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De vorming van het Christen Democratisch Appèl (CDA) in 1980 kan onder 
andere worden opgevat als het antwoord van de confessionele partijen op 
processen als ontzuiling en secularisatie. Ten Napel betoogt dat al sinds 
halverwege de jaren zestig de Nederlandse politieke partijen op religieuze 
grondslag een ontwikkeling doormaakten in de richting van het 'christen-
democratische partijtype'. Een dergelijke partij zou zich laten definiëren als: 
'een partij die op rechtstreekse wijze - zonder bemiddeling door kerken of 
kerkelijke instanties - politiek wil bedrijven vanuit een (algemeen) christelijke 
inspiratie en zich daarbij in beginsel richt tot de gehele bevolking, zonder 
onderscheid naar sociale klasse of godsdienstige overtuiging' (1991:141-142). 

Het is aannemelijk dat deze karakterwijziging consequenties heeft gehad 
voor diverse aspecten van het functioneren van de partij. Een partij die zich 
richt tot 'de gehele bevolking' zal zich bijvoorbeeld bedienen van andere 
electorale strategieën dan een partij die kan rekenen op een min of meer 
stabiele, duidelijk traceerbare, aanhang. Ook kan de wens om een brede 
volkspartij te zijn gevolgen hebben voor één van de centrale functies van een 
politieke partij, namelijk voor de selectie van kandidaten voor vertegenwoor-
digende lichamen. Een dergelijke partij zou immers een ander type vertegen-
woordiger kunnen vereisen dan de confessionele partijen van de oude stempel. 
In samenhang daarmee is het mogelijk dat het CDA als brede volkspartij door 
de gewijzigde houding ten opzichte van de buitenwereld anders reageert op 
aanspraken uit de maatschappij, bijvoorbeeld op een grotere vertegenwoor-
diging van bepaalde categorieën burgers. De sinds de jaren zeventig aanhou-
dende roep om een groter aandeel van vrouwen in de politieke organen is één 
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van die aanspraken uit de maatschappij. In 1980, het jaarvan de officiële oprichting 
van het CDA, had de claim van vrouwen op een grotere vertegenwoordiging al 
enige effecten gehad. Zo adopteerde het partijcongres van de PvdA in 1977 een 
streefcijfer van 25 procent vrouwen op kandidatenlijsten en in besturen. In het 
CDA is nooit sprake geweest van enigerlei vorm van quotering voor het aantal 
vrouwen in partijorganen of op lijsten. Toch is het mogelijk dat de aanspraak van 
vrouwen op een meer substantiële representatie ook voor deze partij gevolgen 
heeft gehad. Zo zou het streven naar een grotere vertegenwoordiging van vrou-
wen consequenties kunnen hebben voor het verloop van selectieprocessen. Het 
is mogelijk dat die daardoor in het CDA anders verloopt dan in zijn voorgan-
gers, ARP, CHU en KVP. Dit hoofdstuk concentreert zich op de selectie van 
vrouwelijke kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen in de drie confes-
sionele partijen en in het CDA. Hierbij is de vraag aan de orde in hoeverre de 
selectieprocessen binnen die partijen van elkaar verschillen en wat de gevolgen 
daarvan zijn voor de kandidaatstelling van vrouwen. 

De achtergrond van kamerleden verschilt aanzienlijk van die van de kiezers. 
Net  gemiddelde kamerlid is vaker man dan vrouw, heeft waarschijnlijk een 
academische opleiding en heeft een grote kans afkomstig te zijn uit een beperkt 
aantal beroepsgroepen, zoals de juristerij (Van den Berg 1983). De verkiezingen 
van 1989 brachten het percentage vrouwen in de Tweede Kamer op 23 procent. 
Tabel 5.1 laat voor de vier grootste partijen zien hoe groot in dat jaar het 
percentage vrouwen was op de kandidatenlijsten en in de parlementaire fracties. 

Tabeï 5,1 Percentage vrouwen op de kandidatenlijsten en in de 
Tweede Kamerfracties 1989 (Bron: Staatscourant) 

PvdA D66 VVD CDA 
kandidaten 39 36 17 29 
TK-fractie 29 33 18 13 

,Pa de verkiezingen van 1989 telde van deze partijen de CDA-fractie met 13 
Procent het kleinste percentage vrouwelijke leden, hoewel het aandeel van 
\1OUven op de kandidatenlijsten bijna een derde bedroeg. Blijkbaar concen-
tïeerden  de vrouwen zich op de niet direct verkiesbare plaatsen. Inmiddels, in 
1993, is het aandeel van vrouwen in de CDA-fractie door tussentijdse opvol-
ging aanzienlijk groter geworden, namelijk 25 procent. 
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Voor de uitkomst van selectieprocessen in de politiek zijn zowel de gehanteer-
de procedure als de selectiecriteria van belang. Zo zou het in de Nederlandse 
partijen dominerende systeemvan selectie op het regionale niveau nadelig zijn 
voor het aandeel van vrouwen (Koole en Leijenaar 1988). Iedere regio zou de 
voorkeur geven aan de eigen kandidaten en daarbij aan de vertegenwoordiging 
van vrouwen als zodanig weinig waarde hechten. Maar ook de selectiecriteria 
zijn van invloed, zoals blijkt uit onderzoek naar de kandidaatstelling in de 
Britse partijen (Lovenduski en  Norris  1989). 

Wat de samenstelling van de kandidatenlijst als geheel betreft wensen 
partijen doorgaans een zekere spreiding naar leeftijd, regionale herkomst, 
specialisatie en geslacht. Bij de beoordeling van individuele kandidaten spelen 
meer persoonsgebonden kenmerken een rol, zoals deskundigheid, overtui-
gingskracht, politiek inzicht of het vermogen tot samenwerken. De criteria 
die eenpartij aanlegt bij de selectie hangen af van de doelstellingen die ze ermee 
nastreeft (Hillebrand 1992). Wie aan een zo hoog mogelijke verkiezingsuitslag 
de absolute prioriteit geeft, zal vooral letten op de electorale aantrekkingskracht 
van kandidaten. Wie een zo groot mogelijke kwaliteit van de toekomstige 
fractie nastreeft, hecht de meeste waarde aan de spreiding van deskundigheden 
en kwaliteiten op de lijst en op de eigenschappen en vaardigheden van kandidaten. 
Voor wie de politieke koers van de partij doorslaggevend is, zijn de opvattingen 
van kandidaten van belang. Daarnaast is het mogelijk dat men iemands staat van 
dienst in de partij wil belonen met een kandidatuur. Tot slot kan het uitgangspunt 
dat in een representatieve democratie zo veel mogelijk groepen in de politiek 
vertegenwoordigd dienen te zijn ervoor zorgen dat kenmerken als leeftijd, klasse 
of regionale herkomst van kandidaten een rol spelen. 

Het selectiecriterium 'spreiding naar geslacht' wordt meestal onderge-
bracht bij de laatste doelstelling, die van groepsvertegenwoordiging. Sekse kan 
echter ook aan andere doelstellingen gekoppeld worden. Voorstanders van de 
aanwezigheid van (meer) vrouwen in de politiek gebruiken niet alleen het 
bovengenoemde argument over het democratisch gehalte van de politiek 
(Outshoorn 1984). Sommigen betogen daarnaast dat vrouwen in de politiek 
hun eigen belangen kunnen behartigen, die zij verschillend achten van die van 
mannen. Anderen gaan er van uit dat vrouwen een eigen benadering van 
politiek en samenleving hebben, die hetzij zou voortkomen uit de vrouwelijke 
natuur, hetzij uit een sekse-gebonden socialisatie. 

Het is mogelijk dat deze ideeën ook leven bij de betrokkenen bij de selectie 
van kandidaten in politieke partijen. In dat geval kan sekse als criterium in de 
selectie ook met andere doelstellingen dan groepsvertegenwoordiging in ver-
band staan. Immers, belangen en visie zullen verondersteld worden effect te 
hebben op de opvattingen van een kandidaat. De evenredige aanwezigheid 
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van vrouwen en mannen zou daarnaast geacht kunnen worden bij te dragen 
aan de spreiding van kwaliteiten, deskundigheden en gezichtspunten. 

Ook tussen de overgebleven twee doelstellingen van de kandidaatselectie 
kan een verband zijn, zij het van meer praktische aard. De betrokkenen bij de 
selectie kunnen het geslacht van kandidaten van belang vinden, simpelweg 
omdat de kiezers waarde hechten aan de vertegenwoordiging van zowel 
mannen als vrouwen. De wens personen voor hun staat van dienst in de partij 
te belonen met een kandidatuur, tot slot, kan sekse impliciet tot een factor in 
de selectie maken. Als mannen en vrouwen in verschillende mate functies in 
een partij bekleden, zal dit uitgangspunt één van beide seksen bevoordelen 
boven de andere. 

In het navolgende zal aan de orde komen welke rol het criterium sekse heeft 
gespeeld in de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer in respectievelijk 
ARP, CHU, KVP en CDA. Daarnaast gaat de aandacht uit naar het belang 
dat spreiding naar sekse in de kandidaatstelling in die partijen heeft gehad. 
Tabel 5.2 toont bij wijze van achtergrondinformatie voor deze partijen het 
aandeel van vrouwen op de kandidatenlijsten en in de Tweede Kamerfracties 
over de periode 1963-1986. 

Tabel 5.2 Percentage vrouwen op de kandidatenlijsten en in de Tweede 
Kamerfracties van de confessionele partijen 1963-1986 
(Bron: Staatscourant) 

ARP CHU KVP CDA 
1963 kandidaten 8 7 8 - 

TK-fractie 7 7 6 - 

1967 kandidaten 5 6 10 - 

TIK-iractie 6 13 5 - 

1971 kandidaten 10 6 12 - 

TK-fiactte 7 10 9 - 

1972 kandidaten 10 8 11 - 

TK-fractie 7 0 11 - 

1977 kandidaten - - - 14 
TK-[ractie - - - 10 

1981 kandidaten - - - 15 
TK-fraciie - - - 17 

1982 kandidaten - - - 18 
TK-fractie - - - 15 

1986 kandidaten - - - 31 
TK-fractie - - - 13 
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Selectie van kandidaten in de confessionele partijen' 

ARP, CHU, KVP en CDA hanteerden alledrie een selectieprocedure waarbij 
de besluitvorming decentraal plaatsvond. In de ARP en het CDA namen de 
afdelingen de uiteindelijke beslissing nadat het landelijk partijbestuur samen 
met vertegenwoordigers van de regionale kamercentrales een advies hadden 
opgesteld. In de CHU stelde het hoofdbestuur een advies op, waarover de 
regionale partijorganen, de kamerkringen, besloten. In de KVP besloot een 
speciale verkiezingsraad over een vooraf door het partijbestuur vastgesteld 
aantal 'nationale zetels'. Voor de overige plaatsen maakte deze raad een 
advieslijst op. De besluitvorming over deze 'regionale zetels' vond op het 
regionale niveau plaats, in de kamerkringen. 

Wat ARP, CHU en KVP betreft komt een aantal kandidaatstellingsdiscussies 
aan de orde voor de Tweede Kamerverkiezingen in de jaren zestig en begin 
jaren zeventig. Dit waren de laatste vier verkiezingen waaraan deze partijen 
zelfstandig deelnamen. Voor het CDA is de kandidaatstelling voor de Tweede 
Kamerverkiezingen in 1986 onderzocht, aangezien dit de eerste gelegenheid 
was waarbij het zogeheten fusieprotocol was uitgeschakeld en waarbij de 
partij zodoende een geheel eigen procedure kon hanteren. 

Anti-Revolutionaire Partij 

In de ARP was het kandideren van vrouwen een uitzondering. Bij de Tweede 
Kamerverkiezingen in 1963 stond voor de eerste maal een vrouwelijke kandi-
daat op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst van die partij, nadat 
verschillende kamercentrales daarop hadden aangedrongen. Hoewel de partij 
tien jaar eerder had besloten dat het mogelijk moest zijn om bij uitzondering 
vrouwelijke kandidaten verkiesbaar te stellen, had men tot 1963 steeds besloten 
dit niet te doen (zie Van de Streek 1986). De vrees was dat een vrouwelijke 
kandidatuur op een verkiesbare plaats de partij stemmen zou kosten. 

Van bemoeienis met de kandidaatstellingsprocedure van een vrouwen-
organisatie in de partij was in dat jaar geen sprake. Het Anti-Revolutionair 
Vrouwencomité rekende vooral de politieke voorlichting en vorming van 
vrouwen tot haar taak en mengde zich niet in de discussie over de verkiezings-
lijsten. Het was weliswaar voorstander van de opname van een vrouw in de 
Anti-Revolutionaire fractie, maar wilde dit niet forceren. Bovendien stelde het 
vrouwencomité dat het in de kandidaatstelling in de eerste plaats moest gaan om 
het samenstellen van een kwalitatief goede fractie: 'Wij moeten niet het groeps-
belang, maar het landsbelang dienen' (Verslag ARVC, 7 december 1962). 

Het landelijk bestuur van de partij, het centraal comité, beperkte zich in 
1963 tot een globale advisering over de samenstelling van de lijst en sprak zich 
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nauwelijks uit over de kwaliteiten van individuele kandidaten. Voor dat laatste 
achtte het bestuur alleen de 'beginselvastheid' van belang. De vrouwelijke 
kandidatuur besprak het in samenhang met de spreiding van specialismen op 
de lijst. Gedurende de hele periode gaf het centraal comité in de advisering 
prioriteit aan de kwalitatieve samenstelling van de fractie en aan de stevigheid 
van de politieke opvattingen van kandidaten. Vanaf 1967 nam echter het aspect 
van groepsvertegenwoordiging aanzienlijk in belang toe. Sindsdien hechtte 
het centraal comité ook belang aan de aanwezigheid van jongere kandidaten, 
aan vertegenwoordigers uit kringen van de landbouw en de middenstand en 
van werkgevers en werknemers alsmede aan kerkelijke schakering en regio-
nale spreiding. Opmerkelijk genoeg kwam de vertegenwoordiging van vrou-
wen vanaf de verkiezingen in 1967 niet meer als aandachtspunt in de adviezen 
terug. Wel stonden er in dat jaar twee vrouwen voorgesteld op de 39-koppige 
advieslijst, waarvan één op een verkiesbare plaats. Dat er impliciet wel plaatsen 
voor vrouwen waren gereserveerd, bleek bij de besluitvorming over de advies-
lijst in het centraal comité (Notulen CC, 29 oktober 1966). Voor de twee 
plaatsen waarop vrouwen waren voorgedragen, kwamen mannelijke kandi-
daten niet in discussie, maar alleen een andere vrouwelijke kandidaat. Bij de 
overige plaatsen kwamen de vrouwelijke kandidaten op hun beurt niet in 
discussie. Vrouwelijke kandidaten concurreerden niet met de mannen, maar 
alleen met elkaar. 

De kandidaatstelling voor de verkiezingen in respectievelijk 1971 en 1972 
verliep ongeveer hetzelfde. Wel spitste de discussie in het centraal comité zich 
steeds meer toe op het aspect van de regionale spreiding op de lijst. In 1971 
stonden twee vrouwen op de 33 namen tellende advieslijst, waarvan één op 
een verkiesbare plaats. In 1972 was het aantal vrouwelijke kandidaten echter 
toegenomen tot vier van de 30 - waarvan overigens nog steeds maar één 
verkiesbaar. In die procedure had het Anti-Revolutionair Vrouwen Comité 
voor het eerst in zijn bestaan namen van vrouwen voor een kandidatuur onder 
de aandacht gebracht van het partijbestuur. Dit had blijkbaar enige vruchten 
afgeworpen. Hoewel sekse in 1972 in het advies geen expliciet criterium was 
geweest, kwam het in de discussie in het partijbestuur voor het eerst wel naar 
voren. Ter ondersteuning van vrouwelijke kandidaten noemden sommige 
bestuursleden het argument dat vrouwen beter op de lijst vertegenwoordigd 
moesten zijn, overigens zonder verdere motivatie. Voor het resultaat had dit 
argument echter weinig gewicht. Zo suggereerde een aantal bestuursleden een 
hogere plaatsing voor een vrouwelijke kandidaat, op grond van haar kwaliteiten, 
haar ervaring in de partij en haar deskundigheid op een terrein waarvan net 
was geconstateerd dat er in de fractie behoefte aan was. Toen een van de 
bestuursleden het vrouw-zijn van de kandidate als extra argument in stelling 
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bracht, was de reactie van de voorzitter dat 'zij in die kwaliteit niet door het 
ARVC naar voren is gebracht' (Notulen partijbestuur, 9 september 1972). 
Blijkbaar achtte hij de wens om vrouwen te vertegenwoordigen alleen een 
valide argument, wanneer het kandidates van het ARVC betrof. De onderhavige 
kandidate kwam dan ook toch op een onverkiesbare plaats terecht. Tegen een 
andere vrouwelijke kandidaat bracht men ter vergadering in dat zij een jong 
gezin had. Hoewel het een onverkiesbare plaats betrof, voerde de vergadering 
haar toch van de advieslijst af. Wel verving men haar door een andere, maar 
dan ongehuwde vrouwelijke kandidaat. Het stilzwijgend reserveren van een 
beperkt aantal plaatsen voor vrouwen was blijkbaar nog altijd in zwang. 

Het geheel overziend waren de kwaliteit van de fractie en de opvattingen 
van kandidaten in de behandelde kandidaatstellingsprocedures voor de ARP 
officieel de belangrijkste uitgangspunten. Vanaf 1967 ging dit echter gepaard 
met een zodanig uitgebreide opsomming van overige zaken die op de lijst 
vertegenwoordigd moesten zijn, dat de conclusie kan luiden dat groepsvertegen-
woordiging sindsdien een even belangrijke rol speelde. Vrouwen profiteerden 
echter niet van deze ontwikkeling en evenmin paste hun kandidatuur blijvend 
in één van de andere doelstellingen van de kandidaatstelling. 

Christelijk-Historische Unie 

In de CHU gaf het advies van het hoofdbestuur minder de doorslag bij de 
samenstelling van de lijst dan in de ARP. Het kwam zeer geregeld voor dat de 
regionale vergaderingen die de definitieve kandidatenlijst vaststelden, ingrijpende 
wijzigingen aanbrachten. Hiermee samenhangend was in deze partij het aspect 
van groepsvertegenwoordiging van groot belang, vooral met betrekking tot 
regionale herkomst. 

In 1963 plaatste het advies van het hoofdbestuur de kwaliteit van de 
toekomstige fractie nog voorop. Het stelde: 'Bekwaamheid dient doorslaggevend 
te zijn' (Notulen hoofdbestuur, 6 oktober 1962). Het advies noemde echter 
daarnaast een veelheid aan factoren die bij de samenstelling van de lijst een rol 
moesten spelen. Eén van de genoemde factoren was sekse, naast zaken als 
woonplaats, vertegenwoordiging van de middenstand en de vakbeweging. In 
de praktijk kwam het er echter op neer dat in 1963, zoals bij elke naoorlogse 
verkiezing, één vrouwelijke kandidaat op een verkiesbare plaats op de  CH-
lijst stond. Dit was sinds 1946 jonkvrouw C.I. Wttewaal van Stoetwegen. 

Vanaf de uitbreiding van het aantal leden van de Tweede Kamer in 1956 
ijverde de vrouwenorganisatie van de CHU— dein 1935 opgerichte Centrale 
van  CH-Vrouwen —voor een tweede vrouw op een verkiesbare plaats. Bij elke 
verkiezing beval ze daarom twee vrouwen bij het hoofdbestuur aan voor een 
kandidatuur, één daarvan was altijd 'de freule'. Het zou echter tot de Tweede 
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Kamerverkiezingen van 1967 duren voor er een tweede vrouw - mr. E.A. 
Haars - een veilige plaats op de lijst kreeg. In de advisering voor die verkiezing 
stonden onder anderen 'personen uit de kring van de vrouwen' genoemd als 
kandidaten die op de opvolgingsplaatsen moesten figureren (Notulen hoofd-
bestuur, 12 november 1966). Voor de hogere plaatsen diende opnieuw niet de 
vertegenwoordiging van uiteenlopende groepen de doorslag te geven, maar de 
kwaliteit van kandidaten. Een advies dat daarnaast echter geen rekening zou 
houden met de vertegenwoordiging van verschillende regio's, werd echter 
verondersteld te veel weerstand op te wekken in de regionale vergaderingen. 

Het is opvallend dat vrouwelijke kandidaten in de CHU vrijwel allemaal 
naar voren kwamen via de Centrale. Zij werden dan ook in de verdere 
kandidaatstelling nadrukkelijk aangemerkt als kandidaten namens de Centrale. 
Hiermee lijkt de kandidatuur van vrouwen in de CHU een exclusieve 
verantwoordelijkheid van de vrouwenorganisatie, hoewel slechts ongeveer 
de helft van de vrouwelijke partijleden daarvan lid was. De Centrale had in 
de partij de rol van het vertegenwoordigen van 'de vrouwen'. Op deze manier 
kwamen vrouwelijke kandidaten voornamelijk naar voren onder de noemer 
van groepsvertegenwoordiging. 

Ook in de kandidaatstellingsprocedures voor de Tweede Kamerverkiezingen 
in 1971 en 1972 was dit weer het geval. Zo stond in het bestuursadvies uit 1972: 
'Naast voldoende specialismen is er een kandidaat voor vrouwen en jongeren' 
(Notulen hoofdbestuur, 2 september 1972). In 1971 was er inderdaad, zowel 
in het advies als op de definitieve lijst, maar één vrouw verkiesbaar gesteld. Na 
het vertrek van freule Wttewaal was dat Haars. De Centrale had hierop 
gereageerd met voorkeursacties voor een tweede vrouwelijke kandidaat. In 
1972 stond de tweede vrouw weliswaar in het advies van het hoofdbestuur 
voor een verkiesbare plaats gekandideerd, maar duikelde zij naar de onver-
kiesbare regionen van de lijst in de regionale stemmingen. Ook daarna volgden 
voorkeursacties van de Centrale, wat haar verhouding met het hoofdbestuur 
niet ten goede kwam. Volgens de bestuurders versterkten deze acties het 
aureool van verdeeldheid dat de CHU in die tijd toch al kenmerkte. Men was 
er niet in geslaagd de richtingenstrijd tussen radicale jongeren en de behoudender 
stroming in de partij, die in de kandidaatstellingsprocedures tot een hoogtepunt 
was gekomen, binnenskamers te houden, Door de voorkeursacties plaatsten 'de' 
vrouwen zich op één lijn met de andere dissidente groeperingen. 

Katholieke Volkspartij 

De kandidaatstelling in de KVP overziend, plaatste deze partij sekse aanvan-
kelijk tussen de diverse kwaliteiten en deskundigheden die vertegenwoordigd 
dienden te zijn. Dit paste in de benadering die in deze partij opgang deed, dat 
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er een sekse-gebonden visie op maatschappij en politiek zou bestaan. Na de 
Tweede Wereldoorlog bepleitte de katholieke kerk, bij monde van paus  Pius  
XII, de intrede van vrouwen in het maatschappelijk leven, inclusief de politiek. 
Vanuit hun veronderstelde moederlijke gaven zouden zij daar de traditionele 
gezinswaarden kunnen beschermen, die in de kerkelijke optiek werden be-
dreigd door de modernisering van de maatschappij en door een ideologie als 
het communisme (Schokking 1958). 

De commissie-Nolte  die het partijbestuur van de KVP in 1957 instelde om 
te onderzoeken hoe de deelname van vrouwen in de katholieke politiek kon 
worden vergroot, concludeerde dan ook dat het er niet om ging vrouwen in 
de politiek te zien als vertegenwoordigers van een soort belangengroep. Het 
zou daarentegen gaan om 'het inbrengen van het menszijn in zijn vrouwelijke 
structuur en niet om een speciale kundigheid of eigenaardigheid' (rapport Nolte:3). 
In de kandidaatstellingsprocessen bleek echter niet dat de ruime betekenis die 
sekse in de KVP had ook inhield dat er méér dan enkele vrouwen op de 
verkiezingslijsten voor de Tweede Kamer stonden. In de praktijk van de kandi-
daatstelling was de regionale herkomst van kandidaten doorslaggevend. 

In de verkiezingsraad van de KVP, die een bindende voordracht deed voor 
een aantal 'nationale zetels' en een advies gaf voor de 'regionale zetels', was er 
een zetel 'vrouwenvertegenwoordiging'. Onder de specialismen en deskundig-
heden die de raad voor de lijstvan belang achtte, figureerden 'vrouwenvraagstukken' 
tussen zaken als volksgezondheid, financiën en buitenlandse zaken. 

De verkiezingsraad beoordeelde in 1963 alleen de verdeling van specialisa-
ties op de lijst en deed geen uitspraken over de kwaliteiten van individuele 
kandidaten. De voordracht voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1963 
bevatte drie vrouwen, waarvan Klompé er één was. Het advies van de verkie-
zingsraad voor de regionale plaatsen had echter weinig gewicht. Uit de 
verslagen van de kringvergaderingen over de lijsten blijkt dat daar voornamelijk 
regionale overwegingen doorslaggevend waren. Het ging om kandidaten die 
geacht werden de kring het beste te kunnen vertegenwoordigen. De vertegen-
woordiging van vrouwen speelde daarbij geen enkele rol, evenmin overigens 
als de door de verkiezingsraad aangegeven noodzakelijke deskundigheden. 
Tegen het advies van die raad bestond in de kringen een zekere weerstand omdat 
dit hun autonomie zou aantasten. Ook de voordrachtvan de verkiezingsraad voor 
de nationale zetels bleef daarom niet altijd ongemoeid. Het is opvallend dat uit 
de regio's zelf nauwelijks vrouwelijke kandidaten voortkwamen, en al zeker 
niet voor verkiesbare plaatsen. De verkiesbare vrouwen stonden allemaal op 
de zogeheten 'kwaliteitszetels'. Sommige kringen leken in hun afweging wel 
het principe te huldigen van een gereserveerde zetel voor een vrouw, door-
gaans in de onverkiesbare regionen van de lijst. In die gevallen woog men de 
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beschikbare vrouwelijke kandidaten uitsluitend tegen elkffr af, niet tegen de 
mannelijke kandidaten. 

Ook in 1967 lieten de kringen de man/vrouw-verdeling op eigen initiatief 
niet of nauwelijks meewegen bij de samenstelling van hun lijsten. De verkie-
zingsraad daarentegen reserveerde nog altijd een beperkt aantal plaatsen voor 
vrouwelijke kandidaten, tussen de aanbevelingen voor allerlei specialismen en 
deskundigheden. In de kringen nam de status van dit orgaan echter verder af. 
De specifieke deskundigheid van kandidaten speelde in de discussies in de 
kringen een steeds kleinere rol. Steeds openlijker lag de nadruk op de regionale 
herkomst van kandidaten. En aangezien de meeste vrouwelijke kandidaten op 
'nationale' zetels stonden, werkte dit nogal eens in hun nadeel. 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1971 hanteerde de partij een nieuw 
systeem van kandidaatstelling. De verkiezingsraad was afgeschaft. In plaats 
daarvan wees het partijbestuur zelf een aantal (in 1971 22) zetels voor 'des-
kundigen' aan. Deze plaatsen waren bedoeld voor specialisten, voor personen 
die geschikt werden geacht voor een ministerschap of een staatssecretariaat en 
voor jongeren. De vertegenwoordiging van vrouwen stond hierbij niet apart 
vermeld. Wel bevatte daarentegen een 16 terreinen tellende inventarisatie van 
deskundigheden de categorie 'vrouwen'. Bij de overige categorieën in de 
inventarisatie stonden geen namen van vrouwen genoemd. 

De resterende plaatsen, waarover het partijbestuur niet besliste, werden per 
provincie door de kringvergaderingen ingevuld. Het aantal waarover zij 
konden beslissen, was gerelateerd aan de uitslag van de laatste Tweede Kamer-
verkiezingen. Dit betekende in de praktijk dat een kring over niet meer dan 
twee tot vier zetels kon beschikken. De vrouwenorganisatie van de KVP, de 
commissie Vrouw en Partij, vreesde dat de nieuwe procedure zou betekenen 
dat de kringen in het vervolg helemaal geen vrouwen meer kandidaat zouden 
stellen. Daarom zegde de partijvoorzitter aan de commissie toe dat er in ieder 
geval vier vrouwen op verkiesbare plaatsen dienden te komen, op elk van de 
vier lijsten waarmee de KVP de verkiezingen in ging één. Op de definitieve 
lijsten bleken echter niet meer dan twee vrouwen verkiesbaar te staan, ondanks 
de beschikbaarheid van een groter aantal vrouwelijke kandidaten. Dit resultaat 
was te verklaren doordat na de regionale kandidaatstelling was gebleken dat 
een aantal zittende kamerleden geen verkiesbare plaats had gekregen. Om de 
herverkiezing van deze fractieleden toch te garanderen, had het partijbestuur 
de volgorde van haar eigen kandidaten weer gewijzigd. Hiervoor was blijkbaar 
vooral met (nieuwe) vrouwelijke kandidaten geschoven. 

In 1972 gebeurde iets vergelijkbaars. In de regionale kandidaatstelling 
vormde de vertegenwoordiging van vrouwen de sluitpost, met name in de 
zuidelijke provincies. Zo kwam bij die gelegenheid geen enkele vrouw voor 
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op de Limburgse lijst, ondanks de beschikbaarheid van een regionale kandi-
date. Het partijbestuur schoof als nationale kandidaten doorgaans zittende 
kamerleden naar voren. Ook een dergelijke plaats bleek echter nog geen 
garantie te zijn voor kandidatuur, zoals bleek bij het zittende vrouwelijk 
kamerlid Cornelissen. Zij had een zogenaamde nationale plaats gekregen op 
de Brabantse lijst. Ondanks dat het daartoe formeel niet bevoegd was, voerde 
het bestuur van de kring haar van die plek af en plaatste haar lager op de lijst 
op een regionale plaats. Een voorkeursactie van de commissie Vrouw en Partij 
voor deze kandidate had weinig resultaat. 

Christen Democratisch Appèl 

Binnen het CDA als zelfstandige partij kwam de vertegenwoordiging van 
vrouwen het eerst op de agenda via het publiciteitsbeleid. Al in 1981 wees een 
evaluatie van de verkiezingscampagne uit dat jaar op de discrepantie tussen 
het aandeel van vrouwen in het CDA-electoraat - dat meer dan 50 procent 
bedroeg - en hun geringe vertegenwoordiging op de kandidatenlijst. Dit zou 
vanuit electorale overwegingen ongewenst zijn aangezien het gebrek aan 
vrouwelijk kader bijdroeg aan een verouderd imago, dat de partij juist wilde 
doorbreken. In 1983 nam de partijraad van het CDA een resolutie aan dat de 
partij meer vrouwen en jongeren kandidaat moest stellen. 

De eerste gelegenheid daartoe had de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen 
in 1986, toen de kandidaatstelling binnen het CDA niet meer beheerst werd 
door het 'fusieprotocol' dat de voorgangers hadden afgesloten. Het loslaten 
daarvan had een positief effect op de kandidatuur van vrouwen. Op de 
uiteindelijke kandidatenlijst was het aandeel van vrouwen 31 procent. Dit was 
het hoogste percentage vrouwen op een landelijke lijst van het CDA tot op 
heden. Het merendeel van deze kandidates stond echter niet op direct verkies-
baar geachte plaatsen, maar de verkiezingswinst van de partij deed een aantal 
van hen toch in de Tweede Kamer belanden. 

In de criteria die het dagelijks bestuur van het CDA voor de kandidatenlijst 
van 1986 opstelde, kwamen verschillende doelstellingen tot uitdrukking. Het 
advies stelde de kwaliteit van kandidaten op de eerste plaats, daarna kwamen hun 
politieke opvattingen in de vorm van een gefundeerde christen-democratische 
gezindheid en de doelstelling van groepsvertegenwoordiging in de zin van 
herkenbaarheid voor verschillende regio's en maatschappelijke groepen en 
voor jongeren en vrouwen. De vertegenwoordiging van vrouwen was dus één 
van de vele aspecten waarop gelet diende te worden. Wel paste de kandidatuur 
van vrouwen zowel in de doelstelling van groepsvertegenwoordiging als in de 
electorale overwegingen die het CDA eerder geformuleerd had. 
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Naast de reguliere kandidaatstellingsprocedure functioneerde er in het 
CDA een commissie waarbij personen naar een kandidatuur konden sollici-
teren. Deze hanteerde een lijst criteria die vooral inging op de kwaliteiten die 
individuele kandidaten dienden te hebben. Ook hier stond de kwaliteit van 
kandidaten voorop, naast hun politieke opvattingen en electorale aantrekke-
lijkheid. Voor de lijst als geheel werd ook de spreiding naar leeftijd, regio en 
geslacht van belang geacht. 

Het dagelijks bestuur van de partij stelde een voorlopige advieslijst samen 
in haar vergadering van 17 augustus 1985. Het evenwicht tussen zowel 
regionale- als 'bloedgroep'-herkomst had daarbij, in weerwil van de vele 
andere criteria, een belangrijke rol gespeeld. Ondanks het feit dat er verschil-
lende nieuwe vrouwen gekandideerd stonden, was het totale aandeel van 
vrouwen op deze eerste lijst niet hoger dan 15 procent voor de eerste 40 
plaatsen. Voor de totale lijst bedroeg dit aandeel 35 procent. In de discussie 
die het dagelijks bestuur van de partij voerde over dit concept, bepleitten 
verschillende leden meer vrouwelijke kandidaten in de hogere regionen van 
de lijst. Het onderwerp dat de gemoederen het meest beroerde was echter de 
verhouding protestant-katholiek op de lijst. 

In het voorstel op basis waarvan het voltallige partijbestuur op 30 augustus 
1985 een eerste advieslijst moest samenstellen, was de positie van de vrouwe-
lijke kandidaten nauwelijks gewijzigd ten opzichte van het concept. De stem-
ming die een week later in het 'versterkte' partijbestuur - het partijbestuur en 
afgevaardigden van de kamerkringen - plaatshad, liet echter een ander beeld 
zien (Notulen partijbestuur, 7 september 1985). Over een plaatsing werd 
alleen dan gestemd wanneer er één of meer tegenkandidaten waren gesteld of 
wanneer om een andere reden om stemming gevraagd was. Uit het verslag van 
de vergadering blijkt dat de stemmingen met betrekking tot vrouwelijke 
kandidaten anders verliepen dan die met betrekking tot de mannelijke kandi-
daten. Ten eerste werd over alle vrouwelijke gegadigden een stemming ge-
vraagd. Ten tweede werd over hun kandidatuur meermalen gestemd. Van de 
elf herstemmingen betroffen er zeven vrouwelijke kandidaten. Voor alle vier 
hoog geadviseerde vrouwelijke kandidaten was na de eerste stemming een 
herstemming nodig, terwijl dit voor slechts twee van de mannelijke kandida-
ten over wie stemming was gevraagd, het geval was. Bij zes van de 39 
stemmingen daalde een vrouwelijke kandidaat, vier maal dezelfde vrouw, 
terwijl in twee andere gevallen een mannelijke kandidaat zakte. 

Ondanks de korte tijd die verstreek tussen het in het partijbestuur vast-
stellen van de eerste advieslijst en de besluitvormende vergadering, was er een 
lobby gevoerd vanuit de kamerkringen ten gunste van bepaalde kandidaten 
(Hillebrand 1992). Blijkbaar werden deze (mannelijke) kandidaten vooral 
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tegenover vrouwelijke gegadigden geplaatst. De stemmingen die over deze 
definitieve advieslijst plaatsvond in de afdelingen leverde een beperkt aantal 
wijzigingen op, vooral ten gunste van zittende kamerleden, voormalige CHU-
ers en kandidaten uit Limburg. Juist nieuwelingen, ook nieuwe vrouwen, 
zakten ten gunste van deze kandidaten. 

De vrouwenorganisatie van het CDA, het CDA-Vrouwenberaad, had uit 
haar eigen gelederen een voorkeurslijst van tien vrouwen opgesteld, die 
voldeden aan de door het dagelijks bestuur van de partij geformuleerde criteria 
en die gesignaleerde inhoudelijke leemtes in de fractie konden opvullen. 
Slechts twee van hen drongen echter door in tot de uiteindelijke lijst. Dat de 
kandidaten van het Vrouwenberaad het in de procedure slecht deden was voor 
een deel te verklaren uit het laat in actie komen van de vrouwenorganisatie 
(Hillebrand 1992). Belangrijker waren echter de veelvuldig terugkerende 
irritaties en conflicten die de verhouding tussen het Vrouwenberaad en de 
partijtop in de jaren tachtig kenmerkten (Leijenaar en Van de Velde 1991). 
Deze moeizame relatie maakte het niet waarschijnlijk dat voor het tegemoet-
komen aan de wens van een grotere vertegenwoordiging van vrouwen niet 
direct uit de gelederen van het Vrouwenberaad gerecruteerd was. 

Het CDA en de voorlopers vergeleken 

Het streven van het CDA om een brede volkspartij te zijn is inderdaad van 
invloed geweest op het selectieproces in die partij. Een vergelijking tussen de 
kandidaatstelling in het CDA en die in zijn voorgangers laat een aantal 
belangrijke verschillen zien, zowel wat de gehanteerde selectiecriteria betreft 
als ten aanzien van het gewicht dat een evenwichtige verdeling naar sekse in 
die criteria kreeg. 

Wat de selectiecriteria betreft, stelden ARP, CHU en KVP in de adviesfase 
voornamelijk eisen op voor de samenstelling van de lijst als geheel. Daarbij ging 
het vooral om de spreiding van deskundigheden op de lijst en om de aanwezig-
heid van vertegenwoordigers van diverse groepen, waaronder representanten 
van regio's. Waar de kwaliteiten of opvattingen van individuele kandidaten 
aan de orde waren, was dit in niet nader gedefinieerde termen als 'bekwaam-
heid' of 'beginselvastheid'. In het CDA daarentegen betrof een groot deel van 
de officiële criteria de beoordeling van individuele kandidaten. Het ging 
daarbij om nader gespecificeerde kenmerken die te maken hadden met kwa-
liteiten, politieke opvattingen en electorale aantrekkingskracht. Voor de lijst 
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als geheel werd ook in deze partij de spreiding van een aantal kenmerken van 
belang geacht, zoals leeftijd, religie, regionale herkomst en geslacht. Deze 
grotere nadruk die het CDA in de adviesfase legde op de meer persoons-
gebonden kwaliteiten is terug te voeren op een 'modernere' electorale strategie. 
Immers, anders dan ARP, CHU en KVP lange tijd wel konden, kunnen de 
christen-democraten niet rekenen op een duidelijk traceerbare, vaste aanhang. 
Als partij van na de ontzuiling dient het CDA een groter deel van de aanhang 
steeds opnieuw te veroveren. Hierdoor worden de kwaliteiten van individuen 
die de partij representeren, in ieder geval officieel, van groter belang. Voor 
partij en die opereerden ten tijde van de verzuiling gold als norm waarschijnlijk 
eerder dat de kandidatenlijsten in enige mate representatief moesten zijn voor 
de zuil op zich, bijvoorbeeld met betrekking tot sociale of regionale herkomst. 

De praktijk van het kandidaatstellingsproces laat echter veel minder ver-
schil zien tussen het CDA en zijn voorgangers dan deze officiële criteria voor 
selectie. Bij de daadwerkelijke beslissing over de samenstelling van de CDA-
lijst speelden de kwaliteiten van individuele kandidaten een ondergeschikte 
rol, net als in de drie confessionele partijen het geval was geweest. Kandidaten 
waren ook in het CDA in de eerste plaats vertegenwoordiger van een bepaalde 
regio of van een sociaal kenmerk. Daarnaast hadden zittende kamerleden een 
voorsprong. 

Sekse als criterium in de selectie 

Behalve in de ARP, had sekse in alle andere besproken partijen een plaats 
tussen de criteria die het partijbestuur of een ander adviserend orgaan voor de 
selectie opstelde. Het criterium sekse verwees in alle gevallen naar de vertegen-
woordiging van vrouwen op de lijst. Bij mannelijke kandidaten was sekse niet 
expliciet aan de orde. 

In de verschillende partijen werd sekse in de adviserende fase in verband 
gebracht met verschillende doelstellingen van de selectie. In de KVP vormde 
het vrouw-zijn van kandidaten een aparte kwaliteit of benadering en paste de 
vertegenwoordiging van vrouwen in de doelstelling van spreiding van deskun-
digheden en kwaliteiten op de lijst. In de CHU kwamen vrouwelijke kandi-
daten de procedure binnen onder de noemer van groepsvertegenwoordiging. 
Het gewicht dat de vertegenwoordiging van vrouwen bij de samenstelling van 
de lijsten had, was echter gering. Vooral in de fase van de besluitvorming was 
het een factor van ondergeschikt belang. 

Een vergelijking tussen het CDA en zijn voorgangers op dit punt laat zien 
dat een evenwichtige verdeling naar sekse in het selectieproces officieel een 
groter gewicht heeft gekregen. De roep om een grotere vertegenwoordiging 
van vrouwen heeft sinds de tweede helft van de jaren tachtig ook bij de 
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christen-democraten gehoor gevonden. Voor het CDA was de aanwezigheid 
van vrouwen op de kandidatenlijst vooral aan de orde vanuit electorale 
overwegingen. Deze doelstelling van stemmenmaximalisatie lijkt een positief 
effect te hebben op het aandeel van vrouwelijke kandidaten op de lijst, hoewel 
een groot deel van hen in 1986 op opvolgingsplaatsen stond. Een grotere 
vertegenwoordiging van vrouwen op de lijst had in het CDA niet zozeer tot 
doel om het vrouwelijk electoraat aan te trekken, dat immers toch al in ruimere 
mate dan mannen de stem op de christen-democraten uitbracht. Nee, het gold 
veeleer als het tegengif voor een ouderwets en vergrijsd imago dat de electorale 
aantrekkingskracht van de partij in het algemeen zou aantasten. De wens om 
een moderne, brede volkspartij te zijn, heeft er dus mede toe geleid dat het 
CDA zich ontvankelijk heeft getoond voor de roep uit de samenleving om 
een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. 

In de praktijk van de kandidaatselectie speelde echter een aantal mechanismen 
een rol dat een negatief effect had op het aantal verkiesbare vrouwelijke 
kandidaten. In dit opzicht vertoonden de selectieprocessen in ARP, CHU, 
KVP en CDA grote overeenkomsten. In weerwil van alle vooraf opgestelde 
selectiecriteria, bleek de selectie in de praktijk vooral een interne belangen-
strijd tussen diverse groepen in de partijen. Ook de bescherming van zittende 
kamerleden was vaak een doel op zich. Deze interne functies waren van groter 
belang dan een meer extern gerichte doelstelling als de electorale aantrekkings-
kracht van de lijsten. Vrouwelijke kandidaten delfden in deze interne strijd 
vaak het onderspit. Hierbij zal de getalsmatige minderheidspositie van vrou-
wen in de partij een factor zijn geweest. Een andere factor was dat vrouwen 
in deze strijd slechts één van de groepen waren. De belangen van vrouwelijke 
kandidaten werden gedurende het kandidaatstellingsproces veelal behartigd 
door de vrouwenorganisaties of vergelijkbare verbanden. De positie van deze 
groepen was in de partijen echter doorgaans zwak, zodat zij nogal eens tot de 
verliezers behoorden. 

Naast de praktijk van het selectieproces in de diverse partijen was ook de 
manier waarop het criterium sekse betekenis kreeg in de partijen, van belang 
voor het aantal vrouwen op de kandidatenlijsten. In alle behandelde partijen 
vormde sekse een zelfstandig criterium in de selectie. Lange tijd werd dit niet 
zozeer uitgelegd als een zeker evenwicht tussen kandidaten van beide seksen, 
maar simpelweg als de aanwezigheid van vrouwelijke kandidaten op de lijst. 
Vrouwelijke kandidaten stonden daarmee altijd op de lijst in de hoedanigheid 
van vrouwen. Dit betekent dat andere kwaliteiten, deskundigheden of groepen 
niet of nauwelijks door vrouwen vertegenwoordigd werden. Dit verklaart ook 
het verschijnsel van gereserveerde plaatsen voor vrouwen en praktijken in de 
kandidaatstelling waarbij vrouwelijke kandidaten alleen tegen elkáâr werden 
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afgewogen of waarbij zij geacht werden alleen vrouwelijke fractieleden op te 
volgen. In deze vorm van vertegenwoordiging van vrouwen, louter als vrou-
wen, was een beperkt aantal vrouwelijke kandidaten voldoende, zoals dat ook 
met vertegenwoordigers van andere deskundigheden, groepen of kwaliteiten 
het geval was. 

Het kanaal waarlangs veel vrouwelijke kandidaten de procedure binnen-
kwamen, versterkte de benadering van het vrouw-zijn als apart criterium nog 
eens. In veel gevallen was dit namelijk via de vrouwenorganisatie of een 
vergelijkbare groep in de partij. Dit gaf aan vrouwelijke kandidaten een extra 
aura van (interne) groepsvertegenwoordiging mee, waarbij een enkele repre-
sentant voldoende was. Het gewicht van deze kandidaten werd daarbij ook 
nog eens beïnvloed door de positie van de vrouwenorganisatie in de partij, die 
marginaal en meer of minder omstreden kon zijn. Ook vraagtekens bij de 
representativiteit van de vrouwenorganisatie voor 'de' vrouwen kon hierbij 
een rol spelen. 

Tenslotte had de vertegenwoordiging van vrouwen voor andere partijorganen 
dan de vrouwenorganisatie bij het 'noemen' van kandidaten al geen prioriteit. 
Het is in dit verband van groot belang dat partijbesturen of andere adviserende 
colleges pas criteria opstelden voor de fase van de selectie. Dit betekent onder 
andere dat sekse bij de recrutering van kandidaten, de fase waarin kandidaten 
werden gesteld of aangezocht, nog geen criterium was. Hierdoor speelde sekse 
pas een rol in een fase van de procedure waarin het aantal beschikbare 
kandidaten al vastlag, en dus ook het aandeel van vrouwen hierin. Het systeem 
van strikt interne recrutering dat alle besproken partijen hanteerden, zorgde 
er daarbij voor dat dit aandeel gering was. Immers, in alle partijen vormden 
vrouwen een minderheid in het ledenbestand. In het CDA was in 1986 23 
procent van de leden vrouw. Dit beperkte het aanbod van potentiële vrouwe-
lijke kandidaten al aanzienlijk. Het werven van kandidaten ook buiten de 
directe eigen partij gelederen, zou waarschijnlijk meer vrouwelijke kandidaten 
hebben opgeleverd. 
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De in deze paragraaf gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit de archieven van 
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lands Protestantisme (1800-heden) aan de Vrije Universiteit, Amsterdam), de CHU 
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besturen van deze partijen, van eventuele voor de kandidaatselectie ingestelde 
commissies en van andere partijorganen die betrokken waren bij de selectie van 
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