Riet ten Hagen hierover op 17 maart 1984, 
in een interview met Hervormd Nederland: 'De vrouw heeft meer mogelijk-
heden in zich. Maar als we dit 'individualiseren' noemen, waarmee we bedoelen 
dat de vrouw ook als persoon in beeld komt en niet alleen als moeder en 
huisvrouw, roept het hele CDA: Foei, schande, wat liberaal, wat egoïstisch, 
dat leidt tot alleen met jezelf bezig zijn'. Bert de Vries, Ruud Lubbers, Steef 
Weijers en al die andere 'mannenpolitici' moesten de vrouw eindelijk eens als 
mens gaan zien. De oproep van het Vrouwenberaad vond na aanvankelijke 
weerstand gehoor. Het CDA ontwikkelde een mensvisie, waarin de individu-
aliteit van mensen een plaats kreeg. 'Ieder mens is in de samenleving gesteld als 
verantwoordelijk persoon, niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar 
ook voor de medemens en de ontwikkeling van de samenleving', stelde het 
Program van Uitgangspunten in 1980. In 1983 plaatste het CDA ook het thema 
emancipatie in het licht van de persoonlijke verantwoordelijkheid. Emancipatie 
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moest nadrukkelijk niet gezien worden als 'belangenbehartiging', aldus een in 
dat jaar aangenomen resolutie. Emancipatie was 'de uitdrukking van wat 
mensen rechtens toekomt; het kunnen toegroeien naar een levensvervulling 
in verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap, waarop iedereen 
persoonlijk wordt aangesproken en daardoor tot zijn recht kan komen' 

Sinds de discussies over gezin en emancipatie werden vrouwen in de 
christen-democratische mensvisie dus niet langer primair gezien als moeders 
in het gezin. Maar met de erkenning van de vrouw als een persoon met eigen 
verantwoordelijkheden en rechten waren de problemen natuurlijk niet opge-
lost. Nu kwam het op de realisering aan. Hoe moest de nieuwe benadering in 
het fiscale, sociale en inkomensbeleid tot uitdrukking worden gebracht? Zeker 
als een andere belangrijke waarde van de christen-democratische mensvisie, 
te weten de erkenning van de onderlinge verbondenheid van mensen die 
ervoor kiezen in één samenlevingsverband te leven, eveneens gehonoreerd 
diende te worden? Het dilemma heeft het CDA tot op heden beziggehouden, 
en dreigt - zoals we zagen - te verworden tot een Sisyfusarbeid. Het in het 
begin van dit hoofdstuk gememoreerde debat is een recente uiting van het 
dilemma, met schijnbaar tegenstrijdige krantekoppen als 'CDA houdt gezin 
vast en laat individu vrij' of 'Individualisering is eerder redding dan bedreiging 
gezin'. De kersverse politiek leider E.  Brinkman  wekt echter de indruk de 
knoop te willen doorhakken voordat hij het Catshuis betreedt. Onder het 
motto 'ik wil niet terug naar 1950 Alblasserwaard, wel vooruit naar 2000' 
sprak hij zich op het CDA-congres van mei 1993 uit voor het verzelfstandigen 
van rechten van burgers in de sociale zekerheid, de subsidies en het belasting-
stelsel. Hij maakte hiermee een verrassende opening voor het afschaffen van 
de voordelen van kostwinners. Hoe bestendig zijn daadkracht is, zal in de 
kabinetsperiode 1994-1998 moeten blijken. Zijn voorstel was in elk geval met 
zoveel mitsen en maren omkleed dat 'we niet te snel moeten aannemen dat 
over pakweg tien jaar alles anders is'. Een van de 'mitsen' was dat de handha-
ving van de keuzevrijheid tussen betaald werk buitenshuis en onbetaald werk 
thuis niet in het gedrang mocht komen. Mede gezien zijn verwijzing naar het 
vroegere gereformeerde leven kan  Brinkman  met deze uitlating alleen maar 
de keuzevrijheid van gehuwde vrouwen hebben bedoeld. 1950 Albasserwaard 
laat zich kennelijk niet zo gemakkelijk uit het geheugen wissen. 
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Het grootste deel van de 20e eeuw hebben het CDA en zijn voorgangers  vanuit 
de overtuiging gehandeld dat de plaats van vrouwen allereerst in het gezin en 
daarmee verwante sectoren was gelegen. Vrouwen van welke huwelijkse staat dan 
ook werden voornamelijk gezien als moeders of potentiële moeders, wier thuis-
haven uit het gezin bestond. Deze opvatting ontwikkelde zich vooral in de RKSP 
en KVP, maar ook in de ARP tot een diepgekoesterd partijprincipe en trekt ook 
nu nog haar sporen in het CDA. In de jaren zestig en zeventig vond een aanzet 
plaats tot verandering van het vrouwbeeld, te beginnen bij de confessionele 
vrouwen zelf. Zij ontdekten naast moeders ook zelfstandige individuen te zijn, 
met een eigen inbreng in de maatschappij. De vorming van het CDA in de jaren 
zeventig bevorderde de totstandkoming van nieuwe opvattingen over de positie 
van vrouwen sterk. Het beeld van vrouwen als huismoeders maakte plaats voor 
de opvatting van vrouwen als individuen met eigen rechten en plichten. Dit 
geïndividualiseerde vrouwbeeld heeft vanaf het midden van de jaren tachtig in het 
CDA terrein gewonnen, ten koste van de traditionele visie. 

- 

De confessionele partijen hebben deze eeuw op diverse beleidsgebieden 
geprobeerd hun principes over vrouwen politiek gestalte te geven. In dit 
hoofdstuk zagen we daarvan drie illustraties, het kiesrecht, de arbeidsmarkt 
en de opbouw van de welvaartsstaat. Wat het kiesrecht aangaat, slaagden de 
partijen er niet in hun organische kiesrechtconcept, waarin vrouwen het 
kiesrecht ontbeerden, aan de samenleving op te leggen. Op dit vlak bleef hun 
maatschappelijke invloed derhalve beperkt. Alleen in de eigen partijen werkte 
de geringe rol die vrouwen in de politiek werd toegedacht door. Het lidmaat-
schap en de kandidaatstelling van vrouwen werd niet of nauwelijks gestimu-
leerd, laat staan dat vrouwen daar zelf interesse in hadden. Zoals ook in 
hoofdstuk 5 reeds bleek, was de deelname van vrouwen tot ver in de jaren 
zeventig van ondergeschikt belang. Met de vorming van het CDA trad in deze 
houding echter verandering op. Geconstateerd werd dat de partij qua vrou-
welijk ledental (23 procent) en vrouwelijke representatie in het openbaar 
bestuur (gemiddeld ruim 20 procent) ver achter liep op de andere grote 
partijen. Het CDA probeert nu met een doelgericht positieve-actiebeleid deze 
erfenis uit het verleden weg te werken. De verkiezingen van 1994 moeten 
bijvoorbeeld resulteren in 33 procent vrouwelijke afgevaardigden in de Twee-
de Kamer, het Europese Parlement en de gemeenteraden. 

In tegenstelling tot het kiesrecht hebben de confessionele drie de opvatting 
dat vrouwen als moeders in het gezin thuis hoorden wel succesvol vorm weten 
te geven op de overige twee besproken gebieden. Na de Tweede Wereldoorlog 
werden zij daarbij gesteund door de sociaal-democratie. De invloed van deze 
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sekse-bepaalde politiek op de samenleving is vandaag de dag nog sterk aan-
wezig. In de eerste plaats is dit te zien aan de deelname van vrouwen op de 
arbeidsmarkt. Het is nog maar sinds kort dat Nederland zich op dit punt met 
de andere landen in de EG kan meten. Lang heeft ons land in het gezelschap 
van het katholieke Ierland in de onderste regionen van de EG-ranglijst van 
werkende vrouwen vertoefd. Ook al is de arbeidsparticipatie van vrouwen dus 
toegenomen, toch stromen vrouwen moeizaam door naar hogere functies en 
werken de meesten van hen in deeltijd. Vrouwen horen blijkbaar nog altijd 
een beetje thuis. Deze gedachte is zo ingeburgerd in de Nederlandse samenleving, 
dat de regering zich in de jaren negentig uit oogpunt van emancipatiebeleid 
genoodzaakt ziet hier op te treden. Van overheidswege wordt een herverdeling 
van taken thuis gepropageerd en wordt meisjes economische zelfstandigheid 
verleend. Dit laatste houdt in dat zij in een eigen inkomen moeten voorzien, 
ongeacht hun huwelijkse staat. De geschiedenis kan soms ironisch zijn: de arbeid 
buitenshuis die de confessionele drie in het Interbellum aan vrouwen verboden, 
wordt nu met steun van het CDA juist van hen gevraagd. 

In de tweede plaats is de invloed van de sekse-bepaalde politiek op de samen-
leving sterk aanwezig in het huidige sociale en fiscale stelsel. De gezinspolitiek en 
het daarmee samenhangende kostwinners-principe heeft grote invloed gehad op 
de totstandkoming van de welvaartsstaat. Nu deze aan herziening toe is en de 
positie van vrouwen in gezin en samenleving is veranderd, blijkt eigenlijk pas 
waaruit die invloed bestaat. Diverse regelingen gaan uit van het éénverdieners - 
gezin. De maatschappelijke voorkeur daarentegen gaat momenteel overwegend 
uit naar regelingen die mensen als individu benaderen en niet vanuit hun positie 
in het gezin. Het CDA komt hier gezien zijn geschiedenis in een moeilijk parket. 
Enerzijds wil de partij de gezinsbenadering handhaven, modern vormgegeven In 
een relationele mensvisie. Welke plaats de vrouw binnen de tweerelatie inneemt, 
werkend of niet werkend, is in deze visie secundair. Aan de andere kant begrijpt 
de partij dat mensen individuele rechten hebben en wil zij ook dat honoreren. 
Het CDA streeft hiermee naar een combinatie waarvan ondertussen vast staat dat 
deze politiek nauwelijks te realiseren is. Nu VVD, PvdA en D66 alledrie gekozen 
hebben voor de individualiseringsvariant staat het CDA in zijn streven vrijwel 
alleen. Politiek leider  Brinkman  liet op het CDA-congres van 1993 weten wel 
mee te willen in de richting van de individualisering. De kans bestaat echter dat 
het CDA-electoraat deze stap interpreteert als een verloochening van diepgewor-
telde waarden en normen omtrent het gezin en de rol van vrouwen daarin. 
Daarom omkleedt  Brinkman  zijn koerswijziging vermoedelijk met zoveel mitsen 
en maren dat hij zijn kiezerscorps gerustgesteld weet. Principes kunnen immers 
niet zonder slag of stoot opzij gezet worden. Dat weet een christendemocratisch 
partijleider. 
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Een opmerking over het gebruik van de begrippen 'confessionelen' en 'christen-
democratie' in dit hoofdstuk: met de term 'confessionele' of 'rechtse' partijen 
worden hier de ARP, de Cl-lU, de RKSP en haar opvolger de KVP bedoeld. Het 
woord 'christen-democratie' zal worden gehanteerd vanaf het jaar 1972. De reden 
is dat vanaf dat jaar sprake was van dusdanige samenwerking tussen de vroegere 
confessionele drie in een nieuwe richting, dat van 'christen-democratische' partij-
vorming gesproken kan worden. 




