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WOORD VOORAF 
 
Waarom mogen pas sinds 2006 vrouwen lid worden van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
en waarom mogen zij de partij niet vertegenwoordigen in de politiek? Die vragen heb ik willen 
beantwoorden met het schrijven van dit boek. Daarbij heb ik mij vanaf het begin steeds voor ogen 
gehouden dat het een boek moest worden dat boeiend is zowel voor iemand die met het SGP-
standpunt vertrouwd is als voor iemand die van heel de kwestie niets begrijpt.  

Het idee voor dit proefschrift is ontstaan in 2005-2006 toen in de SGP en haar achterban een 
discussie werd gevoerd over het partijlidmaatschap van de vrouw. Ik vroeg mij af hoe de partij zich 
nog met zo’n onderwerp kon bezighouden, terwijl vrouwen uit haar achterban op allerlei terreinen al 
waren geëmancipeerd. Voor- en tegenstanders van het partijstandpunt beriepen zich op de Bijbel. Dat 
riep de vraag op hoe men de Bijbel las. Als theoloog was ik daarin geïnteresseerd. Toch is dit geen 
theologisch proefschrift geworden. Ik heb voor de historische benadering gekozen. Dat was voor de 
analyse van het vraagstuk veel interessanter. Het SGP-standpunt is namelijk geen theologisch maar 
een historisch vraagstuk. Wat bedoel ik daarmee?  

De SGP ontwikkelde haar vrouwenstandpunt rond de oprichting van de partij in 1918. Dit was 
ten tijde van de eindfase in de kiesrechtstrijd die het algemeen kiesrecht bracht. Het SGP-standpunt 
werd in hoge mate bepaald door de context, door de omstandigheden waaronder men een standpunt 
moest innemen. Het destijds ingenomen standpunt heeft een ontwikkeling doorgemaakt, maar is nog 
steeds actueel. De historische benadering bood de mogelijkheid de evolutie van het standpunt te 
onderzoeken, en daarbij ook aandacht te besteden aan de andere protestantse partijen. Dit onderzoek 
bracht overeenkomsten en verschillen in standpuntontwikkeling aan het licht. Op deze wijze verkreeg 
ik inzicht in het unieke van het SGP-standpunt vanaf haar oprichting tot heden. Juist historisch besef 
behoedt ervoor deze partij te veroordelen. Haar minderheidsstandpunt over het vrouwenkiesrecht was 
eens een meerderheidsstandpunt.  

Ik heb dit proefschrift geschreven in het vertrouwen dat dit Gods weg met mij was. Hij gaf mij 
in Zijn goedheid de gelegenheid, de krachten en de medewerking van velen. Ik ben werkelijk velen 
dank verschuldigd. De promotor en de copromotor, F.A. van Lieburg en G.J. Schutte, waren met hun 
deskundige en stimulerende begeleiding onmisbaar. In de eindfase heb ik waardevol commentaar 
mogen ontvangen vanuit de leescommissie die bestond uit: H. van den Belt, J. de Bruijn, mevrouw 
J.C.A.P. Ribberink, H.C. Stoffels, H. te Velde en D.G. Yntema. Het is niet mogelijk iedereen te 
noemen die mij hielp aan onderzoekgegevens. In het bijzonder ben ik de volgende personen en 
instanties erkentelijk: de historicus J.P. Zwemer, J.A. Schippers, directeur van het wetenschappelijk 
instituut van de SGP, het partijbureau, het hoofdbestuur en de Tweede Kamerfractie van de SGP, 
bestuurders van lokale SGP-kiesverenigingen, te weten J.W. Rouwendal te Den Haag, A. van 
Maldegem te Groningen, A.A. Hogendoorn te Schoonhoven en J. Janssen te Veenendaal, daarnaast 
A.J. Meeuwsen, amateur-historicus te Krabbendijke, E.H. Klei, die aan de Theologische Universiteit te 
Kampen een promotieonderzoek uitvoert over het GPV, W. Koole, archivaris Archief- en 
Documentatiecentrum te Kampen, G.J. Schutte, voormalig partijleider van het GPV, het partijbureau 
van de ChristenUnie, de medewerkers van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme (1800-heden) aan de VU, G. Voerman en zijn collega’s van het Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen te Groningen en J. Noorlandt, archivaris Christelijke Gereformeerde 
Kerken. Geert-Jan Noorman zorgde voor de Engelse vertaling van de samenvatting. Vrienden en 
familie toonden voortdurend hun interesse in de voortgang. Mijn echtgenote, Giny, ondersteunde mij 
gedurende het gehele traject met haar liefdevolle betrokkenheid. 
 
Veenendaal, december 2008  
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In strijd met de roeping der vrouw. 
De Staatkundig Gereformeerde Partij en het vrouwenkiesrecht 

 
 

INLEIDING 
 
 

Polarisatie over de rol van religie in de samenleving 
 
De Amsterdamse hoogleraar in de Nederlandse geschiedenis James Kennedy wees er in mei 2008 in 
zijn Groen van Prinsterer Lezing op, dat over de invloed van godsdienst op de samenleving onder 
burgers tegenstrijdige gevoelens leven. De vraag welke plaats religie zou mogen of moeten hebben in 
de samenleving wordt sterk uiteenlopend beantwoord.1 

Een opmerkelijk positief standpunt over de rol van religie in het openbare leven neemt de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in met zijn aan het eind van 2006 
uitgebrachte rapport Geloven in het publieke domein.2 Een uitgesproken afwijzend standpunt is dat 
van de Leidse hoogleraar, jurist, filosoof en columnist Paul Cliteur, die in zijn boek Moreel Esperanto 
een pleidooi houdt voor het naleven van een universele moraal, een moraal zonder religieus 
fundament. De voorzitter van de WRR, de Tilburgse hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde Wim 
van de Donk, verzette zich op 11 oktober 2007 in zijn Johan de Witt Lezing fel tegen diens visie. 
Religie als basis voor de ethiek vindt Cliteur niet alleen dom maar zelfs hoogst riskant, omdat de 
ethiek dan wordt gefundeerd in een ‘goddelijke bevelstheorie’, die mensen tot de meest vreselijke 
dingen in staat stelt. Van de Donk meent dat het boek van Cliteur past in een bredere en nogal in het 
oog springende trend om de maatschappelijke betekenis van religie doelbewust en systematisch 
eenzijdig in beeld te brengen. Hij verwerpt een radicale belichting van godsdienst die op een zeker 
voor het christendom weinig geloofwaardige wijze geloof en rationaliteit tegenover elkaar zet: ‘het 
epitheton ”achterlijk” dragen we tegenwoordig voor op de tong’. Hij betoogt dat op een soms stuitende 
wijze gelovige en intellectuele tradities, of ze nu in de wereld van de islam of die van het christendom 
te vinden zijn, worden weggezet als primitief, achterlijk en niet ter zake doende.3 
 Kennedy analyseert in zijn lezing dat onder diegenen die er behoefte aan hebben de 
verhouding tussen religie en politiek opnieuw te definiëren twee zienswijzen zijn te onderscheiden, die 
in de praktijk diametraal tegenover elkaar staan. De ene wenst een heldere scheiding van kerk en 
staat. De andere zienswijze benadrukt de positieve rol van religie in de publieke sfeer; de WRR is 
hiervan een voorbeeld. De eerste meent dat religie minder bewegingsruimte mag hebben in de 
publieke sfeer. Religieuze organisaties en individuen moeten echt weten dat zij in een seculiere staat 
leven, dat zij zich behoren aan te passen aan de regels ervan en niet langer uitzonderingsposities 
mogen claimen voor zichzelf, hun zuil of hun gezindte. Dus verzetten zij zich onder meer tegen de 
subsidiëring van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) als vrouwonvriendelijke partij, tegen het 
verbod op godslastering, tegen ambtenaren die geen homohuwelijken willen sluiten, tegen de 
subsidiëring van bijzondere scholen, tegen het weren van homosexuele leerkrachten door het 
bijzonder onderwijs, tegen boerka’s en hoofddoekjes en tegen het weigeren van een handdruk door 
moslima’s. 

De polarisatie die Kennedy signaleert staat in schril contrast met de consensus die een halve 
eeuw geleden nog bestond over de plaats van religie in het publieke domein. Een goed voorbeeld van 
hoe er tot die tijd zelfs in onverdacht liberale kring werd geoordeeld, is het beginselprogram van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) uit 1959. Het onderkende de betekenis van het 
christelijk geloof als inspiratiebron van politieke en maatschappelijke posities en legde in artikel 3 de 
volgende typerende verklaring af:  
 

De Partij is diep overtuigd, dat de grondslagen der Nederlandse beschaving wortelen in het 
christendom. (…) Zij is ervan doordrongen, dat het bovenal de christelijke geest is, die ons 
volk de waarde en de vrijheid van de mens en zijn verantwoordelijkheid heeft doen beseffen 
en die het aanzien van ons volk in de wereld heeft bepaald. Zij acht het daarom een 
onafwijsbare eis, dat door versterking van deze geest zedelijke ontworteling en geestelijk 
nihilisme worden overwonnen. (…) Zij geeft er zich daarbij ten volle rekenschap van, dat de 

                                                            
1 J. Kennedy, Verlicht Den Haag of verdacht geloof? Over de politieke grenzen van religie. Groen van 
Prinsterer Lezing 29 mei 2008. 
2  W.B.H.J. van de Donk et al. (red.), Geloven in het publieke domein. 
3 ‘Benadruk positieve kant van religie’, Reformatorisch Dagblad, 12 oktober 2007. 
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zedekundige beginselen van het christendom worden aangehangen door zeer velen, die de 
christelijke godsdienst niet belijden.4 

 
Vanaf de jaren 1960 heeft een krachtig proces van secularisatie religie teruggedrongen naar het 
private domein. De tegenstanders van een terugkeer van religie in de publieke sfeer ontlenen hun 
argumenten mede aan de problematiek van de multiculturele samenleving. Het was de publicist Paul 
Scheffer die hiervoor in NRC Handelsblad van 29 januari 2000 met het artikel ‘Het multiculturele 
drama’ op indringende wijze aandacht vroeg. Als vervolg daarop publiceerde hij op 17 november 2001 
in NRC Handelsblad het artikel met het opschrift ‘Vernis van verdraagzaamheid bladdert af’. Hij 
schreef dat de multiculturele gemakzucht was verstoord door ‘11 september’, waarmee hij doelde op 
de aanslag van Al Qaeda op het World Trade Center in New York twee maanden eerder. Scheffer 
verweet de overheid de integratieproblematiek van migranten te hebben onderschat. Hij stelde de 
vraag: ‘Waar liggen de grenzen van de tolerantie wanneer het gaat om religieuze 
onverdraagzaamheid?’. Deze vraag is zeker niet onbelangrijk, maar in de Nederlandse samenleving 
heeft een andere vraag een grotere relevantie gekregen, namelijk: waar liggen de grenzen van de 
tolerantie van het liberale secularisme? 

De polarisatie rond de rol van religie in de samenleving heeft het debat geïntensiveerd over de 
betekenis en het gewicht van de klassieke ‘liberale’ grondrechten, te weten de vrijheid van 
meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van vereniging en vergadering. Deze 
grondrechten komen soms heftig in botsing met het gelijkheidsbeginsel van artikel 1 van de Grondwet 
en de concretisering daarvan in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). De botsingen tussen de 
grondrechten stellen de politiek en de rechterlijke macht voor onoplosbare dilemma’s. De afgelopen 
jaren is een groot aantal gevallen van vermeende discriminatie voorgelegd aan de Commissie gelijke 
behandeling (Cgb), die op gezette tijden een controversiële uitspraak doet. De toenmalige Tilburgse 
hoogleraar staatsrecht Ernst Hirsch Ballin voorzag al in 1987 de botsingen tussen de vrijheidsrechten 
enerzijds en het gelijkheidsbeginsel anderzijds. De vrijheidsrechten zijn naar zijn mening niet absoluut. 
Volgens de internationale verdragen inzake de rechten van de mens mogen beperkingen worden 
gesteld, mits deze een wettelijke grondslag hebben en nodig zijn in het belang van de openbare orde 
en veiligheid, de gezondheid, de goede zeden, of de bescherming van rechten en vrijheden van 
anderen. Maar vanwege het fundamentele karakter van de godsdienstvrijheid zal men niet licht mogen 
aannemen dat een beperking ervan gelegitimeerd is wegens de rechten van anderen.5 Artikel 1 van 
de Grondwet wordt door secularisten gebruikt als een superartikel dat zwaarder weegt dan de 
klassieke vrijheidsrechten. Zo is het door de wetgever uitdrukkelijk niet bedoeld. Uit de volgorde, 
formulering of ouderdom van de grondwetartikelen is geen onderlinge rangorde af te leiden.6 
 
 

De SGP: een partij met een religieus geïnspireerd vrouwenstandpunt 
 
Kennedy verwijst in zijn lezing naar de omstreden positie van de SGP en noemt de partij in één adem 
met het moslimfundamentalisme. Met de revolutie en het aantreden van de ayatollah’s in 1979 in Iran, 
het regiem van de Taliban in Afghanistan (1992-2001) en de activiteiten van het Al Qaeda-netwerk 
(vooral vanaf 2001) werd het moslimfundamentalisme een fenomeen dat mondiaal veel aandacht 
kreeg. Een vraag die in de Nederlandse samenleving rees, was of de SGP vergelijkbaar is met 
fundamentalistische moslimgroeperingen. Met de toegenomen aandacht voor het 
moslimfundamentalisme is het vrouwenstandpunt van de SGP onder vuur komen te liggen. Zo schreef 
het dagblad Trouw op 11 januari 2002 dat als de SGP aan de macht zou komen, ‘een dictatuur met 
hoog-Taliban-gehalte’ zou ontstaan, die geen plaats biedt aan andersdenkenden. De SGP is een 
‘Taliban op klompen’, want met de Bijbel in de hand predikt de SGP onderdrukking van vrouwen, 
homo's en moslims. NRC Handelsblad merkte in een van zijn commentaren (21 december 2007) op: 
‘De SGP heeft recht op haar archaïsche opvattingen. Vrouwen die er lid van worden, weten waaraan 
ze beginnen. Wat weer niet wil zeggen dat de overheid zo’n partij, die handelt in strijd met de 
grondrechten van de burgers, hoort te subsidiëren.’  

Of de SGP inderdaad een fundamentalistische partij kan worden genoemd, zullen we nader 
bezien. Haar vrouwenstandpunt wortelt in een traditie die teruggaat tot de jaren 1870. In de periode 

                                                            
4 Beginselprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, opgenomen in Parlement en Kiezer 1959-
1960, jaarboekje samengesteld door F.K. van Iterson en P. Goossen, 154-159. 
5 E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Staat en kerk, kerk en staat’, 14-18.  
6 Zie: O.A.M. Floris, M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, Grondrechtenbescherming door algemene wetten, 
die verwijzen naar de Handelingen Tweede Kamer 1990-1991, 22 014, nr. 3, 6 
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1870-1919 vond een ontwikkeling in het denken over het kiesrecht plaats die uitliep op algemeen 
kiesrecht voor mannen en vrouwen, zowel actief (stemmen) als passief (gekozen worden). Toen de 
Antirevolutionaire Partij (ARP) in 1917 instemde met de grondwetswijziging voor algemeen m/v-
kiesrecht, greep Gerrit Hendrik Kersten de gelegenheid aan om een nieuwe partij op te richten voor 
diegenen die gehecht waren aan een traditionele man/vrouwverhouding. Hij was als jonge predikant 
van een klein kerkverband binnen het protestantse volksdeel de leider van de bevindelijk 
gereformeerden, zoals deze conservatieve stroming gewoonlijk wordt aangeduid. Kersten domineerde 
de eerste dertig jaar de SGP, hij maakte van een volledige afwijzing van het kiesrecht voor de vrouw 
een identiteitskwestie. Vanaf de jaren 1960 vormt de SGP samen met het Reformatorisch Dagblad de 
kern van de reformatorische zuil, die toen tot ontwikkeling kwam. Deze zuil wil verzet bieden aan 
moderne ontwikkelingen, waaronder de emancipatie van de vrouw.  

Vanaf de oprichting in 1918 stemden vrouwen op de SGP. De partijleiding kon of wilde niet 
verhinderen dat vrouwen gingen stemmen, zij kon het hooguit afraden en afkeuren. Wel zag de partij 
ervan af vrouwen te kandideren. In de jaren 1980 voerde de SGP een interne discussie die ertoe 
leidde dat zij het actieve vrouwenkiesrecht niet langer officieel verwierp. Daarbij handhaafde zij dat de 
vrouw niet gekandideerd mocht worden. In het begin van de jaren 1990 besloot de partij dat de vrouw 
er geen lid van mocht worden. Intern was hierover diepe verdeeldheid en de tegenstanders van het 
vrouwenlidmaatschap verloren steeds meer terrein. In de achterban van de SGP emancipeerden de 
vrouwen en meisjes even goed als in andere bevolkingsgroepen. Dat had er al toe geleid dat vrijwel 
alle vrouwen gingen stemmen, ook toen de partij het officieel nog niet toestond. In 2006 keurde de 
partij goed dat de vrouw lid kon worden. Dit historische besluit was het onvermijdelijke gevolg van de 
ontwikkeling in de opvattingen in de eigen achterban. Rechtszaken en het stopzetten van de 
overheidssubsidie aan de partij in 2005 intensiveerden de interne discussie en besluitvorming.  

Toen de SGP het besluit nam dat de vrouw lid kon worden van de partij, sprak zij uitdrukkelijk 
uit dat het regeerambt bleef voorbehouden aan de man. Dit hield in dat de vrouw niet het passieve 
kiesrecht toekwam. Op dit punt wenste de partij het oude standpunt te handhaven, hoewel zij hierover 
intern verdeeld was. Om het oude standpunt te benadrukken had het partijbestuur in april 2006 een 
lijvig studierapport gepubliceerd, Man en vrouw schiep Hij hen. Politieke participatie in bijbels 
perspectief. Daarin gaf het zijn visie op de man/vrouwverhouding op grond van de scheppingsorde. In 
lijn met wat orthodox-protestanten aan het einde van de negentiende/begin van de twintigste eeuw 
betoogden, formuleert het rapport dat de rol van de vrouw in het gezin is. Dit private domein is haar 
plaats als hulp van de man. De man betreedt het publieke domein van de politiek, want naar 
goddelijke ordening behoort hij te regeren en is de vrouw aan hem onderworpen. In afwijking met het 
verleden wordt de partij niet meer gerekend tot het publieke maar tot het private domein. Het gevolg 
van dit nieuwe inzicht is dat de vrouw lid van de partij mag worden en erbinnen functies mag vervullen.  
 De SGP nam haar besluit in 2006 tegen de achtergrond van maatschappelijke kritiek op haar 
standpunt en twee lopende rechtszaken. Al vanaf de jaren 1980 is het standpunt van de SGP in de 
Tweede Kamer bekritiseerd in het kader van op gelijke behandeling gerichte wetgeving. In de jaren 
1990 volgden hierop de eerste rechtszaken, en vanaf 2003 een nieuwe serie gericht op het 
beëindigen van de overheidssubsidie. In 2005 verbood een rechter de overheid de SGP nog langer te 
subsidiëren vanwege haar vrouwenstandpunt. De rechter beoordeelde het partijstandpunt als 
discriminerend. Het was in strijd met artikel 1 van de Grondwet, dat onderscheid op grond van onder 
meer geslacht verbiedt: de vrouw heeft recht op een gelijke behandeling met de man. De SGP beriep 
zich in haar verweer voor haar standpunt op de Bijbel, het Woord van God dat geëerbiedigd dient te 
worden. De Bijbel is het heilige boek van de christenen. 

Voor velen is het onvoorstelbaar dat een partij die zich altijd zo gezagsgetrouw opstelt en 
zoveel respect toont voor de wetgeving, om haar vrouwenstandpunt een botsing met de Grondwet en 
de rechter niet uit de weg gaat. Wat bezielt deze mensen? Het vrouwenstandpunt van de SGP staat 
onder de spanning tussen beginsel en politiek-maatschappelijke realiteit. De SGP beroept zich voor 
haar standpunt op haar godsdienstige overtuiging en staat daarbij in de protestantse traditie. Vooral 
van belang voor het SGP-standpunt was de meningsvorming binnen de ARP die in 1879 onder leiding 
van Abraham Kuyper was opgericht. Daarna volgde de stichting van andere protestantse partijen die 
alle een zekere verwantschap hadden met de ARP en met de SGP. Dit zijn de Christelijk-Historische 
Unie (CHU, evenals de ARP opgegaan in het CDA), het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de 
Reformatorische Politieke Federatie (RPF, met het GPV opgegaan in de ChristenUnie). De enige partij 
naast de SGP die officieel moeite heeft gehad met het vrouwenkiesrecht was de ARP. Voor deze partij 
verliep de modernisering van het vrouwenstandpunt echter aanzienlijk sneller dan voor de SGP. De in 
1908 opgerichte CHU heeft het vrouwenkiesrecht na de invoering ervan officieel nooit afgewezen. De 
na de Tweede Oorlog opgerichte partijen GPV en RPF hebben officieel het passieve kiesrecht voor de 
vrouw zelfs verwelkomd. De kardinale vraag is dan ook: welke factoren zijn tot nu toe bepalend 
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geweest voor de houding van de SGP ten opzichte van het kiesrecht voor de vrouw in onderscheid 
met deze andere protestantse partijen?  
 
 

Opzet onderzoek 
 
Het adequaat beantwoorden van deze vraag vereist een integraal onderzoek naar de geschiedenis 
van het vrouwenkiesrechtstandpunt van de SGP in het bijzonder tegen de achtergrond van de 
protestantse standpuntontwikkeling vanaf ongeveer 1870. Tot op heden heeft een dergelijk onderzoek 
niet plaatsgevonden. In deze leemte wil deze studie voorzien. De doelstelling is een historisch-
wetenschappelijke beschrijving te geven, waarbij diverse perspectieven worden gecombineerd.  

In de eerste plaats hebben we te maken met staatkundig-politieke factoren: de ontwikkeling 
van de democratische rechtsstaat, het kiesrecht, de grondwet en de nondiscriminatiewetgeving. De 
grondslag voor de parlementaire democratie werd gelegd met de grondwet van 1848. Het debat over 
het kiesrecht duurde tot 1922. De grondwet van 1983 zette de zogenoemde klassieke grondrechten in 
één hoofdstuk bij elkaar en voegde daar in artikel 1 een nieuw beginsel aan toe, het 
gelijkheidsbeginsel. Dit gebeurde onder invloed van internationale verdragsbepalingen.  

Het maatschappelijk-juridische perspectief is dat het debat over het vrouwenkiesrecht deel 
uitmaakte van een bredere discussie over de emancipatie van de vrouw. Zij was tot in de jaren 1950 
juridisch afhankelijk van haar vader of echtgenoot. De vrouw die in het huwelijk trad, werd tot in de 
jaren 1960 ontslagen. Zij verdiende ook minder dan de man met hetzelfde werk. De politiek en de 
vakbeweging worstelden met de materie, want het kostwinnersbegrip stond voor een andere primaire 
taak voor de vrouw als vrouw/moeder dan voor de man als kostwinner. De vrouwenbeweging die 
internationaal in de tweede helft van de negentiende eeuw tot ontwikkeling kwam, boekte een 
belangrijk succes met de invoering van het vrouwenkiesrecht, in Nederland in 1917-1919. Na de 
eerste emancipatiegolf volgde in Nederland een tweede in de periode midden jaren 1960 tot midden 
jaren 1980. Deze tweede golf had als doel dat vrouwen in alle opzichten een aan de mannen gelijke 
maatschappelijke positie zouden krijgen. Onder invloed ervan en met een beroep op de grondwet van 
1983 en de in 1994 ingevoerde Awgb is het maken van een legitiem onderscheid tussen mannen en 
vrouwen steeds verder ingeperkt, met als gevolg dat het vrouwenstandpunt van de SGP als 
discriminerend wordt opgevat.  

Naast deze maatschappelijke factoren zijn ook theologische en kerkelijke factoren van belang. 
Kenmerkend voor protestantse partijen is hun beroep op de Bijbel voor hun standpuntbepaling. 
Theologen hebben vanouds een vooraanstaande rol vervuld in deze partijen. Deels hangen de 
theologische inzichten samen met het kerkgenootschap waartoe men behoort. Het ene kerkverband is 
behoudender dan het andere, wat met de oorsprong en de identiteit te maken heeft. Binnen een 
protestantse partij heeft meestal één specifiek kerkverband een dominerende invloed.  

Met een gedetailleerde, samenhangende beschrijving en een samenvattende analyse wil dit 
onderzoek een bijdrage leveren aan de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, in het 
bijzonder op het snijvlak van religie en samenleving. Er diende zich een scala aan primaire en 
secundaire bronnen en literatuur aan. Uiteraard heb ik oorspronkelijk materiaal geraadpleegd, zoals 
officiële partijpublicaties en partijbladen, vergaderstukken, rapporten en brochures, en lezingen en 
geschriften van partijbestuurders en politici. Daarnaast heb ik mede gebruik gemaakt van 
vergaderstukken van de Tweede en de Eerste Kamer. Een ander soort informatiebron werd gevormd 
door kranten, voorlichtings- en opiniebladen en kerkelijke bladen. Daarnaast zijn publicaties 
verschenen om het eigen partijstandpunt te beïnvloeden, zoals van de hand van Frieda Katz, de 
eerste vrouwelijke parlementariër van de CHU, van Hendrik Colijn, de opvolger van Kuyper als leider 
van de antirevolutionairen, van de dochter van Abraham Kuyper, Henriëtte, en van de 
antirevolutionaire politica Fenna Diemer-Lindeboom. Tot de secundaire bronnen behoren de 
historische overzichten van de parlementaire democratie en de staatkundige vormgeving, zoals die 
van N. Japikse en P.J. Oud. Zij besteden aandacht aan de vrouwenkiesrechtstandpunten van politieke 
partijen en ontwikkelingen daarin maar beperken zich tot bepaalde perioden.  

Over de ARP zijn diverse studies uitgebracht, waaronder die van J.A. de Wilde en C. Smeenk. 
In het bijzonder P.A. Diepenhorst en G. Harinck bespreken het vrouwenkiesrecht, waarbij zij bepaalde 
fasen in het besluitvormingsproces gedetailleerd beschrijven. Een brede verscheidenheid aan 
onderwerpen is behandeld door H. van Spanning in zijn historisch onderzoek van de CHU, W. Fieret 
van de SGP tot 1948, en J.J.B. Stap van de SGP tot 1940. Het vrouwenkiesrecht is bij hen een van de 
vele onderwerpen. Niet alleen vanuit de politieke geschiedschrijving maar ook vanuit de 
‘vrouwengeschiedenis’ zijn diverse studies verschenen, die de thematiek van dit onderzoek betreffen. 
Onder invloed van deze discipline zijn er enkele studies verschenen die zich richten op de vrouw in de 
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politiek. Marianne Braun publiceerde een onderzoek over de strijd om vrouwenkiesrecht, maar 
besteedde daarbij aandacht aan de gehele breedte van de politieke partijen. Hillie van de Streek deed 
een onderzoek naar de participatie van de vrouw binnen de ARP en Jacqueline Schokking, Hella van 
de Velde en Monique Leijenaar binnen de breedte van de politieke partijen. Mieke Aerts publiceerde 
onderzoek over de positie van de vrouw in de Nederlandse politiek, dat deel uitmaakt van het 
natiestaatprogramma van de historicus en Leidse hoogleraar Henk te Velde. 
 Over het vrouwendebat binnen de SGP vanaf de jaren 1980 is nog nauwelijks literatuur 
voorhanden. De socioloog Chris Janse bespreekt in zijn in 1985 gepubliceerde proefschrift het denken 
in de achterban van de SGP over de betrokkenheid van de vrouw bij de politiek. Zijn sociologische 
onderzoeksresultaten zijn voor mijn doel primair materiaal. De historicus Jan Zwemer schreef in 1992 
een proefschrift over de SGP en de moderne cultuur, zonder eigen onderzoek naar het 
vrouwenstandpunt. Een van de vrouwen die in de jaren 1980 lid werd van de SGP, Riet Grabijn, 
schreef een boek over haar ervaringen. Minke Wagenaar schreef in 2005 een 
godsdienstsociologische scriptie over de vrouwenkiesrechtkwestie van de SGP.  

Met uitzondering van de SGP heb ik slechts beperkt van niet eerder gepubliceerd 
bronnenmateriaal gebruik gemaakt, namelijk van de ARP en het GPV. Het hoofdbestuur van de SGP 
gaf mij toestemming het partijarchief te raadplegen voor mijn historisch onderzoek. Dit betrof de 
correspondentie, de vergaderstukken, nota’s van commissies en werkgroepen, persberichten en 
toespraken. Ik had volledige toegang tot het partijarchief onder de voorwaarde dat ik geen tot 
individuele, nog levende personen herleidbare standpunten openbaar zou maken. Daarnaast 
beschikte ik over correspondentie, brochures en artikelen van oppositiegroeperingen binnen de SGP, 
en over enig correspondentiemateriaal van drie SGP-kiesverenigingen. Op deze informatie had het 
voorbehoud geen betrekking. Voor verkiezingsuitslagen heb ik enkele Zeeuwse gemeentearchieven 
geraadpleegd. De grote verscheidenheid aan fragmentarisch aanwezige gegevens van de diverse 
politieke partijen heb ik geanalyseerd en samengebracht in een integrale procesbeschrijving. 
 
 

Chronologische indeling 
 
Rond 1870 vonden belangrijke gebeurtenissen plaats en kwamen ontwikkelingen op gang die voor de 
invoering van het algemeen kiesrecht in 1917-1919 relevant waren. De periode 1870-1919 behandel 
ik in hoofdstuk I, waarin ik het proces beschrijf dat resulteerde in de invoering van algemeen kiesrecht 
voor mannen en vrouwen. Daarbij heb ik bijzondere aandacht voor de standpuntontwikkeling van de 
ARP, en daarnaast ook voor de CHU en de SGP. Hoofdstuk I eindigt met het jaar dat het parlement 
de vrouw het volledige kiesrecht toekende en de kiesrechtstrijd was gestreden. Met de invoering van 
het vrouwenkiesrecht was de eerste emancipatiegolf over haar hoogtepunt heen. De 
vrouwenbeweging had namelijk van het kiesrecht haar hoofddoel gemaakt.  

In hoofdstuk II beschrijf ik de periode 1920-1966. In deze periode kwam de ARP tot formele 
aanvaarding van het passieve vrouwenkiesrecht, maar uiteindelijk kreeg zij haar eerste vrouwelijke 
parlementariër pas 45 jaar later dan de CHU, namelijk in 1967. De leiding van de SGP handhaafde 
formeel het standpunt dat zij het vrouwenkiesrecht verwierp, terwijl de partij daar wel verdeeld over 
was. Vele artikelen in het partijorgaan De Banier moesten de achterban overtuigen van de juistheid 
van het partijstandpunt. De partij werd verweten zich niet aan haar eigen beginsel te houden door wel 
gebruik te maken van vrouwenstemmen. Ondertussen nam het aantal stemmende vrouwen toe en 
was er oppositie. Dit hoofdstuk bevat ook een onderzoek naar de opkomst van kiezers voor en na de 
invoering van actief vrouwenkiesrecht in acht Zeeuwse gemeenten met een relatief groot aantal SGP-
stemmers. Daarnaast komt het GPV aan de orde, dat in 1948 werd opgericht.  

In hoofdstuk III bespreek ik de periode 1967-1989. In het jaar 1967 kwam de tweede 
emancipatiegolf tot ontwikkeling. Het doel van de vrouwenbeweging werd dat vrouwen in elk 
maatschappelijk opzicht gelijke rechten én gelijke kansen kregen. In de jaren 1980 ebde deze 
vrouwenemancipatiegolf weer weg. Het GPV werkte in deze periode nog aan de modernisering van 
zijn vrouwenstandpunt en alleen voor de SGP was het een intern strijdpunt. De partij nam een eerste, 
voorzichtige stap in de aanpassing van het formele partijstandpunt over de betrokkenheid van de 
vrouw bij de politiek. De SGP besloot in 1989 formeel goed te keuren dat vrouwen stemmen, na een 
interne discussie die, hoewel niet altijd openlijk, goed beschouwd zeventig jaar had geduurd. Dit 
historische besluit vormt de afsluiting van hoofdstuk III.  

In de daaropvolgende periode, 1990-1996, beschreven in hoofdstuk IV, raakte de SGP in een 
hevige crisis door de discussie over het vrouwenlidmaatschap. Zij kwam tot een voorlopige oplossing 
in 1996, met de invoering van het buitengewoon lidmaatschap, waarbij de vrouw alleen mocht 
meedenken en –praten, maar niet mocht meebeslissen en –besturen. Ten slotte behandel ik in 
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hoofdstuk V de periode 1997-2008 waarin de SGP in 2006 kwam tot aanvaarding van het gewone 
partijlidmaatschap voor de vrouw, dat het passieve kiesrecht evenwel nog steeds uitsloot, tegen de 
achtergrond van interne verdeeldheid over beide onderwerpen. In de jaren 2005 en 2007 deden 
rechters uitspraken dat de SGP niet langer overheidssubsidie mocht ontvangen. De in 2005 
uitgevaardigde subsidiestop werd in 2007 echter weer ingetrokken, maar bracht de partij wel in 
versterkte mate in diskrediet. Aan het eind van 2008 was de juridische strijd nog onbeslist. Vanaf de 
jaren 1990 kreeg de partij te maken met toenemende druk vanuit de samenleving en de politiek op het 
vrouwenstandpunt, deels via rechterlijke uitspraken. Dit bespreek ik zowel in hoofdstuk IV als V. De 
slotbeschouwing vormt de afsluiting van dit onderzoek.  
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Hoofdstuk I 
 

PROTESTANTEN IN DE KIESRECHTSTRIJD 1870-1919 
 
 

Anti-revolutionair én christelijk-historisch: de protestantse variant van het Conservatisme 
 
De grondlegger van de protestantse stroming in de Nederlandse politiek was mr. Guillaume Groen van 
Prinsterer (1801-1876). Voor hem persoonlijk typeerden twee termen te zamen zijn politieke 
opstelling, die hij anti-revolutionair noemde omdat hij zijn bezieling putte uit het ‘tegen de revolutie het 
Evangelie!’. Hij opteerde voor de term Christelijk-historisch omdat, zoals hij dit uitdrukte, het 
levensbeginsel zijn onwankelbare steun vond in Openbaring (= de Bijbel) en geschiedenis. Het 
levensbeginsel rustte namelijk op deze twee pijlers: Daar staat geschreven! Daar is geschied! Het was 
hem te doen om een combinatie van de Bijbel en de door God geleide geschiedenis van de mensheid. 
Groen ging uit van de noodzakelijkheid van een bijzondere openbaring: de openbaring van Gods wil in 
de Bijbel – het Woord van God – en van de goddelijke ordeningen – de ordinantiën Gods – in de 
schepping en de historie.7 

Groen claimde een aparte politieke richting te vertegenwoordigen náást het Liberalisme en het 
Conservatisme. Het politieke Conservatisme kwam rond 1790 op als bestrijding van revolutie en 
rationalisme. Het ontwikkelde zich in Europa als de reactie op en de tegenpool van het liberale 
Verlichtingsdenken. In 1789 had in Frankrijk de Revolutie plaatsgevonden. De Engelse filosoof en 
politicus Edmund Burke (1729-1797) schreef naar aanleiding daarvan Reflections on the Revolution in 
France, dat op 1 november 1790 werd gepubliceerd. Hij ontpopte zich als een vroege en felle criticus 
van de Franse Revolutie en legde de basis voor het Europese Conservatisme. Groen liet zich in sterke 
mate inspireren door Burke en Duitse negentiende-eeuwse conservatieven. Niettemin was hij van 
mening een aparte richting te vertegenwoordigen in de politiek.8 Zowel liberalen als conservatieven 
waren in zijn optiek kinderen van de godloze Revolutie, zij waren nuanceringen van hetzelfde 
ongeloof.9 De kern van Groens politieke stelsel was de antithese: de principiële en onverzoenlijke 
tegenstelling tussen het humanisme en het christendom. Het humanisme stelde de menselijke vrijheid 
centraal, terwijl het christendom de mens zag als beelddrager van God en de goddelijke geboden als 
normatief aanvaardde, ook op staatkundig gebied. Groens opvatting impliceerde de verwerping van 
de gangbare politieke tegenstelling tussen liberalen en conservatieven, die immers loten van dezelfde 
stam waren.10 

Groen maakte deel uit van de Europese tegenaanval op de liberale vernieuwingsbeweging.11 
Zij manifesteerde zich behalve in het Conservatisme in de Romantiek en het Réveil.12 In de Europese 
context was Groen van Prinsterer die zich op de geschiedenis beriep, een conservatief en een 
romanticus. Een conservatief stelde zich tegenover de ideeën van de Verlichting en was zeer 
sceptisch over de zegeningen van de Franse Revolutie.13 De Romantiek bevorderde en verbreidde 
het conservatieve denken sterk. Zij zocht naar een verloren geborgenheid en ontwikkelde nieuwe 
ideeën die een beschermende functie hadden. De tegenaanval kon ook niet los worden gezien van de 
grote Europese réveilbeweging, die een typerend onderdeel en een inspiratiebron vormde van de 
Romantiek. De kritiek op Verlichting en rationalisme uitte zich het duidelijkst in de poging tot 
herkerstening. Kenmerkend voor het protestantse Réveil was de bestrijding van de ideeën van ‘1789’, 
vooral van de leer van de volkssoevereiniteit, en van heel de revolutie als duivelse aberratie. Het 
Evangelie werd uitsluitend tot basis en richtsnoer van alle staatkundige ordening uitgeroepen. Het 
Réveil was naar de mening van de historicus H.W. von der Dunk een conservatief-romantische reactie 
op de Verlichting, een soort herstelconservatisme.14 Groen van Prinsterer was in Nederland een van 
de leiders van het Réveil. 

                                                            
7 J. de Bruijn, ‘Partij of beginsel?’, 28. 
8 R. Janssens betoogde dat in de jaren 1850 het onderscheid tussen de conservatieven en de prille anti-
revolutionaire stroming gering was. In de jaren 1860 begon dat verschil groter te worden. Zie: R. Janssens, De 
opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850-1880, 40. 
9 J. Sizoo, Inzake rechts, 100. 
10 J. de Bruijn, ‘Partij of beginsel?’, 28; zie ook: I. Lipschits, De protestants-christelijke stroming tot 1940, 18. 
11 H.W. von der Dunk, Conservatisme, 119-120. 
12 J. de Bruijn, ‘Groen van Prinsterer in internationale context’, 12. 
13 E.H. Kossmann, Over Conservatisme, 6-9. 
14 H.W. von der Dunk, Conservatisme, 84-88. 
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De tegenaanval was een beweging die het streven naar behoud maakte tot haar politieke 
geloofsovertuiging. Conservatisme interpreteerde Von der Dunk als behoudsgezindheid: de 
gezindheid om een specifieke historische constellatie te behouden. Hij onderscheidde de houding die 
herstel van een als verloren beschouwd verleden zocht en de houding die behoud van de bestaande 
constellatie nastreefde. De eerste houding duidde hij aan als herstelconservatisme. Voor de 
aanhangers hiervan was een toestand van vóór de Franse Revolutie normatief. Het Conservatisme 
verkoos de historische werkelijkheid boven de normatieve rationele blauwdruk van de liberale 
vernieuwers. Het geloofde in een organische ordening en verwierp een mechanisch-atomistische, 
waarbij de samenleving als een som van individuen werd begrepen. Het ging uit van het organisme-
begrip, toegepast op staatkundig-maatschappelijk terrein. De maatschappij was een collectivum dat 
niet was te herleiden tot iets anders. Het individu bestond slechts in relatie tot dit organisch verband 
dat een vastliggende hiërarchische ordening kende. De voornaamste deugden binnen deze orde 
waren ondergeschiktheid en gehoorzaamheid aan het gezag.15 Het Conservatisme stelde de 
gemeenschap boven het individu en was anti-individualistisch. Het meende dat de ontwikkeling van de 
maatschappij door een hogere goddelijke leiding werd gestuurd. Het hanteerde een kwalitatief 
vrijheidsbegrip: het verstond onder vrijheid het recht van de diverse organen en corporaties van de 
samenleving binnen hun eigen domein hun door een hogere leiding voorgeschreven taak te 
volbrengen. En het geloofde in de fundamentele ongelijkheid van de mens.16 Met deze ideeën stond 
het Conservatisme diametraal tegenover de idealen van de Franse Revolutie. 

Groen ontleende naar de mening van de historicus G. van Klinken de uitgangspunten van zijn 
staatsleer aan Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht (1830-1837) van de Duitse 
conservatieve jurist en lutheraan F.J. Stahl (1802-1861).17 In de winter van 1845 op 1846 gaf Groen in 
‘een reeks historische voorlezingen’ verantwoording van zijn gevoelens en opvattingen. Hij legde 
daarmee de basis van de anti-revolutionaire richting. In 1847 werden deze lezingen gepubliceerd 
onder de titel Ongeloof en Revolutie. De primaire oorzaak van revolutie was ongeloof. Het begrip 
‘revolutie’ definieerde hij als ‘de omkering van denkwijs en gezindheid’. Tot de revolutiebegrippen 
rekende Groen de ‘grondstellingen’ van vrijheid en gelijkheid, volkssoevereiniteit en maatschappelijk 
verdrag. Revolutie was dus voor Groen niet een staatkundige omwenteling. Zij was een mentaliteit van 
hybris, van de mens die zichzelf tot norm verhief. Deze houding trof men aan bij de mens die niet 
wilde buigen voor de autoriteit van Gods geboden en inzettingen, maar die zichzelf tot norm en wet 
stelde. Daartegenover stond het christelijk geloof als onderschikking aan de wil van God. Groen zag 
de soevereiniteit van God als onverenigbaar met de volkssoevereiniteit. Voor hem was de 
tegenstelling die tussen de revolutionaire volkssoevereiniteit en de geopenbaarde soevereiniteit Gods, 
waarbij volkssoevereiniteit synoniem was aan soevereiniteit van de mens. Met deze soevereiniteit van 
de mens bedoelde hij de mens op de plaats van God. De tegenstelling tussen ‘soevereiniteit van de 
vorst’ en ‘soevereiniteit van het volk’ koppelde Groen aan de tegenstelling tussen ‘soevereiniteit van 
God’ en ‘soevereiniteit van de mens’.18 

Groen wenste geen algemeen kiesrecht als uitvloeisel van de volkssoevereiniteit. Voor hem 
was de kiesbevoegdheid niet het recht van de staatsburger. Hij was tegen de grondwetsherziening 
van 1848. Hij wenste niet mee te gaan met de revolutie.19 Het beperkte, ‘afgeknotte’ algemeen 
kiesrecht zou leiden tot onbeperkt, individualistisch ‘massa-stemrecht’, zo voorzag hij.20 Voor de 
nadere regeling van het nieuwe kiesstelsel diende de liberaal J.R. Thorbecke een ontwerp-kieswet in, 
die in 1850 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Een van de tegenstemmers was Groen, als 
tegenstander van de Grondwet van 1848 en van het principe van rechtstreekse verkiezingen.21 Hij 
ageerde tegen het census-criterium van Thorbecke. Groen gaf hem toe dat de kiesrechtuitbreiding in 
de geest der eeuw lag. Hij zei in het geheel niet bang te zijn voor ‘het volk achter de kiezers’ en 
doelde daarmee op het overgrote deel van de bevolking dat geen kiesrecht had. Zolang het volk aan 
het christendom was gehecht, leverde het kiesrecht geen gevaar op voor de rust en de orde in de 
staat. Dat volk bestond voor hem volstrekt vanzelfsprekend uit mannen. Zijn grootste bezwaar was het 
individualistisch, atomistisch uitgangspunt, dat, zie Frankrijk, wel tot een dictatuur moest leiden. Groen 
was een voorstander van organisch kiesrecht. Naar zijn mening diende het volk te worden 

                                                            
15 J. van Weringh, Het maatschappijbeeld van Abraham Kuyper, 160-178. 
16 H.W. von der Dunk, Conservatisme, 11, 25-26, 89, 92, 97, 136. 
17 G. van Klinken, Actieve burgers, 72-73. 
18 G. Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie, 19; J.W. Sap, Wegbereiders der revolutie, 327-328. 
19 G. Groen van Prinsterer, Grondwetsherziening en eensgezindheid, 25-29. 
20 P.A. Diepenhorst, Onze strijd in de Staten-Generaal, 38, 53-54. 
21 Handelingen Tweede Kamer 1849-1850, zitting 4 juni 1850, 15-17. 
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vertegenwoordigd ‘in haar wezenlijke bestanddeel en organiek geheel’.22 Dit ‘wezenlijke bestanddeel’ 
was het huisgezin.23 Groen keerde zich tegen het vrouwenkiesrecht. Het denkbeeld ‘dat de wil ook der 
vrouw deel van den algemeenen wil is’ hoorde voor hem tot de verderfelijke dogma’s van de 
burgerlijke revolutie.24 Hét onderwerp dat als een katalysator werkte voor de antirevolutionairen was 
echter niet het kiesrecht maar het onderwijs. 
 
 

De politieke elite onttroond 
 
De Grondwet van 1848 legde de grondslag voor het parlementaire stelstel en de parlementaire 
democratie. De kieswet van 1850 hield de bestaande machtsverhoudingen evenwel in stand. Het 
gevolg was dat tot het eind van de jaren 1880 het politieke toneel werd beheerst door de liberalen en 
de conservatieven. Zij erkenden dat het christendom een kracht was voor het zedelijk leven van de 
natie. Het diende de eenheid van de natie te bevorderen. In dit opzicht was vooral een taak 
weggelegd voor het openbaar onderwijs dat, van staatswege geregeld en ingericht, diende op te 
leiden tot christelijke en maatschappelijke deugden. 
 Tegen deze visie op het onderwijs kwam verzet van antirevolutionaire en rooms-katholieke 
zijde. Als confessionelen richtten zij zich gezamenlijk tegen de onderwijspolitiek van de staat, die de 
openbare school slechts een algemeen religieuze inslag wilde geven. Zij pleitten als reactie voor het 
goed recht van bijzondere scholen, scholen met een specifiek godsdienstig karakter. De schoolstrijd 
die hieruit ontstond, had primair een godsdienstige en kerkelijke achtergrond. Zij verplaatste zich 
echter naar politiek terrein toen de heersende liberale en conservatieve elite niet bereid bleek aan de 
wensen van antirevolutionairen en rooms-katholieken tegemoet te komen. Daarmee kreeg de 
confessionele beweging een breder karakter, omdat zij haar onderwijsprogram alleen kon doorvoeren 
door de regerende oligarchie te onttronen. De grote meerderheid van protestanten en rooms-
katholieken was nog van politieke invloed verstoken. Zij vormde ‘het volk achter de kiezers’ dat door 
de confessionele voormannen politiek bewust werd gemaakt en geactiveerd.  

De schoolstrijd werd tot een strijd om de macht in de staat. De historische tegenstellingen 
tussen protestanten en rooms-katholieken vormden aanvankelijk een belemmering voor 
samenwerking. Om die reden hadden de rooms-katholieken na 1848 steun gegeven aan de liberalen 
van Thorbecke, wiens Grondwet hun kerkelijke emancipatie mogelijk had gemaakt. In de loop van de 
jaren 1860 namen zij echter afstand van de liberalen. In de encycliek Quanta Cura (1864) van paus 
Pius IX werd neutraal onderwijs als een dwaling veroordeeld. Het mandement van de Nederlandse 
bisschoppen van 1868 sprak zich uit tegen de openbare school en riep op tot het stichten van rooms-
katholieke scholen. De definitieve scheiding kwam toen de Nederlandse liberalen de kant kozen van 
hun Italiaanse geestverwanten bij de eenwording van Italië (1870), die een eind maakte aan het 
wereldlijk gezag van de paus over Rome. Tot grote verontwaardiging van de rooms-katholieken nam 
de Tweede Kamer in 1871 een amendement aan van de liberaal G. Dumbar om het Nederlandse 
gezantschap bij de paus op te heffen. De breuk met de liberalen opende de weg voor toenadering tot 
de antirevolutionairen, die voor het eerst in 1878 resulteerde in een gezamenlijk verzet tegen de 
Lager-onderwijswet van de liberale minister J. Kappeyne van de Coppello.25 In dat verzet speelde de 
antirevolutionair dr. Abraham Kuyper (1837-1920) een cruciale rol. 

Groen van Prinsterer, die als eenling het antirevolutionaire beginsel gestalte had gegeven, 
kreeg in de jaren 1860 bijstand van Kuyper. Deze hervormde predikant streefde naar uitbreiding van 
de antirevolutionaire politiek tot buiten de schoolkwestie. Dat was voor hem bijna vanzelfsprekend. Hij 
verkondigde vanaf 1867 de mening dat de ware gelovige zijn geloofsbeginselen op elk denkbaar 
terrein tot gelding behoorde te brengen. Vanaf 1868 ondernam hij concrete stappen om tot 
programma- en partijvorming. In 1870 hield Kuyper in zijn afscheidspreek te Utrecht wegens zijn 
vertrek naar de gemeente van Amsterdam zijn gehoor voor dat Conservatisme en Orthodoxie 
onverenigbaar waren.26 Hij koos voor de gereformeerde orthodoxie en bepaalde zich daarmeebij het 
calvinisme en de antirevolutionaire richting in de politiek. Om de invloed van de anti-revolutionaire 
stroming te vergroten richtte hij in 1872 het dagblad De Standaard op, waarvan hij tot 1920 
hoofdredacteur bleef. Zijn politieke ambities hadden tot gevolg dat Kuyper het predikantschap opgaf. 
Op 21 januari 1874 werd bekend dat Kuyper de tussentijdse verkiezingen in het district Gouda had 

                                                            
22 P.A. Diepenhorst, Onze strijd in de Staten-Generaal, 60. 
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25 J. de Bruijn, ‘Kerk en staat’, 58, 60-61. 
26 A. Kuyper, Conservatisme en orthodoxie, zie ook: G.J. Schutte, ‘Abraham Kuyper’. 
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gewonnen. Jaren van voorbereiding hadden, zoals zijn biograaf Jeroen Koch opmerkte, eindelijk 
vrucht afgeworpen. Bij Kuyper versterkten religieuze ambities en verlangens en de maatschappelijke 
en politieke mogelijkheden die hij zag elkaar.27 

In de ogen van Kuyper was Nederland een christelijke natie. Zij had echter te weinig invloed 
op de staat, die in handen was van een overwegend liberale en conservatieve elite. Bij de oprichting 
van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) in 1879 bepleitte hij daarom in het beginselprogram de 
invoering van een ruimer kiesstelsel ‘opdat de Staten-Generaal in de natie wortelen, (…) en in hun 
saamstelling niet langer een krenking van het recht der minderheden opleveren’.28 Volgens de 
historicus J. de Bruijn hielden deze woorden de principiële erkenning in van het godsdienstig 
pluralisme. Daarmee was de weg vrij voor samenwerking tussen antirevolutionairen en rooms-
katholieken, die tot dusver om historische redenen onmogelijk was geweest. Onder leiding van Kuyper 
en jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman (1837-1924) vormden in de jaren 1880 de antirevolutionairen een 
coalitie met de rooms-katholieken onder leiding van de priester dr. H.J.A.M. Schaepman. Het succes 
van dit politiek bondgenootschap was opmerkelijk. Nog geen tien jaar na de oprichting van de ARP 
waren de confessionelen al zo sterk geworden dat zij de liberalen bij de grondwetswijziging van 1887 
concessies konden afdwingen inzake kiesrecht en onderwijs.29  

Dit voorlopige resultaat was in belangrijke mate te danken aan Kuyper. Hij was de opvolger 
van Groen van Prinsterer geworden als voorman van de anti-revolutionairen. Kuyper schreef zowel 
het beginselprogram van de ARP als de toelichting daarop, ‘Ons Program’. Van de ARP was hij van 
1879 tot 1918 voorzitter (met een korte onderbreking van 1905 tot 1907). Onder zijn stuwende leiding 
werd in de jaren 1870 een partijstructuur op landelijke schaal opgebouwd, die het mogelijk maakte 
een electoraat te vormen en vast te houden. Kuyper streefde naar institutionalisering van het 
antirevolutionaire beginsel.30 Confessionele partijvorming impliceerde verzuiling op politiek gebied, en 
werd gevolgd door en ging gepaard met verzuiling op maatschappelijk gebied. De verzuilde instituties 
werden een effectief instrument voor de sociale en politieke emancipatie van bevolkingsgroepen die 
tot dan toe achtergesteld waren geweest. Zo kon men uit de verstikkende greep van de ‘moderne 
staat’ geraken.31 Godsdienstige minderheidsgroeperingen streefden met de verzuiling een afschermen 
van traditionele waarden en cultuuruitingen tegen de modernisering na. Ondertussen groeide het 
besef te behoren ‘tot-een-bepaalde-groepering’.32 De confessionele zuilen waren wel een 
opmerkelijke vermenging van oud en nieuw door de toepassing van moderne communicatiemiddelen 
als de pers en van moderne verenigingsvormen als de partij. Hierdoor vond toch een modernisering 
van tradities plaats.33 Naast de christenen ijverden de socialisten voor emancipatie. 

In het proces van zuilvorming onderscheidt de politicoloog I. Lipschits vier zuilen of stromingen 
met elk een ‘moederpartij’: de protestants-christelijke stroming met de ARP, opgericht in 1879; de 
socialistische/communistische stroming met de Sociaal-Democratische Bond (SDB), opgericht in 
1881; de liberale stroming met de Liberale Unie, opgericht in 1885; de rooms-katholieke stroming met 
de Algemeene Bond van RK Kiesvereenigingen in Nederland, opgericht in 1904.34 Na 1848 hadden 
de conservatieven aanvankelijk de voornaamste tegenkracht gevormd van de liberalen. In de jaren 
1860 had zich uit het Conservatisme de anti-revolutionaire richting losgemaakt. De conservatieven 
schaarden zich in de jaren 1870 óf om de principiële anti-liberale leer van de anti-revolutionairen óf 
sloten zich aan bij de behoudende vleugel van de liberalen die een maatschappelijke status-quo wilde 
verdedigen.35 De liberalen hadden vooral aanhang onder de stedelijke handelaren, ondernemers, 
bankiers en kooplieden en verder onder de rijke boeren in de noordelijke provincies, in de Kop van 
Noord-Holland en in Zeeland. Daarnaast stemden veel beoefenaren van vrije beroepen, zoals 
advocaten, notarissen, artsen en journalisten op de liberalen. De zuilen ontwikkelden hun eigen 
subculturen. De opdeling van de samenleving in ideologisch homogene groepen strekte zich uit tot 
alle mogelijke aspecten van het dagelijkse leven. Opvoeding, onderwijs, huwelijk, werk en 
ontspanning vormden gebieden die vooral in christelijke en socialistische kring onder de invloedssfeer 
van de eigen zuil werden gebracht. 
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De historici Jan en Annie Romein noemden Kuyper ‘de klokkenist der kleine luyden’.36 De 
‘kleine luyden’ waren de protestantse middenstanders, kleine boeren, arbeiders en lagere 
ambtenaren. De politieke en kerkelijke activiteiten van Kuyper interpreteerden zij als één langdurige 
en gerichte actie voor de emancipatie van deze bevolkingsgroep. In Kuypers oog was zij de kern van 
de natie, trouw aan de voorvaderlijke gewoonten en aan het oude calvinisme, niet beïnvloed door 
modernisme en materialisme. Binnen drie decennia vormde Kuyper haar om van een introverte, van 
de wereld afgewende groep politicofoben tot een strijdbare falanx. Onder zijn aanvoerderschap, een 
strijdpsalm op de lippen, verwierf dit volksdeel zich een eigen plaats in de Nederlandse samenleving. 
Zo kwam een eind aan de eeuwenoude, tot dan als vanzelfsprekend beschouwde sociale en politieke 
hegemonie van de regentengeslachten en de hogere burgerij.37 Om dit te bereiken stichtte Kuyper in 
aanvulling op een dagblad (1872) en een politieke partij (1879) nog een universiteit (1880) en een 
kerkgenootschap (1892). Hij was namelijk ook de drijvende kracht achter de oprichting van de Vrije 
Universiteit en de Gereformeerde Kerken in Nederland. Aan de formering van dit kerkgenootschap 
was de Doleantie in 1886 voorafgegaan in de strijd om het behoud van de gereformeerde orthodoxie. 
Voor Kuyper waren deze initiatieven ‘slechts middel ter bereiking van één centraal doel: het tot 
samenhangend wetenschappelijk, religieus en politiek bewustzijn brengen van een verscholen en als 
achterlijk verachte groep van het Nederlandsche volk’.38 In de praktijk voltrok zich onder zijn leiding 
een herleving van het orthodox-calvinistische deel van de natie, resulterend in haar gelijkberechtiging 
in een pluriforme, verzuilde maatschappij.39 

Emancipatie was voor de confessionelen en de socialisten onbereikbaar zonder uitbreiding 
van het kiesrecht, zodat andere groeperingen dan de welgestelde burgerij niet langer waren 
uitgesloten van het politieke proces. In 1848 was in Nederland de parlementaire democratie 
geïntroduceerd, waarbij burgers rechtstreeks de Tweede Kamer konden kiezen. Het kiesrecht was 
verre van algemeen, het was een censuskiesrecht. Men diende aan specifieke kwalificaties te voldoen 
om kiesgerechtigd te zijn, de aanduiding ‘census’ verwees naar een minimaal te betalen belastingsom. 
Een hoge census gold als waarborg voor een verstandig uitgebrachte stem. In 1850 waren er ruim 
18.000 kiezers voor de Tweede Kamer. Dit kwam neer op 2,66 procent van de totale en 10,7 procent 
van de mannelijke bevolking van 23 jaar en ouder. In de kiesrechtstrijd ging het om de omzetting van 
dit gekwalificeerde kiesrecht in een algemeen kiesrecht door opheffing van de beperkende 
bepalingen. Deze hadden betrekking op: leeftijd, geslacht, bezit en inkomen. Na tussentijdse 
aanpassingen van de kwalificaties in de kieswet in 1887 en 1896 bedroeg het aantal kiezers in 1901 
51,8 procent en 1910 63,2 procent.40 In 1917 werd algemeen mannenkiesrecht ingevoerd. Twee jaar 
later kregen de vrouwen het actieve kiesrecht. In dat jaar werd de laatste beperkende bepaling, die 
inzake het geslacht, afgeschaft.41 Naar de mening van de historicus G. van Klinken voltrok de 
kiesrechtuitbreiding zich als gevolg van de interactie tussen de vier grote stromingen. Stromingen en 
partijen reageerden op elkaar, zij hielden zich op de hoogte van wat bij de ander gebeurde,42 en zij 
wilden de politieke machtsverhoudingen in voor hen gunstige zin beïnvloeden. Wat zich op dit gebied 
in Nederland afspeelde, stond trouwens niet los van wat in het buitenland gebeurde.43 De 
kiesrechtstrijd was een van de hoofdthema’s in de vaderlandse politiek. Op verrassende wijze gaf een 
conservatief de aanzet. 
 
 

De kiesrechtstrijd ontbrand 
 
In 1869 bracht de conservatief mr. J. Heemskerk Azn. bij de behandeling van de wet tot herziening 
van het kiesstelsel onverwachts bij amendement de kwestie van de census ter tafel. Dit was ten tijde 
van het kabinet-Van Bosse-Fock (1868-1871), een kabinet zonder Thorbecke, hoewel hij er volgens 
de oppositie wel het feitelijke hoofd van was. Heemskerk beoogde een forse verlaging van de census. 
Zijn motivering was dat de geest van de tijd erom vroeg. Ook elders in Europa zag men een sterke 
neiging tot uitbreiding van het kiesrecht. Onder de arbeidende klasse had deze wens zich hier en daar 
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eveneens geopenbaard. De uitbreiding kon zonder gevaar plaatsvinden. Het ordelijk verloop van de 
verkiezingen zou er volgens hem niet door in gevaar komen. Zowel bij de liberalen als de 
antirevolutionairen was de wens naar verbetering van de census algemeen. Was het echter wel juist 
het vraagstuk onvoorbereid en ontijdig tot een beslissing te brengen? Thorbecke meende dat dit niet 
het geval was en met zijn voorstel het amendement terzijde te schuiven ging de meerderheid mee. In 
het bijzonder de antirevolutionair O. baron van Wassenaer van Catwyck had censusverlaging bepleit.  

Het volgende kabinet – het kabinet-Thorbecke III (1871-1872) – bracht het censusvraagstuk 
niet tot een oplossing. Over het ingediende wetsvoorstel waren de partijen verdeeld. Zij vroegen zich 
af of uitbreiding van het kiesrecht hun voor- of nadeel zou brengen. Het wetsvoorstel werd afgestemd. 
Het jonge liberale kamerlid mr. S. van Houten was hierover teleurgesteld. Voor het kabinet-Kappeyne 
van de Coppello (1877-1879) was het kiesrecht, na het onderwijs, het belangrijkste vraagstuk. Het 
kabinet talmde evenwel en kwam pas vlak voor zijn aftreden met een voorstel, dat niet meer werd 
behandeld. Als het algemeen kiesrecht in de toekomst ook voor Nederland was weggelegd, dan 
wenste de liberaal Kappeyne ‘die toekomst niet te beleven’. Van Houten wenste echter wel 
grondwetsherziening: hij wilde het kiesrecht verlenen aan ieder die kon lezen en schrijven en niet tot 
‘de bedeelden van enig armbestuur’ behoorde.44 

Inmiddels had zich buiten het parlement een kiesrechtbeweging gevormd. De in 1856 
opgerichte vereniging De Dageraad ging zich richten op het opsporen van de oorzaken ‘der 
verkeerdheden, misbruiken en der ellende’ van de maatschappij. Hoewel de leden overwegend tot de 
burgerklasse behoorden, oefende De Dageraad grote invloed uit op de opkomende arbeiders- of 
werkliedenbeweging. In 1872 sprak het in 1871 opgerichte Algemeen Nederlandsch Werklieden-
Verbond (ANWV) waarvan B.H. Heldt de voorman was, zich uit voor algemeen kiesrecht. Dit was haar 
voornaamste politieke eis. Heldt vervulde een belangrijke rol bij het organiseren van grote 
demonstraties voor algemeen kiesrecht in de eerste helft van de jaren 1880. In 1885 werd hij voor de 
Liberale Unie in de Tweede Kamer gekozen. Hij was daarmee de eerste arbeider – ‘werkman’ – die 
parlementariër werd.45  

De opkomst van de arbeidersbeweging had een tweede belangrijk gevolg. Een nieuwe 
politieke groepering ging zich roeren: de socialisten. In 1882 stelde de Sociaal-Democratische Bond 
zijn eerste program op. De socialisten streefden als eerste politieke partij algemeen kiesrecht na. In 
september 1883 hielden zij ter gelegenheid van de opening van de zitting van de Staten-Generaal in 
Den Haag hun eerste kiesrechtbetoging. Onder het heersende kiesrecht maakten de socialisten geen 
kans in de Tweede Kamer gekozen te worden om de door hen waargenomen sociale misstanden te 
kunnen bestrijden. Zij wensten afschaffing van de census en beëindiging van de uitsluiting van 
vrouwen. 
 

Het census-criterium verruimd 
Het conservatief-liberale kabinet-Van Lynden van Sandenburg (1879-1883) erfde van het vorige 
kabinet de kiesrechtkwestie. Het pakte het vraagstuk ondanks de toenemende maatschappelijke druk 
bepaald niet voortvarend op. De troonrede, waarmee het parlementaire jaar 1882-1883 werd 
geopend, kondigde aan dat een nieuw kiesrechtvoorstel zou worden ingediend. Op 26 februari 1883 
verwierp de Tweede Kamer echter het voorstel de kieswetwijziging in behandeling te nemen. 
Daarmee viel dit kabinet.46 De inzet van de kiesrechtstrijd was de politieke vraag of het kiesrecht als 
een publieke functie, dat wilde zeggen als een exclusieve en verantwoordelijke plicht, moest worden 
beschouwd, óf als een recht dat in het staatsburgerschap was inbegrepen voor elke man.47 In het 
laatste geval lag algemeen kiesrecht in de rede. 

Het volgende kabinet, het kabinet-Heemskerk (1883-1888), ging behoedzaam te werk. Het 
stelde een staatscommissie in. Deze kwam op 25 januari 1884 gereed met haar verslag over de 
grondwetsherziening, waarna het kabinet op 18 maart 1885 zijn voorstel tot grondwetsherziening 
indiende. Daags voor de opening van de Staten-Generaal van het zittingsjaar 1885-1886 op 20 
september 1885 had in Den Haag een betoging plaats ‘met roode vlaggen, jacobijnenmutsen en 
bijlen’ ten gunste van algemeen stemrecht. Aan een meeting die daarop volgde en waar verklaard 
werd ‘dat ten spoedigste het algemeen kiesrecht, bij de Grondwet gewaarborgd, moet worden 
verleend’, namen sociaal-democratische verenigingen en het ANWV deel. Bij het adresdebat dat op 
de opening van de Staten-Generaal volgde, verlangde de liberaal mr. J.G. Gleichman ‘een ernstig 
opgevatte en ernstig doorgezette Grondwetsherziening met zeer aanmerkelijke uitbreiding van het 
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kiesrecht, in dier voege, dat de in zijn stand gezeten werkman in het bezit van kiesrecht worde 
gesteld’. De liberaal Van Houten sloot zich hierbij aan en gaf de volgende uitleg: ‘Gezeten werkman, 
gezeten in eigen kring, dat is gezeten naar het begrip, niet van den millionair, maar naar dat van de 
werklieden zelve. (…) Dat woord beheerscht onzen politieken en socialen toestand, want het is een 
andere inkleeding voor hetgeen Tak van Poortvliet een jaar te voren, bij den verkiezingsstrijd had 
gezegd’, dat het kiesrecht moest worden verleend ‘aan allen, die in hun eigen onderhoud en dat der 
hunnen voorzien’. Het kabinetsvoorstel ging echter aanmerkelijk minder ver. 
 Bij de parlementaire behandeling verklaarde de conservatief-liberale minister J. Heemskerk 
Azn. dat het hoofdbeginsel van zijn voorstel was: ‘het zoogenaamde huismanskiesrecht of kiesrecht 
der hoofden van huisgezinnen in den ruimen zin van pater familias, en dan in acht nemende, dat men 
om kiezer te zijn, ook de lasten moet dragen’. Deze formulering was enigszins verwarrend, want het 
voorstel hield concreet in het kiesrecht toe te kennen aan individuele, mannelijke, volwassen 
ingezetenen die de door de kieswet te bepalen kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke 
welstand bezaten. Deze omschrijving was dus ruimer en omvatte meer mannen dan alleen de 
gezinshoofden. Van Houten liet in het kamerdebat weten een tegenstander  te zijn van een hoofdelijk, 
een individueel, kiesrecht, want hij beschouwde de familie als ‘de elementaire eenheid van de 
maatschappij’.48 De in de Tweede Kamer aanwezige hang naar huismanskiesrecht kon echter niet 
verhinderen dat het voorgestelde artikel 80 werd aangenomen met 68 tegen 15 stemmen, waardoor 
niet werd getornd aan het feitelijk bestaande beginsel van individualistisch kiesrecht. Heemskerk 
verdedigde daarmee in 1887 met succes de herziening van het in 1848 ingevoerde censuskiesrecht. 
De Grondwet werd zodanig gewijzigd dat de weg werd geopend voor uitbreiding van het kiesrecht, 
waarbij de census niet langer het enige criterium was om kiesgerechtigd te zijn. Het ging voortaan om 
'geschiktheid en welstand'. Het nieuwe art. 80 werd het ‘caoutchouc-artikel’ genoemd. Caoutchouc 
was de benaming van rubber. Dat het grondwetartikel zo werd aangeduid, gaf aan dat 'geschiktheid 
en welstand' rekbare begrippen waren. Men kon er men alle kanten mee op door de formulering in 
algemene termen.49 Als overgangsmaatregel werd daarbij een ‘voorlopig kiesreglement’ ingevoerd, 
dat het kiesrecht nog wel aan een census bond, maar die belangrijk beneden het minimum van de 
grondwet van 1848 lag. Hoewel als gevolg van de grondwetsherziening de vrouw expliciet werd 
uitgesloten van het kiesrecht, werd met het nieuwe grondwetartikel een principiële stap gezet richting 
algemeen kiesrecht. De rechtvaardiging voor de verruiming van het census-criterium was namelijk dat 
het kiesrecht een burgerrecht was. 
  Tijdens de beraadslaging in de Tweede Kamer over de grondwetsherziening hadden enkele 
kamerleden het kiesrecht voor vrouwen ter sprake gebracht, sommigen in afwijzende, anderen in 
positieve zin. De tegenstanders waren van mening dat de wetgever in het verleden had bedoeld dat 
uitsluitend mannen het kiesrecht toekwam. Dit hing ten nauwste samen met het denkbeeld dat het 
kiesrecht een publieke functie was. Een vrouw kon men die last niet geven. In het kamerdebat 
baseerde één spreker de uitsluiting van vrouwen van het kiesrecht op de rechtsorde van het huwelijk, 
toegepast op vrouwen ongeacht hun burgerlijke staat. Deze bijdrage kwam van de liberaal A.W.F. 
Farncombe Sanders. Hij was van mening dat voordat men eraan kon denken vrouwen het kiesrecht te 
geven, eerst iets anders moest gebeuren. Het familierecht dat ervan uitging dat de vrouw in het 
huwelijk tredend geen maatschappelijke en juridische zelfstandigheid meer had, diende te worden 
gewijzigd. De voorstanders van vrouwenkiesrecht waren ver in de minderheid. Een van hen was de 
liberaal mr. P.W.A. Cort van der Linden, die in 1886 had geschreven dat  ‘krachtens eigen beginsel’ de 
liberalen de rechtmatigheid van de eisen van de vrouwen niet konden ontkennen. De vrouwen namen 
‘krachtens haar eigen wil, enkele onbeteekenende uitzonderingen daargelaten’ nog niet deel aan het 
staatsbestuur, maar ‘[mochten] zij inderdaad zoozeer ontrouw worden aan hare instincten dat zij 
algemeen stemrecht zouden eischen, [dan] zoude [het] haar niet kunnen worden onthouden. 
Vooralsnog bestaat voor een groote uitbreiding van wat thans nog zijn, onnatuurlijke neigingen, geen 
gevaar.’50 Cort van der Linden zag geen actuele noodzakelijkheid voor vrouwenkiesrecht maar hield 
de mogelijkheid nadrukkelijk open. Het kamerlid Van Houten wilde in het kamerdebat met een 
amendement – dat werd verworpen – zo ver gaan dat het kiesrecht aan vrouwelijke hoofden van 
gezinnen werd verleend De conservatieve liberaal J.W.H. Rutgers van Rozenburg was de meest 
uitgesproken voorstander van vrouwenkiesrecht. Hij vroeg zich bij de behandeling van het 
grondwetsvoorstel af ‘waarom eene vrouw wél mag zijn post- en telegraafbeambte, wél 
hoofdonderwijzeres en directrice eener hoogere burgerschool, wél geleerde schrijfster als wijlen 
mevrouw Toussaint, wél Regentes zelfs en Koningin, maar (…) niet kiezeres?’ De Kamer wilde in de 
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50 P.W.A. Cort van der Linden, Richting en beleid der liberale partij, 65. 



20 
 

Grondwet de mogelijkheid openlaten vroeg of laat het stemrecht ook aan de minst beschaafde 
mannen toe te kennen. De ‘meest beschaafde vrouwen van heden en hare latere zusteren’ durfde 
men dat recht echter ‘onwaardig’ te proclameren. Dat ging er bij deze liberaal niet in.51  
  
 

De weg ‘voor meer dan de helft’ afgelegd 
 
Hoe men ook over het kiesrecht dacht, de strijd was ontbrand en de uitkomst was nog onbeslist. Bij de 
behandeling van artikel 80 had de antirevolutionaire leider Lohman gepleit voor een organisch 
kiesrecht, waarbij hij bij amendement had voorgesteld per huisgezin slechts één persoon het kiesrecht 
te geven.52 Niettemin lag ook voor de antirevolutionairen de kiesrechtkwestie nog open. Het was de 
vraag welke keuze de ARP in het kiesrechtvraagstuk zou maken. In het kader van de schoolstrijd was 
via het Anti-Schoolwetverbond een groot aantal niet-kiesgerechtigden de partij ingestroomd. Zij 
behoorden tot de gauche, de linkervleugel, die stonden tegenover de droite, de rechtervleugel die in 
de beginfase van de antirevolutionaire beweging het alleenrecht had gehad. Op het terrein van het 
kiesrecht was het voor partijvoorzitter Kuyper, hoog vereerd door de gauche maar afhankelijk van de 
droite, zaak om behoedzaam te manoeuvreren.53 Het onder zijn invloed in 1888 opgestelde ‘program 
van actie bij de stembus’ ademde een democratische geest.54 Het vroeg ‘invoering van een kieswet op 
billijker en minder beperkten grondslag’.55 Kuyper was een tegenstander van het census-criterium. 
 De antirevolutionairen gingen zich duidelijker profileren onder invloed van het optreden van 
Klaas Kater, de voorzitter van de werkliedenvereniging Patrimonium die nauwe betrekkingen 
onderhield met de ARP. Kater eiste in 1890 kiesrechtuitbreiding. De werklieden waren ten onrechte 
van het kiesrecht en van deelneming aan de politiek verstoken, waardoor de ‘Sociale Quaestie’ steeds 
ernstiger was geworden. Stakingen waren aan de orde van de dag. In de Tweede Kamer pleitten 
antirevolutionairen voor het instellen van Kamers van Arbeid om de arbeiders invloed te geven op de 
politiek. In mei 1891  hield Kuyper op de Deputatenvergadering van de ARP zijn Maranatha-rede, 
waarin hij aandrong op een optreden in ‘beslist christelijk-democratische geest’. Hij toonde zich 
voorstander van een zo ruim mogelijke uitbreiding van het kiesrecht. Niet overal in de 
antirevolutionaire kring werd dit geluid met instemming begroet. Daarin lag een kiem voor 
tweedracht.56 De ARP en Patrimonium organiseerden samen het Eerste Christelijk Sociaal Congres. 
Dit vond plaats op 9 november 1891. Kuyper sprak de gevleugelde woorden: ‘Zij kunnen niet wachten, 
geen dag en geen uur!’ Patrimonium eiste in 1892 opnieuw uitbreiding van het kiesrecht. Het ideaal 
was het huismanskiesrecht uit ‘Ons Program’: kiesrecht voor alle hoofden van huisgezinnen die niet 
op wettelijke gronden van de volle burgerschapsrechten waren uitgesloten.57  
 Het oppositie voeren van Kuyper stond in de context van de nog te geven uitwerking van art. 
80 uit de Grondwet. De progressief-liberale minister J.P.R. Tak van Poortvliet die deel uitmaakte van 
het kabinet-Van Tienhoven (1891-1894) diende daartoe in 1892 zijn kieswetvoorstel in. Buiten de 
Tweede Kamer sprak Kuyper zich uit voor het voorstel-Tak. Hij schreef in de partijkrant De Standaard 
dat hij voorstander was van het bespoedigen van finale kiesrechtuitbreiding.58 Een van de redenen die 
hij daarvoor gaf, was dat de elementen die nog het christelijk beginsel vertegenwoordigden naar 
verhouding veel sterker werden gevonden onder de lagere volksklassen dan onder de hogere. Een 
belangrijk deel van zijn achterban nam betrekkelijk lage maatschappelijke posities in. De 
grondwetherziening van 1887, zo redeneerde Kuyper verder, had het huismanskiesrecht helaas 
onmogelijk gemaakt, maar Tak maakte met zijn voorstel gelukkig een eind aan het ‘mammon’-
kiesrecht, kiesrecht op basis van een financieel criterium. Vooral bracht Tak zijn stelsel dicht bij het 
huismanskiesrecht door zijn toekenning van het kiesrecht aan ieder die zijn gezin kon onderhouden. 
Principieel verzet tegen Taks voorstel achtte Kuyper in elk geval onjuist. Men moest naar zijn mening 
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geen verzet bieden tegen de golfslag van het democratisch element: ‘Die golfslag is veel te machtig 
geworden. Wie er niet op varen wil, verdrinkt er in.’59 Kuyper was voorstander van ‘de democratische 
richting’, die het voorstel-Tak nastreefde. Hij zag dat de kracht van de ARP in ‘het volk achter de 
kiezers’ lag en streefde ernaar dit volk kiesrecht te geven.60 Het voornaamste bezwaar van zijn 
tegenstanders in de partij was dat naar hun mening ‘de democratische richting’ aanstuurde op een 
vorm van volkssoevereiniteit. Dit was een van de beginselen van de Franse Revolutie, dat streed met 
de antirevolutionaire principes. Kuyper voelde volgens de antirevolutionaire geschiedschrijvers J.A. de 
Wilde en C. Smeenk goed aan dat het succes van de antirevolutionairen in de politiek gebaat was bij 
een zeker opportunisme.61 Zij doelden daarmee op het feit dat Kuyper het organische 
gezinshoofdenkiesrecht wilde prijsgeven voor het individualistische mannenkiesrecht omdat hij 
daardoor hoopte meer zetels in de Tweede Kamer te krijgen. 

Tak van Poortvliet gaf met zijn ontwerp een uitwerking aan de beginselen, zoals die door het 
bestuur van de Liberale Unie in 1891 in haar kiesrechtprogramma waren opgenomen. Hij wilde alle 
mannen laten stemmen, die konden voorzien in hun eigen onderhoud en dat van hun gezin. Alleen 
degenen die dat niet konden, sloot hij uit. In de Tweede Kamer vond een jarenlange discussie plaats 
over dit wetsontwerp. De oppositie was hevig. Alle ‘Kamerclubs’ waren verdeeld. De antirevolutionair 
mr. Th. Heemskerk stond achter het kabinetsvoorstel, Lohman echter vond het een ‘legislatief 
wangedrocht’. Een antirevolutionair voorstel het wetsvoorstel te vervolmaken door de mannen die hun 
gezin konden onderhouden aan te duiden met ‘hoofd van het gezin’, was voor de voorstanders van 
het wetsvoorstel-Tak niet aanvaardbaar.62 Het aannemen door de Tweede Kamer van een 
amendement waardoor minder mannen het kiesrecht zouden krijgen dan in het wetsvoorstel, was voor 
Tak reden dit in te trekken. Daarop werd de Kamer ontbonden. Taks wetsvoorstel werd inzet van 
nieuwe verkiezingen.63 De gebeurtenissen deden de liberale partij splijten. Het hoofdbestuur van de 
Liberale Unie plaatste zich achter Tak, waarop de liberalen van de rechtervleugel de Unie uitgingen. 
Zij werden voortaan ‘oud-liberalen’ genoemd. Hun over het land verspreide kiesverenigingen kregen 
pas in 1906 een centraal verband bij de oprichting van de Bond van Vrije Liberalen. De naam ‘oud-
liberalen’ werd vanaf dat moment niet meer gebruikt. Al eerder had zich aan de linkerzijde van de 
Liberale Unie een groep afgesplitst onder de naam Radicale Bond. Bij de oprichting in 1892 nam deze 
de eis van algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen op in zijn program.64  
 Bij de verkiezingen van 1894 speelde de vraag of men liberaal, antirevolutionair of katholiek 
was, een ondergeschikte rol. De vraag waar het op aankwam, was of men pro of contra Tak was.65 
Nadat de stembus had gesproken, bleek het aantal anti-takkianen (56) dat van de takkianen (44) te 
overtreffen. De oud-liberaal jhr. mr. J. Röell werd formateur en vervolgens minister-president van het 
kabinet-Röell (1894-1897). De minister van binnenlandse zaken die het kiesrechtprobleem moest 
oplossen, was de oud-liberaal S. van Houten. Het ontwerp-Van Houten legde scherp de grondwet als 
maatstaf aan. Zijn kieswetvoorstel zocht het in de positieve kenmerken, in tegenstelling tot dat van 
Tak. Naast de belasting die de kiezer betaalde, waren de overige kenmerken: huishuur, loonbedrag, 
pensioen, spaarbankinleg of examen. De bedoeling van de nieuwe kieswet was dat alle geschikte 
burgers het kiesrecht verkregen.66 In de praktijk bleef hiermee het belasting- of censuskiesrecht 
gehandhaafd en werd het uitgebreid met capaciteitskiesrecht, kiesrecht op grond van bekwaamheid. 
Van Houten kreeg zijn wetsvoorstel in beide Kamers erdoor. Op 19 juni 1896 werd het wetsvoorstel 
met 56 tegen 43 aangenomen in de Tweede Kamer en in september 1896 stemde de Eerste Kamer 
met 34 tegen 12 stemmen voor. Van democratische zijde was geprotesteerd tegen de nieuwe wet, 
maar deze was het (bijna) maximaal haalbare gegeven de grondwettelijke bepalingen. De wet bracht 
geen algemeen kiesrecht, maar wel een flinke uitbreiding van het kiesrecht. De weg naar het 
algemeen kiesrecht, zo constateert de geschiedschrijver mr. P.J. Oud, was daarmee ‘voor meer dan 
de helft’ afgelegd, althans wat de mannen betrof. Van Houten was zelf een principieel voorstander van 
kiesrecht voor vrouwen, maar de grondwet verzette er zich uitdrukkelijk tegen.67 
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De antirevolutionairen waren verdeeld geweest over het voorstel-Tak. Partijvoorzitter Kuyper 
had het gesteund maar fractieleider Lohman was ertegen geweest. Zij hadden elkaar in het openbaar 
zelfs fel bestreden. Met grote regelmaat had Kuyper in De Standaard Lohman aangevallen wegens 
diens standpunt.68 Na de verkiezingen van 10 april 1894 maakten beiden deel uit van de Tweede 
Kamerfractie. De gespannen relatie tussen hen werd daar bepaald niet beter door. Het was zelfs tot 
een volledige breuk. De lezingen hierover varieerden. Binnen de fractie waren twee kampen geweest, 
die werden aangeduid als kuyperianen en lohmannianen. De laatsten waren niet alleen afkerig van 
Kuypers democratische neigingen, zij keurden ook zijn straffe leiding af. Zij wensten volgens Oud 
echter geen breuk, maar Kuyper vormde naast de oude club een nieuwe. Volgens Kuypers biograaf 
Koch organiseerden op 21 mei 1894 echter acht van de vijftien antirevolutionaire afgevaardigden, de 
droite, Lohman en zijn medestanders, zich in een aparte club. Hoe het zij, feitelijk werd de 
antirevolutionaire fractie gesplitst, al bleven de leden van beide fracties deel uitmaken van dezelfde 
partijorganisatie.   

Bij de behandeling van het wetsvoorstel-Van Houten bleek Lohman een voorstander te zijn. 
Zijn argument was dat het voorstel in tegenstelling tot dat van Tak niet strijdig was met de Grondwet. 
Principieel was Lohman voorstander van huismanskiesrecht. Kuyper die eerder voorstander was, 
keurde het wetsvoorstel van Van Houten af. Hij vroeg huismanskiesrecht, hoewel hij daarmee niet 
gezegd wilde hebben dat alleen aan gezinshoofden het kiesrecht zou mogen worden toegekend. Maar 
hij zag daarin de erkenning van het huisgezin als de kring, waaruit geheel het volk was opgegroeid en 
waarvan de rechten door het hoofd van het gezin moesten worden verdedigd.69 Hij erkende dat 
zonder grondwetsherziening een dergelijk kiesrecht niet bereikbaar was. Omdat het parlement het 
andere beginsel – dat van het individualistische kiesrecht – had aanvaard, moest men echter eisen 
dat het consequent zou worden doorgevoerd. Dat deed Van Houten niet door ruim de helft van de 
mannelijke bevolking uit te sluiten. 
 

Vrouwenkiesrecht niet langer uitgesloten 
Behalve in Nederland werd ook elders in Europa het debat over het kiesrecht gevoerd. Vooral in 
Frankrijk, Engeland en Duitsland vonden uitgebreide discussies plaats over de principes van het 
kiesrecht en over het gewenste functioneren van het parlement als nationaal vertegenwoordigend 
lichaam.70 Naar de mening van de historicus J.M. Romein verkeerde rond de eeuwwisseling van 1900 
de parlementaire democratie mondiaal in een crisis. Verspreid over de gehele wereld werd het debat 
gevoerd over parlementaire hervorming en het al dan niet wenselijk zijn van algemeen kiesrecht. 
Meestal sloot men vrouwen daarbij van kiesrecht uit.71 

In de Nederlandse politiek ging het om een uiterst gevoelig onderwerp. Diverse kabinetten 
waren er al op gevallen, de Liberale Unie was erdoor gescheurd en het had de antirevolutionairen in 
tweeën gedeeld. Maar niet alleen de liberalen en de antirevolutionairen hadden met afsplitsing en 
nieuwe partijvorming te maken. Het betrof ook de socialisten. De Sociaal-Democratische Bond besloot 
in 1893 dat het socialisme moest worden gevestigd via directe actie buiten het parlement om. Onder 
leiding van de voormalige advocaat mr. P.J. Troelstra werd vervolgens in 1894 een nieuwe partij 
opgericht, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Zij wenste een aantal maatschappelijke 
hervormingen. Algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen maakte daarvan deel uit.72 Troelstra 
werd in 1897 in de Tweede Kamer gekozen. Hij ontpopte zich als ‘een eerste-klas propagandist’ voor 
het algemeen kiesrecht. Tot tweemaal toe diende hij een motie in. Ook al werden de moties 
verworpen, zij kregen een niet onbelangrijk aantal liberale voorstemmers. Ze waren daarmee een 
politiek signaal. De antirevolutionairen en de katholieken, die de rechterzijde vormden, hadden geen 
behoefte aan kiesrechtuitbreiding. Volgens Oud was Kuypers verlangen om samen met de rooms-
katholieken het regeerkasteel te veroveren daaraan ongetwijfeld niet vreemd. Het was geen 
onderwerp waarmee hij bij de kiezers kon scoren. De antirevolutionaire achterban stond evenals de 
rooms-katholieke huiverig tegenover het liberale gedachtengoed.73 Naar de mening van Schokking 
waren de confessionelen ‘welhaast vanzelf’ anti-feministisch en tegenstander van vrouwenkiesrecht.74 
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Twee achtereenvolgende kabinetten lieten het kiesrechtvraagstuk rusten. Dat was het liberale 
kabinet-Pierson (1897-1901), dat op een oud-liberaal na uit vooruitstrevende liberalen bestond, en het 
kabinet-Kuyper (1901-1905). De oppositie ondernam ook onder dit laatste kabinet wel actie. Zowel de 
sociaal-democraten als de nieuw in de Tweede Kamer aanwezige vrijzinnig-democraten dienden een 
voorstel in tot grondwetsherziening om te komen tot algemeen kiesrecht. Deze voorstellen werden niet 
in behandeling genomen.75 Voor de propaganda van het algemeen kiesrecht waren zij evenwel van 
betekenis.76 De nieuw in de Kamer vertegenwoordigde partij, de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) 
was op 17 maart 1901 opgericht na een conflict binnen de Liberale Unie over het kiesrecht. Na een 
scheuring op de rechterzijde (in 1894) had zich een tweede op de linkerzijde gevolgd (de eerste was 
in 1892 geweest). De VDB stelde in zijn beginselverklaring dat hij algemeen kiesrecht wenste met 
gelijkstelling van mannen en vrouwen. De radicalen hadden zich bij de nieuwe politieke partij 
aangesloten, zodat de Radicale Bond was opgeheven.77 De Liberale Unie en de Vrijzinnig-
Democratische Bond sloten in januari 1905 een stembusakkoord over het kiesrecht. De 
confessionelen verloren de verkiezingen, waarna het liberale kabinet-De Meester (1905-1908) 
aantrad.  

Het nieuwe kabinet diende in oktober 1907 een voorstel tot grondwetswijziging in dat het 
zogenoemde blanco-artikel bevatte. Dat het artikel ‘blanco’ was, impliceerde dat de belemmeringen 
voor algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht uit de Grondwet werden verwijderd. Ter linkerzijde 
gaven de oud-liberalen te kennen dat zij er niet van gediend waren. Bij rechts viel zeker niet op steun 
te rekenen. De antirevolutionairen riepen in oktober 1907 een speciale Deputatenvergadering bijeen, 
die uitsprak ‘dat de opneming in artikel 80 der Grondwet van een blanco formule niet kan worden 
aanvaard’. Zij verzette zich bovendien ‘uit beginsel’ tegen algemeen kiesrecht en bleef bij haar 
overtuiging dat de grondslag van het kiesrecht ‘niet mag zijn individualistisch, maar moet zijn 
organisch’. De katholieken waren verdeeld. Hun bond van kiesverenigingen had in 1906 een 
commissie benoemd om het vraagstuk te onderzoeken. Op 26 oktober 1907 bracht deze haar rapport 
uit. Een minderheid was voor gezinshoofdenkiesrecht, een andere wilde dit aangevuld zien met een 
capaciteiten- en een censuskiesrecht voor niet-huislieden en een derde minderheid was voor 
algemeen kiesrecht. Van een blanco-artikel wilde geen lid van de commissie weten.78 

De Staten-Generaal kwam niet meer toe aan de behandeling van het wetsvoorstel, omdat het 
kabinet in februari 1908 om heel andere redenen aftrad. De Memorie van toelichting bevatte echter 
passages, die duidelijk maakten welke vooruitgang de beweging voor algemeen kiesrecht had 
geboekt sinds de dagen van de strijd om de ontwerp-kieswetten van Tak en Van Houten:  
 

Naar de meening der Regeering hebben ook zij, die de tijden voor een meer of minder 
uitgebreid vrouwenkiesrecht nog niet rijp achten, zich te verzoenen met het denkbeeld om, 
mocht de rechtsovertuiging van het Nederlandsche volk zich gewijzigd hebben, hare uitspraak 
niet bij voorbaat met onmacht te slaan.79 

 
Het kabinet sloot de mogelijkheid van vrouwenkiesrecht niet langer uit, bepalend was de overtuiging 
van het Nederlandse volk. Als de tijd er rijp voor was, moest het worden ingevoerd. De vraag was hoe 
lang dit nog ging duren. 

Een van de eerste daden van het rechtse kabinet-Heemskerk (1908-1909) onder leiding van 
de antirevolutionair Th. Heemskerk was de intrekking van de voorstellen tot grondwetsherziening van 
het vorige kabinet. Het blanco-artikel was daarmee van de baan.80 Na de verkiezingen in 1909 werd 
Heemskerk opnieuw kabinetsleider (1909-1913). In februari 1913 diende hij herzieningsvoorstellen 
van de Grondwet in. Deze waren vooral van belang voor het kiesrecht en het onderwijs. Het kiesrecht 
wilde het kabinet toekennen aan hoofden van gezinnen en aan diegenen die ‘zonder aan het hoofd 
van een gezin te staan als zelfstandig persoon in de maatschappij optreden’. Daarbij dacht zij echter 
uitsluitend aan mannen. Van vrouwenkiesrecht was het kabinet afkerig. Heemskerk hield artikel 80 
vaag. Het kabinet stelde namelijk:  
 

                                                            
75 Handelingen Tweede Kamer 1902-1903, bijlagen nr. 32 en 208; 1903-1904, nr. 40 en 41; 1904-1905, nr. 32 en 
33. 
76 N. Japikse, Staatkundige geschiedenis van Nederland van 1887-1917, 272-273; P.J. Oud, Honderd jaren, 190. 
77 P.J. Oud, Honderd jaren, 175-176; K.E. van der Mandele, Het liberalisme in Nederland, 136-139. 
78 Rapport omtrent het kiesrechtvraagstuk, uitgebracht aan den Alg. Bond van R.K. Kiesvereenigingen in 
Nederland ; P.J. Oud, Honderd jaren, 190-193. 
79 N. Japikse, Staatkundige geschiedenis van Nederland van 1887-1917, 287. 
80 P.J. Oud, Honderd jaren, 199. 



24 
 

Vermits het gezin is de kern der maatschappij, moet derhalve in de eerste plaats aan de 
hoofden van gezinnen het kiesrecht worden toegekend. (…) Wie echter, ofschoon lid van een 
gezin, of, geheel staande buiten elk gezinsverband, in de maatschappij eene zelfstandige 
plaats inneemt, behoort, in denzelfden gedachtengang, ook tot het kiesrecht te worden 
geroepen. Bij een en ander heeft de Regeering alleen mannen, geen vrouwen, op het oog.81  

 
In het land won de actie voor algemeen kiesrecht, zoals Oud dit uitdrukt, ‘zienderogen’ veld. Daarbij 
gingen de vrouwen zich steeds meer roeren. Vrijzinnig-democraten en sociaal-democraten 
organiseerden onafhankelijk van elkaar adresbewegingen voor algemeen kiesrecht voor mannen en 
vrouwen. In 1911 wilden de sociaal-democraten op de derde dinsdag van september een petitie 
overhandigen aan de minister-president. Heemskerk weigerde deze in ontvangst te nemen. De dag 
daarop voerde de Tweede Kamer over de kwestie een fel debat. Mr. H. Goeman Borgesius, de 
voorzitter van de fractie van de Liberale Unie, diende een motie in die de wenselijkheid uitsprak van 
de invoering van algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging. Deze kreeg de stemmen van 
de gehele linkerzijde, uitgezonderd de conservatieve vrij-liberalen, en van een christelijk-historische 
afgevaardigde.82  
 Het kabinet zag zijn voorstel voor herziening van de grondwet niet behandeld door de Tweede 
Kamer doordat in juni 1913 de verkiezingen de linkerzijde van de Kamer aan een meerderheid 
hielpen, waarop het zijn ontslag nam. Links was weer aan zet. Van belang daarbij was dat in het 
liberale kamp in 1912 een samenwerking tot stand was gekomen tussen de drie liberale partijen. Zij 
hadden gezamenlijk het ‘concentratie-manifest’ opgesteld met het oog op de verkiezingen. Zij wensten 
algemeen kiesrecht voor mannen en evenredige vertegenwoordiging (in plaats van het 
districtenstelsel). De gelegenheid moest bovendien worden geopend aan de vrouw het kiesrecht te 
verlenen en de verhinderingen voor haar verkiesbaarheid moesten worden weggenomen. De uitslag 
van de verkiezingen impliceerde dat er een kamermeerderheid was om algemeen kiesrecht te 
realiseren. Hij was ook een signaal hoe de mening over algemeen kiesrecht onder de Nederlandse 
bevolking was gewijzigd. In 1894 verloren de Takkianen die streefden naar algemeen 
mannenkiesrecht. In 1913 was er een meerderheid voor algemeen m/v-kiesrecht. De samenleving 
was aanzienlijk opgeschoven.83 

Buiten het parlement gaf de rooms-katholiek mr. dr. A.A.H. Struycken zijn visie. Hij was een 
vooraanstaand staatsrechtgeleerde, vanaf 1906 hoogleraar, vanaf 1914 lid van de Raad van State, 
auteur van Grondwetsherziening, theorie en praktijk, beschouwingen over staatsrecht en staatskunde 
(1913). Hij betoogde dat pas sinds de grondwet van de Verenigde Staten, de in 1776 opgestelde 
Declaration of Independence er grondwetten in de moderne zin waren. Daarvóór hadden de volken 
een constitutie van een geheel ander karakter. De grondslagen van het staatsleven waren neergelegd 
in bepaalde gezagsrechten van bepaalde personen, families, corporaties, door herkomst en gewoonte 
aangewezen. Deze constitutievorm was door de moderne constitutiegedachte overwonnen, daarin lag 
historisch haar grote waarde. Het was de gedachte van de volkssoevereiniteit en van het 
maatschappelijk verdrag, die tot de ontwikkeling van de moderne constitutie had geleid: niet het 
historisch gewordene, hoezeer ook als verkregen recht vereerd, kon titel (= rechtsgrond) zijn van 
gezag van mens over mens. De enig ware gezagstitel was de overeenkomst van alle volksgenoten, 
van nature vrij en gelijk, waarin zij vrijwillig een staat vestigden en de gezagsdragers aanwezen. 
Alleen het soevereine volk was gerechtigd in de organisatie van de staat verandering te brengen. Dit 
was de drang van eeuwen naar de erkenning van de algemene waarde van de menselijke 
persoonlijkheid tegenover de overschatting van de meestal door list, bedrog en machtsmisbruik 
gevormde en gehandhaafde resultaten van de historische ontwikkeling. Struycken: ‘De vrije 
wilsbepaling van den mensch, die tot nu toe in het staatsleven tegenover de verkregen rechten van 
enkelen  alle waarde had verloren, eischte hare natuurlijke rechten op.’84 Als confessioneel 
accepteerde hij dus algemeen kiesrecht. De burger kwam het kiesrecht van nature toe. 
 
 
  

                                                            
81 J.B. Kan, Handelingen over de Herziening der Grondwet I, 183. 
82 P.J. Oud, Honderd jaren, 205-207. De vanaf 1909 in het parlement vertegenwoordigde Christelijk-Historische 
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Twee andere partijen hadden zich daarbij gevoegd. 
83 N. Japikse, Staatkundige geschiedenis van Nederland van 1887-1917, 376-377, 382-389; P.J. Oud, Honderd 
jaren, 208. 
84 A.A.H. Struycken, ‘De elementen van ons staatsleven, de grondwet’, 33-35. 
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De strijd van vrouwen voor kiesrecht 
 
Naast mannen streden ook vrouwen voor algemeen kiesrecht. Dat gebeurde al in de zeventiende 
eeuw in Engeland. Een stroming binnen het Engelse Calvinisme werd in die tijd gevormd door de  
Levellers, hun naam betekende letterlijk: gelijkmakers. Mensen waren in hun visie allemaal aan elkaar 
gelijk en niemand had het recht te heersen over anderen. In deze beweging waren ook vrouwen 
actief. De vrouwen manifesteerden zich nadrukkelijk naast de mannen. In de onrustige jaren 1640 
gingen vrouwen meermalen over tot het aanbieden van een petitie met de eis van gelijke rechten voor 
de vrouw. Zij wilden dezelfde burgerschapsrechten als de man. De eerste keer dat zij een petitie 
aanboden, in 1642, rechtvaardigden zij hun gedrag met het argument dat het hun plicht was 
tegenover God: Christus had voor hen net zo veel geleden, man en vrouw waren voor God gelijk. 
Tijdens de Putney Debates bleek opnieuw dat vrouwen beseften dat zij als vrije mensen het recht 
hadden politieke eisen te stellen. In 1649 boden zij een petitie aan ondertekend door 10.000 vrouwen. 
Dat was naar hun mening niet onwettig: 
 

We are not able to keep in our compass, to be bounded in the custom of our Sex (…) 
considering that we have an equal share and interest with men in the Commonwealth.85 

 
De vrouwen waren van mening dat zij een gelijk deel in en gelijk belang met de mannen hadden bij 
het bewind van Cromwell.  

In Frankrijk gingen vrouwen zo’n honderdvijftig jaar later tegen een andere achtergrond 
kiesrecht eisen. Zij waren, gestimuleerd door de ideeën van de Verlichting, gaan deelnemen aan het 
intellectuele leven. Een groeiend aantal van hen ging schrijven en publiceren, vaak onder een 
mannelijk pseudoniem.86 De nadruk die de Verlichting legde op gelijkheid, stimuleerde reflectie op de 
verschillen van mannen en vrouwen. In het kader van de revolutie kondigde de Assemblée Nationale 
op 26 augustus 1789 de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen af.87 In deze verklaring ging 
het om de rechten van de man. Teleurstelling over deze gender-specifieke interpretatie bracht Olympe 
de Gouges ertoe in 1791 de Déclaration de la femme et de la citoyenne op te stellen. Alle 
burgeressen moesten, evenals alle burgers, persoonlijk of door haar gekozen vertegenwoordigers, 
aan het proces van wetgeving kunnen deelnemen. Op basis van de gedachte van complementariteit 
verbond De Gouges de privé-belangen van vrouwen met hun publieke (nationale) status en hun 
belangen met die van mannen. Zij benadrukte de natie als een gemeenschap van mannen en 
vrouwen. De toenmalige leiders, onder wie Robespierre, wezen haar eis af. Zij achtten de vrouw 
ongeschikt en onbekwaam voor het kiesrecht. Vrouwenkiesrecht druiste naar hun mening in tegen de 
eerbaarheid van de vrouw.88 De eisen van vrouwen om gelijkheid in het nationale domein en om 
activiteit in het openbaar bracht een tegenbeweging teweeg. In 1793 werd de politieke activiteit van 
vrouwen officieel en wettelijk onderdrukt. Politieke participatie van vrouwen werd buiten de wet 
verklaard. De vrouwen werden teruggestuurd naar hun huizen, beroofd van zowel formele als 
informele politieke rechten. De terechtstelling op 3 november 1793 van De Gouges werd uitgevoerd 
door een republikeins bewind dat geloofde dat sociale orde ‘het resultaat [was] van het verschil dat 
bestaat tussen mannen en vrouwen’.89  

De uitsluiting van vrouwen van het publieke domein werd gebaseerd op ideeën van 
vaderlandsliefde. De Jacobijnen schetsten de sociaal acceptabele rollen van vrouwen in termen die 
Rousseau had voorgestaan als de vrouwen van patriotten en de moeders van burgers.90 De visie op 
de wereld die werd bevolkt door twee seksen, werd tijdens de periode van de Franse Revolutie 
bevestigd in de constitutie. De ideeën over het man/vrouw-onderscheid werden verbonden met de 
kwestie van het burgerschap. In de ogen van de revolutionaire overheden was het duidelijk dat de 
rechten van burgers om deel te nemen aan het politieke debat en om te stemmen alleen waren 
bedoeld voor mannen. Politiek was een mannenzaak. Vrouwen behoorden zich te wijden aan de 
private sfeer van gezin en huis. Vrouwelijke politieke activiteit zou het gezinsleven ondermijnen. 
Tegelijkertijd lag in de Franse Revolutie de kiem van het feminisme.91 Enkele vrouwen en mannen 

                                                            
85 Petitie 23 april 1649, aangehaald door E.A. MacArthur, ‘Women Petitioners and the Long Parliament’, 707. 
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87 D.F. Scheltens, Mens en mensenrechten, 18. 
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89 Deze uitspraak is afkomstig uit een toespraak van de Jacobijn Amar in oktober 1793, geciteerd in W.H. Sewell 
Jr., ‘Le citoyen/la citoyenne: activity, passivity, and the revolutionary concept of citizenship’, 119. 
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91 B. Caine en G. Sluga, Gendering European history, 8. 
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vertolkten hun bewustzijn van het geconstrueerde karakter van de aan vrouwen opgelegde 
belemmeringen. In pamfletten, tijdschriften, redevoeringen en verklaringen benadrukten zij dat de 
positie van de vrouw ook anders kon worden uitgelegd. Juist ten aanzien van voor de mens wezenlijke 
kenmerken, zoals de ziel en de ratio, waren er geen verschillen tussen man en vrouw. De biologische 
verschillen konden niet rechtvaardigen dat vrouwen de mogelijkheid werd ontnomen uit hun 
onmondigheid te treden en dat zij hun bestemming uitsluitend mochten zoeken in hun gezin. Het 
dominante achttiende-eeuwse vrouwbeeld dat berustte op de vermeende natuur van de vrouw werd 
echter tevergeefs bestreden.92 

Dat was mede toe te schrijven aan de uitzonderlijke populariteit van Emile ou l’éducation van 
de verlichtingsfilosoof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) in Frankrijk en elders in Europa, vooral in 
Engeland en de Duitse staten. De ideeën van Rousseau waren buitengewoon invloedrijk in Europa op 
de wetgeving. In Engeland konden vrouwen geen eigen bezit hebben, zij waren zelf het bezit van hun 
echtgenoten. Dit verzekerde de bescherming van vrouwen. In de nasleep van de Franse Revolutie 
werden vrouwen volledig ondergeschikt gemaakt aan hun echtgenoten. De Code Napoléon gaf het 
juridisch raamwerk voor vrouwen in Frankrijk en alle landen die door Napoleon werden veroverd, 
waaronder Nederland.93 De toepassing ervan kon tot gevolg hebben dat de positie van de vrouwen 
verslechterde.94 Voor schrijvers zo divers als Auguste Comte (1798-1857), Jules Michelet (1798-1874) 
en Victor Hugo (1802-1885) voorzag het gezin in de basis voor de oplossing van sociaal conflict 
tussen de klassen en de sexen.95 In Engeland, Duitsland en Italië stond het gezin eveneens hoog in 
aanzien. De nadruk op het gezin versterkte de sexuele hiërarchie en de moederlijke rol van vrouwen.96 
In de late achttiende en in de negentiende eeuw was de patriarchale familie de gemeenschappelijke 
grondslag in het Europese denken. Hierop werden onderscheiden politieke filosofieën van de staat en 
politiek burgerschap en van strategieën om te regeren uitgewerkt.97 De vrouw werd vereerd als vrouw. 
Deze verering gold vooral twee vrouwengestalten: de ongerepte maagd en de echtgenote/moeder. Dit 
stond de maatschappelijke bevrijding van de vrouw onmiskenbaar in de weg. De man had van de 
vrouw een afgodsbeeld gemaakt onder een stolp. De vrouwenemancipatie richtte zich tegen de 
tirannie die dit afgodsbeeld uitoefende.98 

In de tweede helft van de negentiende eeuw gingen steeds meer vrouwen buitenshuis 
werken. Aan het eind van deze eeuw volgden een nog gering, maar groeiend, aantal jonge vrouwen 
een beroeps- of universitaire opleiding om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Europa 
volgde de Verenigde Staten. Vrouwen gingen als gevolg van deze ontwikkeling steeds meer als 
zelfstandige personen optreden in het maatschappelijk verkeer. Vrouwenkiesrecht werd daardoor 
minder onnatuurlijk. De vrouwenemancipatiebeweging begon zich te manifesteren. Zij werd 
gestimuleerd vanuit het liberale gedachtengoed. De radicale stroming erbinnen, het feminisme, kwam 
direct voort uit de liberale gedachtenwereld. Zij werd sterk beïnvloed door John Stuart Mill die in 1869 
zijn werk over de onderwerping van de vrouw – Subjection of Women – publiceerde. Dit boek werd 
vertaald en uitgebreid gelezen door Europa heen. Het oefende grote invloed uit, ook in Nederland. Mill 
was er voorstander van dat liberale principes werden uitgebreid tot vrouwen. Het was volgens hem 
wenselijk de vrouw gelijke mogelijkheden te bieden in opvoeding en onderwijs en door alle beroepen 
voor haar open te stellen. Het was in overeenstemming met zijn visie op de gelijkheid van man en 
vrouw aan de vrouw het actief en passief kiesrecht toe te kennen.99  
 

Gelijk recht voor allen 
In deze Europese ontwikkeling paste dat in 1870 Geesje Feddes de aanspraak op vrouwenkiesrecht 
onder woorden bracht met haar brochure Gelijk recht voor allen. De brochure verscheen anoniem, 
geschreven door ‘eene vrouw’, te Leeuwarden. Haar stelling was dat de vrouw politiek niet langer 
onmondig moest zijn. Vrouwen hadden evenals mannen belang bij de publieke zaak. Zij waren even 
sterk betrokken bij de staatsuitgaven voor het algemeen belang en bij besluiten over het onderwijs 
aan hun kinderen.100 De brochure markeerde het begin van de Nederlandse vrouwenbeweging. 
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Daarbinnen ontwikkelden zich diverse stromingen. Een ervan had een individualistische, radicale 
oorsprong en was feministisch van aard. De zelfstandigheid van de vrouw stond voor deze stroming 
voorop. Zij was gericht op de verovering van dezelfde rechten voor de vrouw als voor de man, in het 
bijzonder betrof dit het recht op opleiding, het recht op werk en het kiesrecht. Vertegenwoordigers van 
deze stroming waren Betsy Perk en Mina Kruseman die in 1872 een fel bekritiseerde tournee hielden 
met lezingen over de positie van de vrouw. Fel bekritiseerd werd deze rondreis zowel vanwege het feit 
dat vrouwen in het openbaar durfden te spreken als om wat zij zeiden. Volgens deze feministes waren 
vrouwen even goed als mannen in staat te stemmen en als volksvertegenwoordiger op te treden. Het 
kiesrecht zou vrouwen het volle genot van het staatsburgerschap geven.101 

Het jaar daarvoor had Aletta Jacobs zich op 20 april 1871 met speciale toestemming van 
minister J.R. Thorbecke ingeschreven als studente geneeskunde aan de Groningse universiteit. Zij 
was de eerste vrouwelijke student aan een Nederlandse universitaire instelling. In 1878 studeerde zij 
af als eerste vrouwelijke arts en in 1879 promoveerde zij.102 In de verkiezingstijd van 1883 diende 
Jacobs bij het gemeentebestuur van Amsterdam het verzoek in haar op de kiezerslijst te plaatsen, 
zodat zij haar stem zou kunnen uitbrengen. Volgens haar voldeed zij aan alle wettelijke vereisten. Het 
gemeentebestuur weigerde echter aan haar verzoek te voldoen. Dr. Jacobs vocht dit besluit aan tot 
aan de Hoge Raad toe, die haar in het ongelijk stelde. Hoewel de grondwet het kiesrecht aan 
meerderjarige Nederlanders met een bepaald inkomen toekende, stelde de Hoge Raad dat 
‘Nederlander en ingezetenen alleen slaat op de mannen, anders ware dit afzonderlijk vermeld’. Dit 
rechtscollege overwoog dat  
 

de rechtbank (…) terecht heeft beslist, dat het ten enemale onaannemelijk is, dat het in de 
bedoeling van de Nederlandsche wetgever bij de herziening der Grondwet in 1848 zoude 
hebben gelegen, om, in afwijking van destijds bestaande toestanden en geldende beginselen 
van Staatsrecht, het stemrecht aan vrouwen toe te kennen; dat toch, ware deze uitbreiding 
van het kiesrecht door de wetgever beoogd, dit allergewichtigst beginsel ongetwijfeld in 
duidelijke en ondubbelzinnige termen in de Grondwet en diensvolgens in de Kieswet van 1850 
zoude zijn uitgesproken, wat echter niet is geschied.  

 
De Hoge Raad was van mening dat de grondwetgever in 1848 niet had bedoeld dat ook de vrouw 
stemrecht kreeg, anders had zij dit wel expliciet vermeld. De rechtbank en het gemeentebestuur 
hadden dus terecht aangenomen dat Jacobs als vrouw niet het recht toekwam kiezer te zijn.103 Deze 
uitspraak was een stimulans voor de vrouwenbeweging in haar streven naar vrouwenkiesrecht. De 
vrouwen hadden tot dan toe nul op het rekest gekregen bij zowel de rechter als de wetgever. Zij lieten 
het er niet bij zitten. In 1894 richtte Wilhelmina Drucker de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht op. In 
1903 werd Aletta Jacobs hiervan presidente. Zij formuleerde het doel aldus: 
 

Vrouwenkiesrecht is de kern van de gehele vrouwenbeweging, want het is niet alleen een 
doel, n.l. de vrouw te verheffen uit haar politieke onmondigheid, maar evenzeer een middel, 
om de onrechtvaardigheden, waarvan de wetten jegens de vrouwen krioelen, weg te nemen 
en om dergelijke onbillijkheden in de toekomstige wetten te voorkomen. 

 
Deze vereniging streed voor de gelijkstelling van de vrouw met de man: ‘geen sekseslagboom bij de 
stembus’, zoals Jacobs het uitdrukte. De kiesrechteis liet het merendeel van de protestantse en 
katholieke vrouwen onverschillig, voor zover zij er althans geen uitgesproken tegenstandster van 
waren.104 Vooral liberale en socialistische vrouwen voerden de strijd voor de verovering van het 
vrouwenkiesrecht.105 Zij hadden daarbij mede de liberale en socialistische mannen te overtuigen van 
de juistheid van hun standpunt. De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht wist langzaam enkele niet-
confessionele partijen voor haar standpunt te winnen. Maar ook christenvrouwen streden voor 
vrouwenkiesrecht, zij het met een andere motivering. Het ging hen niet primair om het recht als 
staatsburger. 
 
 

                                                            
101 M. Braun, De prijs van de liefde, 235. 
102 I. de Wilde, ‘Aletta Henriëtte Jacobs’. 
103 J.C. Schokking, De vrouw in de Nederlandse politiek, 24. De expliciete uitsluiting van de vrouw van het 
kiesrecht kwam in 1887 alsnog in de Grondwet. 
104 J.C. Schokking, De vrouw in de Nederlandse politiek, 26-27. 
105 J.C. Schokking, De vrouw in de Nederlandse politiek, 24. 
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De strijd van christenvrouwen voor kiesrecht 
 
De oorsprong van wat wel werd genoemd het ‘christelijk feminisme’ lag in het begin van de 
negentiende eeuw. Reeds in 1829 ijverde Betsy Groen van Prinsterer-van der Hoop, de echtgenote 
van de antirevolutionaire leider, samen met haar vriendin C.C. de Clercq-Boissevain voor een 
naaischool voor, zoals men dat noemde, ‘behoeftige’ meisjes. Omstreeks 1840 vingen zij en enige 
andere dames uit de kring van het Réveil in Den Haag, onder wie Marianne van Hogendorp-van 
Hogendorp, hun armenbezoeken in de achterbuurten aan, iets dat in die tijd uitzonderlijk was. 
Marianne van Hogendorp stichtte in 1847 de Vrienden der Armen, een vereniging die behoeftigen 
hielp zichzelf te helpen. Haar dochters Marianne Klerck-van Hogendorp en Anna van Hogendorp 
zetten haar werk voort. Bij haar bezoek aan Den Haag in 1883 overtuigde Josephine Butler, die in 
Groot-Brittannië de voor vrouwen discriminerende zedelijkheidswetgeving bestreed, hen van de 
noodzaak dat vrouwen bij de prostitutiekwestie betrokken raakten. De voor prostituees vernederende 
reglementering moesten zij zien afgeschaft te krijgen. De zusters Van Hogendorp richtten de 
Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn (NVVZB) op. Zij waren met 
de historica Johanna Naber verantwoordelijk voor een feministische wending in de NVVZB gedurende 
het laatste decennium van de negentiende eeuw. Het werkterrein breidde zich uit tot zaken als het 
verbod op onderzoek naar het vaderschap, kinderbescherming, vrouwenarbeid en vrouwenkiesrecht. 
Anna van Hogendorp had in 1883 verklaard: 
 

De vrouw is voorzeker niet geroepen om te treden op het gebied der wetgeving of der 
rechtspleging, maar het komt ook niet in ons op, zoo iets te vragen. Indien wij zoo iets 
beproefden, dan zoude dit weinig pleiten voor ons vrouwelijk gevoel en voor onze 
verstandelijke ontwikkeling. 

 
In 1887 was zij van mening veranderd. Zij vroeg volledige rechtsgelijkheid voor vrouwen, op het 
gebied van de huwelijkswetgeving, de ouderlijke macht en de politiek. Bij de oprichting in 1894 van de 
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht door Mina Drucker behoorden de zusters Van Hogendorp tot de 
eerste leden. 

Anna van Hogendorp hield de christenvrouwen voor dat vrouwenkiesrecht niet met het 
christendom in strijd was en betoogde dat hun wensen en idealen meer kans van slagen zouden 
hebben als zij over het kiesrecht beschikten. Op de tweede algemene ledenvergadering van de in 
1898 gevormde Nationale Vrouwenraad van Nederland, waarvan haar zuster de eerste voorzitster 
was en waarin zij de NVVZB vertegenwoordigde, sprak Van Hogendorp over 'het belang van de strijd 
tegen de ontucht bij de verkrijging van kiesbevoegdheid door vrouwen'. Zij sprak haar twijfel uit over 
de effectiviteit van de publieke en propagandistische acties van de NVVZB: 'Hoeveel groter zou onze 
kracht zijn, indien wij rechtstreekschen invloed konden uitoefenen op de volksvertegenwoordiging, (…) 
indien vrouwen daar zelf zitting konden nemen, en haar wenschen, haar inzichten, haar overtuiging in 
de weegschaal konden leggen!' Binnen de NVVZB vond begin 1908 een heftige discussie plaats of de 
bond moest deelnemen aan het Internationaal Congres voor Vrouwenkiesrecht dat in juni in het 
Amsterdamse Concertgebouw zou plaatsvinden. De uitkomst was dat Van Hogendorp - die Nederland 
in 1904 bij de Internationale Vrouwenraad vertegenwoordigd had - daar sprak over vrouwenkiesrecht 
vanuit christelijk oogpunt.106 
 Op dit congres zei Van Hogendorp dat het ‘Staatslichaam’ slechts een groot huisgezin was. 
Een vrouw en moeder regeerde met haar man haar eigen huis. De wetten van een land regelden de 
onderlinge verhoudingen van zijn bewoners, evenals huishoudelijke wetten de verhouding regelden 
tussen de verschillende leden van het gezin. De lijn liep onafgebroken door. Als de vrouwen dit 
inzagen, dan kon er geen enkele reden bestaan waarom een vrouw niet deel zou nemen aan het 
politieke leven van haar volk. Van Hogendorp: ‘Integendeel! De gemeenschap kan er alleen bij 
winnen, wanneer ook de vrouwen het algemeen welzijn helpen bevorderen.’ Zij wees op Josephine 
Butler en andere vrouwen: ‘Geheele terreinen van de maatschappij zijn door deze vrouwen verbeterd. 
En zoo zal het ook zijn, wanneer ons het stemrecht gegeven wordt.’107 

In het eerste decennium van de nieuwe eeuw vond consolidatie van de vrouwenbeweging 
plaats. Het aantal vrouwen in openbare functies, dat studeerde en dat doceerde in het onderwijs bleef 
gestaag toenemen. Hun burgerlijke rechten werden uitgebreid en hier en daar werd telkens weer een 

                                                            
106 Nationale Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, Vrouwenkiesrecht van christelijk standpunt, 29-34; J.W.A. 
Naber, ‘Het levenswerk van Anna van Hogendorp’. 
107 Nationale Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, Vrouwenkiesrecht van christelijk standpunt, 29-34. 
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barrière opgeruimd. De vrouw bewoog zich steeds vrijer in gezelschap en het openbare leven.108 
Daarvan getuigde het congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht van 15 tot 20 juni 1908 te 
Amsterdam. Een specifieke bijeenkomst behandelde het vrouwenkiesrecht van christelijk standpunt. 
Een voorwoord in de gelijknamige publicatie Vrouwenkiesrecht van christelijk standpunt was van dr. 
Aletta H. Jacobs, de presidente. De publicatie was de bundeling van de gehouden inleidingen. 
 

‘Gods wil op aarde’ 
De uit Denemarken afkomstige Johanna Blauenfeldt was zich ervan bewust dat veel gelovige vrouwen 
vijandig stonden tegenover de vrouwenbeweging, omdat zij meenden dat het vrouwenkiesrecht in 
strijd was met het Woord Gods. Zij wees daartegenover op Genesis 2:18: ‘Ik zal hem eene hulpe 
geven, die hem gelijkwaardig zij.’ Blauenfeldt: ‘Ja, dat kan wel zijn, zegt gij, maar dan hebben wij 1 
Cor. 14, 34e vers: “Laat uwe vrouwen zwijgen in de Gemeente”. Maar gij begrijpt toch dat hiermede 
niet kiesrecht bedoeld wordt! Stembureau en Kerk zijn niet hetzelfde. (…) De vrouwenkwestie, alsook 
het Vrouwenkiesrecht is niet tegen Gods Woord, maar in juiste overeenstemming daarmee. God heeft 
den mensch, Man en Vrouw de aarde gegeven. Eerst als zij beiden als Man en Vrouw hun rechten en 
plichten vervullen en samen trachten Gods wil op aarde in alle opzichten te vervullen, dan pas 
geschiedt “Gods wil op aarde als in den Hemel”.’ Daarom had de zaak van de vrouwenbeweging de 
christenvrouwen nodig. Zij wees er daarbij op hoe internationaal vele vrouwen werden mishandeld en 
onderdrukt. Daar moest tegen gestreden worden.109 

De tentoonstelling ‘De vrouw 1813-1913’ die van 2 mei tot 30 september 1913 werd 
gehouden, toonde aan dat de vrouwen in 1913 heel wat meer te bieden hadden dan in 1898 toen de 
vorige tentoonstelling, de eerste, werd gehouden. Toen waren er drie academisch afgestudeerde 
vrouwen. In 1913 ging het om: 98 artsen, 45 juristen, 29 doctores in de letteren, 25 
natuurwetenschappers, 20 ingenieurs, 66 apothekeressen en een honderdtal afgestudeerden van de 
School voor Maatschappelijk Werk. Een nieuwe generatie vrouwen had zich aangediend: jonge, 
zelfstandige, zelfbewuste vrouwen, die in allerlei beroepen en bedrijven begonnen door te dringen en 
die aan de tentoonstelling de steun van haar zakelijk en deskundig inzicht konden geven. Een grote 
plaats werd ingeruimd voor het vrouwenkiesrecht.110 

In de laatste fase van de strijd om het vrouwenkiesrecht verscheen een studie van de 
hervormde Johanna Breevoort (pseudoniem van Maria Gerarda Bakhoven-Michels (1869-1954)). Het 
‘woord vooraf’ was geschreven door haar predikant R. Zijlstra van Rotterdam-Delfshaven. Hij schreef 
dat Johanna zich al sinds 1902 met het grote vraagstuk van de christelijke vrouwenbeweging had 
beziggehouden. Hij had waardering voor haar tere godsvrucht en ongeveinsd belijden van het geloof. 
Breevoort besprak de positie van de vrouw vanaf de Grieken tot de tijd waarin zij leefde. Zij stelde dat 
Jezus tijdens zijn leven de paradijsorde in de kiem herstelde: de vrouw in waarde gelijk aan de man. 
Het hulpe zijn van de vrouw sloot alle onderdanigheid buiten. God zelf noemde zich de Hulpe, de 
Machtige Jacob. Wie hielp, bezat iets, geestelijk of lichamelijk, wat de ander niet bezat. Het vaststellen 
van de onderdanigheid van de vrouw uit de scheppingsordinantie was in strijd met heel de gedachte 
van God over de vrouw in de Heilige Schrift. 
 Calvijn had de hoge gedachte geponeerd dat God met de mens rechtstreeks gemeenschap 
uitoefende door de Heilige Geest, ongeacht iemands maatschappelijke positie. Het logisch gevolg van 
Calvijns leer kon niet anders zijn dan dat ook de vrouw, als geschapen naar Gods beeld, haar volle 
mensenrechten hernam. De man mocht strijden tegen de vloek die hem trof door machines uit te 
denken die zijn arbeid verlichtten. De vrouw mocht ook persoonlijk wettig strijden tegen de vloek die 
haar geslacht trof. Breevoort had ernstige bezwaren tegen het klassieke gereformeerde 
huwelijksformulier. Het duwde de vrouw voor vele eeuwen naar beneden, al was het niet zo bedoeld. 
In het formulier stond: ‘Hij zal over u heerschappij hebben’. Maar als de man zich tegen de vloek 
mocht verweren, dan mocht de vrouw dat evenzeer.111 
 Het Evangelie zegde ook de vrouw de vrijheid der kinderen Gods toe. Zij mocht haar rechten 
opeisen als mens. Breevoort:  
 

                                                            
108 J. M. Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen, 802. 
109 Nationale Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, Vrouwenkiesrecht van christelijk standpunt, 5-15. 
110 C.M. Meijers, ‘Intree in de maatschappij’, 147, 151. 
111 J. Breevoort doelde op Genesis 3: 16-17 (Nieuwe Bijbelvertaling): ‘Tegen de vrouw zei hij (= God, HP): ‘Je 
zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je 
heersen.’ Tegen de mens (= de man, HP) zei hij: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je 
had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang.’ 
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Noem dit streven niet al te spoedig eene rampzalige vrucht der Fransche Revolutie. Niet de 
Revolutie, maar Christus heeft de vrouw vrijgemaakt van den vloek der Wet. 

 
Het juiste inzicht had tot nu toe ontbroken. Als voorbeeld noemde zij de slavernij. Met hoeveel 
logische en bijbelse argumenten was die verdedigd. De man kon niet zonder de vrouw, op geen enkel 
gebied, noch in het gezinsleven, noch op het publiek terrein. God schiep man en vrouw samen, de 
man meest aan de buitenkant van het leven, de vrouw vanzelf (door het moederschap) meest aan de 
binnenkant, maar niet uitsluitend. De vrijmaking van de vrouw hield in: vrouwen als artsen, predikers, 
advocaten, hoofdambtenaren, notarissen en griffiers bij de rechtbank, naast het passieve het actieve 
kiesrecht en toegang tot onderwijs. De vrouw vond overal een plaats.112 

Het tegengeluid ontbrak niet. De rooms-katholieke J.M. Sterck-Poot schreef enige 
krantenartikelen die zij liet herdrukken. Het doel was aan te tonen dat de Vereeniging voor 
Vrouwenkiesrecht en andere ‘heftige ijveraarsters’ bij vele vrouwen verzet uitlokten door de meningen 
die zij propageerden. Vooruitstrevend heetten alleen zij in de vrouwenwereld die haar gaven 
buitenshuis toonden, achterlijk degenen die zich geheel tot haar huiselijke kring wensten te beperken. 
Haar taak binnenshuis vroeg echter de gehele vrouw, meer nog dan vroeger. De overgrote 
meerderheid van de vrouwen had dan ook geen tijd voor het kiesrecht: ‘Zij, gewend wat ze doen, 
degelijk te doen, voelen dat kiezen meer is dan maar even een briefje in de bus steken; voelen dat de 
meeste harer de gelegenheid zullen missen of instinctief zullen afwijzen om zich op de hoogte te 
stellen van den zeer ingewikkelden gang onzer tegenwoordige staatsmachine; voelen, dat haar 
oordeel over de ontwikkeling van wetten en belastingen per se een eenzijdig, dus een lichtvaardig 
oordeel zou zijn, waartoe zij zich liever niet leenen.’ De meeste vrouwen ontbrak het dus aan de 
mogelijkheid zich een oordeel te vormen over politieke kwesties. Sterck voegde er een vraag aan toe: 
‘Moet het niet ieder onzer tot allerernstigst nadenken brengen; dat door zooveel ontwikkelde vrouwen 
gestreefd wordt naar bemoedering van den Staat, terwijl de vrouwen te gemakzuchtig en ongeschikt 
worden tot het bemoederen van haar eigen kinderen?’113 Met andere woorden, vrouwen die zich met 
de politiek bezig hielden, schoten tekort als moeder in het gezin. 
 
 

Het ‘alles beheerschende’ vraagstuk opgelost 
 
Het liberale kabinet-Cort van der Linden (1913-1918) nam de hoofdpunten van het liberale 
concentratieprogram over. De troonrede van 1913 bracht dit onder woorden:  
 

Grondwetsherziening tot toekenning van het kiesrecht (…) aan alle mannelijke Nederlanders 
(…) en tot wegneming van een grondwettelijke belemmering tegen het toekennen van 
kiesrecht aan vrouwen, zal onverwijld worden voorbereid.114  

 
In oktober 1915 diende het kabinet de voorstellen in bij de Tweede Kamer tot herziening van de 
kiesrechtbepalingen in de grondwet. Deze beoogden algemeen kiesrecht voor mannen, het recht op 
verkiesbaarheid van de vrouw (passief kiesrecht), de mogelijkheid van invoering van actief 
vrouwenkiesrecht, evenredige vertegenwoordiging ter vervanging van het districtenstelsel en de 
opkomstplicht.115 In de Memorie van toelichting gaf de minister van binnenlandse zaken, minister-
president Cort van der Linden zijn argumenten. 

De troonrede van 1913 had een nieuw voorstel van grondwetsherziening in het vooruitzicht 
gesteld voor het ‘alles beheerschende’ kiesrechtvraagstuk. Algemeen stemrecht voor mannen en 
opheffing van de grondwettelijke belemmeringen van het vrouwenkiesrecht was de uitkomst die voor 
ogen stond. Een breed samengestelde staatscommissie was ingesteld op 15 november 1913, die op 
25 mei 1914 had gerapporteerd. De regering had haar voorstellen in hoofdzaak onveranderd 
overgenomen. De kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand vonden geen 
verdediging meer. Het erop gebaseerde kiesstelsel werd van alle zijden als verouderd en onredelijk 
aangemerkt. Het alternatief was óf algemeen kiesrecht óf nieuwe onderscheidingen die in theorie 
wellicht verdedigbaar waren maar in praktijk willekeurig zouden zijn. Cort van der Linden voegde 
eraan toe:  
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De aanvaarding van het algemeen kiesrecht is reeds daarom gerechtvaardigd omdat het de 
laatste schrede zal zijn op den in 1848 ingeslagen weg, aan welks uiteinde, naar reeds 
Thorbecke in 1844 voorspelde, het algemeen stemrecht is gelegen. Niet als een natuurrecht, 
maar eenvoudig als eene vrucht van de historische ontwikkeling, dient thans aan alle 
Nederlanders van bepaalden leeftijd, die niet om bijzondere redenen zijn uit te sluiten, het 
kiesrecht te worden geschonken. 

 
De ontwikkeling van de democratie was niet te stuiten. De eerste voorwaarde om het parlementaire 
stelsel verder op te bouwen was dat de vaste grondslag gelegd werd. Deze was alleen in het 
algemeen kiesrecht te vinden. Moest in deze gedachtengang het kiesrecht niet ook aan vrouwen 
worden gegeven? Het verschil in politieke rechten werd door tegenstanders van het vrouwenkiesrecht 
gegrond op het verschil in functie die in de maatschappelijke organisatie aan mannen en vrouwen 
toekwam. Als de maatschappelijke roeping van de vrouw inderdaad principieel verschillend was van 
die van de man en als de deelneming van de vrouw aan het staatsleven de vervulling van haar 
natuurlijke functie zou verzwakken, dan werd schade berokkend aan het maatschappelijk organisme. 
De vraag wat de roeping was van de vrouw, behoorde tot de grote problemen. Maar men mocht de 
ogen niet sluiten voor twee feiten die de praktische staatkunde beheersten. Van grote betekenis was 
dat in toenemende mate de vrouwen zelf begerig waren deel te nemen aan het politieke leven en als 
eerste voorwaarde daartoe het kiesrecht verlangden te verwerven. Ten tweede, hoe langer hoe meer 
vrouwen verrichtten dezelfde maatschappelijke arbeid als mannen. De maatschappelijke functie van 
man en vrouw werd in toenemende mate gelijksoortig en het logisch gevolg daarvan scheen te zijn dat 
deze gelijkstelling moest leiden tot gelijkstelling van publieke rechten. Cort van der Linden:  
 

Deze beschouwing leidt er toe dat de principieele uitsluiting der vrouw niet gehandhaafd mag 
worden. Het zal veeleer de taak des wetgevers zijn vast te stellen in hoever de 
maatschappelijke toestanden het verleenen van het kiesrecht wettigen. (…) Bij de 
tegenwoordige samenstelling onzer maatschappij schijnt er geen gegronde reden te zijn om 
de vrouwen niet tot het passieve kiesrecht toe te laten.116 

 
Het algemeen kiesrecht was de consequentie van de ontwikkeling die de maatschappij had 
doorgemaakt en van de invoering van de parlementaire democratie in 1848. De toekenning van het 
passief vrouwenkiesrecht motiveerde de minister kortweg met dat dit in overeenstemming was met ‘de 
tegenwoordige samenstelling onzer maatschappij’.117 De indiening en behandeling van het 
wetsontwerp leidden tot vele adressen vanuit de samenleving die aandrongen op invoering van 
vrouwenkiesrecht.  

Het voorlopige verslag, door de Tweede Kamer over de regeringsvoorstellen uitgebracht, 
maakte echter niet de indruk dat zij vlot zouden worden aangenomen. De rechterzijde had heel wat 
bezwaren tegen het algemene kiesrecht te berde gebracht. Tegen het actieve vrouwenkiesrecht 
bestond trouwens meer weerstand dan tegen het passieve vrouwenkiesrecht, omdat men bij het 
laatste verwachtte dat het om een klein aantal zou gaan. Bij de behandeling door de Tweede Kamer 
verdedigde ter rechterzijde een behoorlijk aantal leden het gezinshoofdenkiesrecht. De historicus N. 
Japikse verwoordt het standpunt van de tegenstanders van vrouwenkiesrecht als volgt:  
 

Naar hunne meening verzetten de door Gods bestel geschapen verschillen van physieken en 
psychischen aard zich tegen gelijkstelling van man en vrouw. Het komt hier vooral aan op de 
zedelijke roeping der vrouw, die schade zou lijden, indien zij door toekenning van het 
kiesrecht, ter verkrijging van gelijkstelling met den man, van hare taak in het huisgezin werd 
afgelokt.118  

 
Het bezwaar van de tegenstanders was dus dat vrouwenkiesrecht strijdig was met de aard en de 
roeping van de vrouw. Bij de Tweede Kamer was een adres ingediend, ondertekend door 43.342 
vrouwen, dat dezelfde teneur had. Deze vrouwen verklaarden ‘overtuigd te zijn, dat het toekennen van 
het kiesrecht aan de vrouw in strijd is met haar Christelijke roeping en dat het gezinsleven, en mitsdien 
de natie, er de grootste schade door zou lijden’.119 Vrouwenkiesrecht zou het gezin en de natie ernstig 
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schaden. De confessionele bezwaren waren voor het kabinet wel een probleem, want zonder de 
tenminste gedeeltelijke medewerking van de oppositie kon geen grondwetsherziening tot stand 
komen. 
 

Een ‘politieke noodzakelijkheid’ 
Bij de behandeling in het zittingsjaar 1916-1917 van het wijzigingsvoorstel voor het kiesrecht legde 
Cort van der Linden verband met het wijzigingsvoorstel voor het onderwijs. Hij stuurde aan op ‘geven 
en nemen’. Hij had diverse politieke wensen samengebracht. Links moest erin toestemmen dat het 
bijzonder – het christelijk – basisonderwijs werd gelijkgesteld met het openbaar basisonderwijs. Dit 
was de wens van rechts, dat het algemeen individualistisch kiesrecht moest aanvaarden, de wens van 
links.120  

De linkerzijde verdedigde het algemeen kiesrecht principieel. Een deel betreurde het dat het 
actief vrouwenkiesrecht niet onmiddellijk werd ingevoerd.121 Ter rechterzijde bleef men, vooral in 
antirevolutionaire kring, maar daar niet alleen, het organisch kiesrecht prefereren. Voor het ogenblik 
was het echter niet te verkrijgen. De vraag was dan ook alleen of het individualistisch kiesrecht 
beperkt of algemeen zou zijn. Die vraag op zichzelf was niet principieel.122 Het was dus meer een 
kwestie van opportuniteit.123 De woordvoerder van de rooms-katholieke fractie, mr. J.A. Loeff, stelde 
dat de fractie teleurgesteld was dat het voorstel geen gezinshoofdenkiesrecht inhield. Met de 
antirevolutionairen was zijn fractie gekant tegen een grondslag die gelegd was door de Franse 
Revolutie. Vanwege de omstandigheden gaven de katholieken het organisch kiesrecht echter toch 
prijs. Fractievoorzitter mr. dr. W.H. Nolens verklaarde nog: ‘Dan geloof ik, dat er wat de katholieke 
bevolking betreft geen referendum nodig is om te kunnen zeggen, dat er van een meerderheid voor 
het actieve vrouwenkiesrecht noch bij de mannelijke, noch bij de vrouwelijke bevolking sprake zou zijn 
en zelfs ook niet van een betekenende minderheid.’ Niettemin gooide hij als laatste katholiek de 
handdoek in de ring. Ook hij gaf zijn verzet op.124 De Kamers aanvaardden de voorstellen tot 
herziening van de grondwet, met in de Tweede Kamer alleen de voorstander van censuskiesrecht de 
christelijk-historische afgevaardigde mr. J.W.H.M. van Idsinga en met in de Eerste Kamer geen enkele 
stem tegen. Tot het bereiken van dit resultaat moesten alle partijen concessies doen ten opzichte van 
de in hun programma’s omschreven beginselen.125 

Het eerste onderdeel hield in dat vrouwen, ongeacht hun burgerlijke staat, het recht op het 
lidmaatschap van de Staten-Generaal kregen, het passief kiesrecht. De antirevolutionaire fractie legde 
als enige een stemverklaring af: ondanks de instemming ermee verklaarde zij het op principiële 
gronden te blijven verwerpen.126 Het tweede onderdeel in het voorstel van het kabinet betrof het 
actieve vrouwenkiesrecht. Aan het eind van de debatten legde de antirevolutionaire fractie opnieuw 
een stemverklaring af. De partij wees het op principiële gronden af. De ARP stemde dus in beide 
Kamers met de grondwetsherziening in, terwijl dit in strijd was met het eigen beginselprogram. 
Daarom legde de Tweede Kamerfractie twee maal een stemverklaring af. Maar betekende dit dat de 
partij haar beginselen niet verloochende? Het dubbelzinnige in de houding van de partij impliceerde 
dat zij nog tot klaarheid moest komen. Als enige van zijn partij verdedigde de antirevolutionair dr. H. 
Bavinck het vrouwenkiesrecht in de Eerste Kamer met ‘een doorwrocht, positief verhaal’ over de 
betekenis van de vrouwenbeweging.127 
 De grondwetsherziening die Cort van der Linden tot stand bracht, vond haar grond in de 
medeverantwoordelijkheid van alle burgers. Dit principe veronderstelde dat iedereen een zekere 
bekwaamheid bezat om de hoofdlijnen van de politieke voorstellen te kunnen begrijpen. In de Eerste 
Kamer vatte Cort van der Linden al zijn motieven in één zin samen met een paradoxale formulering: 
‘Niet om de mensen, maar om de staat was het algemeen kiesrecht in Nederland voorgesteld.’128 De 
liberale staatsrechtgeleerde en geschiedschrijver P.J. Oud sluit in zijn terugblik aan bij de visie die 
Lohman in de Tweede Kamer had verwoord. Oplossing van het kiesrechtvraagstuk was, Lohman 
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sprak het met zoveel woorden uit, een ‘politieke noodzakelijkheid’. Deze constatering deed velen over 
hun bezwaren heen stappen. Om een conglomeraat van redenen, overtuigingen en ontwikkelingen 
werd de grondwetsherziening aangenomen.129 
 De artikelen inzake het kiesrecht kwamen in de grondwet van 1917 als volgt te luiden: 
 

Art. 80: ‘De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de mannelijke 
ingezetenen (…) en door de vrouwelijke ingezetenen (…) indien en voorzover de wet haar (…) 
kiesbevoegd verklaart (…).’ 
Art. 84: ‘Om lid der Tweede Kamer te kunnen zijn wordt vereischt, dat men Nederlander (…) 
zij (…).’ 

 
De formulering van art. 80 impliceerde dat vrouwen nog niet direct het stemrecht kregen, de Grondwet 
bood er de mogelijkheid toe. In de nieuwe Kieswet was zij van de kiesbevoegdheid nog uitgesloten.130 
Dat verklaart ook het verschil met art. 84, waar over ‘Nederlander’ wordt gesproken. Het kiesrecht 
voor provinciale staten en gemeenteraden en het passief kiesrecht voor de Eerste Kamer werd op 
gelijksoortige wijze geregeld.131  
 Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1918 konden vrouwen voor de eerste keer sinds de 
grondwetswijziging van 1917 gebruik maken van het passief kiesrecht. Zelf stemmen mochten zij niet. 
Tijdens de kandidaatstelling van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) kwamen twee 
vrouwen op een verkiesbare plaats terecht. Een van hen was Susanna Groeneweg in de kieskring 
Rotterdam. Bij de verkiezingen op 3 juli werd Groeneweg als eerste en enige vrouw in de Tweede 
Kamer gekozen. De intrede van een vrouw op het Binnenhof baarde nogal opzien en in het gebouw 
waren veranderingen nodig. Zij kreeg een eigen kleedkamer en de gang die erheen leidde werd 'het 
Groenewegje' gedoopt. In haar maidenspeech op 7 november 1918 ging zij kort in op haar bijzondere 
positie. Zij voelde 'als draagster van deze geschiedkundige gebeurtenis' de zware 
verantwoordelijkheid persoonlijk het bewijs te moeten leveren dat vrouwen niet ongeschikt waren voor 
de politiek. Het onderwerp van haar eerste bijdrage betrof de moeilijke positie van de echtgenotes van 
gemobiliseerden en de toestand in de legerplaatsen. Haar werk in de Kamer combineerde zij met het 
lidmaatschap van de Provinciale Staten van Zuid-Holland (1919-1937) en de gemeenteraad van 
Rotterdam (1919-1931).132 
 De invoering van het algemene actieve kiesrecht voor de vrouw was nog slechts een kwestie 
van tijd. Toch volgde zij spoediger dan men verwachtte. Het confessionele kabinet-Ruijs de 
Beerenbrouck (1918-1925) verklaarde in september 1918 dat het niet voornemens was het actief 
vrouwenkiesrecht in te voeren. Bij de Tweede Kamer lag de initiatiefwet van de vrijzinnig-democraat 
H.P. Marchant dat daar wel in voorzag. Dit voorstel leek weinig kans van slagen te hebben. In 
november 1918 brak echter in Duitsland revolutie uit, als gevolg waarvan het keizerrijk ten val kwam 
en Duitsland een republiek werd. In die novemberdagen dreigde de revolutie naar Nederland over te 
slaan. De regering verklaarde zich tot grote hervormingen bereid. Het initiatiefvoorstel-Marchant werd 
na een wenk van de regering met spoed in behandeling genomen.133  
 Zoals te verwachten viel, kwamen de bezwaren van confessionele zijde. Maar onder de 
voorstanders bevond zich juist ook De Savornin Lohman. Tijdens de voortgezette behandeling op 9 
mei 1919 verklaarde hij dat de Bijbel zich niet verzette tegen algemeen kiesrecht voor de vrouw, de 
geest ervan was er eerder vóór. In de Bijbel kwamen verschillende vrouwen voor die met Gods wil aan 
het hoofd hadden gestaan van Israël, waaraan hij toevoegde: ‘Als op dit punt Gods Woord in onzen 
tegenwoordigen tijd nog bindt, beroep ik mij op die vrouwen.’ Hij zag geen principieel bezwaar tegen 
het kiesrecht voor de vrouw.134 
 De liberaal Marchant die het antirevolutionaire beginsel verwierp, wilde het wel begrijpen en 
eerbiedigen. Dit beginsel was niet alleen eeuwig, maar ook universeel. Het vrouwenkiesrecht bleek 
voor belijders van datzelfde beginsel in Amerika, Engeland en de Scandinavische landen aannemelijk 
te zijn. Daaraan verbond hij de vraag: ‘Is het dan niet wat belachelijk, dat de heeren hier in Nederland 
optreden als de eenige gepatenteerde vertolkers van dat eeuwige beginsel?’ Voor Marchant ging het 
erom dat de vrouw haar erkenning in het publieke leven was komen opeisen. Die eis kon men met 
geen stelsel ontlopen. Onder het geldende stelsel werd de uitsluiting van het kiesrecht door de vrouw 
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als een onrecht gevoeld. De eis van de vrouw kwam voort uit de erkenning dat de vrouw anders was 
dan de man. Een volk was niet vertegenwoordigd indien de vertegenwoordigers hun mandaat 
uitsluitend ontleenden aan mannelijke kiezers. Zij moesten hun mandaat ook ontvangen uit de handen 
van de vrouwelijke kiezers.135 
 Het was Marchant dus te doen om het staatsbelang. Dat maakte hij opnieuw op 10 juli 1919 in 
de Eerste Kamer duidelijk bij de behandeling van zijn voorstel de Kieswet te herzien. Bij die 
gelegenheid ging hij uitgebreid in op bezwaren die op de Bijbel waren gebaseerd. Hij vermoedde dat 
men beginnend bij het begin het oog had gehad op Genesis 3:16. Daar stond dat de man over de 
vrouw heerschappij zou hebben. Maar dan wilde Marchant de aandacht van de Kamer vestigen op 
wat zij in het Nieuwe Testament vonden over de verhouding tussen man en vrouw. Hij citeerde Efeze 
5:22-24.136 De apostel Paulus wees hier op de onderdanigheid van de vrouw aan de man. Wat was 
daarvan de betekenis? Die vond Marchant door 1 Petrus 2:18-20 te combineren met 1 Petrus 3:1.137 
Petrus stelde de verplichting van de huisknecht om onderdanig te zijn aan de meester gelijk met de 
onderdanigheid van de vrouw aan de man. Dit betekende voor de praktische politiek dat men op 
dezelfde grond moest zeggen: van kiesrecht voor de huisknechten is geen sprake, zoals de heer 
spreekt is het goed gesproken, de heer moet het kiesrecht hebben, de huisknecht niet. Marchant wilde 
hiermee zeggen dat als men consequent was het algemeen kiesrecht voor de man moest worden 
verworpen. Dat was natuurlijk een gepasseerd station.138 
 Tegenstanders van algemeen kiesrecht voor de vrouw hadden bezwaar tegen verschil van 
inzicht tussen de getrouwde man en de getrouwde vrouw. Zij vreesden onenigheid in het huwelijk. 
Daarom wilden zij alleen de man laten stemmen. Om dit bezwaar te ontzenuwen wees Marchant op 
de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, hoofdstuk VII, de verzen 12 tot 14.139 Daar las hij de 
verhouding van man en vrouw, zoals die in de Bijbel was bedoeld. Zij die daaraan redenen ontleenden 
om aan de gehuwde vrouw geen kiesrecht te geven, hadden, zo vond hij, deze mooie woorden niet 
doorgrond in hun diepste betekenis.140 

Het voorstel-Marchant werd door de Tweede Kamer aangenomen met 64 tegen 10 stemmen. 
De tegenstemmers waren: 7 antirevolutionairen (2 vóór), 2 christelijk-historischen (4 vóór, onder wie 
De Savornin Lohman) en A.P. Staalman, een voormalig lid van de ARP-fractie, die de Christen-
Democratische Partij vertegenwoordigde. De stemverhouding in de Eerste Kamer was 34 stemmen 
vóór (waaronder 2 antirevolutionairen, onder wie Bavinck) en 5 tegen (2 rooms-katholieken en 3 
antirevolutionairen).141 De christelijke partijen hadden niet onverdeeld willen meewerken aan de 
invoering van actief kiesrecht voor de vrouw. Zij hoopten niettemin dat de vrouwen confessioneel, dus 
op hen, zouden stemmen en dat daardoor het socialistische en het liberale gevaar zouden worden 
afgewend.142 
 Wie had de invoering van het algemeen kiesrecht het meest bevorderd? Die vraag wierp De 
Savornin Lohman op bij de behandeling van de initiatiefwet-Marchant. Zijn antwoord was dat dit niet 
de liberalen of de socialisten waren geweest, maar dat dit dr. Kuyper was. Dat was omdat hij het 
wetsontwerp-Tak van Poortvliet in 1894 had gesteund en zijn concept van organisch kiesrecht daarbij 
had laten varen. Kuyper had toen het algemeen kiesrecht helpen invoeren. Het eigen stelstel dat hij 
eerder had verdedigd, had hij bij die gelegenheid gesaboteerd. Het algemeen kiesrecht voor mannen 
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was er gekomen omdat de grenzen voor een beperking niet anders dan willekeurig waren. De 
praktische uitwerking impliceerde het algemeen kiesrecht voor de vrouw.143 
 
 

Orthodox-protestantse afwijzing van vrouwenkiesrecht 
 
De protestantse politici waren behalve lid van een partij óók lid van een kerk. Een vooraanstaand 
predikant en theoloog in de Nederlandse Hervormde Kerk was J.H. Gunning jr. (1829-1905). Hij 
behoorde tot de ethische richting, die voortkwam uit het Réveil, waarvan Groen van Prinsterer een van 
de leiders was. Hij was hoogleraar te Amsterdam (1881-1889) en te Leiden (1889-1899). In 1873 
besteedde hij al aandacht aan de emancipatie van de vrouw. Men leefde in een bijzondere tijd, zo 
onderkende hij. Alle oude grondslagen werden omgewoeld, al het bestaande moest zich opnieuw 
bewijzen, alles moest tot nieuwe degelijkheid komen. Dat gold ook het huwelijk, en meer algemeen de 
betrekking tussen man en vrouw. De positie van de vrouw hield verband met haar natuur: 
 

Echte vrouwelijkheid is, onderdanig en zediglijk teruggetrokken zich onder den man te stellen. 
 
Zedig betekent zoveel als: ingetogen, eerbaar. Vrouwelijkheid hield voor Gunning in dat de vrouw zich 
schikte onder de man en daarin haar vrouwelijkheid uitte. Zij mocht niet op de voorgrond treden en 
niet met haar vrouw-zijn de aandacht op zich vestigen.  

Toch was in de ogen van Gunning emancipatie van de vrouw nodig. De mannelijke wereld 
had haar gezag misbruikt. De koningen en aanzienlijken hadden ontegenzeggelijk van hun macht, van 
hun hoge rechten en bevoegdheden misbruik gemaakt. Volgde hieruit, dat Gunning het goedkeurde 
dat deze macht voortaan door de brede basis van de volkswil, door hetgeen men de 
volkssoevereiniteit of de meerderheid van stemmen noemde, werd beperkt? ‘Neen, stellig niet.’ De 
koningen moesten in volle ernst beginnen te regeren bij de gratie Gods. Zo ook de mannen, in en 
buiten het huwelijk. Het was juist de tijd zeer hoog van het gezag, hun van Godswege over de vrouw 
gegeven, tot haar waarachtige bevrijding te gaan denken. Het individualistisch kiesstelsel was een 
verlaging van de vrouwelijke waardigheid. Dit was de vrouw tot een man, en dan altijd tot een 
mislukte, geestelijk onharmonische, man maken. Niet allereerst de vrouw maar de vrouwelijkheid 
moest geëmancipeerd worden. Waarlijk geëmancipeerd zou zij dit tonen door zich in liefde, met 
waardigheid aan de man te onderschikken. En de man zou zijn beschermend gezag handhaven om 
de vrouw te vrijwaren tegen de brutaliteit die de geestelijke atmosfeer doordrong en gedurig zich 
manifesteerde.144 Gunning wees zowel het democratiseringsproces als het emancipatieproces van de 
vrouw af, zoals deze voortkwamen uit de liberale geest. Hij koos voor een door het geloof in Jezus 
Christus geïnspireerde conservering en correctie van in de historie ontwikkelde maatschappelijke 
verhoudingen en opvattingen. Opmerkelijk was dus dat vooraanstaande vrouwen uit het Réveil een 
geheel ander standpunt innamen dan Gunning. 

De Afgescheiden predikant J. van Andel meende dat de vrouw haar invloed en macht kon 
verliezen wanneer zij ophield vrouw te zijn. Dat was het gevaar van de tijdgeest: men wilde de vrouw 
vrijmaken, haar uit de stilte van het huisgezin lokken en aan het openbare leven laten deelnemen, 
men wilde de vrouw uit de ondergeschiktheid aan de man verheffen tot de gelijkheid aan zijn recht, en 
men leerde haar de moederlijke roeping te beschouwen als iets vernederends. Van Andel verzette 
zich ertegen. Moest de vrouw emanciperen? ‘Nooit.’ Hij verwees naar een tekst van de apostel 
Paulus: ‘de vrouw is de heerlijkheid des mans’. Voor Van Andel was de man de drager van de 
majesteit van de Schepper. Zijn uitnemendheid kwam dan ten volle tot uiting als de vrouw was als aan 
zijn voeten neergelegd. De juiste houding van de vrouw was dat zij haar man boven alles begeerde, 
als zij zich helemaal aan hem wijdde, en als zij juichend zijn wil tot de hare maakte.145 Geen goed 
woord had Van Andel over voor de vrouwenbeweging. 

Een stuk feller nog dan Gunning en Van Andel uitte zich de gereformeerde predikant J.P. 
Tazelaar. Hij behoorde tot het kerkverband dat was opgericht onder leiding van Kuyper nadat in 1886 
de Doleantie had plaatsgevonden. Degenen die de Hervormde Kerk hadden verlaten, vonden haar 
vrijzinnig en wilden een orthodoxe kerk. Tazelaar was van mening dat de grondgedachte van het 
feminisme – de gelijkheid van de geslachten – niet alleen een ongerijmdheid was en het feminisme 
niet alleen een dwaasheid. Het was nog erger, want het feminisme bond de strijd aan tegen het 
Woord van God en tegen allen, die nog voor het ‘Woord des Heeren’ beefden, zij vervalste het 
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huwelijk, zij verwoestte het huisgezin, zij roeide alle aanhankelijkheid en ondergeschiktheid uit. De 
zonde had de heilige ordening verdorven. Reeds in de kinderwereld kon men dit opmerken, als men 
meisjes zag hoepelen en knikkeren. Dat was helemaal fout, want volgens Tazelaar waren dat 
jongensspelen.  

Het feminisme mengde, in de visie van Tazelaar, uit gemis aan eerbied voor de ordinantiën 
Gods, alle karaktertrekken door elkaar. Het grote, valse ideaal van het feminisme was dat de vrouw 
een zelfstandige werkkring zou hebben en daarmee een onafhankelijk bestaan verkreeg. Door dit 
ideaal zocht de vrouw zich op te schroeven tot de hoogte van de man. Tazelaar beriep zich op de 
bijbelteksten 1 Timotheüs 2:12 en 1 Korinthe 14:34-35. De apostel Paulus liet de vrouw niet toe het 
woord te voeren in het openbaar, dan verstoorde zij de van God gestelde verhouding. Dat spreken 
door de vrouw was leiden en besturen. Het was in tegenspraak met de onderdanigheid die de vrouw 
betaamde. Tazelaar wees erop dat God de vrouw na de man schiep, daarom mocht zij zich niet op 
gelijke lijn met hem stellen. Zij behoorde niet zelfstandig op te treden, maar haar paste afhankelijkheid 
en onderworpenheid. Het streven naar emancipatie was een ingrijpen in de ordeningen Gods. Het 
was een ondersteboven keren van zijn oorspronkelijk bestel. Dat was een diepe zonde en een 
verwoestend kwaad, dat de Heere niet ongestraft zou laten. Daarom was zijn dringend advies:  
 

laten wij vasthouden aan dit beginsel: elke man heeft van Godswege den plicht, man en 
manlijk te wezen, en iedere vrouw is geroepen, vrouw te zijn en vrouwelijk te blijven. Zóó wil 
het de Heere in het dagelijksche leven. 

 
Tazelaar zag vooral het ‘vrouwelijk’ christendom een nooit gekende kracht ontwikkelen. Liefdezusters 
en diaconessen wijdden zich aan de verpleging van zieken en ellendigen. Zo ver ging men dat men 
sprak van een christelijk feminisme. Daarin stak volgens hem ‘een zeer ernstig gevaar’, want dit 
christelijk feminisme werd evenzeer als de wereldse emancipatie door het Woord van God en door de 
geschiedenis veroordeeld. In de negentiende eeuw, die geheel was doortrokken van de invloed van 
de revolutie, was de vrouwenenergie krachtig opgewekt, zodat de vrouw op alle terreinen van de 
christelijke arbeid openlijk was gaan optreden. Tazelaar schreef de activiteit van dames als Betsy 
Groen en Anna van Hogendorp daarmee toe aan de revolutiegeest. Het was voor hem duidelijk dat 
het zogenoemde ‘Christelijk Feminisme’ evenmin in Gods Woord als in de geschiedenis aanprijzing en 
verdediging vond. Zo had de Nationale Synode te Middelburg in 1581 het ambt van diacones 
afgewezen, omdat deze vrouwen te weinig tijd overhielden voor het huisgezin en het werk hen in 
aanraking bracht met de burgerlijke overheid.146 

Het politieke kiesrecht voor vrouwen dat predikanten als Gunning, Van Andel en Tazelaar 
afwezen, had een relatie met het kiesrecht in de kerk, en ruimer met de positie van de vrouw in de 
kerk. In 1912 was in de Nederlandse Hervormde Kerk opnieuw de kwestie aan de orde van het 
stemrecht voor vrouwelijke lidmaten. Deze zaak speelde al vijftien jaar. De hervormde synode – de 
hoogste kerkelijke vergadering – had op 12 augustus 1897 het voorstel aangenomen het woord 
‘manslidmaten’ te veranderen in ‘lidmaten’ ten einde het stemrecht ook toe te kennen aan vrouwelijke 
lidmaten. In 1900 werd deze wijziging echter verworpen, zonder dat daarmee de zaak was afgedaan. 
Zij stond opnieuw op de kerkeljke agenda. 

Een auteur die zich bekend maakte als ‘senex ecclesiasticus’ verzette zich tegen 
vrouwenkiesrecht, zowel in de kerk als het openbaar bestuur. De schrijver verwierp het stemmen door 
vrouwen met een ernstige vraag:  
 

Heeft dan het Decorum, het Schaamtegevoel, de Welgevoeglijkheid, de van God in de natuur 
gegronde onderscheidingen niets meer te zeggen, zelfs niet aan ‘orthodoxe’ 
mannenbroeders?  

 
De vraag klonk vertwijfeld.  

Het synodale besluit was volgens de schrijver ‘ontegenzeggelijk genomen onder den 
handdruk van het Feminisme’. Daarom vestigde hij eerst de aandacht op het vraagstuk van ‘de 
mederegeering van het openbare leven door vrouwen in ’t algemeen’. Hij voorzag een ramp als de 
vrouw met de man deelde in de regeermacht door te verwijzen naar  de Grieks-Romeinse wereld. 
Toen de vrouw de concurrent van de man werd in de heerschappij over het openbare leven, kreeg 
men te maken met een stroom van ongerechtigheden. De gevolgen van vrouwenkiesrecht verwoordde 
hij als volgt: 
 

                                                            
146 J.P. Tazelaar, De emancipatie der vrouw, 7-8, 24, 30-32, 73-78; citaat: 32. 
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(…) wilt gij den stillen en zachtmoedigen geest verbannen, wilt gij de christelijke vrouw 
verjagen, wilt gij de schoonste en vruchtbaarste schepping van den christelijken geest doen 
vallen, wapen dan de zusters met stembiljetten; uwe partij wint het misschien, maar het 
begeerlijkste leven vloeit weg (…).147  

 
De schrijver was dus tegen het stemrecht voor de vrouw vanwege haar natuur, die er niet geschikt 
voor was, juist vanwege haar roeping de hulp te zijn van haar man. Hij maakte voor weduwen een 
uitzondering om te stemmen, maar het recht om verkozen te worden kwam geen enkele vrouw toe:  
 

(…) daarover handel ik helemaal niet! (…) wat men ook doe, men betrekke de vrouw toch 
nooit in de mederegeering met mannen, met wie ze handelen moeten over politiek, theologie, 
kerkrecht, tegen wie ze desnoods moeten strijden, over wie ze gaarne willen triumfeeren. Op 
dezen weg wordt de band die man en vrouw verbindt vernietigd, en dat in strijd met de 
huwelijksbelofte die zoowel de Staat als de Kerk vordert!148 

 
Tegen het passieve kiesrecht voor de vrouw was hij onverkort, de uitroeptekens onderstreepten dit. 
Het was volledig in strijd met de positie die de vrouw krachtens het huwelijk toekwam. Zij mocht niet 
meeregeren. Dat gevoel leefde overigens breed onder het protestantse volksdeel. 

Gunning en de ethische richting noemde ik al, maar een nog orthodoxere stroming binnen de 
Nederlandse Hervormde Kerk werd gevormd door de Gereformeerde Bond tot verbreiding en 
verdediging der Waarheid in de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze conservatieve groepering was 
politiek gezien nauw verwant aan de ARP. Het officiële orgaan, het weekblad De Waarheidsvriend, gaf 
dan ook een antirevolutionair geluid. Na de afkondiging van de grondwetswijziging in 1917 schreef het 
dat het algemeen kiesrecht naar zijn aard revolutionair was. Het kon aanvaard worden ‘voor zoolang 
de Grondwet het organische kiesrecht niet heeft opgenomen’. Het vrouwenkiesrecht werd afgewezen 
(jrg. 9, nr. 2, 14 december 1917). Het jaar daarop publiceerde De Waarheidsvriend (jrg. 9, no. 31, 5 juli 
1918) een gedicht: ‘De roeping der vrouw’: 

(…) 
Maar ’t recht om te werken 
In Staat of in Kerken, 
Is te zwaar, is te veel voor haar teeder gevoel. 
Aan de vrouw is gegeven 
Een fijn besnaard leven 
Voor hooger en schooner, verhevener doel. 
(…) 
De vrouw, die wil kiezen, 
Zal altijd verliezen 
Veel van haar teeder en innig gemoed. 
Bij al wat ons griefde, 
’t Is haar troost en haar liefde, 
Die ons voor verharding, ontaarding behoedt. 
 
Wij willen geen vrouwen, 
Die ons niet vertrouwen 
In ’t beheer van de Kerk en ook van den Staat. 
Zij moeten verrichten 
Haar vrouw’lijke plichten  
In ’t lieflijk gezin, maar niet op de straat. 

 
Dit gedicht had kennelijk de instemming van de leidslieden van de Gereformeerde Bond. Vermoedelijk 
gaf dit gedicht ook een opvatting weer die breed leefde onder haar leden en in antirevolutionaire kring. 
 
 
  

                                                            
147 Senex ecclesiasticus, Advies van een lid der ‘wetgevende macht’ in de Nederlandsche Hervormde Kerk, 10 
e.v., citaat: 19. 
148 Senex ecclesiasticus, Advies van een lid der ‘wetgevende macht’ in de Nederlandsche Hervormde Kerk, 21. 
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Verdeeldheid en verwarring onder de antirevolutionairen 
 
Bij de behandeling van het kiesrecht voor de vrouw in het Parlement was verdeeldheid binnen de 
protestantse partijen aan het licht gekomen en hadden de antirevolutionairen een dubbelzinnige 
houding aangenomen: vóór stemmen terwijl men volgens het beginselprogram tegen was. De reden 
van deze ambivalentie was dat het denken van de antirevolutionairen een ontwikkeling doormaakte. 

Het beginselprogram van de antirevolutionairen werd in januari 1878 door Kuyper 
gepubliceerd en in april 1879 bij de oprichting van de ARP formeel door het Centraal Comité van 
Antirevolutionaire Kiesverenigingen, het partijbestuur, aangenomen. De partij was anti-revolutionair: zij 
oriënteerde zich op de periode vóór de Franse Revolutie, namelijk toen Willem van Oranje leiding gaf 
aan het stichten van de Nederlandse staat en hij regeerde (artikelen 1 en 2). Het program zag een 
historische lijn van die periode naar de monarchie van 1813 (art. 2). De partij richtte zich naar de Bijbel 
(art. 3) en verwierp derhalve de liberale beginselen die zij als vrucht van de Franse Revolutie zag. Zo 
wenste zij een ander kiesstelsel dan het individualistische dat in 1848 was ingevoerd. Dat zij 
christelijk-historisch was, hield in dat zij aanvaardde wat in overeenstemming was met Gods Woord en 
onder zijn kennelijke leiding in de geschiedenis had plaatsgevonden. Zij stemde daarom in met de 
constitutionele monarchie en de parlementaire democratie (artikelen 1, 2 en 11). De partij wilde niet 
per definitie conservatief zijn, maar gaf ruimte aan ontwikkeling van het staatsbestel (art. 1) en 
streefde naar uitbreiding van het aantal kiezers, zonder dat zij daarbij dacht aan algemeen kiesrecht 
voor mannen (art. 11).149 

Het Program van actie bij de stembus van 1888 was meer concreet over het kiesstelsel. Het 
wenste: 
 

(…), invoering van eene kieswet op billijker en minder beperkten grondslag; (…) 
Herziening van het Grondwetsartikel regelende het kiesrecht door alleen aan gezinshoofden 
(mits natuurlijk geen vrouwen) het kiesrecht toe te kennen.150 

 
De partij wilde geen hoofdelijk (individualistisch) kiesrecht maar het gezinshoofdenkiesrecht, omdat 
het volk primair uit gezinnen bestond. Het Program van actie bij de stembus van 1891 herhaalde deze 
wens in een gewijzigde versie: 
 

Bevestiging van onze constitutioneele vrijheden door invoering nu reeds voor zoover de door 
de Grondwet gestelde grenzen dit gedoogen, van een kiesstelsel op den algemeenen 
grondslag van een kiesrecht der gezinshoofden.151 

 
Er waren twee opmerkelijke verschillen met de vorige versie. De toevoeging in 1888 over vrouwen – 
‘mits natuurlijk geen vrouwen’ – was weggelaten. Vermoedelijk had Kuyper de weduwe als kiezer op 
het oog, omdat zij feitelijk gezinshoofd was. Het tweede verschil was dat de eerste versie vroeg om 
grondwetsherziening, terwijl de volgende dat niet direct eiste, maar prioriteit gaf aan het maximaal 
gebruik maken van de grondwettelijke vrijheid.  

In de toelichting op het beginselprogram schreef Kuyper in 1880 dat de partij het stemrecht  
niet wenste uit te breiden tot alle manlijke individuen, maar wel tot alle huisgezinnen, in de overtuiging 
‘dat in het huisgezin de wortel en de kiem ligt, waar heel de Staat uit opwast; niet volgens uitvinding 
der menschen, maar volgens het bestel van den levenden God’.152 Het gezinshoofdenkiesrecht was 

                                                            
149 Artikel 1. De antirevolutionaire of Christelijk-historische richting vertegenwoordigt, voor zooveel ons land 
aangaat, den grondtoon van ons volkskarakter, gelijk dit, door Oranje geleid, onder invloed der Hervorming, 
omstreeks 1572, zijn stempel ontving; en wenscht dit, overeenkomstig den gewijzigden volkstoestand, in een 
vorm, die aan de behoeften van onzen tijd voldoet, te ontwikkelen. 
Artikel 2. Noch in den volkswil, noch in de wet, maar alleen in God vindt zij de bron van het souvereine gezag, 
en verwerpt mitsdien eenerzijds het beginsel van volks-souvereiniteit; terwijl zij anderzijds de souvereiniteit van 
Oranje eert, als onder de leiding Gods in onze geschiedenis geworteld; door de mannen van 1813 in den 
Nederlandschen staat tot ontwikkeling gebracht; en door de grondwet als zoodanig bevestigd. 
Artikel 3. Ook op staatkundig terrein belijdt zij de eeuwige beginselen van Gods Woord (…). 
Artikel 11. Opdat de Staten-Generaal in de natie wortelen; het volk niet slechts in naam vertegenwoordigen; en 
in hun saamstelling niet langer een krenking van het recht der minderheden opleveren; eischt zij de invoering 
van een ander kiesstelsel en, ter voorbereiding daartoe, verlaging van den census. 
150 A. Kuyper, ‘Ons program’ (5e druk), 7-8; zie ook: N. Oosterbaan, Politieke en sociale programma’s, III, 68. 
151 A. Kuyper, ‘Ons program’ (5e druk), 9. 
152 A. Kuyper, ‘Ons program’ (5e druk), 411. 
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naar de mening van de antirevolutionaire leider in overeenstemming met de goddelijke ordening van 
de staat, terwijl het individualistische kiesrecht een menselijk gedachtenspinsel was. Tien jaar later 
wees hij er in De Standaard op dat het ‘volkomen natuurlijk en begrijpelijk’ was dat het volk 
vertegenwoordigd werd door zijn natuurlijke hoofden. Deze traden niet op als geldbezitters maar als 
tolken en beschermers van dat deel van het volk dat aan hun zorg was toevertrouwd. Niet geldbezit 
maar sociale positie was bepalend. Wie volksvertegenwoordiger was, was dat niet uit eigen hoofde 
maar als representant van een organisch volksdeel. Het individu daarentegen representeerde niets 
dan zichzelf. Wanneer het mannelijk mondig individu individueel optrad, ontbrak elke redelijke relatie 
waaruit een staatsleven kon opbloeien. Het gezinshoofd echter was een representant van de 
nationale idee, voor zover de opeenvolgende geslachten in het nationale leven uit de verbinding van 
man en vrouw, dat wilde zeggen uit het gezin, voortkwamen.153 

De invloedrijke partijgenoot en hoogleraar Herman Bavinck deelde het standpunt van Kuyper. 
De vergadering van 23 januari 1901 van het Centraal Comité besprak of de partij voor algemeen 
kiesrecht was. De notulen vermeldden: ‘Prof. Bavinck wil duidelijk ontkend hebben dat wij in 
samenwerking met Radicalen en Sociaal-democraten aansturen op grondwetsherziening en 
Algemeen Kiesrecht. Wij moeten alleen ons beginsel uitspreken.’154 Het huismans- of 
gezinshoofdenkiesrecht werd door hem niet ter discussie gesteld, maar er moest meer gebeuren dan 
een anti-revolutionair beginsel formuleren en belijden. Zonder daarover expliciet te zijn gaven de 
notulen het signaal af dat het gezinshoofdenkiesrecht een bestreden beginsel was, dat wellicht zelfs 
niet paste in de politieke realiteit. Tekenend was misschien wel dat in het Program van actie bij de 
stembus van 1897 geen artikel of bepaling had gestaan over het kiesrecht.155 
 

Onduidelijkheid over het gezinshoofdenkiesrecht 
In het kader van de kiesrechtstrijd wensten de Deputatenvergaderingen156 van 1901 en 1905 een 
concrete uitwerking van het gezinshoofdenkiesrecht uit het beginselprogram. Drie leden van het 
Centraal Comité stelden een kiesrechtnota op. Het Centraal Comité besloot in februari 1905 deze nota 
niet eerder dan na de verkiezingen van 1905 aan de orde te stellen. Het besprak de nota van de 
comitéleden prof. mr. D.P.D. Fabius, mr. Th. Heemskerk en ds. A.S. Talma in zijn vergadering van 31 
januari 1906. Het Centraal Comité was verdeeld. Met een veelvuldig beroep op zijn leermeester Groen 
van Prinsterer zei Fabius dat hij van meet af aan tegenstander geweest was van het 
huismanskiesrecht. Het was individueel van aard en verschilde daarom niet principieel van het door de 
antirevolutionairen steeds bestreden algemeen kiesrecht. Talma en Heemskerk waren het niet met 
hem eens. Naar hun mening stoelde het algemeen kiesrecht op de volkssoevereiniteit, terwijl het 
organische huismans- of gezinshoofdenkiesrecht niet uitging van het individu maar van het gezin als 
grondslag van de samenleving. Het gezinshoofdenkiesrecht was een antirevolutionair beginsel, zij het 
dat het incompleet was. Het miste nog de concretisering. Bavinck, echter, nam een ander standpunt in 
dan in 1901. Hij meende 
 

dat het huismanskiesrecht een paedagogische waarde had gehad; het hield ons volk terug 
van revolutionaire paden. Doch nu is ’t in gerichten zin niet meer toe te passen; dat zou 
teruggang wezen en tot ‘ontkiezering’ van velen leiden.157 

 
Het gezinshoofdenkiesrecht had zijn pedagogische waarde gehad, zo meende Bavinck, hij koos voor 
algemeen kiesrecht. Het was niet haalbaar om mannen die het kiesrecht hadden, maar geen 
gezinshoofd waren, dit te ontnemen. 

Kuyper deelde het standpunt van Bavinck niet. In De Standaard wees hij op 3 en 12 oktober 
1906 het algemeen mannenkiesrecht af. Hij deed dit door ‘de ijveraarsters voor Vrouwenkiesrecht’ op 
één punt ‘volkomen’ gelijk te geven, namelijk dat het uitsluiten van de vrouw van het individualistisch 
algemeen kiesrecht onbillijk was. Dat was ‘stuitende willekeur’. Het kwam daarom aan op de 
grondslag, daarnaar moest het kiesrecht geregeld worden:  
 

Man of vrouw kan verschil maken bij het passieve kiesrecht, nooit bij het actieve. Onzer zijds 
is dit, evenals in het oude recht, steeds erkend geworden. Wij sluiten geen vrouw uit. Wie 
hoofd van ’t gezin is, ’t zij man, ’t zij vrouw, heeft gelijkelijk plicht en recht van spreken. De 

                                                            
153 De Standaard, 6 en 8 oktober 1890. 
154 Notulen, Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesverenigingen, 22-23 januari 1901. 
155 P.J. Oud, Honderd jaren, 192. 
156 De deputaten waren de afgevaardigden van de kiesverenigingen. 
157 Notulen, Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesverenigingen, 31 januari 1906. 
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sekse kan hier nooit beslissen. (…) Bij het Algemeen stemrecht is het den man blijkbaar 
alleen om zichzelven te doen geweest, en houdt men de vrouw liever in onmondigheid. 

 
Kuyper maakte expliciet duidelijk dat hij de weduwe niet van het gezinshoofdenkiesrecht wilde 
uitsluiten. Dit was geen officieel partijstandpunt. 

De discussie over het kiesrecht werd voortgezet op de comitévergadering van januari 1907. 
Aan de orde was of de partij genoegen zou nemen met een blanco artikel over het kiesrecht in de 
grondwet en of de wijze waarop het kiesrecht in de praktijk geregeld zou worden, werd overgelaten 
aan de gewone wetgever, zoals de linkse partijen wilden.158 Kuyper verzette zich tegen zo’n blanco 
grondwetartikel. Het partijbestuur besprak een door Kuyper opgesteld schema van acht vragen en 
antwoorden. Het kiesrecht werd erin omschreven als een ‘attribuut’, niet als een natuurlijk recht. Het 
algemeen kiesrecht werd afgewezen, niet vanwege het algemene karakter, maar omdat het wortelde 
in de volkssoevereiniteit. Daartegenover werd een organische staatsopvatting verdedigd:  
 

Het gezag in den staat komt van God, die den staat als organisme schiep. Het volk is geen 
hoop zielen op een stuk grond, maar bestaat uit de organisch in elkaar gegroeide ledematen 
en cellen van dit organisme. Zullen dus niet de individuen, maar zal het organisch bestaand 
volk vertegenwoordigd zijn, dan moet die vertegenwoordiging opkomen uit organisch verband. 
Als primordiaal organisch verband en bestanddeel in het volk vindt men het door God 
geformeerde gezin.159  

 
In deze enkele zinnen vatte Kuyper zijn visie op het kiesrecht kernachtig samen. Het was een 
conservatief-romantisch concept: de staat als organisme, met het gezin als oorsprong van de natie en 
als fundament voor de inrichting van de staat. 

Onder aandrang van Kuyper besloot het partijbestuur het gezinshoofdenkiesrecht te 
propageren bij een mogelijke grondwetswijziging, eventueel aangevuld met een capaciteitskiesrecht, 
mits dit zich zou beperken tot mannelijke gediplomeerden. In feite opteerde het hiermee voor een 
vrijwel algemeen kiesrecht voor de mannelijke kiesgerechtigden, vooral omdat het eraan toevoegde 
dat ‘onvolledige gezinsformatiën’ – daarbij kon men denken aan zelfstandig wonende mannen – voor 
het kiesrecht in aanmerking kwamen. Het hield voor de vorm het beginsel aan, materieel had het dit 
losgelaten. Fabius verzette zich tot het uiterste en wilde desnoods een blanco grondwetartikel 
prefereren boven het voorgestelde. Hij gaf dus de voorkeur aan het voorstel van het liberale kabinet-
De Meester boven het voorstel van zijn eigen partijbestuur. De voorzitter, Bavinck, gaf aan Fabius niet 
toe, ondanks dat hij twee jaar eerder had erkend dat het gezinshoofdenkiesrecht niet meer realistisch 
was. Het Centraal Comité aanvaardde Kuypers schema. Het besloot een extra Deputatenvergadering 
te beleggen, gewijd aan het kiesrechtvraagstuk.160 

Kuyper wachtte de uitkomst niet af. In De Standaard van 26 april 1907 beval hij het 
huismanskiesrecht aan:  
 

                                                            
158 De term ‘blanco’ hield in dat het kiesrecht niet in de grondwet maar in de kieswet werd geregeld. Dat maakte 
de parlementaire besluitvorming gemakkelijker. 
159 Schema van vragen en antwoorden inzake het kiesrechtvraagstuk, zie: G. Harinck, ‘De Antirevolutionaire 
Partij 1905-1918’, 131. 
160 Zie voor een uitvoerige beschrijving van de beraadslagingen: G. Harinck, ‘De Antirevolutionaire Partij 1905-
1918’, 129-134. De rooms-katholieken waren op het stuk van het kiesrecht eveneens verdeeld. De algemene 
vergadering van de Bond van R.K. Kiesvereenigingen besloot mei 1906 een commissie te benoemen die een 
rapport moest uitbrengen over het kiesrechtvraagstuk. De commissie voerde haar opdracht ‘met schroom’ uit, 
omdat zij vermoedde dat binnen de partij over het vraagstuk verschillend werd gedacht en er strijdpunten waren. 
Oktober 1907 bracht de commissie haar Rapport omtrent het Kiesrechtvraagstuk aan den algemeenen bond van 
R.K. kiesvereenigingen in Nederland uit. Zij had getracht de inzichten van haar leden onder één formule te 
brengen maar was daarin niet geslaagd. Zij kon ‘slechts op ondergeschikte punten en haast niet op de 
hoofdzaken eenstemmigheid’ bereiken. De meerderheid sloot zich wel aan bij wat gezaghebbende katholieken 
hadden geleerd: ‘De vrouw hoort tehuis in het gezin, niet in de politiek. Om deel te nemen aan de staatkundige 
actie, mist zij voldoende over- en doorzicht. Zij hecht zich te veel aan het persoonlijke en doorgrondt daarom 
onvoldoende het algemeene. De functie van het kiesrecht is een bij uitstek verstandelijke, vandaar dat het 
toekomt aan den man, in wien van nature de verstandelijke hoedanigheden overheerschend zijn, en niet aan de 
vrouw, die meer wordt geleid door het gevoel.’ Politieke betrokkenheid en activiteit ‘zal ondermijnend gaan 
werken voor den rustigen voortgang van het huiselijk leven en de opvoeding der kinderen’. Zie: Rapport omtrent 
het kiesrechtvraagstuk, 7-8, 153-154. 
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omdat het ten eerste onbetwistbaar juist in zijn uitgangspunt is, en ten andere ook onze 
nationale liefde voor het huisgezin toespreekt. Het huisgezin is een niet individualistisch, maar 
organisch verschijnsel in het volksleven. Het huisgezin is niet van menselijke bevinding, maar 
van Goddelijke instelling. 

 
Hij herhaalde daarmee wat het partijbestuur op zijn voorstel had vastgesteld. 

Aan de vooravond van de Deputatenvergadering van 1907 schreef Kuyper in De Standaard over 
wat onder ‘gezinshoofd’ moest worden verstaan. De partijleiding had deze vraag nimmer gesteld, 
maar met het oog op de komende regeringsvoorstellen werd het tijd dat de partij hier een uitspraak 
over deed. Kuyper bepleitte een brede interpretatie van het begrip. Niet alleen een vader, maar ook de 
oudste van een groep samenwonende broers kon als gezinshoofd worden aangemerkt. Als het hoofd 
van een gezin een vrouw was, was het gerechtvaardigd dat zij als zodanig werd aangemerkt.161 Hij 
vond het een ‘onrecht jegens de vrouw’ als de weduwe het kiesrecht niet kreeg omdat zij een vrouw 
en geen man was.162 Het kiesrecht voor het vrouwelijke gezinshoofd mocht echter in geen geval in 
verband worden gebracht met het vrouwenkiesrecht.163 De kwestie van de reikwijdte van het begrip 
gezinshoofd legde hij aan de partij-afgevaardigden voor: vond de vergadering niet dat ook de weduwe 
als gezinshoofd het recht had mee te stemmen? Dit voorstel riep onder de deputaten zoveel verzet op, 
dat de partijleiding de behandeling ervan liet rusten.164  

De buitengewone Deputatenvergadering van 17 oktober 1907 aanvaardde de volgende resolutie: 
1. dat de opneming in Artikel 80 van de Grondwet van een blanco formule niet kan worden 

aanvaard; 
2. dat zij zich tegen de invoering van het algemeen stemrecht uit beginsel verzet; 
3. dat zij blijft bij haar steeds beleden overtuiging, dat de grondslag van ons kiesrecht niet mag 

zijn individualistisch, maar moet zijn organisch; 
4. dat, nu hierin voorshands nog niet verder kan worden gegaan dan tot invoering van het 

gezinshoofdenkiesrecht voor de samenstelling van de Tweede Kamer, dit 
gezinshoofdenkiesrecht in art. 80 van de grondwet behoort te worden vastgelegd; 

5. dat zij een toevoeging hieraan van capaciteitskiesrecht liefst gemeden ziet, maar desnoods 
hierin zou kunnen berusten, mits het zich beperkt tot de mannelijke gediplomeerden; 

6. dat zij het begrip van gezin zo verstaat, dat hier ook onder vallen de onvolledige 
gezinsformaties; 

7. dat zij het billijk acht, dat de uitsluiting van bedeelden zoveel als doenlijk is wordt beperkt, en 
dat er een uitweg gevonden wordt voor hen, die door de vast te stellen regeling het kiesrecht 
zouden verliezen; 

8. dat zij alle nadere formulering en redactie van het door haar begeerde overlaat aan de leden 
der Staten-Generaal van de partij, in overleg met de andere partijen van rechts, zo mogelijk 
onder raadpleging van het advies van het Centraal Comité. 

 
Met het eerste punt verwierp de partij het voorstel tot grondwetswijziging zoals ingediend door het 
zittende kabinet en het beginsel van algemeen kiesrecht. Voor het eerst had de partij, op voorstel van 
Kuyper, een enigszins volledige omschrijving van het geprefereerde kiesrechtbegrip vastgesteld. De 
vergadering stemde in met het gezinshoofdenkiesrecht, en met eventuele uitbreiding met een vorm 
van ‘capaciteitskiesrecht’ op grond van het bezit van bepaalde diploma’s. Nadrukkelijk dienden 
vrouwen hiervan echter te worden uitgesloten.165 De Deputatenvergadering bood al dan niet 
onbedoeld een impliciete opening voor het weduwenkiesrecht doordat zij onder het begrip ‘gezin’ ook 
‘de onvolledige gezinsformatie’ rekende. De notulen van de vergaderingen waarin het Centraal Comité 
deze resolutie besprak, bevatten geen enkele discussie over de positie van de vrouw. Kuyper liet het 
woord ‘weduwe’ ongenoemd.166  
 

Gevangen tussen beginsel en realiteit 
Dat Kuyper zweeg over de weduwe illustreerde hoe hij en de partij gevangen zaten tussen het 
beginsel en de eisen die de maatschappelijke en de politieke realiteit stelden. In zijn rol als lid van de 

                                                            
161 De Standaard, 14 oktober 1907. 
162 Kuyper werd geciteerd door Ch. Raaymakers s.j., Vrouwen-kiesrecht, 43. 
163 P.A. Diepenhorst, Onze strijd in de Staten-Generaal, 256-257. 
164 H.J. van de Streek, ‘Tegen de ordeningen Gods’, 105; H. Colijn, Saevis tranquillus in undis, 189. 
165 H. Colijn, Saevis tranquillus in undis, 188-189.  
166 Notulen Centraal Comité, 29 april 1907 en 16 oktober 1907. 
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Eerste Kamer poogde hij hierin een uitweg te vinden door zijn gedachten over organisch kiesrecht 
nader te ontvouwen.  

Kuyper publiceerde op 13 mei 1912 een nota waarin hij betoogde dat de toekenning van het 
kiesrecht aan gezinshoofden alleen reeds een bijna volledige vertegenwoordiging van het volk in 
‘nationaal-organischen samenhang’ zou betekenen. Met andere woorden, voorstanders van algemeen 
kiesrecht konden zich met een gerust hart achter het gezinshoofdenkiesrecht scharen. Volgens zijn 
berekening waren 5,7 van 5,8 miljoen zielen vertegenwoordigd als aan de gezinshoofden het 
kiesrecht werd toegekend, want slechts zo’n twee procent van de bevolking leefde buiten 
gezinsverband. Kuyper wenste echter een vertegenwoordiging van het volk in dubbele gestalte, want 
met het gezinshoofdenkiesrecht was nog niet genoeg gezegd. Het leven van het volk openbaarde zich 
immers niet alleen in het gezin, maar ook in de maatschappij. Het hoofd van het gezin miste het gezag 
als gezinshoofd voor zover leden van het gezin daarbuiten werkzaam waren. Dat gold een ieder, die, 
ook al bleef hij of zij in het ouderlijk gezin inwonen, aangesteld werd in een ambt, bediening of 
waardigheid, of in enig beroep of dienst zich verbond. Dit alles maakte geen deel uit van het 
gezinsleven, maar hoorde thuis in het leven van de maatschappij met haar eigen betrekkingen, 
verhoudingen, rechten en plichten.  

Het gehele volk was alleen dan in de volheid van zijn leven vertegenwoordigd, indien niet 
alleen de gezinnen door hun hoofden werden gerepresenteerd, maar daarnaast het maatschappelijk 
leven in zijn verschillende verschijningsvormen aan het woord kon komen. Zolang deze corporatieve 
vertegenwoordiging niet bestond, moest het kiesrecht behalve aan de gezinshoofden worden 
toegekend aan die ingezetenen, die als zelfstandige personen in het maatschappelijk leven optraden. 
Kuyper wenste daarmee een dubbele vertegenwoordiging: de politieke en de corporatieve. Binnen het 
maatschappelijke kiesrecht voor de corporatieve vertegenwoordiging behoorde geen onderscheid te 
worden gemaakt tussen man en vrouw – tussen bijvoorbeeld een onderwijzer en een onderwijzeres. 
Iedereen die de vereiste zelfstandigheid had, kwam in de dubbele gestalte van de samenleving het 
kiesrecht toe, zij het op verschillende gronden. Zolang de dubbele vertegenwoordiging er nog niet 
was, moest volgens Kuyper onder de regeling die tijdelijk voor de juiste in de plaats trad, het 
onderscheid tussen man en vrouw óók niet worden gemaakt.167 

Een medestander vond Kuyper in zijn partijgenoot de hoogleraar privaatrecht aan de Vrije 
Universiteit, mr. A. Anema. Deze besprak in een brochure het voorstel-Heemskerk tot herziening van 
art. 80 van de Grondwet. Dit voorstel verdiende ‘onze warme sympathie’. De antirevolutionairen kozen 
steeds als conservatisme en democratie aan de orde waren voor de democratische lijn, zo stelde hij. 
Voor uitbreiding van kiesrecht was de partij steeds te vinden, omdat kiesrecht een zaak van 
gemeenschapszin was. Het door Heemskerk ingediende voorstel was ‘een keerpunt in onze electorale 
historie’. Tot op dat moment gold het census-kiesrecht, dat individualistisch, materialistisch en 
intellectualistisch was. Links wenste behoud van de individualistische grondslag van het kiesrecht. 
Rechts wenste het huismans- of gezinshoofdenkiesrecht. Het ging daarbij niet om het aantal kiezers, 
maar vooral om de staatsrechtelijke grondgedachte die het kiesrecht beheerste. De antirevolutionairen 
wensten te raken uit het liberalistisch-individualistische spoor. Dat werd bereikt met de invoering van 
gezinshoofdenkiesrecht. Voor de enkele persoon in de plaats kwam het hoofd van het gezin als 
eenvoudigste en meest algemene gemeenschapsvorm van het volksleven. Daarmee verving de 
organische idee de individuele persoonlijkheid. Niet langer zouden bezit en intellect, de bij 
uitnemendheid individuele kwaliteiten, maar gemeenschapszin en toewijding de grond vormen voor de 
medewerking aan de staatstaak. Naast hoofd van het gezin was de verwerving van een zelfstandige 
positie in de maatschappij grondslag. Tot zover stemde hij met Heemskerk in, maar de beide 
maatstaven van het kabinet voerden naar de mening van de staatsrechtgeleerde ‘geenszins’ tot de 
conclusie, dat de vrouw moest worden uitgesloten, wat in het voorstel wél het geval was. Anema:  
 

Wie het organisch beginsel aanneemt voor het kiesrecht, moet daarmede de consequentie 
aanvaarden, dat de vrouw kiezer wordt, waar de maatschappij haar op de organische plaats 
vindt, waaraan het kiesrecht wordt verbonden. Alleen dán ontkomt men aan deze 
gevolgtrekking, wanneer men als algemeen beginsel stelt, dat de vrouw als zoodanig niet op 
het publiek terrein behoort. Dit kan men echter in ernst niet volhouden. Het is hiermede in het 
publieke recht van den staat juist zoo als in het burgerlijk recht der maatschappij. De 
ongehuwde vrouw heeft, enkele kleinigheden nu daargelaten, in ons burgerlijk recht precies 

                                                            
167 A. Kuyper, Nota bij het Verslag der Grondwetscommissie, 2-3; zie ook: H. Colijn, Saevis tranquillus in undis, 
185-186; P.A. Diepenhorst, Onze strijd in de Staten-Generaal, 226. 
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dezelfde rechten en bevoegdheden als de man; trouwt zij, dan verliest zij deze grootendeels, 
omdat dan de man haar als hoofd van het gezin vertegenwoordigt.168 

 
De ongehuwde vrouw met een zelfstandige positie in de maatschappij kon naar de mening van 
Anema het kiesrecht niet worden onthouden. 

Het kabinet-Heemskerk zat ten dele op de door Kuyper gepropageerde lijn. Het had geen 
voorstel ingediend dat inspeelde op de door hem uitgedachte dubbele gestalte van de samenleving. 
Wel hield het in zijn in februari 1913 aanhangig gemaakte grondwetherziening rekening met de 
antirevolutionaire wensen met de volgende bepaling: ‘De leden der Tweede Kamer worden 
rechtstreeks gekozen door de mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die den leeftijd van 25 
jaren bereikt hebben en aan het hoofd van een gezin staan, of zonder aan het hoofd van een gezin te 
staan, als zelfstandige personen in de maatschappij optreden.’ Naast de gezinshoofden kwam het 
kiesrecht dus ook toe aan de in de maatschappij optredende zelfstandige personen, indien ze tot het 
mannelijk geslacht behoorden. Met dit wetsvoorstel stemde de Deputatenvergadering van 1913 in. Op 
deze vergadering kwam aan de orde of het niet goed was bij de regering aan te dringen op het 
weduwenkiesrecht. Op voorstel van de voorzitter werd hiertoe niet besloten, omdat dit beperkte 
kiesrecht een ‘gevaarlijke concessie’ zou zijn aan de vrouwenkiesrechtbeweging.169 

Dit besluit was helemaal naar de zin van de beroepsmilitair L.F. Duymaer van Twist (1865-
1961). Deze vertegenwoordiger van de conservatieve vleugel was van 1901 tot 1945 lid van de 
Tweede Kamer voor de ARP en maakte van 1913 tot in de jaren 1950 deel uit van het Centraal 
Comité. Hij ontpopte zich als een geharnast tegenstander van vrouwenkiesrecht. In het bijzonder 
gebruikte hij De Waarheidsvriend om zijn mening naar buiten te brengen als zijnde de mening van de 
Gereformeerde Bond. Al in 1910 had hij steun betuigd voor het wetsontwerp dat was ingediend om 
vrouwelijke rijksambtenaren en onderwijzeressen bij het openbaar onderwijs die in het huwelijk traden, 
te ontslaan. Van linkse zijde was daar verzet tegen gerezen. Het leek De Waarheidsvriend (3 juni 
1910) echter de gewoonste zaak van de wereld dat bij het in het huwelijk treden de vrouw haar plaats 
vond in het gezin. Dat dit bij de wet moest worden afgedwongen, wees op de verwording van het 
maatschappelijk leven. Duymaer van Twist was tegenstander van het voornemen van Cort van der 
Linden. In de troonrede van 1913 was gesproken van het wegnemen van de beletselen voor vrouwen 
om te stemmen. De Waarheidsvriend (7 november 1913) was er trots op dat daar onder de 
christenvrouwen bijna geen animo voor was. Het zou om uitzonderingen gaan. Het fundament deugde 
niet, de vrouwenbeweging ‘predikte’ de gelijkheid van man en vrouw. Dat ging tegen ‘ons’ beginsel in. 
Dat ging tegen Gods Woord in. De vrouwenbeweging plaatste de vrouw in elk opzicht als de gelijke 
naast de man. Zij hing de dwaling aan van een algemeen stemrecht voor aan elkaar gelijke mannen 
en vrouwen. Duymaer: ‘Zulk een recht nu ontkennen we. En daarom mogen onze christen-vrouwen 
gewaarschuwd zijn, dat ze zich in dezen stoet nooit laten inlijven!’. 

 
Geen definitief standpunt 

De troonrede van 1913 waarin Cort van der Linden zijn voornemen tot grondwetsherziening bekend 
had gemaakt, stimuleerde de inmiddels bejaarde Kuyper tot een hernieuwde poging steun voor zijn 
zienswijze te verwerven. Hij stelde zich teweer door in 1914 een serie artikelen te schrijven in De 
Standaard. Daarin wees hij het emancipatieproces van de vrouw af, en op grond daarvan het 
kiesrecht voor de vrouw. Kuyper wenste vrouwen niet te zien als individuen met zelfstandige politieke 
rechten. De individualistische mensvisie was afkomstig uit de onchristelijke idealen van de Verlichting 
en de Franse Revolutie. Het was dan ook geen toeval dat de gedachte van het vrouwenkiesrecht, zo 
beweerde hij, voor het eerst opkwam in het Frankrijk van 1789. Deze ideeën waren verwerpelijk. Wie 
zich aan de Bijbel hield, kwam niet bij de vrouw als individu uit, maar bij de vrouw in het gezin. Kuyper 
beriep zich op Gen. 2:18. Voor wie ‘neerboog’ voor de ‘autoriteit der Heilige Schrift’, verviel alle 
onzekerheid: de kracht en de roeping van de vrouw lagen in het gezinsleven, waar zij een aanvullende 
taak had op de man: ‘Hij het naar buiten gekeerde, de openbaarheid in; zij het naar binnen gekeerde 
van gezin, opvoeding en verzorging.’ Voor Kuyper was de politiek het meest openbare gebied van het 
publieke leven. Dit betekende ‘dat de vrouw vooral van het politieke erf zich geheel verwijderd’ 
behoorde te houden, met uitzondering van de weduwe in de rol van plaatsvervangend gezinshoofd.170  

                                                            
168 A. Anema, ‘Een keerpunt in ons kiesrecht’. 
169 H. de Wilde, De Anti-revolutionaire partij en haar program van beginselen, 214; M. Braun, De prijs van de 
liefde, 272-273. 
170 A. Kuyper, De eerepositie der vrouw, 52, 59, 60, 70. In deze publicatie werden de in De Standaard 
verschenen artikelen inzake het vrouwenkiesrecht gebundeld. 
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Als reactie op het indienen door het kabinet-Cort van der Linden van zijn voorstel tot wijziging 
van het kiesrecht gingen de antirevolutionairen over tot het aanpassen van hun partijprogram. Tegelijk 
met de kiesrechtdebatten in 1915-1916 boog de ARP zich voor het eerst sinds de oprichting in 1879 
over de beginselen. De vernieuwde versie van het partijprogram legde zij in 1916 vast. In het oude 
artikel 11 werd gevraagd om een ander kiesrecht en, ter voorbereiding daartoe, om verlaging van de 
census. In het nieuw geredigeerde artikel werd het verlangen naar een organisch stelsel met 
toepassing van het gezinshoofdenkiesrecht tot partijbeginsel verheven. Het nieuwe art. 11 luidde:  
 

Opdat de Staten-Generaal in de natie wortelen en het volk niet slechts in naam 
vertegenwoordigen, zal het kiesrecht organisch zijn in te richten en wel met toepassing  van 
het gezinshoofdenkiesrecht en van de Evenredige Vertegenwoordiging voor de Tweede 
Kamer; en daarnaast van het recht der verschillende maatschappelijke groepen, om zich door 
eigen gemachtigden in een andere Kamer te doen vertegenwoordigen. Krachtens beginsel 
verwerpt de Partij stemdwang en wraakt zij een Staatkundig vrouwenkiesrecht. Het kiesrecht 
der weduwen volgt vanzelf uit het kiesrecht der Gezinshoofden. 

 
In dit artikel werd de wens uitgedrukt dat het kiesrecht organisch werd ingericht, inclusief een 
corporatief kiesrecht voor de Eerste Kamer. Het algemeen mannenkiesrecht werd impliciet 
afgewezen, het vrouwenkiesrecht voor de verkiezing van de Tweede Kamer werd uitdrukkelijk 
verworpen, evenals ‘stemdwang’. Onderdeel van het voorstel-Cort van der Linden was de 
opkomstplicht bij de verkiezingen. Hiertegen hadden de antirevolutionairen ernstige principiële 
bedenkingen.171 Het impliceerde namelijk een aanvaarding van het algemene individualistische 
kiesrecht. 

Het nieuwe kiesrechtartikel verwierp nadrukkelijk het staatkundig of politiek kiesrecht van de 
vrouw. Dit kwam volgens H. Colijn (1869-1944), Kuypers politieke opvolger als leider van de 
antirevolutionairen, ongetwijfeld overeen met de in de partij levende overtuiging, maar werd niet door 
Kuyper gedeeld. Naar diens mening behoorde de vrouw niet onvoorwaardelijk van het staatkundig 
kiesrecht te worden buitengesloten. Hij beperkte dit tot bepaalde categorieën vrouwen: de gehuwde 
vrouw, omdat zij geacht werd bij de stembus vertegenwoordigd te zijn door het hoofd van het gezin, 
en de ongehuwde vrouw, indien zij geen werkkring had. Was dit laatste wel het geval, dan behoorde 
ze volgens Kuyper het stemrecht te bezitten, zelfs als zij in het ouderlijk gezin bleef inwonen. Dit 
staatkundig stemrecht was als tijdelijk bedoeld, ter vervanging van een ontbrekend maatschappelijk 
stemrecht. Ondertussen was deze tijdelijke voorziening dan toch maar een staatkundig stemrecht voor 
de vrouw. Colijn is in zijn historische terugblik van mening dat het gebrek aan overeenstemming over 
het gewenste kiesrecht tussen de partij en Kuyper mede werd veroorzaakt doordat Kuyper er niet in 
slaagde verwarring te voorkomen. Het resultaat was dat het begrip organische vertegenwoordiging bij 
‘al te velen’ in de partij geheel opging in gezinshoofden- of huismanskiesrecht. De gedachte was: ‘Als 
we dat maar hebben, dan hebben we ook organische vertegenwoordiging!’ De moeilijkheden rond het 
vrouwenkiesrecht waren volgens Colijn voor een deel te verklaren uit het gebrek aan helderheid over 
de gehanteerde begrippen.172 

Maar deze moeilijkheden hadden ook te maken met een verschillend reageren op de 
gevolgen van de emancipatie van de vrouw, die zowel Kuyper als de partij negatief waardeerden. In 
De Standaard van 22 september 1916 schreef Kuyper dat de ‘Antirevolutionaire partij (…) zich steeds 
met beslistheid, en krasser dan eenige andere Staatspartij, tegen [het] drijven naar Vrouwenkiesrecht 
[had] uitgesproken. Zij achtte het ten eenenmale in strijd met de ordinantie Gods, die de verschillende 
en zeer uiteenloopende positie van de man en van de vrouw in alle burgerlijke samenleving regelt. Uit 
overtuiging gaat ze ten deze niet alleen met de gelijkmakers niet mede, maar ze stelt zich plichtshalve 
tegen alle streven en bedoelen van hen, die alle geslachtsverschil nivelleren, over.’ Met andere 
woorden, Kuyper was tegen algemeen vrouwenkiesrecht als vrucht van de emancipatie van de vrouw, 
omdat dit strijdig was met de goddelijke ordening. De politicus Kuyper zag echter de realiteit onder 
ogen en anticiperend op de parlementaire aanvaarding van het grondwetvoorstel-Cort van der Linden 
meende hij dat als het individualistisch algemeen kiesrecht werd ingevoerd, juist dit atomistisch stelsel 
eiste, dat de vrouw niet bij uitzondering, maar als regel op het kiesterrein overging. Moest de vrouw er 
met de man ‘uit gelijke hoofde’ optreden, dan was het: alle mannen naast en bij alle vrouwen. Voor 
Kuyper impliceerde dit, dat de christenvrouw het stemmen niet moest overlaten aan de ‘min-geloovige 
of ongeloovige’ vrouw die ‘tot het Liberalisme overhelde of reeds overging’.173 Als het niet te vermijden 
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vrouwenkiesrecht werd ingevoerd, was Kuyper er voorstander van dat de antirevolutionaire vrouwen 
gingen stemmen.  
 De oud-regeringsleider Th. Heemskerk gaf de partij een volgend duwtje in de richting van 
aanvaarding van vrouwenkiesrecht. Hij schreef in 1917 dat de grondwetswijziging geen definitieve 
oplossing van het kiesrechtvraagstuk betekende. Zij had slechts algemeen mannenkiesrecht gebracht, 
maar de invoering van vrouwenkiesrecht was wel onafwendbaar. Men kon het betreuren, maar het 
zou er komen, zij het nog niet aanstonds. Ertoe drong het toenemend aantal voorstanders en de 
omstandigheid dat de positie van de vrouw minder dan vroeger die van de hulp van de man was, en 
meer dan vroeger een zelfstandige. Een vooruitgang kon men dit moeilijk noemen, het ging gepaard 
met verzwakking van de gezinsband.  

Om zijn stelling dat het vrouwenkiesrecht er zou komen toe te lichten baseerde Heemskerk 
zich op het door zijn partij geprefereerde gezinshoofdenkiesrecht. Hij ging ervan uit dat als het 
kiesrecht berustte bij hoofden van gezinnen, vrouwen, dus de weduwen, daarvan niet zouden worden 
uitgezonderd. Moeilijker werd het als daarnaast degenen met een zelfstandige positie in de 
maatschappij tot het kiesrecht werden geroepen. Dan zou bij de stembus de vrouwelijke bevolking niet 
in haar geheel worden afgespiegeld. Als dus vrouwenkiesrecht er kwam naast algemeen individueel 
mannenkiesrecht, wat de actuele situatie was, dan lag de weg open voor algemeen vrouwenkiesrecht. 
De gehuwde vrouw, het middelpunt van het huiselijk leven, zou dan het kiesrecht deelachtig worden. 
Terwijl de ARP in beginsel het vrouwenkiesrecht verwierp, had De Standaard erop gewezen dat, 
kwam het zover, algemeen boven beperkt vrouwenkiesrecht de voorkeur verdiende. Naar die 
oplossing scheen de kracht van de feiten te dringen. Achter de proef met het evenredig kiesrecht lag 
in de toekomst de proef met het vrouwenkiesrecht, op de grondslag van het individualisme dat bij het 
algemeen mannenkiesrecht was aanvaard. Ondanks dat de vrouwen het vrouwenkiesrecht niet 
begeerden en aan een normaal vrouwelijk leven de voorkeur gaven, vond Heemskerk het nodig dat ze 
zich voorbereidden op de taak die hun wachtte.174 
 De partij was echter nog lang niet zover als Kuyper en Heemskerk, mannen die in de Haagse 
politiek hadden geleerd hun inzichten te ontwikkelen. Het partijbestuur was zich ervan bewust dat de 
verdeeldheid en de verwarring in de partij vroegen om voortzetting van het interne beraad. Dit werd 
bespoedigd doordat het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck het parlement het initiatief-wetsvoorstel van 
Marchant, dat de invoering van algemeen vrouwenkiesrecht inhield, in behandeling gaf. Het Centraal 
Comité bracht het vrouwenkiesrechtvraagstuk in bespreking op het Centraal Convent van januari 
1919. Twee referenten gingen in hun betoog van dezelfde grondstelling uit: ‘Tegen het politieke 
(d.w.z. actieve, HP) stemrecht der vrouw bestaan van Antirevolutionair en ook van algemeen 
menschkundig standpunt verschillende bezwaren, ontleend zoowel aan de natuur der vrouw, als ook 
aan hare verhouding tot man en gezin, tot maatschappij en staat.’ Een van de sprekers was Bavinck. 
Hij achtte het ‘noch noodzakelijk noch wenschelijk, dat de A.-R. partij zich in den tegenwoordigen tijd 
tegen het verleenen van stemrecht aan de vrouw verzet’. Voor deze meegaande houding pleitten 
volgens hem drie overwegingen: ten eerste de aanvaarding met nagenoeg alle stemmen, ook van 
rechts, van het passieve vrouwenkiesrecht, de logische consequentie daarvan was het actieve 
vrouwenkiesrecht, ten tweede de in vele opzichten gewijzigde positie van de vrouw in de 
hedendaagse maatschappij en ten derde de uitbreiding van de werkzaamheden in sociale richting van 
de moderne staat, zodat het uitoefenen van invloed daarop aan de vrouw niet kon worden ontzegd. 

De andere referent, dr. E.J. Beumer, oordeelde dat de ARP terecht in haar herziene program 
een staatkundig vrouwenkiesrecht ‘krachtens beginsel wraakte’. De door Bavinck ingebrachte 
overwegingen wees hij af. De grote meerderheid van de vergadering stemde met Beumer in.175 Tot 
zijn medestanders behoorde Duymaer van Twist die in De Waarheidsvriend van 16 mei 1919 schreef 
dat het vrouwenkiesrecht verwerpelijk was. Het was in strijd met de natuur en de aanleg van de vrouw. 
Man en vrouw waren als onderscheiden wezens geschapen. De man had zijn plaats in het publieke 
leven, terwijl de taak van de vrouw meer op het private terrein lag. Dat was geen bedenksel van 
mensen, ‘maar God de Heere zelf heeft in Zijn Woord de plaats aangegeven, waar de vrouw heeft te 
staan’. Wie het niet met Beumer en Duymaer van Twist eens was, was de oprichter van de partij, 
Kuyper. Hij schreef in De Standaard van 15 februari 1919: ‘En wat hoofdzaak is, er staat nergens in de 
H.S. (= de Bijbel, HP) een generaal verbod, dat aan de vrouw het recht en de mogelijkheid ontneemt, 
om aan de formatie van het Bewind mede te werken. Een beslist verbod is er niet.’ Hij verwierp het 
actief kiesrecht voor de vrouw dus niet. 
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door de Antirevolutionaire partij in te nemen ten opzichte van het zoogenaamde passieve Vrouwenkiesrecht, 
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Een felle tegenstander van vrouwenkiesrecht was de hoogleraar in de rechtswetenschap 
Fabius die in het Centraal Comité Kuyper en Bavinck al vanaf de jaren 1900 had bestreden inzake het 
kiesrecht. Hij bleef opponeren door erop te wijzen dat het stemrecht niet op zichzelf stond. Het hield 
onmiddellijk verband met de verkiesbaarheid van de vrouw, en deze ontsloot gemakkelijk de weg tot 
alle openbare bediening. Het vrouwenstemrecht was een der machtigste middelen om alle 
onderscheid tussen man en vrouw, wat de openbare werkkring aanging, weg te breken en de vrouw 
weg te lokken van haar arbeidsveld in het gezin. Op die wijze werd het volksleven in moeilijk te 
berekenen mate geschaad. Het lidmaatschap van kiesverenigingen open te stellen voor de vrouw 
dreigde het geschetste kwaad zeer ernstig te bevorderen. Men had hier een keten, waarvan de 
schakels vast aan elkander verbonden waren. Vandaag werd de vrouw lid van een kiesvereniging, 
morgen voerde zij daar het woord, straks stelde men haar kandidaat voor een vertegenwoordigend 
lichaam enz. Fabius beriep zich voor zijn staatkundig standpunt op het Schriftwoord: ‘zo zij iets willen 
leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen’ (1 Korinthe 14:35).176 In de gereformeerde 
theologie heerste de opvatting dat dit betekende dat de vrouw het regeerambt en daarom het 
kiesrecht niet toekwam. 
 De antirevolutionairen gingen in 1879 eensgezind de kiesrechtstrijd in, zij raakten in de jaren 
1890 verdeeld en vanaf de jaren 1910 kwamen er pleidooien voor vrouwenkiesrecht. In 1919 was de 
situatie dat de partij voor de grondwetswijziging had gestemd, maar tegen de wet die vrouwen het 
actieve kiesrecht gaf. In 1918 had zij geen vrouwen gekandideerd voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. Was de partij tegen het passieve kiesrecht voor de vrouw? De aandacht was 
steeds uitgegaan naar het actieve kiesrecht. Een standpuntbepaling over het passieve 
vrouwenkiesrecht was echter óók urgent.  Het beginselprogram conflicteerde ter zake van het actieve 
vrouwenkiesrecht met de in 1919 aangenomen kieswet, terwijl het niets zei over het passieve. Wat 
zou de partij gaan doen bij de volgende kamerverkiezingen: vrouwen kandideren, vrouwen oproepen 
niet te gaan stemmen? 
 
 

Kuyper: strijder voor Gods heilige orde 
 
Kuypers staatkundige visie die hij in de jaren 1870 ontwikkelde, hield herstelconservatisme in. Hij 
verwierp de liberale atomistische maatschappijleer en de materialistische staat op grond van een 
maatschappelijk verdrag. Zijn voorkeur ging uit naar een overeenkomstig goddelijke beginselen 
organisch geordende nationale gemeenschap met een overheidsgezag dat als door God in de wereld 
was gebracht. Het verleden in de gestalte van de calvinistisch-burgerlijke republiek in de zestiende-
zeventiende eeuw vormde een inspiratiebron en standaard.177 Kuyper presenteerde de ARP als een 
calvinistische herstelbeweging binnen het staatkundig bestel van 1848.178 Met zijn aantreden begon 
het ‘onderzoek naar den goeden weg’. Kuyper streefde naar institutionalisering van het calvinistisch 
beginsel. Hij richtte zich op vier gebieden: de politiek, de school, de kerk en de pers. Kuyper wenste er 
daarbij geen twijfel over te laten bestaan dat hij het grondbeginsel van het calvinisme handhaafde, 
namelijk de volstrekte soevereiniteit van God over alle geschapen leven.179 Dat hield onder meer in 
dat het publieke leven naar bijbelse voorschriften behoorde te worden genormeerd. Van schipperen 
met dat uitgangspunt kon geen sprake zijn, tot het compromis of welke ‘verflauwing der grenzen’ dan 
ook zei hij niet bereid te zijn. Daarmee wees Kuyper zowel de geseculariseerde samenleving als de op 
volkssoevereiniteit gefundeerde liberale staat af.180  
 

De vloek van het moderne leven 
In de jaren 1860 ontdekte Kuyper ‘de glans van het Calvinisme’. Hij ging inzien dat het woord van God 
aanwees ‘het fundament van alle menschelijk leven’. Het bevatte de heilige ordinantiën of 
ordeningen.181 In 1869 hield Kuyper een lezing waarin hij betoogde dat de moderne eenvormigheid 
daartegen inging. De titel van de lezing was ‘Eenvormigheid, de vloek van het moderne leven’.182 
Kuyper gaf een ‘christelijk-historische’ beschouwing van de ‘valsche eenvormigheid onzer eeuw’. De 

                                                            
176 D.P.D. Fabius, Studiën en schetsen, 102-103. 
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april 1869. 
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‘zucht naar valsche eenheid’ was het gevolg van de Franse Revolutie, 1789 was het geboortejaar van 
het ‘moderne leven’. Al eerder in de geschiedenis waren er allerlei pogingen geweest tot eenheid van 
de volkerenmassa te komen. Kuyper noemde Nebukadnezar, Alexander de Grote, Cyrus, Caesar, 
Karel de Grote, Karel V. De ervaring leerde dat die eenheid er niet kwam, de volkerenmassa spatte 
telkens weer uit elkaar, omdat de eenheid, de gelijksoortigheid, van het maatschappelijk leven 
ontbrak. Sinds Frankrijks omwenteling koos men een andere gedragslijn en ‘(…) wil [men] zich nu een 
langeren weg getroosten, maar die te zekerder, die onfeilbaar naar het groote doel geleidt.’ De 
‘valsche eenheid’ was het doel van de Franse Revolutie. De torenbouw van Babel was in het verleden 
door God verstoord, daar was het menselijk streven naar eenheid door God ‘majestueus gefnuikt’. 
Voor Kuyper was het een uitgemaakte zaak dat deze poging niet herhaald mocht worden. Daarom 
sprak hij over ‘de vloek van het moderne leven’.  

In zijn lezing erkende Kuyper dat eenheid een bijbelse notie was. De eenheid van het 
menselijk geslacht was er echter alleen aan het begin en het einde van de weg, alleen in haar 
oorsprong en bestemming, maar nooit in de ontwikkelingsfasen die het op die weg doorliep. Daarom 
was hij van mening dat de ‘revolutie-leus’ van ‘gelijkheid, vrijheid, broederschap’ met ‘schijn van recht 
aan het Schriftwoord werd ontleend’. Hij verbond hieraan zijn visie op de positie van de vrouw in het 
maatschappelijk leven. Hij wees op het streven ‘om de beide geslachten, om man en vrouw, uit hun 
eigenaardig verschil in een onzijdig geslachtsmengsel over te leiden’. Hij keerde zich tegen de op dat 
moment nog prille feministische beweging: 
 

Ook in ons Vaderland zijn de profetessen reeds opgestaan, die als gold het een anti-slavery-
league aandringen op vrijverklaring der vrouw, en eischen dat ook haar de vrijheidsmuts op de 
lokken wiegele. 

 
Kuyper hield als schrikbeeld het buitenland voor: 
 

Reeds heeft in het modern America eene vrouw het leergestoelte aan een der hoogescholen 
beklommen. De doctorstitel prijkt in Engeland reeds naast meer dan éénen vrouwennaam. In 
Duitschland zoowel als in België zwiert de vrouwenrok reeds om de leuninglooze kruk van het 
kantoor. 

 
Nederland was gewaarschuwd, zeker als men bedacht dat dit ‘nog slechts een eerste woeling van dat 
streven’ naar eenvormigheid was. Volkomen gelijkstelling van man en vrouw was de eis die reeds in 
het Engelse parlement te berde was gebracht. De vrouwen en meisjes moesten op de mannen gaan 
lijken, zij moesten ‘iets heroïeks, iets manhaftigs, iets fiers’ gaan krijgen, wilden ze niet ‘als 
huissloofjes afgekeurd, of als zedige besjens aan den muur worden geschilderd. Schuchterheid en 
schroomvalligheid, zooals ze weleer het maagdelijn sierden, voegen niet meer voor de forsche 
vrouwentype onzer eeuw’. Het was voor Kuyper zonneklaar dat dit soort vrouwen er niet moest 
komen, de vrouwen moesten vrouw blijven. Hij keurde de vrouwenemancipatie ten zeerste af. Het 
streven naar valse eenvormigheid, dit ‘nivelleeringsbeginsel’ van het moderne leven, druiste in tegen 
‘de ordeningen Gods’. De ‘groote scheppingswet’ was dat elk leven zich zou vermenigvuldigen ‘naar 
zijnen aard’, naar het hem gegeven ‘eigenaardig’ karakter. De valse eenvormigheid was de vloek van 
het moderne leven omdat zij de ordeningen Gods opzij drong, die niet alleen in de Schrift maar in 
geheel de schepping waren geopenbaard.  
 Voor Kuyper was het calvinisme een alomvattende, centrale wereldbeschouwing.183 De 
predikant en theoloog zag daarin een reden zich te wenden naar de politiek en het maatschappelijke 
leven in zijn volle breedte. Maar Kuyper paste het calvinisme wel aan. Hij wenste het te zuiveren van 
vreemde bestanddelen. En hij wenste het te moderniseren. Daarom sprak hij van ‘neo-calvinisme’.184 
De calvinistische beginselen moesten worden gegoten ‘in een vorm van onzen tijd’, zoals Isaac da 
Costa het al had uitgedrukt. Kuyper: ‘Al min ik den naam niet, want wie van kind man werd, is daarom 
geen neo-persoon geworden, toch mocht zonder pedantheid van Neo-Calvinisme gesproken worden, 
als protest tegen den laster, alsof wij het leven van ónzen tijd niet verstonden.’185 Kuyper benadrukte 
enerzijds de continuïteit met het verleden met de aanduiding ‘calvinisme’. Anderzijds was hij 
eigentijds. Zijn denken en handelen speelden zich steeds af ‘in rapport met het bewust zijn van de 
tijd’, om een van zijn bekendste uitdrukkingen te gebruiken, in de woorden van Kuyper:  
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48 
 

 
Wij zijn geen mannen van de zestiende, maar mannen van de negentiende eeuw; en de eere 
die ons wenkt is maar, om die waarheid Gods, die van alle eeuwen is, ook aan de 
ontwikkeling van de negentiende eeuw ten grondslag te leggen.186 

 
Kuyper was in meer dan één opzicht modern. De historicus H. te Velde noemde zijn politieke 
doeleinden en middelen en verkiezingstechniek, maar ook zijn geloofsopvatting. In 1897 werd De 
Standaard ‘een op en top modern blad’ genoemd. Vanwege het democratische van Kuyper meenden 
sommige liberalen al in de jaren 1870 dat ‘de kinderen van de anti-revolutie eene al te groote 
overhelling naar het moderne hebben’. Van de politieke leiders gebruikte Kuyper het verdwijnen van 
de standensamenleving het doeltreffendst door zich te richten tot het volk ‘achter de kiezers’. In 
zekere zin was heel Kuypers levenshouding modern. Zij was gebaseerd op een breuk in de traditie. 
Kuyper was beïnvloed door de kritische methode van de moderne theologie. De 
vanzelfsprekendheden van de traditionele wereld bestonden niet meer, het ging hem om het bewust 
onderhouden van de traditie. De hele sfeer van de gereformeerden was er een van meedoen in de 
moderne wereld, aanpakken en doortasten.187 

Naast de term ‘calvinistisch’ gebruikte Kuyper de term ‘gereformeerd’. Hij sprak veelvuldig 
over de ‘gereformeerde beginselen’. Dat waren geen menselijke beginselen maar goddelijke, want zij 
waren uit de Bijbel, de Schrift, afgeleid. In de Schrift trof men niet een onsamenhangende chaos aan 
maar een stelsel ‘waarvan de delen in vast onderling verband’ stonden. Van dat ‘stelsel van God’ 
waren verschillende voorstellingen gevormd. Sprak men van roomse, lutherse of gereformeerde 
beginselen, dan verstond men hieronder niet een menselijk stelsel, maar ‘de samenhangende 
voorstelling, die men, op onderscheiden standpunt, achtte zich uit de Openbaring die God ons gaf, te 
moeten vormen omtrent het stelsel van God zelven’.188 Kuyper erkende daarmee dat de Bijbel 
verschillend verstaan kon worden. Hij gaf zelf de voorkeur aan de gereformeerde beginselen:  
 

Neemt ge (…) de Gereformeerde beginselen als grondslag aan, dan hebt ge u over alle deze 
vraagstukken van uitlegging uitgesproken, en weet ge hoe ge saam den zin en de openbaring 
der Schrift omtrent den mensch en de verhouding waarin God hem geplaatst heeft, 
verstaat.189 

 
Over wat Kuyper onder de ‘gereformeerde beginselen’ precies verstond, was hij nooit duidelijk.190 Zij 
leerden in elk geval op welke manier men tot kennis van Gods geboden kon komen. Kuyper ging in 
het objectiveren van Gods geboden veel verder dan Groen. Bij andere kwesties dan het onderwijs 
was het Groen minder duidelijk wat zij eisten. Kuyper was echter van mening dat vanwege de kennis 
van Gods geboden de calvinisten een geheel eigen benadering van de politiek hadden.191 

Een voorbeeld van wat de gereformeerde beginselen bij Kuyper impliceerden, was zijn 
interpretatie van Gen. 2:18. In 1899 wees hij erop dat man en vrouw geen gelijken waren, de man was 
de eerste: 
 

Om band en samenvoeging tusschen die twee te scheppen, moet er een orde over beiden 
gesteld. Een moet de eerste, en de ander de tweede zijn. Twee kunnen nu eenmaal niet op 
dezelfde plaats staan. (…) Een ordinantie Gods voor heel zijn schepping, die ook bij man en 
vrouw doorgaat, omdat God ze man en vrouw schiep. De man eerst, en daarna de vrouw.192 

 
Kuyper zat met zijn onderschikking van de vrouw aan de man op één lijn met de kanttekeningen van 
de door de gereformeerden gebruikte vertaling van de Bijbel, de Statenvertaling (SV). 
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In strijd met de heilige orde 
Kuyper was in navolging van Groen van Prinsterer van mening dat de revolutionaire beginselen land 
en volk naar de ondergang voerden. Het calvinisme gaf hem houvast voor de gewenste staatkundige 
ontwikkeling. De calvinistische, antirevolutionaire beginselen legden de nadruk op de het individu 
overkoepelende verbanden. De maatschappij behoorde te worden gezien als een organisme. De 
dichotomie organisme-atomisme bevatte voor Kuyper twee lijnrecht met elkaar in strijd zijnde 
concepties van de samenleving.193 Hij schreef het atomistisch model dat hij verwierp toe aan de 
Franse Revolutie en haar aanhangers. In zijn rede ter opening van het Eerste Christelijk-Sociaal 
Congres in 1891 zei hij over ‘de hartader’ van de sociale kwestie: ‘had de Christelijke religie de 
persoonlijke menschelijke eere in de sociale samenbinding van een organisch-samenhangend leven 
gezocht, de Fransche Revolutie verstoorde dat organisch weefsel, verbrak die sociale banden, en 
hield ten slotte, in haar atomistisch knutselwerk niets over dan het eenzelvig, zelfzuchtig en voor zijn 
zelfstandigheid opkomend individu’.194  

Als alternatief voor het bestaande staatkundige bestel dat hij zag als een product van de 
revolutiegeest, wenste hij een corporatistische democratie. Feitelijk gingen bij hem behoudende en 
vernieuwende elementen hand in hand. Vooruitstrevend was hij met de uitbreiding van het kiesrecht. 
Hij achtte een ontwikkeling in democratische richting geboden.195 Zijn voorkeur voor ‘organische’ 
structuren was daarentegen gebaseerd op een geïdealiseerde voorstelling van de middeleeuwen en 
het gildentijdperk.196 Kuyper was dus geen tegenstander van de democratie als zodanig, maar hij 
maakte haar als politiek stelsel los van revolutie en liberalisme. Hij hanteerde de term democratie als 
equivalent van volksheerschappij, en niet als synoniem van volkssoevereiniteit. Voor hem was ‘het 
volk’ gelijk aan de ‘gereformeerde natie’, aan de ‘democratische stand’ of de ‘kleine burgerij’ die ook 
Jezus en de apostelen had voortgebracht. Kuyper annexeerde op deze wijze het democratisch stelsel 
voor deze ‘gereformeerde natie’. De democratie eiste hij vanaf de jaren 1870 op als vrucht van het 
calvinisme, dat opkwam voor vrijheid.197  

In ‘Ons Program’ zette Kuyper uiteen dat de maatschappij uit standen en groepen bestond, 
gemeenschappen van personen.198 Bij de ontwikkeling van zijn denkbeelden over de samenstelling 
van de volksvertegenwoordiging stelde hij de wens naar herstel van het organisch karakter ervan 
voorop. Het organisch volksverband moest ook in het kiesrecht tot uitdrukking komen. De natie was nu 
eenmaal een organisme; ze kon op een andere wijze zelfs niet bestaan. Daarom had niet slechts de 
enkele persoon er recht op zijn stem uit te brengen. Ook groepen van personen, ook de 
onderscheiden levenskringen die in het volk tot organisatie gekomen waren, hadden er recht op als 
groep of als kring hun gemeenschappelijke belangen op politiek terrein te bepleiten. Zijn visie kwam 
erop neer dat deze corporatiën plaatselijk de gemeenteraad kozen, die op hun beurt gezamenlijk de 
Staten-Provinciaal kozen, en die weer gezamenlijk de Staten-Generaal. Daarnaast dacht Kuyper aan 
een politiek lichaam, een Tweede Kamer, gekozen door directe verkiezing. Er was dus in zijn optiek 
behoefte aan tweeërlei soort van vertegenwoordiging, in twee afzonderlijke Kamers.199 

De kleinste kring – het kleinste organisme – waardoor een natie een natie was, was het gezin. 
In de artikelenreeks ‘Antirevolutionair óók in Uw Huisgezin’, opgenomen in ‘Ons Program’ vanaf de 
tweede druk, besprak Kuyper uitvoerig zijn denkbeelden over het gezin als kiemcel van de 
maatschappij. In het gezin lag ‘de wortel en de kiem, waar heel de staat uit opwast; niet volgens de 
uitvinding der menschen, maar volgens het bestel van den levenden God’.200 In de jaren 1910 ging 
Kuyper toelichten wat daarvan de betekenis was voor het kiesrecht. 

Het huisgezin was de ‘primordiale’ (= fundamentele, HP) formatie van het volk en daarvan 
was de man het door God aangewezen hoofd:  
 

Gelijk Da Costa het uitdrukte, ‘een hoop zielen op een stuk grond’ is noch Natie noch Volk. 
Het weefsel voor de volkseenheid dient zich eerst aan in het Gezin. In een Gezin toch heeft 
men niet te doen met losse en op zichzelf staande eenlingen, maar met personen die in 
organisch verband de een tot den ander staan. Tusschen deze onderling verbonden personen 
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bestaan vaste verhoudingen, die Hooger Bestel aldus regelde. (…) Dit Gezinsverband brengt, 
ten aanzien van de Gezinsleden, plichten mede. Vandaar aller saamvoeging onder een Hoofd 
(…).201 

 
Het kiesrecht kende Kuyper toe aan het gezinshoofd: hij was de natuurlijke vertegenwoordiger en 
woordvoerder van het gezin. Als alle gezinshoofden het kiesrecht hadden, dan was het pas 
algemeen.202 Daarom verwierp Kuyper het individualistisch kiesrecht. Hij deed dat in dramatische 
bewoordingen:  
 

Heel de natuurlijke ordening, de Heilige orde van man en vrouw, van ouders en kind, van ‘t 
gezin, van ’t huwelijk en van ‘t maatschappelijk saâmleven, gelijk de Schepping ’t ons 
organisch toont, en Gods Woord ’t heiligt, ’t moet ten slotte alles op losse schroeven gezet, en 
Algemeen kiesrecht zal ons dan de nieuwe orde scheppen, die door ’s mensen keus Gods 
ordinantiën verdringt. (…), en het is dáártegenover, dat ook nu óns geroep blijft opgaan voor 
het kiesrecht van ’t Gezinshoofd. Dan is er het gezin, door dat gezin is er dan van zelf ’t 
organisch verband, en in ’t hoofd van het gezin schittert dan vanzelf de gezagsidee, ons allen 
toegekomen uit Gods Heilige orde. 

 
In strijd met de heilige orde was het individualisme, de individualistische opvatting van de staat en het 
individualistische kiesrecht. Dat alles was een product van de tijdgeest: 
 

De tijdgeest is zulk een schier onweerstaanbare macht. Ook uit onze eigen kringen wordt, wie 
niet zeer vast in zijn schoenen staat, zoo licht meegesleept.203 

 
Kuyper meende kennelijk met zijn gezinshoofdenkiesrecht de tijdgeest te weerstaan. Maar daar viel 
wel iets tegenin te brengen. Hij was zelf ook met de tijdgeest doordrenkt gelet op zijn neo-
calvinistische levenshouding. 

In de jaren 1910 kon het niemand meer ontgaan dat het algemeen individualistisch kiesrecht 
het kiesrecht voor de vrouw met zich meebracht. Toch was dat lang niet vanzelfsprekend geweest, 
ook al beweerde Kuyper dat de geschiedenis leerde ‘hoe het geroep om vrouwenkiesrecht’ het eerst 
in Frankrijk was opgekomen in de dagen van de Franse Revolutie. Hij erkende dat de Jacobijnen het 
vrouwenkiesrecht hadden afgewezen en verklaarde: ‘Olympe de Gouges deed als aanhangsel op de 
eerste verklaring de Rechten van den mensch een tweede verklaring over de Rechten van de vrouw 
volgen’.204 Maar anders dan Kuyper meende eisten vrouwen niet in Frankrijk maar in de zeventiende 
eeuw in Engeland voor het eerst kiesrecht en was de verklaring van Olympe de Gouges geen 
aanhangsel maar een tegenverklaring. Eerder in dit hoofdstuk besprak ik dit in de paragraaf ‘De strijd 
van vrouwen voor kiesrecht’. 
 

De ‘eerepositie’ van de vrouw 
In hoofdstuk XI van ‘Ons Program’ baseerde Kuyper in 1879 de man/vrouwverhouding op het laatste 
gedeelte van Genesis 3:16. Zoals hij schreef behaagde het God tot de vrouw te zeggen: ‘Uw wille zal 
den man onderworpen zijn!’ God de Heere had een deel van zijn goddelijke macht over de vrouw op 
de man gelegd, van Godswege kwam de huiselijke heerschappij hem toe.205 

Toen de kiesrechtstrijd al volop gaande was en het feminisme zich begon te manifesteren, 
ging Kuyper zijn visie uitwerken en bijstellen. De scheppingsvolgorde van man en vrouw wees op de 
onderlinge verhouding. Eva was uit hem. Adam zonder Eva was denkbaar, maar Eva kon niet 
bestaan, tenzij Adam er eerst was. De eenvoudigste leek beschikte dankzij dit schijnbaar ongerijmde 
paradijsverhaal over dieper inzicht in de verhouding, waarin de man en de vrouw tot elkaar stonden: 
‘Adam is haar voor, Adam is haar wortel, Adam is haar hoofd, maar Adam kan niet buiten haar. Adam 
is de hulpbehoevende, en zij is de hulpe die hij behoeft. God schiep haar als een hulpe tegenover 
hem; maar als een hulpe die op Adam moest leunen.’206 Twee jaar later ging Kuyper het onderscheid 
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tussen man en vrouw benadrukken. Gods bedoeling met de man en de vrouw was: ‘Wederzijdsche 
aanvulling. Twee helften van één geheel die bij elkaar hooren. (…) Beiden, man en vrouw, gevoelen 
een diep besef van eigen roeping. Van mannelijke roeping de man, van vrouwelijke roeping de vrouw. 
Beiden kennen dan hun plaats en willen uit hun plaats niet uit. (…), en het geloofsleven zelf strekt, om 
in den man de kracht, de trouw, den moed, in de vrouw de zachtheid en de teederheid te 
ontwikkelen.’207  

In afwijking met wat hij eerder schreef, wees Kuyper erop dat in het christelijk huwelijk de 
vrouw niet onderworpen behoorde te zijn aan de man. Hij refereerde aan Gen. 3:16 en stelde dat de 
onderworpenheid niet uit de schepping was, maar uit de straf van God na de val in zonde. In de weg 
van het christelijk huwelijk en het christelijk huisgezin voelden man en vrouw een diep besef van eigen 
roeping. Beiden kenden hun plaats en wilden daaruit niet weg. Zo leefde Gods ordinantie weer op, die 
hen man en vrouw schiep.208 Kuyper werkte dit onderscheid in 1914 uit. Het wezen en de natuur van 
de vrouw was en bleef anders dan van de man. Daaruit vloeiden niet te overbruggen verschillen van 
het menselijk leven voort. Met het verschil in lichaamsbouw hingen verschillen op  psychisch terrein 
samen. Er waren zeer zeker zeldzaam scherpzinnig ontwikkelde vrouwen. Maar ze waren en bleven 
grote uitzondering. En voor de man was een erg intellectuele vrouw in het algemeen niet aantrekkelijk. 
Kuyper formuleerde bloemrijk:  
 

Zij vindt haar deel in de perelen en robijnen, fonkelend uit een oog dat den man ontvonken en 
boeien kan; in een lach om de lippen die verteedert en verovert; haar zielsuiting, zoo ze zuiver 
trilt, is onweerstandelijk.  

 
Haar vrouwelijke aantrekkelijkheid gaf de vrouw gewicht en eer in de onderlinge verhouding, die zij 
niet moest willen verspelen door te emanciperen: 
 

Doch schudt ze nu deze haar vrouwennatuur uit, om zich in ’t harnas van den man te gespen 
en met de maliënkolder van zijn denkkracht en vuistspier zich een plaats in ’t leven te 
verzekeren, dan klimt ze niet, maar daalt ze als vrouw, verbreekt ’t evenwicht waarin haar 
overwicht lag, en eindigt met haar hooge eerepositie voor altoos te verspelen. (…) Het 
soortverschil tusschen man en vrouw is derhalve in beider schepping, en in beider daaruit 
voortgekomen natuur, zoo onomstootelijk vastgelegd, dat alle onderschatting of wegcijfering 
ervan een streven verraadt, om de door God ingestelde orde door menschelijke willekeur te 
niet te doen.209  

 
Kuyper beriep zich op de goddelijke ordening om de vrouw haar plaats te wijzen, haar erepositie zoals 
hij dat zag, die was als vrouw in het gezin. 

Er was, zo betoogde Kuyper, een ‘tweeërlei leven’: een leven in het gezin, in de familie, met 
de kinderen, dat een meer particulier droeg en een leven in raden en staten, dat een meer publiek 
karakter droeg. Deze twee soorten van leven vroegen om zeer onderscheiden gaven en talenten. Het 
was de les van de historie, en het empirisch gegeven van het heden, dat deze tweeërlei soort van 
gaven en talenten althans in de regel bleek samen te vallen met het soortverschil tussen man en 
vrouw. Het was op grond van deze stand van zaken die God zelf had opgelegd, dat de vrouw in het 
publieke leven niet met de man gelijk stond. God had de vrouw haar positie aangewezen in Genesis 
2:18. Daar sprak God: ‘Het is niet goed dat de mensch alleen zij, Ik zal hem een hulpe maken, die als 
tegen hem over zij.’ Dit was schijnbaar verlagend voor de vrouw. Maar in vers 24 stond dat ‘een man 
zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven zal’. Hier werd de vrouw ‘middenpunt’ van het 
huwelijksleven. In Spreuken 31 werd ‘het ideaal van de huisvrouw in Israël’ getekend, Kuyper: ‘(…), in 
de poorte zit deze ideale vrouw niet’. Zij schitterde als de robijn, zoals er in vers 10 stond, maar in het 
private, niet in het publieke leven. 

Daarom meende Kuyper dat de vrouw die naar de stembus hunkerde, om evenals de man 
politiek op te treden, de minderheid van haar vrouwelijke natuur beleed: ‘Kon ze maar man worden! 
Kon ’t niet heel, zij ’t dan voor ’t minst half!’ De in haar God rustende vrouw echter stelde er juist haar 

                                                                                                                                                                                          
een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van 
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eer in vrouw te blijven.210 De kracht, de roeping en de eer van de vrouw lag aan de binnenkant van de 
samenleving. Zij ‘schoof’ slechts in zoverre naar buiten als er een taak te verrichten viel waarin de 
man bij haar achter stond. In de Bijbel stond de vrouw hoog, maar zij bleef op haar eigen terrein. De 
vrouw dong niet naar een optreden op het publieke terrein, voorzover ze dan de mindere van de man 
zou zijn. Zij legde het vooral in de hoedanigheid van gekozene van de man af. Want de overgrote 
meerderheid van zetels en ambten zou door mannen bezet blijven en de geschiktheid van vrouwen 
een uitzondering.211 

Op dit punt verschilde Kuyper grondig van mening met de vrouwenbeweging. Hij bestreed het 
beroep dat christenvrouwen deden op de bijbeltekst Galaten 3:28, waarin sprake was van opheffing 
van het man/vrouw-onderscheid: ‘Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch 
vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.’ Kuyper:  
 

Gelijk te verwachten was, hebben de ijveraars voor de Vrouwenemancipatie zich dan ook bij 
voorkeur op deze laatste uitspraak beroepen, om ingang te geven aan de overtuiging, dat 
onder Christus het ouderwetsche soortverschil niet meer mede moet spreken, (…).212 

 
De gereformeerde theoloog was van mening dat in dit aardse leven het onderscheid tussen man en 
vrouw ‘soort-afzonderende’ betekenis had. Hij sloot zich aan bij de uitleg in de kanttekeningen van de 
Statenvertaling. De kanttekenaren merkten namelijk op dat wat Paulus in het voorgaande in het 
algemeen had gezegd van alle gelovigen, hij nader verklaarde door te schrijven dat onder hen geen 
onderscheid meer was in Christus, van welke natie, stand, of geslacht zij ook waren. Dit wegvallen 
van het onderscheid had geen betrekking op iemands maatschappelijke of sociale positie. Daar bleef 
de ongelijkheid gelden. Het ging alleen om de weldaden van Christus, namelijk het erfgenaam zijn van 
het eeuwige leven. In de hemel viel het onderscheid dus weg.  

Niettemin had Kuyper waardering voor het feminisme voor zover het de privaatrechtelijke 
positie van de vrouw wilde ‘vrijmaken’, maar onder restricties:  
 

Land en Volk hebben bij den rechtmatigen invloed van de vrouw het hoogste belang, (…). 
Maar nooit kan staande [worden] gehouden, dat het Hoog gezag in het publieke leven, 
gedeeltelijk van den man af te wenden en op de vrouw over te dragen zou zijn.213  

 
Kuyper maakte dan ook geen geheim van zijn ontevredenheid over het feit dat Nederland sinds 1890 
een koningin had.214 
 

De ideologie in het hart getroffen 
Met het neocalvinisme wilde Kuyper een objectief-theologische structuur bieden voor de samenleving. 
Een dergelijke structuur was niet tot stand gekomen door de overtuiging van de leden van die 
samenleving, maar was door God verordend. Het subjectieve element werd buitengesloten. Er waren 
geen rechten van de mens, slechts het recht Gods werd ‘besteld’. Individualisme was een verkeerd 
uitgangspunt. Niet het voor zijn zelfstandigheid opkomend individu was de norm, maar de eer van 
God. Primair ging het om de goddelijke ordeningen.215  

In zijn nadagen werd Kuyper om deze visie binnen zijn eigen partij afkeurend beoordeeld. In 
1915 verscheen de brochure Leider en leiding in de Anti-Revolutionaire Partij met bijdragen van A. 
Anema, H. Bavinck, P.A. Diepenhorst en Th. Heemskerk. Zij leverden ernstige kritiek op hoe de door 
Kuyper geleide partij de verhouding tussen Bijbel, beginselen en politiek had gezien:  
 

Toen de Antirevolutionaire Partij opkwam, had ze jarenlang alleen met de schoolquaestie te 
doen; en hier sprong het verband van godsdienst en politiek een ieder in het oog. En ook viel 
het niet moeilijk, uit de Christelijke belijdenis eenige algemeene politieke gedachten en zelfs 
een program van beginselen af te leiden. En in de vreugde over dezen rijkdom beeldden velen 
zich nu in, dat zij er waren en in die beginselen den sleutel bezaten tot oplossing van alle 
vragen, die zich op politiek terrein voor konden doen. Het was de tijd der principia, de tijd van 
het naïef geloof aan de schier onbeperkte macht der idee. 
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Deze kritiek trof de neocalvinistische ideologie in het hart: haar toepasbaarheid in de concrete politiek. 
Zij riepen op tot een onderzoek naar ‘de draagkracht en de straallengte van onze beginselen’. Als het 
grootste gevaar zagen zij: 
 

dat men naar het verband van beginselen en practische vraagstukken zoo maar in het ruwe 
een slag slaat, met beroep op een tekst uit de H. Schrift de moeilijkste quaesties tot beslissing 
brengt, en den godsdienst tot het bereiken van politieke doeleinden misbruikt.216 

 
Kuypers idee van een objectieve maatschappelijke structuur met een door God vastgestelde 
man/vrouwverhouding, waarin voor het kiesrecht voor de vrouw geen legitieme plaats was, was 
daarmee verworpen. Enige jaren eerder al had de liberaal Treub Kuypers kiesrechtredenering 
becommentarieerd en aangetoond dat deze niet houdbaar was. 

De jurist mr. M.W.F. Treub was een vooraanstaand liberaal politicus aan het eind van de 
negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Aanvankelijk was hij lid van de Radicalen, 
vervolgens van de Vrijzinnig-Democratische Bond, waarmee hij later brak. Hij betoogde in 1908 dat 
het kiesrecht historisch een product was van de achttiende-eeuwse individualistische staatsleer. In zijn 
optiek hadden de rechtse partijen de organische staatsleer niet in pacht, vooral de vrijzinnig-
democraten waren er ook voorstander van. De grondslag van het organisch staatsrecht was het 
inzicht, dat de maatschappij niet een verzameling van los naast elkaar staande individuen was, maar 
een levend geheel van allerlei groeperingen. Treub onderkende dat de maatschappij zich historisch uit 
het gezinsverband had ontwikkeld. Maar de maatschappij was heel wat meer en heel wat anders dan 
een verzameling van gezinnen. Wie de organische staatsleer aanhing, wilde niet alleen rekening 
gehouden hebben met de oer-groep maar met elke groep waaruit het ingewikkeld geheel van de 
maatschappij was ontstaan en zich voortdurend verjongde. Het parlementaire stelsel met zijn langs 
individualistische weg gekozen vertegenwoordiging was in zijn optiek een overgangstoestand naar 
een hogere en betere vertegenwoordigingsvorm. 

Op scherpzinnige wijze analyseerde hij het standpunt van Kuyper. Het huismanskiesrecht was 
een vrucht van de democratische gezindheid van de leider van de antirevolutionaire partij, die de 
democratische idee van het algemeen kiesrecht wilde inenten op zijn uit de soevereiniteit Gods 
opgebouwde staatsleer. Het individualistische algemeen kiesrecht verwierp hij als een vrucht van de 
revolutie, als een uitvloeisel van de volkssoevereiniteit. In het gezinshoofdenkiesrecht meende Kuyper 
een in de praktijk weinig afwijkend alternatief van het algemeen kiesrecht te hebben gevonden, 
waarbij de grondslag van de volkssoevereiniteit echter geen dienst behoefte te doen en dat met wat 
goede wil kon heten te zijn gebouwd op de Schrift. Naar de mening van Treub volbracht Kuyper het 
kunststuk om het huismanskiesrecht tegelijk op de Schrift en in het organisch staatsrecht te plaatsen 
met zijn eigen theologisch-politieke virtuositeit. Aangezien het gezinshoofdenkiesrecht in het uit de 
Schrift afgeleide organisch staatsrecht passen moest, werd het organisch karakter, dat er niet meer in 
zat dan in het algemeen kiesrecht, eenvoudig met een brede zwaai van mystieke diepzinnigheid 
omheen gelegd. Treub verwees naar De Standaard van 22 mei 1901, waarin Kuyper schreef: ‘En dan 
blijkt nu genoegzaam, dat het stelsel, dat we sinds ’78 tegenover het stelsel van den vôte universel 
handhaafden, niets uitstaande heeft met een grooter of kleiner getal van kiezers, maar dat het, 
rechtstreeks gekant tegen de onware voorstelling van den burgerstaat als een vereeniging, het 
organische begrip van het volk handhaaft, en tot eene wezenlijke vertegenwoordiging van dat volk 
poogt te geraken door in het gezin, als de prototype van het volk, zijn uitgangspunt te nemen.’  

Treub ging nog een stap verder door zich op Kuyper te beroepen voor de stelling dat men het 
algemeen kiesrecht kon bepleiten zonder het individualistisch-revolutionaire beginsel van de 
volkssoevereiniteit tot uitgangspunt te nemen. Kuyper had zich beijverd het uit de soevereiniteit Gods 
voortgekomen huismanskiesrecht te stellen tegenover het uit het revolutionaire beginsel van de 
volkssoevereiniteit gesproten algemeen kiesrecht. Hij had in 1894 geschreven dat hij als voorstander 
van het huismanskiesrecht door zijn beginsel niet werd weerhouden zich op te maken tot verovering 
van het algemeen kiesrecht voor zover dit binnen de grenzen van de bestaande grondwet was te 
bereiken. In zijn bekende artikelenreeks ‘Democratische klippen’ voegde Kuyper in De Standaard van 
3 februari 1895 daaraan toe: ‘Zeer wel is een Rijk denkbaar waarin de erkenning van Gods 
souvereiniteit door een ieder hoofd voor hoofd (…) beleden en hooggehouden wordt, en dat toch de 
wijze van samenstelling van het Parlement zoo geregeld zij, dat allen zonder onderscheid er toe 
medewerken.’ Dat hield dus algemeen kiesrecht in. Daarom, zo vroeg Treub zich af: ‘als dat zoo is, 
waarom zou dan (…) het algemeen kiesrecht (…) met de leer van de souvereiniteit Gods in 
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principieelen tegenstrijd moeten zijn?’. Hij zag die tegenstrijdigheid niet bij Kuyper. Voor Treub 
stonden algemeen kiesrecht en huismanskiesrecht op één lijn: ze voldeden geen van beide aan de 
eisen van organisch kiesrecht. Om tot een organische vertegenwoordiging te komen opteerde hij voor 
een combinatie van algemeen kiesrecht met een stelsel van vertegenwoordiging van 
maatschappelijke bevolkingskringen. Voor de samenstelling van de Tweede Kamer wenste Treub het 
algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen, in de Eerste Kamer wenste hij de vertegenwoordigers 
van de maatschappelijke groepen, verkozen door de individuen die tot deze groepen behoorden.217 
Treub zette deze visie uiteen in 1908. Elf jaar later zag hij de helft ervan gerealiseerd. De idee van 
organisch kiesrecht stierf een stille dood. 
 
 

Bavinck: pleiter voor vrouwenkiesrecht tegen wil en dank 
 
Herman Bavinck (1854-1921) was theoloog, predikant, wetenschapper en politicus. Van 1883 tot 1902 
was hij hoogleraar aan de Theologische School te Kampen,die was verbonden aan de Christelijke 
Gereformeerde Kerk. Vervolgens was hij van 1902 tot 1921 hoogleraar dogmatiek en ethiek aan de op 
initiatief van Kuyper opgerichte Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was in 1892 met Kuyper een van 
de grondleggers van de Gereformeerde Kerken in Nederland, het kerkgenootschap dat ontstond door 
het gedeeltelijk samengaan van zijn kerkgenootschap met dat van Kuyper. Van de ARP was hij van 
1905 tot 1907 partijvoorzitter. Hij kwam in 1911 voor deze partij in de Eerste Kamer. De jaren waarin 
Bavinck en Kuyper in onderling contact stonden, deelde R.H. Bremmer in drie perioden in: 1880-1892: 
een periode van relatieve zelfstandigheid van Bavinck tegenover Kuyper; 1892-1899: een periode van 
zeer nauwe samenwerking; 1899-1918: een periode van kritisch afstand nemen door Bavinck ten 
opzichte van Kuyper.218 Bavinck schreef twee boeken waarin hij het gendervraagstuk, de 
man/vrouwverhouding en de rol van de vrouw in de maatschappij, besprak. In de tweede publicatie, 
uit 1918, ging hij in op het kiesrecht voor de vrouw, dat was nadat hij zich in 1917 publiekelijk in het 
kiesrechtdebat had gemengd. 
 

Gelijkwaardig maar niet gelijkvormig 
In zijn eerste boek over het gendervraagstuk, Het christelijk huisgezin (1908), gaf Bavinck zijn visie op 
de scheppingsorde, de vrouwelijke natuur, de verhouding gezin/maatschappij en het 
vrouwenvraagstuk. Het scheppingsverhaal in Genesis liet volgens hem duidelijk uitkomen dat man en 
vrouw beiden te zamen naar Gods beeld waren geschapen (Gen. 1:27): niet een van beiden, en ook 
niet de een los van de ander, maar man en vrouw in onderling verband, ‘ieder op zijne wijze en naar 
eene bijzondere zijde’. Over de man/vrouwverhouding merkte Bavinck op dat al was de vrouw niet 
geschapen door de man, zij was wel uit de man. De vrouw werd niet slechts na de man geschapen, zij 
werd door God uit hem voortgebracht en was dus niet een eigen ‘beginsel’. Zij was ook niet hoofd van 
het menselijk geslacht, dat was de man.219 

Dit scheppingsgegeven betekende dat man en vrouw elk een eigen natuur, karakter en 
bestemming hadden. Voordat de vrouw werd geschapen, werd de man reeds in de hof geplaatst en 
tot een bepaalde taak en bestemming geroepen. Aan hem werd als hoofd van het menselijk geslacht 
het proefgebod gegeven. Tegelijk ontving hij daarmee de taak de hof te bebouwen en te bewaken.220 
Het was Adams roeping om als beelddrager Gods de aarde te vervullen, te onderwerpen en te 
beheersen. Tot de uitoefening daarvan was hij als enkele persoon niet bekwaam. Hij had een hulp 
nodig: een vrouw, die niet boven hem stond en hem overheerste, noch ook beneden hem stond en 
door hem tot een genotmiddel verlaagd werd, maar die naast hem stond, aan zijn zijde plaats nam, en 
daartoe aan zijn zijde werd geformeerd. Man en vrouw ontvingen beiden dezelfde roeping en toch in 
die ene roeping een verschillende taak en werkzaamheid. Het was de roeping van de vrouw de man 
behulpzaam te zijn bij het vervullen van zijn roeping:  
 

De man is geroepen, om in gehoorzaamheid aan Gods wil de gansche aarde aan zijne voeten 
te onderwerpen; (…). En de vrouw moet hem, in vrije gehoorzaamheid en zelfstandige 
medewerking, in het volbrengen dier taak behulpzaam zijn.221  
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Bavinck meende dat de apostel Paulus zich in het bijbelgedeelte 1 Kor. 11:7-9 in dezelfde zin uitliet.   
Voor zijn visie op de man/vrouwverhouding beriep Bavinck zich op drie passages in het 

Nieuwe Testament, behalve 1 Kor. 11:7-9 was dat 1 Kor. 14:34 en 1 Tim. 2:12-14. In deze gedeelten 
verwees Paulus terug naar het Oude Testament, namelijk het derde hoofdstuk van Genesis, waar 
werd verhaald dat de vrouw het eerst was verleid door de duivel. Paulus leidde hieruit en in verband 
met het feit dat Eva na Adam was geschapen, de gevolgtrekking af dat de vrouw niet over de man 
moest heersen, en niet als lerares in de gemeente mocht optreden. Op grond van de vermaning van 
Paulus meende Bavinck dat de vrouw de man als hoofd van het gezin moest erkennen en hem 
onderdanig moest zijn. Dit was de in de schepping gegronde ordening.222 

De onderdanigheid van de vrouw hield niet in dat zij minderwaardig was aan de man. Iemand 
als Thomas van Aquino had de vrouw ‘de volheid der menschelijke natuur’ ontzegd. Daar was Bavinck 
het niet mee eens:  
 

Daartegenover dienen wij met de Schrift, die alleen over den oorsprong en het wezen van den 
mensch uitsluitsel geeft, te handhaven, dat beiden, man en vrouw, naar het beeld Gods zijn 
geschapen, en dat beiden dus menschen zijn in den vollen zin van het woord. Het tweede 
hoofdstuk van Genesis stelt de vrouw vooral voor als hulpe van den man, maar men vergete 
niet, dat aan dit tweede hoofdstuk het eerste voorafgaat. En hier lezen wij, dat God man en 
vrouw te zamen naar zijn beeld heeft geschapen; de vrouw kan alleen hulpe van den man zijn, 
omdat zij zijns gelijke is en evengoed als hij het beeld Gods draagt. (…) De vrouw is mensch 
in niet mindere mate dan de man, omdat zij niet minder dan hij naar Gods beeld werd 
geschapen. (…) Elk van beiden bezit de volle menschelijke natuur en is eene eigene 
zelfstandige persoonlijkheid.223 
 

Bavinck beriep zich op de eerste twee hoofdstukken van Genesis die het scheppingsverhaal bevatten, 
voor zijn standpunt dat de vrouw gelijkwaardig was aan de man. Hij was in die zin consequent dat hij 
er niet vanuit ging dat de vrouw voor bepaalde taken minder bekwaam was dan de man. Hij nam in 
dat opzicht een ander standpunt in dan Kuyper. Hij was ervan overtuigd dat het onderscheid bestond, 
en dat het in hoofdtrekken vaststond. Er was verschil tussen man en vrouw in het uiterlijke, in het 
lichaam en al zijn organen. Niet minder belangrijk was het onderscheid dat tussen man en vrouw in 
het zielsleven bestond. Bavinck beschreef het verschil tussen de vrouwelijke en de mannelijke natuur 
als volgt:  
 

(…) beiden, man en vrouw, zijn schoon; beiden vertoonen de trekken van het beeld Gods, 
waarnaar zij geschapen zijn. Zijns is de sterke lichaamskracht, de breede borst, het 
gebiedende oog, de volle baard, de krachtige stem; harer is de teedere gestalte, de fijne huid, 
de volle boezem, de ronde vormen, de zachte stem, het lange haar, de lichte gang en de 
elastische beweging. Hij wekt ontzag; zij kweekt genegenheid. De Mozes van Michelangelo 
doet in schoonheid voor de Madonna van Rafael niet onder.224 

 
Zijn proza deed op dit punt denken aan dat van Kuyper. Maar dat betrof ook zijn maatschappijvisie. 

De maatschappij lag principieel en organisch besloten in het huisgezin, waarin het menselijk 
geslacht zijn oorsprong vond, zo redeneerde Bavinck. De verhoudingen waarin de maatschappij zich 
vertoonde, waren uitbreidingen en wijzigingen van de grondvormen die in het huisgezin waren 
gegeven: gezag en gehoorzaamheid, zelfstandigheid en ondergeschiktheid, gelijkheid en ongelijkheid, 
overeenstemming en verschil, eenheid van natuur en verscheidenheid van gave en roeping waren alle 
van de aanvang af in het huisgezin aanwezig geweest. In de verschillende gaven en krachten, 
verhoudingen en werkzaamheden die onder de leden van het gezin waren verdeeld, lagen de 
beginselen opgesloten van de ingewikkelde samenstelling van de maatschappij. De man had van 
nature een andere aanleg, andere behoeften en neigingen en een andere roeping dan de vrouw. 
Terwijl de vrouw in het huisgezin haar werkkring vond, zag de man naar buiten en zocht daar een 
terrein voor zijn arbeidskracht.225  

De antirevolutionair Bavinck zag dat ernstige gevaren het huisgezin bedreigden van de kant 
van de nieuwere – liberale – theorieën over huwelijk en familieleven. De emancipatie schreed hoe 
langer hoe verder voort. Het ideaal dat verwezenlijkt moest worden, was de gelijkheid: de vrouw 

                                                            
222 H. Bavinck, Het christelijk huisgezin, 8, 11, 57. 
223 H. Bavinck, Het christelijk huisgezin, 84-86. 
224 H. Bavinck, Het christelijk huisgezin, 88. 
225 H. Bavinck, Het christelijk huisgezin, 149-151, 166-167. 
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moest zoveel mogelijk van de lasten van het moederschap en van het knechtschap van het huisgezin 
ontslagen worden. Zij behoorde dezelfde rechten en plichten te hebben als de man en in dezelfde 
voorrechten van het staatsburgerschap te delen. Het stelde Bavinck enigszins gerust dat de eigenlijke, 
hartgrondige feministen nog weinig in aantal waren. Hun ijver voor politieke en economische 
gelijkstelling van de vrouw met de man vond bij de gehuwde vrouwen nog zeer zwakke instemming. 
Daarom verwachtte Bavinck in 1908 dat als de wet aan de vrouwen het stemrecht zou toekennen, de 
meesten van hen zich toch, evenals trouwens duizenden mannen, van het stemmen zouden 
onthouden.226  

Bavinck ontkende niet dat er een ‘vrouwenvraagstuk’ bestond. De grote moeilijkheid vormden 
de vele jonge vrouwen uit de burgerstand, die wel wilden maar niet konden trouwen, omdat er een 
vrouwenoverschot was, en die daarom wilden werken. De vrouw die ongehuwd bleef, kon naar 
Bavincks mening nog het beste haar bestemming bereiken en haar roeping vervullen, als ze werk 
kreeg dat zoveel mogelijk met het huiselijk leven verband hield. Men kon het geluk van de vrouw wel 
zoeken in politieke, sociale en economische gelijkstelling met de man, maar dan deed men de natuur 
van de vrouw geweld aan, dan maakte men tussen gelijkwaardigheid met en gelijkvormigheid aan de 
man geen onderscheid. De maatschappij desorganiseerde dan nog verder dan reeds het geval 
was.227 
 

Vrouwenkiesrecht afgewezen en aanvaard 
Bavinck schreef een notitie of hield een inleiding – dat is niet duidelijk – over het christelijk 
huisgezin.228 In tegenstelling tot het gelijknamige boek behandelde hij hierin het onderwerp ‘de vrouw 
en de politiek’. Dit onderwerp ontbrak nog in de tweede, gewijzigde druk van zijn boek uit 1912 (de 
derde druk verscheen na zijn overlijden in 1930 en was ten opzichte van de tweede ongewijzigd). Dit 
kan impliceren dat hij zijn gedachten na het gereed komen van de tweede druk van het gelijknamige 
boek op papier zette. De eerste paragraaf had als titel ‘Oorsprong van het huisgezin’ en de zevende 
‘De vrouw en de politiek’. Opmerkelijk was dat Bavinck het kiesrecht voor de vrouw niet meer 
categorisch verwierp. Verwijzend naar de internationale situatie stelde hij: 
 

Men eischt ’t politieke stemrecht voor de vrouw op grond van abstract revolutionair beginsel 
van gelijkheid! Het onderstelt dat ’t huisgezin niet een eenheid is, dus de man niet als man 
[en] vader [aan het] hoofd des gezins staat, maar als individu. Belang van ’t gezin is tegen ’t 
politieke stemrecht der vrouw. (…) Als vrouwen naast en straks tegen de mannen gaan 
strijden, dan komt er een geslachtenstrijd die nog erger is dan een klassenstrijd en waarvan 
de vrouwen de dupen waren, want zij zijn altijd de zwaksten. De vrouw is ook niet minder, 
omdat en als ze geen politiek stemrecht heeft. De stembus is lang niet de eenige en de beste 
weg, om invloed te oefenen naar buiten in staat en maatschappij. Een arts, kunstenaar, 
geleerde enz. heeft gelijke stem als een arbeider, maar zijn invloed is veel grooter (…). De 
arbeid in ’t gezin is zoo schoon; de vrouw vormt den man en de kinderen en oefent daardoor 
… invloed (…). Politiek stemrecht der vrouw is ook niet noodig voor openbaar welzijn en 
algemeen belang. Vraag is niet of de vrouwen er gaven voor [en] of zij er roeping voor 
hebben. Regeerende vrouwen zijn ontaarding. Een vrouw kan ook ’t zwaard niet dragen, is 
voor wetgeving, rechtspraak niet geschikt. Van passief stemrecht kan dus moeilijk sprake zijn 
(…). Voor zelfstandige vrouwen is er misschien geen bezwaar om ’t stemrecht haar te geven. 
Maar wel voor getrouwde. 

 
Geïnspireerd door zijn visie op het huisgezin wees Bavinck het stemrecht voor de gehuwde vrouw af, 
maar voor de ongehuwde, zelfstandige vrouw zag hij wel ruimte. Het passieve kiesrecht was in elk 
geval in strijd met de vrouwelijke natuur.  

Aan deze opvatting hield Bavinck niet vast. In mei 1917 hield hij een grote redevoering in de 
Senaat over het kiesrecht, toegespitst op het kiesrecht voor de vrouw. Hij wees op maatschappelijke 
veranderingen en de ontwikkelingsgang in het kiesrecht om zijn standpunt te onderbouwen. Zijn 
uitgangspunt was dat als mannen en vrouwen tot ‘meerdere ontwikkeling’ kwamen, zij meer 
belangstelling voor het kiesrecht gingen krijgen. In de tijd van de opkomst van de vrouwenbeweging 
zou hij geen ogenblik hebben geaarzeld zijn stem tegen vrouwenkiesrecht te verheffen en het 
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wetsartikel in dit opzicht ‘beslist’ te bestrijden. De vrouwenbeweging was opgekomen na het midden 
van de achttiende eeuw. Zij stond in nauw verband met het darwinisme.229 Het oorspronkelijke 
feminisme had tot leuze de seksestrijd van de vrouw tegen de man. De vrouwen die het kiesrecht 
verlangden op deze grond, gingen uit van een door en door niet alleen onschriftuurlijke, maar ook 
onwetenschappelijke theorie. Sedertdien had een merkwaardige verandering plaatsgevonden in de 
vrouwenbeweging. Tot een twintig jaar terug werd voor algemeen kiesrecht geijverd, vooral op grond 
van de leuze van gelijkstelling van man en vrouw. Thans eiste men het kiesrecht juist op grond van 
het omgekeerde. In het adres dat door de Vereeniging van Vrouwenkiesrecht, met als voorzitster 
Aletta Jacobs, bij de Tweede Kamer was ingediend, werd algemeen stemrecht geëist op grond van de 
ongelijkheid en het verschil tussen mannen en vrouwen:  
 

Ik feliciteer de vrouwenbeweging daarmede en wanneer dit principe wordt aanvaard, valt er 
inderdaad voor vrouwenstemrecht het een en ander in het midden te brengen, dat ten gunste 
daarvan spreekt. 

 
Bavinck keurde in voorzichtige bewoordingen het vrouwenkiesrecht goed, omdat het motief paste in 
zijn denken over de vrouw. Het vrouwenkiesrecht had in de tegenwoordige maatschappij ‘enig recht 
van bestaan’. Al wist hij zich hierin niet door al zijn partijgenoten gesteund, Bavinck was ervan 
overtuigd dat de Heilige Schrift zich er niet tegen verzette. Hij gaf een theologische verantwoording:  
 

Als er een boek in de wereld geschreven is waarin de vrouw van den beginne af aan zulk een 
hooge en gewaardeerde plaats inneemt, dan is het de Bijbel (…). Het is volkomen waar: de 
Heilige Schrift gaat uit van het onderscheid tusschen man en vrouw, en accentueert dat zoo 
sterk mogelijk, met name in het huwelijk. In de Heilige Schrift is duidelijk en klaar de man het 
hoofd van het gezin en daaraan is niets te veranderen. (…) Maar desniettemin, ofschoon de 
Heilige Schrift dat onderscheid beslist handhaaft, en zegt dat het van de Schepping af is 
vastgesteld, zegt zij ook deze drie dingen: ten eerste in Genesis 1:27, een prachtplaats, dat 
God den mensch schiep naar zijn beeld, waarop dan volgt ‘man en vrouw schiep Hij ze’. In 
dien eenen mensch zijn man en vrouw als het ware inbegrepen, en waar zoo man en vrouw 
zijn geschapen, naar het beeld en de gelijkenis Gods, schrijft de Schrift aan beiden een 
origine toe, die elke afkomst van adel verre overtreft, niet alleen voor den man, maar ook voor 
de vrouw. Ten tweede wil ik er op wijzen, dat in de volheid der tijden Christus, de Zone Gods, 
geworden is uit een vrouw. (…) wanneer de Zone Gods een maagd heeft verwaardigd om zijn 
moeder te zijn, en wanneer Hij onder het hart van een vrouw is gedragen en aan de borst van 
een vrouw is gezoogd, dan is er geen sprake meer van dat in het Christendom plaats kan zijn 
voor vrouwenverachting. Ten derde wijs ik er nog op, dat het heil van den Messias en het heil 
ook van den Geest Gods beide, voor man en vrouw, is bestemd, en dat er in dit opzicht in 
Christus geen onderscheid is tusschen man en vrouw.230 

 
Bavinck hield vast aan zijn onderscheid tussen man en vrouw, maar legde het accent anders. Hij 
benadrukte de tekst Gen. 1:27, wees op de geboorte van Christus uit een vrouw en op het ontbreken 
van het man/vrouwonderscheid in Christus, daarmee impliciet verwijzend naar Galaten 3:28. Deze 
tekst legde hij dus anders uit dan Kuyper. 

Voor het vrouwenkiesrecht pleitten naar de mening van de politicus Bavinck drie argumenten: 
de verandering in de positie van de vrouw, de verandering in de ontwikkeling van de maatschappij en 
de verandering in de werkzaamheden van de staat. De vrouw had van oude tijden af volstrekt niet 
alleen huisarbeid verricht, maar was terdege ook bezig geweest in allerlei arbeid buitenshuis. Daar 
was bijgekomen dat de maatschappij zich had ontwikkeld, waardoor de vrouwen in grote aantallen 
een werkkring hadden gevonden in fabrieken, kantoren en instellingen van allerlei aard. De staat had 
zijn werkzaamheden buitengewoon uitgebreid op sociaal terrein. Dit was het terrein, dat van huis uit 
aan de vrouwen toebehoorde. Het gevolg was dat zij belang waren gaan stellen in de staatkundige 
leiding en dat zij waren gaan voelen voor de politiek. Hieruit kwam de vraag naar het 
vrouwenkiesrecht voort. Als men het zo zag, had men te doen met een episode in de ontwikkeling van 
de maatschappij. De vraag waar het volgens Bavinck op aankwam, was of men de vrouw van het 
kiesrecht zou uitsluiten enkel en alleen omdat zij vrouw was: 

                                                            
229 De rede van H. Bavinck is opgenomen in de Handelingen Eerste Kamer 1916-1917, 15 mei 1917, 618-627, 
citaat: 620. A. Kuyper wees in Het calvinisme (p. 6) eveneens op de betekenis van de evolutieleer van Darwin, 
die hij verbond met de opvattingen van de Franse Revolutie. 
230 Handelingen Eerste Kamer 1916-1917, 621. 
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Dat is de vraag waarvoor wij staan. En daarop durf ik, ook met de Schrift in de hand, niet 
anders dan een bevestigend antwoord geven; die mogelijkheid is inderdaad voor de vrouw 
open te stellen.231 

 
Bij het formuleren van zijn conclusie maakte hij een gedachtesprong, want hij bedoelde dat de vrouw 
van het kiesrecht niet mocht worden uitgesloten alleen omdat zij vrouw was. Hij beantwoordde zijn 
vraag dus ontkennend. Zijn rede maakte binnen en buiten de Kamer grote indruk.232 Binnen zijn eigen 
partij was zijn standpunt uitzonderlijk. Daarvan was Bavinck zich terdege bewust en hij ging zich nader 
verantwoorden. 
 

Geen ontrouw aan beginsel 
Bavinck publiceerde in 1918 De vrouw in de hedendaagsche maatschappij. In een historisch exposé 
nam hij afstand van een in de gereformeerde traditie ontwikkelde opvatting. 

Ten tijde van de Reformatie hadden de hervormers en hun volgelingen overeenkomstig de 
Schrift geleerd, dat de vrouw evengoed als de man een mens was, en naar Gods beeld geschapen. 
Daarbij was men er ver vanaf geweest om de ongelijkheid van man en vrouw uit te wissen. ‘Zelfs’, zo 
merkte Bavinck op:  
 

leefde daarbij nog eenigermate voort de antieke en scholastieke gedachte van de 
minderwaardigheid der vrouw, welke met Schriftuurplaatsen als Gen. 2:18; 3:16, 1 Kor. 11:7v., 
Ef. 5:23, 24, 1 Tim. 2:13,14 gesteund werd.  

 
De vrouw was in de gereformeerde traditie in waardigheid, kracht en heerlijkheid de mindere van de 
man. In het huwelijksformulier van de Gereformeerde Kerken werd de vrouw het voorbeeld van de 
heilige vrouwen voor ogen gehouden, die haar eigen mannen onderdanig waren, zoals Sara haar man 
Abraham gehoorzaam was geweest, hem noemende ‘heer’ (Gen. 18:12). In de ethiek werd altijd zeer 
sterk de nadruk gelegd op de behulpzaamheid, volgzaamheid, zachtmoedigheid, eerbiedigheid enz., 
die de vrouw jegens haar man in acht had te nemen. Deze geringere waardering van de vrouw hing 
ongetwijfeld voor een deel samen met de opvatting, dat verstand en rede in grotere mate aan de man 
dan aan de vrouw geschonken waren, waaruit de minderwaardigheid van de vrouw voortvloeide.  

In de ogen van Bavinck was de vrouw gelijkwaardig. Hij nam afstand van de traditionele 
opvatting. Bavinck verweet zijn traditie daarbij gebrek aan historische zin:  
 

Als uit (…) 1 Petr. 3:6233 de plicht van de onderdanigheid der vrouw wordt afgeleid, ziet men 
geheel over het hoofd, dat de verhouding, waarin de vrouw in de dagen des Ouden en 
Nieuwen Testaments naar gewoonte en wet tot haar man stond, eene geheel andere was, 
dan die, welke langzamerhand onder de Christenvolken tot stand kwam.234 

 
Bavinck ging dus niet uit van een vaste verhouding tussen man en vrouw, maar onderkende een 
culturele bepaaldheid en een ontwikkeling in de tijd. Verhoudingen konden zich wijzigen.235 Daarom 
had hij zich een voorstander van kiesrecht voor de vrouw verklaard. Toch was het niet zijn bedoeling 
een vurig pleidooi te leveren:  
 

Er zou daartoe een grooter geloof aan de heilrijke gevolgen van dit of van eenig ander 
kiesstelsel vereischt worden, dan ik mijzelven toekennen mag. [Niettemin] ben ik van 
meening, dat het vrouwenkiesrecht, indien het door een steeds grooter deel der bevolking en 
met klimmenden ernst wordt begeerd, (…) niet op afdoende gronden kan geweigerd worden. 
Trouwens, indien de teekenen der tijden niet bedriegen, komt het vrouwenkiesrecht, evenals 
in vele andere landen, binnen enkele jaren ook in ons Vaderland tot stand, zoo niet met, dan 
tegen onzen zin. En dan is het zaak, om voor dien tijd gereed te zijn, ons rekenschap te geven 
van de plaats, welke de vrouw in de hedendaagsche maatschappij inneemt, en ernstig na te 
denken over de opvoeding, welke haar daartoe opleiden moet.236 
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Al had hij geen vurig pleidooi geleverd, ondertussen had hij wel gebroken met de antirevolutionaire 
traditie. Daarin ging hij nog een stap verder door de ontwikkelingen in de opstelling van de politieke 
partijen in de afgelopen dertig jaar te analyseren. Hij concludeerde dat ten opzichte van het kiesrecht 
een voortdurende wijziging in de gevoelens had plaatsgevonden. Het was een unieke gebeurtenis dat 
het regeringsvoorstel over een onderwerp waarover jarenlang hevige strijd was gevoerd, met 
algemene stemmen werd aanvaard door de Tweede en de Eerste Kamer. Daarin lag een les:  
 

(…), om met het proclameeren van beginselen niet al te royaal te zijn en niet al te haastig te 
werk te gaan.237  

 
Bavinck was niet zo geporteerd van het schermen met beginselen. Dat had hij al in 1915 laten blijken 
in een brochure.238 

Aan de rechterzijde van de politiek had een ontwikkeling in denkbeelden plaatsgevonden, 
waardoor het lang bestreden algemene kiesrecht en het vrouwenkiesrecht, met allerlei bezwaren, 
maar toch feitelijk met bijna al haar stemmen aangenomen werd en dat zonder de beginselen te 
verkwanselen:  
 

Van ontrouw aan eens beleden beginselen valt hierbij niet te denken, want alle leden van het 
parlement zullen erkennen, dat een beginsel niet om redenen van opportuniteit of utiliteit 
verloochend mag worden. Indien het individualistische kiesrecht van mannen en vrouwen op 
afdoende gronden van Schrift of belijdenis te veroordeelen ware, had niemand der Rechtsche 
Kamerleden daaraan zijne stem mogen of ook willen geven. Zij haastten zich allen juist, om uit 
te spreken, dat het vrouwenkiesrecht geene zaak van geloofsbeginselen was, en bleken dus 
tot andere gedachten gekomen te zijn, dan die vroeger wel in de partij werden uitgesproken 
en waarin ook thans nog velen voortleven. En de Antirevolutionaire leden volgden in dezen 
slechts den raad van De Standaard, die, in weerwil van Art. 11 van het beginselprogram, 
herhaaldelijk aanneming der herzienings-voorstellen aanbeval.239 

 
Bavinck was tot het inzicht gekomen dat het kiesrecht niets te maken had met geloofsbeginselen, 
althans het geloof in de Schrift of het belijden daarvan in de belijdenisgeschriften. Daarmee had hij 
naar zijn antirevolutionaire achterban toe een gewichtig punt. De Standaard had volgens Bavinck met 
haar advies niet de artikelen weersproken die daarin eerder waren verschenen over dit onderwerp:  
 

Men kan met al deze artikelen van harte instemmen, en toch redenen hebben, om, evenals 
De Standaard zelf, een voorstel inzake vrouwenkiesrecht te steunen; hoogstens is er dan 
alleen verschil over den aard en het gewicht der motieven, die tot het verleenen van dien 
steun bewegen.240  

 
Het besluit over het kiesrecht was voor Bavinck een kwestie van het wegen van de motieven en de 
argumenten, want de Bijbel gaf geen uitsluitsel. De Schrift leerde zowel de gelijkheid als de 
ongelijkheid, de eenheid zowel als het onderscheid van man en vrouw. De eenheid en de 
gelijkwaardigheid werd in het Oude Testament het duidelijkst uitgesproken in Gen. 1:27. Daarnaast 
leerde Gen. 2 zeer beslist de ongelijkheid van de vrouw als echtgenote.241 De ondergeschikte 
verhouding van de vrouw tot de man in het huwelijk bleek uit diverse nieuwtestamentische teksten. Bij 
alles wat de Bijbel erover zei, diende echter onderscheid te worden gemaakt tussen de vorm, waarin 
de verhoudingen toentertijd door zeden en wetten waren geregeld, en het beginsel of wezen dat eraan 
ten grondslag lag.242 In de concrete situatie van Bavinck en zijn tijdgenoten had de vrouw persoonlijk 
belang gekregen bij het bestuur van het land, zij was daarom belangstelling gaan tonen voor de 
publieke zaak. De conclusie was duidelijk: 
 

                                                            
237 H. Bavinck, De vrouw in de hedendaagsche maatschappij, 7-17, citaat: 17. 
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Het kiesrecht der vrouw is eenvoudig een consequentie van de veroveringen, welke zij sedert 
ongeveer het midden der vorige eeuw op heel het terrein van het openbare leven heeft 
behaald.  

 
De vrouw kon niet worden onthouden, wat de man nog maar recentelijk had verworven. Ook ten 
aanzien van hem had zich een ontwikkeling voorgedaan.243 
 

De bril van de theoloog 
De theoloog Bavinck beriep zich in 1908 op Gen. 1:27 voor het man/vrouwonderscheid en op Gen. 1-
2 voor een verschil in roeping. Hij zag ook een onderscheid in natuur tussen man en vrouw, maar ging 
hierin minder ver dan Kuyper. De betekenis van het man/vrouwonderscheid concentreerde Bavinck op 
het huwelijk. Daarin onderkende hij een onderschikking van de vrouw aan de man. In 1917-1918 
legde hij de vrouw geen beperkingen meer op bij het betreden van het maatschappelijk terrein. Het 
verschil in natuur handhaafde hij wel. De fundamentele tekst was voor Bavinck Gen. 1:27. Anders dan 
Kuyper beriep hij zich nooit op Spreuken 31:10-31 om de vrouw de toegang tot het publieke domein te 
ontzeggen. Het onderscheid privaat/publiek domein hanteerde hij evenals Kuyper, maar in zijn latere 
jaren verbond hij daar geen consequenties meer aan. In afwijking van Kuyper betoogde hij dat 
Christus de scheppingsordening had hersteld. In 1918 bekritiseerde hij een uitlegging van 
bijbelgedeelten als Gen. 3:16, 1 Kor. 11:3vv en 1 Tim. 2:13v die de vrouw als minderwaardig aan de 
man zag. Bavinck nam enige afstand van de kanttekeningen van de Statenvertaling. Bij de toelichting 
op 1 Kor. 11:7 spraken die van ‘de uitnemendheid des mans boven de vrouw’. Bij hem waren man en 
vrouw gelijkwaardig. 

Bavinck ging in zijn Gereformeerde dogmatiek uit van de scheppingsorde, maar hij gaf ruimte 
aan een stuk ontwikkeling, de verhoudingen leken bij hem niet volkomen vast te liggen. De mensheid 
was in zijn visie te denken als een organisme. Zij was niet als een hoop zielen op een stuk grond, niet 
als een onsamenhangend aggregaat van individuen, maar als uit ‘éénen bloede’ geschapen, als één 
huisgezin. Hierin stemde hij overeen met zijn antirevolutionaire geestverwanten, zoals Groen van 
Prinsterer en Kuyper. Als één familie was de mensheid het beeld en de gelijkenis Gods. Tot die 
mensheid behoorde ook haar ontwikkeling, haar geschiedenis, haar zich steeds uitbreidende 
heerschappij over de aarde, haar vooruitgang in kennis en kunst, haar onderwerping van alle 
schepselen. Dit alles was ontvouwing van het beeld en de gelijkenis Gods, waarnaar de mens was 
geschapen. Zoals God niet eenmaal bij de schepping zich geopenbaard had, maar die openbaring 
voortzette en vermeerderde van dag tot dag en van eeuw tot eeuw; zo was ook het beeld Gods geen 
onveranderlijke grootheid, maar het legde zich uit en ontplooide zich in de vormen van ruimte en 
tijd.244 

Met zijn voorkeur voor het ‘organische’ hing samen dat Bavinck de Heilige Schrift zag als 
principium en niet als fons van de dogmatiek. Principe was beginsel, was een organische kiem. De 
Heilige Schrift was als een zaad in de akker van de kerk neergelegd door God en bedauwd door de 
Heilige Geest was het onderzoek en de uitleg ontkiemd in de theologie. De term fons duidde op een 
mechanische verhouding. In Bavincks dogmatiek werkte het moderne schriftonderzoek door volgens 
de Bavinck-kenner R.H. Bremmer. Zijn gebruik van de Heilige Schrift was in zijn Gereformeerde 
dogmatiek veel minder mechanisch en geïsoleerd dan bij de oudere dogmatici. Hij beperkte zich niet 
slechts tot het noemen van geïsoleerde teksten, maar zocht nuancerend naar de grote motieven in de 
schriftopenbaring.245  

Daarbij onderkende Bavinck het vraagstuk van de hermeneutiek. Hij legde daarvan niet alleen 
persoonlijk rekenschap af, maar wees op de consequentie voor de kerk en de theologie. Geen enkele 
theoloog stond niet-vooringenomen tegenover de Schrift en was in staat zuiver en objectief haar 
inhoud weer te geven. Wie dat dacht, vergat 
 

dat elk geloovige en ieder dogmaticus zijne geloofsovertuigingen allereerst ontvangt uit de 
handen zijner kerk. Hij komt dus nooit van buiten af, zonder eenige kennis en vooropgezette 
meening tot de Schrift, maar brengt van huis uit reeds eene zekere opvatting van den inhoud 
der openbaring mede en beziet dus ook de Schrift met den bril, dien de kerk hem voorhoudt. 
Elk dogmaticus staat, als hij aan den arbeid gaat, of hij ’t erkent of niet, in die historische 
verschijning van het Christendom, waarin hij geboren en opgevoed is en komt als 
Gereformeerd of Luthersch of Roomsch Christen tot de Schrift. Men kan zich ook hier 
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eenvoudig van zijne omgeving niet ontdoen, men is altijd kind van zijn tijd, product van zijne 
omgeving.246 

 
Bavinck wees erop dat iedereen met zijn eigen vooronderstellingen en zijn eigen culturele context een 
bijbeltekst benaderde. Daarin lag de betrekkelijkheid van een bepaalde uitleg en een specifiek 
standpunt. Hij verheerlijkte de gereformeerde schriftuitleg niet. 
 

 
Geen beginselkwestie voor de christelijk-historischen 

 
Vanaf de oprichting van de Antirevolutionaire Partij in 1879 gaven Kuyper en De Savornin Lohman 
gezamenlijk leiding aan de partij, Lohman als voorzitter van de antirevolutionaire fractie in de Tweede 
Kamer, Kuyper als partijvoorzitter en hoofdredacteur van De Standaard.247 Naar aanleiding van het 
kieswetvoorstel-Tak sprak de Deputatenvergadering van de ARP zich in 1894 overeenkomstig 
Kuypers advies uit voor het streven naar finale uitbreiding van het kiesrecht en tegen binding van het 
kiesrecht aan enig kenmerk. De vergadering nam een door het Centraal Comité ingediende resolutie 
aan die verklaarde: ‘de vergadering verstaat de beteekenis van de nu komende verkiezingen in dien 
zin, dat het geldt eene worsteling tusschen het Conservatisme van alle gading eenerzijds, en 
anderzijds tusschen hen, die voor het Volk achter de kiezers opkomen; een strijd waarin de 
antirevolutionaire partij, aan haar beginsel en verleden getrouw, van uit haar eigen standpunt, zich op 
onverdachte wijze tegen het Conservatisme te weer heeft te stellen’.248 Deze resolutie ondersteunde 
de koers van Kuyper maar hield een harde aanval op Lohman in. Die werd ‘conservatisme’ verweten 
en het beginsel niet trouw te zijn. Op zijn beurt beschuldigde Lohman de partij ervan het 
kiesrechtvraagstuk als een politiek-taktische kwestie te behandelen en niet als een beginselkwestie. 
Door zich achter het voorstel-Tak te plaatsen liet de partij in feite het organisch kiesrecht los en werkte 
zij mee aan de onvermijdelijke komst van het revolutionaire systeem van het individualistische 
kiesrecht. In dit stelsel moest de zelfstandigheid van het parlement plaats maken voor directe 
volksinvloed die op de regering werd uitgeoefend door middel van politieke partijen. Met het steunen 
van het voorstel-Tak liep men het gevaar het christendom onmachtig te verklaren de beginselen van 
de Revolutie te bestrijden.249 Onder leiding van Kuyper eisten de antirevolutionaire Takkianen in de 
Tweede Kamer uitvoering van de door de Deputatenvergadering aangenomen resolutie, hetgeen de 
antirevolutionaire Anti-Takkianen onder leiding van Lohman afwezen.250 

Een belangrijke oorzaak van de breuk die zich in 1894 voltrok, was dat Lohman in de loop van 
de jaren 1880 en 1890 gefrustreerd was geraakt over de opstelling van Kuyper in het algemeen. Hij 
zag er een ongewenste vorm van partijdiscipline in. Het strakke, doelgerichte denken en het 
benadrukken van de noodzaak tot partijpolitieke eensgezindheid, zoals dit zich onder Kuypers leiding 
ontwikkelde, beschouwde Lohman als een gevaar voor de geestelijke vrijheid.251 Lohman zei in 1908 
over de breuk met Kuyper: ‘De partijorganisatie werd geklonken aan een bindend program, waarvan 
hijzelf de ontwerper was. Zijn persoonlijk blad gaf den pas aan. Ieder moest volgen zoodra, wat hij had 
aangegeven, in den vorm van een partijbesluit was gegoten. Nadat besloten was, dat ieder 
antirevolutionair de kieswet-Tak had aan te nemen, werd elke tegenstander geplaatst in den 
“conservatieven”, d.w.z. verdachten hoek, en de band tusschen “het volk” en “de aristocraten” 
(mannen met dubbele namen, HP) doorgesneden. Zoo werd de scheuring door Dr. Kuyper zelf 
geprovoceerd en tot stand gebracht.’252 Feit was in elk geval dat zij permanente onenigheid hadden 
gehad over wat antirevolutionaire politiek inhield, en Kuyper was een dominante persoonlijkheid.253 
 Een derde kwestie bezegelde de breuk tussen Kuyper en Lohman. Lohman behoorde met 
Kuyper tot de oprichters van de Vrije Universiteit. Hij gaf als hoogleraar staatsrecht. Na een onderzoek 
van een commissie onder leiding van Bavinck moest hij in 1896 ontslag nemen omdat hij, zoals de 
beschuldiging luidde, het calvinisme als grondslag van het onderwijs had verworpen. Hij had niet in 
overeenstemming met de gereformeerde beginselen college gegeven. Volgens Lohman werd zijn 
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veroordeling ingegeven door politieke motieven. Hij erkende dat hij weigerde zich te binden aan één 
onwrikbare lezing van de beginselen, maar de facto deed Kuyper dat evenmin.254  

In zijn promotieonderzoek naar de geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie betoogde 
H. van Spanning dat Lohman in vergelijking met Kuyper dichter bij het Réveil stond. Hij waardeerde in 
deze stroming de nadruk op persoonlijke geloofsbeleving en de weinig dogmatische benadering van 
de theologie. Lohman vreesde dat binnen de Gereformeerde Kerken een te sterke beklemtoning van 
het gezag van de Bijbel en de kerk zou leiden tot een te ver doorgevoerd formalisme en 
intellectualisme. Zijn godsdienstige opstelling was te typeren als ethisch-gereformeerd. Lohman was 
bovendien van oordeel dat Kuyper ten onrechte theologische en kerkelijke discussies in de politiek 
bracht. Als gevolg hiervan was de ARP tot een calvinistische, gereformeerde partij gemaakt. Hij 
wenste vast te houden aan partijvorming op basis van het Evangelie en niet op basis van een 
theologisch stelsel.255 
 

Een ethisch accent 
In juni 1895 ontwierp de club van Lohman een ‘program van beginselen’. De nieuwe groepering 
noemde zich de Vrij-Antirevolutionairen.256 Zij beschouwde zich als de voortzetting van de oude 
Groeniaanse partij en wilde vasthouden aan de beginselen neergelegd in ‘Ons Program’ van 1879.257 
In 1896 stelde de partij haar beginselprogram vast.258 De Vrij-Antirevolutionairen verenigden zich in 
1903 met de Christelijk-Historische Kiezersbond die uitging van evangelische beginselen, en zich 
terughoudender opstelde dan de fusiepartij.259 De Christelijk-Historische Kiezersbond was in 1896 
opgericht. Zij was afkerig van ‘bijbels dogmatisme en systeemzucht’. De partij had een sterk 
nederlands-hervormd accent en was uiterst kritisch over de ARP. Zij was van mening dat de Bijbel 
geen afgerond stelsel gaf voor de staatkunde. Er waren veel vraagstukken waarover de Bijbel geen 
licht verspreidde, zoals het kiesrecht. De naam van de nieuwe partij werd Christelijk-Historische Partij. 
Over de naam zei Lohman: ‘Doch wezenlijke bedenking kan er niet bestaan tegen een benaming, 
waarvan Groen zelf het volgende schreef: Antirevolutionair, misschien liever christelijk-historisch, of 
christelijk-nationaal, of christelijk-protestants. Een ruime keuze. Vierderlei uitdrukking voor dezelfde 
zaak. Het kenmerk der christelijk-historische richting is, dat zij het beginsel der Revolutie bestrijdt.’260 
Artikel 1 van het partijprogram stelde dat zedelijkheid en recht, gezag en vrijheid, en derhalve ook de 
instellingen die dienden om ze te handhaven en te bevorderen, hun grondslag vonden in een ordening 
van God, die ook op staatkundig gebied richtsnoer en toetssteen in alles moest zijn: ‘De ordening is 
geopenbaard door hetgeen daaromtrent in de Heilige Schrift gevonden en in de leiding Gods in de 
geschiedenis der volken waargenomen wordt. De maatschappelijke ontwikkeling mag derhalve niet 
naar willekeur verwrongen, doch moet bij het licht van Gods Woord verder geleid worden.’261  De partij 
verwoordde in dit artikel haar antirevolutionaire én christelijk-historische afkomst. 
 De Christelijk-Historische Partij fuseerde in 1908 met de Friesche Bond. Gezamenlijk richtten 
zij de Christelijk-Historische Unie (CHU) op. De Friesche Bond – voluit: de Bond van 
Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen Grondslag in de provincie Friesland – droeg evenals de 
Christelijk-Historische Kiezersbond een sterk nederlands-hervormd stempel en keerde zich tegen de 
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Doleantie en de Gereformeerde Kerken in Nederland. Het verschil in geestelijk klimaat tussen ARP en 
CHU werd in sterke mate bepaald door het verschil tussen gereformeerd en hervormd. De Vrij-
Antirevolutionairen en vooral de Kiezersbond stonden sterk onder invloed van de ethische richting in 
de Nederlandse Hervormde Kerk, met de voormannen D. Chantepie de la Saussaye en J.H. Gunning 
jr. De Friesche Bond oriënteerde zich op de confessioneel-orthodoxe stroming in deze kerk. Hun 
voorman was Ph.J. Hoedemaker, die geweigerd had met Kuyper mee te gaan in de Doleantie.262 De 
vertegenwoordigers van de CHU in de politiek, de leden en de kiezers waren in afwijking van Lohman 
overwegend lid van de Nederlandse Hervormde Kerk.263  

Juli 1908 stelde de nieuw opgerichte CHU haar Program vast. Het eerste artikel luidde:  
 

De regel, waarnaar het gezag in een Staat moet worden uitgeoefend, is de in de H. Schrift 
geopenbaarde ordening Gods, onverschillig welke de personen zijn, die tijdelijk met eenige 
staatsbediening zijn belast. Deze ordening behoort op staatkundig gebied in alles richtsnoer 
en toetssteen te zijn. Ter beoordeling op staatkundig gebied van de vraag, wat die ordening 
Gods is, worde gelet, niet alleen op de stellige uitspraken der H. Schrift, maar ook op het 
oordeel der Christelijke Kerk en op de leiding Gods, waargenomen in de geschiedenis der 
volken.264  

 
Dit was in overeenstemming met wat Lohman had geschreven in Onze Constitutie:  
 

Onmiddellijk uit de Schrift staatkundige beginselen af te leiden, is mij nooit mogen gelukken, 
en ik betwijfel of de Schrift ons daarvoor gegeven is; maar zijn de uitkomsten mijner 
overdenkingen in overeenstemming met de diepe, in de Schrift verscholen wijsheid, dan ben 
ik verzekerd op den goeden weg te zijn.265  

 
Op de vraag of het mogelijk was een compleet staatkundig stelsel af te leiden uit de Schrift, 
antwoordde Lohman: ‘Dat nu doet gij uitsluitend ten opzichte uwer kerkbeschouwing en anders 
niet.’266 Iemand die zo dacht, voelde zich niet geroepen om een kiesrechtstandpunt te ontwikkelen met 
een beroep op de Bijbel. 
 Artikel 7 van het Beginselprogram van 1896 van de Vrij-Antirevolutionairen besteedde 
aandacht aan het kiesrecht in het kader van de ontwikkeling van het politieke leven, maar zonder een 
bepaalde vorm van kiesrecht te bepleiten. De passage in het artikel luidde: ‘De toekenning van 
kiesrecht ter vorming van publieke lichamen en de inrichting van het kiesstelsel houde daarmee 
verband.’ Daar kon men verscheidene kanten mee uit. De fusiepartner was duidelijker. 

Het Beginselprogram van 1897 van de Christelijk-Historische Kiezersbond bevatte geen artikel 
over of verwijzing naar het kiesrecht. Het Program van deze partij dat werd vastgesteld in 1900, 
bevatte wel een artikel over het kiesrecht, art. 5: ‘Wij wenschen eene regeling van het kiesrecht, 
waarbij in het algemeen de volksinvloed zich krachtig doet gelden, maar verzetten ons tegen het 
algemeen kiesrecht, omdat daaraan, in strijd met de Grondwet de leer der volkssouvereiniteit ten 
grondslag ligt.’ Het program van de Christelijk-Historische Kiezersbond brak, opmerkelijk, tevens een 
lans voor vrouwenkiesrecht.267 De partij werd geleid door dr. J.Th. de Visser (1857-1932), een 
predikant die behoorde tot de ethische richting binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, die een 
verklaard tegenstander van Kuyper was, theologisch, kerkelijk en politiek.  

Artikel 6 van het Beginselprogram van 1903 van de Christelijk-Historische Partij wierp geen 
kiesrechtbarrières op en ademde een democratische sfeer: ‘Steeds behoort ernaar gestreefd te 
worden, alle kringen der maatschappij ook persoonlijk te doen deelnemen aan de behartiging van de 
publieke zaak, opdat het oordeel in en over politieke zaken met de noodige kennis daarvan gepaard 
ga. Hoe meer de politieke ontwikkeling des volks toeneemt, hoe meer het kiesrecht tot samenstelling 
van politieke en administratieve colleges kan worden uitgebreid. Bij de toekenning van het kiesrecht 
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en de inrichting van het kiesstelsel behoort er voor gewaakt te worden, dat niet eenig deel der 
maatschappij door een ander deel worde overheerscht.’  

Het Beginselprogram van de Friesche Bond van 1898 bevatte geen artikel of passage over 
het kiesrecht.268 Afwijzing van het vrouwenkiesrecht was in al deze programma’s niet aan de orde. 
 De opvatting van de CHU over het kiesrecht was neergelegd in artikel 20 van het 
beginselprogram van 1908. De overheid oefende, aldus het eerste lid van deze bepaling, haar gezag 
uit ten behoeve van en daarom onder medewerking van het volk. Het program was vaag over de dan 
actuele kwestie van de uitbreiding van het kiesrecht. In het tweede lid van artikel 20 werd opgemerkt 
dat de medewerking van de kiezers aan de overheidstaak moest toenemen naarmate die zich 
uitbreidde. Deze directe medewerking kon het beste worden verzekerd door het verlenen van het 
kiesrecht aan bij de wet aan te wijzen personen. Daarbij moest men ernaar streven dat alle kringen 
waaruit het volk bestond, zoveel mogelijk tot hun recht kwamen. De CHU had een voorkeur voor een 
corporatief georiënteerd, organisch kiesrecht. De uitwerking van deze gedachte was echter summier. 
In het slot van artikel 20 werd slechts opgemerkt dat bij voorkeur zodanige personen tot lid van de 
volksvertegenwoordiging moesten worden gekozen, die een waarborg boden voor een deugdelijke 
vervulling van de publieke zaak. Artikel 20 hield geen enkele verwijzing in naar het 
vrouwenkiesrecht.269 Dit artikel getuigde van een democratische gezindheid en prefereerde een 
organische vertegenwoordiging in overeenstemming met het heersende denken onder 
confessionelen. Het sprak geen voorkeur uit voor gezinshoofdenkiesrecht en verwierp algemeen 
kiesrecht voor mannen en vrouwen niet. Het verschilde dus sterk met het ARP-standpunt. 
 

Lohman: een kwestie van doelmatigheid 
Bij de behandeling van het voorstel-Cort van der Linden legde Lohman, de fractieleider van de CHU in 
de Tweede Kamer, verantwoording af van zijn standpunt. Hij blikte bij die gelegenheid terug. 

Lohman was het met de motieven van Cort van der Linden niet eens maar de vraag was of 
het raadzaam was nog steeds de kwestie van het toekennen van kiesrecht als een kanker te laten 
doorwerken in de politieke verhoudingen. Hij accepteerde het regeringsvoorstel en redeneerde als 
volgt. Na de scheuring in 1894 waren de christelijk-historischen vóór het voorstel-Van Houten 
geweest, dat had geleid tot aanmerkelijke uitbreiding van het kiesrecht. Zij bleven in de lijn die zij 
sedert 1886 hadden gevolgd. Was dit ook de lijn van Groen? Lohman was van mening dat de 
inrichting van het kiesstelsel en de meerdere of mindere uitgebreidheid van het kiesrecht op zichzelf 
beschouwd niet een beginselkwestie was. Groen stelde op 11 december 1849: ‘Ik vrees niet eene 
betamelijke uitbreiding van het kiesregt (…).’ Hij wees wel de theorie van het algemeen 
staatsburgerschap af die hierop was gebaseerd dat recht en overheidsgezag op geen hogere 
grondslag berustten dan de wil van het volk. Volk en overheid stonden echter beiden onder een 
hogere wet, die door de Schepper in de mens was gelegd of hem op een bijzondere wijze was 
geopenbaard. 

Lohman erkende dat er veel voor was te zeggen het kiesrecht alleen toe te kennen aan hen 
die in rechtskundige zin een huis bewoonden en als hoofd daarvan konden worden aangemerkt. Met 
de antirevolutionaire beginselen had dit echter niets te maken. Zelfs Van Houten, die theoretisch zeker 
niet op het standpunt van rechts stond, had reeds in zijn ontwerp van grondwetsherziening, ingediend 
in het parlementaire jaar 1883/1884 aan hoofden van families als de elementaire eenheden van de 
maatschappij, maar dan ook aan alle hoofden, het kiesrecht willen toekennen. Hij was een beslist 
voorstander van een algemeen staatsburgerschap, van het zogenoemde atomistische kiesrecht, die 
niettemin erkende dat het gezin een organisme was. Was het wenselijk met algemeen 
huismanskiesrecht weer voor de dag te komen? In 1894 had de ARP zich aangesloten bij het voorstel-
Tak: kennelijk ging het niet om een beginsel. Hoe zou men nog de naam van organisch kiesrecht 
kunnen geven aan kiesrecht dat behalve de hoofden van gezinnen tal van individuen omvatte?  Het 
kwam vrijwel neer op algemeen mannenkiesrecht.  

Het maken van een onderscheid tussen mannen en vrouwen verwierp de christelijk-
historische voorman. Als regel stonden de man en de vrouw immers voor de wet gelijk. Voor zover 

                                                            
268 H. van Spanning, De Christelijke-Historische Unie, I, 84, 88-90, 92, 101, 105-109. 
269 Beginselprogram CHU, 1908, artikel 20: ‘De overheid oefent haar gezag uit ten goede van en daarom onder 
medewerking van het volk. Deze medewerking neme toe naarmate de taak der overheid zich uitbreidt. De directe 
medewerking wordt het best verzekerd door het verleenen van kiesrecht aan de bij de wet aan te wijzen 
personen; gestreefd moet worden, dat alle kringen, waaruit het volk bestaat, zooveel mogelijk tot hun recht 
komen en bij voorkeur de zoodanigen gekozen kunnen worden, die waarborgen bieden voor een deugdelijke 
vervulling van de publieke taak, waartoe zij geroepen worden.’ Zie: H. van Spanning, De Christelijke-
Historische Unie, I, 121, 124. 
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Lohman wist, waren er uit christelijk oogpunt geen bezwaren aan te voeren tegen het toekennen aan 
de vrouw van het recht om mee te werken aan de samenstelling van publiekrechtelijke lichamen. Aan 
de aard van de vrouw konden evenmin bezwaren worden ontleend. In zaken die van het uiterst 
maatschappelijk en daarom ook staatkundig belang waren, was reeds dikwijls de medewerking van de 
vrouwen van buitengewone betekenis gebleken. Lohman herinnerde daarbij aan de vrouwen uit de 
kring van het Réveil. In de oorlog, toen de strijd was uitgebroken en de landsverdediging tot het 
uiterste nodig was, hadden de vrouwen krachtig meegewerkt om de staat in stand te houden. ‘En als 
ik let op haar openlijke vergaderingen, op de wijze waarop zij zaken van publiek nut weten te 
organiseeren, dan zie ik niet, dat dit alles zoo afsteekt bij het werk van mannen.’  

Men moest, zo betoogde Lohman, gronden kunnen aangeven waarom men het toekennen 
van het kiesrecht niet in het belang van de staat achtte en waarom men de een weigerde wat men de 
ander toekende. Voor de afwijzing van de ongehuwde vrouw had hij geen goede redenen kunnen 
vinden. Wel bestond er bij de meesten van de christelijk-historischen overwegend bezwaar tegen 
toekenning van dat recht aan de gehuwde vrouw. Dat was omdat de staat van het huwelijk wijziging 
bracht in het gewone recht. Het kiesrecht bracht bovendien de noodzakelijkheid mee deel te nemen 
aan het publieke leven. Dit was strijdig met de plicht van de huisvrouw. Het zou treurig zijn als de 
vrouw van haar roeping werd afgetrokken door haar hoofd te vullen met politieke gedachten. Dat zou 
het gezin te gronde kunnen richten. Desondanks steunde Lohman het regeringsvoorstel om het 
actieve vrouwenkiesrecht in de gewone wetgeving te regelen.  

Hij had zich in het verleden niet tegen algemeen kiesrecht verzet maar tegen een 
staatsregeling die het bestuur en de wetgeving feitelijk overbracht van de regering en haar organen 
naar de kiezers. Dit gevaar werd volgens hem in de voorstellen-Cort van der Linden ondervangen 
doordat de invoering van het algemeen kiesrecht werd gekoppeld aan de evenredige 
vertegenwoordiging en de opkomstplicht. De vraag naar de toepassing van de christelijk-historische 
beginselen was niet gelegen in het zoeken naar grotere of kleinere aantallen kiezers, maar in het 
waarborgen van de zelfstandigheid van de staatscolleges – de Staten-Generaal – zowel tegenover de 
kiezers als tegenover de regering. Volgens de CHU mocht de overheid de onderdanen verplichtingen 
opleggen om haar taak goed te kunnen uitvoeren. Daarom was deze partij voor de opkomstplicht.270 

Het betoog van Lohman kwam erop neer dat pleiten voor gezinshoofdenkiesrecht, zoals de 
antirevolutionairen deden, niet zinvol was, omdat het al was uitgebreid tot niet-gezinshoofden. De 
consequentie was voor Lohman dat geen enkele burger van het kiesrecht kon worden uitgesloten. De 
discussie over het organisch kiesrecht wilde hij laten voor wat zij was. Hij koos voor algemeen 
kiesrecht.271  

Wel had Lohman een bezwaar tegen passief kiesrecht voor de vrouw. Diverse historici 
hebben daarop gewezen. Hij had een opmerkelijk argument. Lohman vreesde namelijk dat de 
mannelijke leden van de Staten-Generaal zich bij het nemen van beslissingen zouden laten leiden 
door gevoelens van sympathie voor de vrouwelijke collega’s: ‘om de vaak onbewuste invloed die de 
vrouw uitoefent in verband met de zwakheid van de man tegenover de vrouw’. Aan hun bekwaamheid 
twijfelde hij echter niet.272   

In Onze Constitutie lichtte Lohman zijn visie toe op de in 1917 tot stand gekomen 
grondwettelijke herziening van het kiesrecht. Hij had in de jaren 1890 zijn positie als hoogleraar aan 
de Vrije Universiteit moeten opgeven als gevolg van een conflict met Kuyper. Zijn mening als 
staatsrechtgeleerde was van belang. Lohman ging ervan uit dat de wijze waarop de 
volksvertegenwoordiging tot stand kwam niet het minste verband hield met haar opdracht. Elke 
volksvertegenwoordiging, door wie ook gekozen, vertegenwoordigde rechtens het gehele volk en 
geenszins de kiezers. Het volk had recht op een goede vertegenwoordiging, maar geen individu had 
het recht aan de keuze daarvan mee te werken dan voor zover het hem bij de wet werd toegekend. 
De vraag hoe het kiesrecht moest worden ingericht, hing allereerst af van een andere vraag: hoe kon 
de regering van het land zich het best verzekeren van de medewerking en instemming van geheel de 
natie? Deze vraag was niet een vraag naar recht maar naar doelmatigheid. De beantwoording ervan 
kon naar tijd en plaats verschillen.273  
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De vraag die Lohman zichzelf stelde, was of redenen van doelmatigheid aanleiding waren 
geweest om in de Grondwet het algemeen kiesrecht vast te leggen. De overgrote meerderheid van het 
Parlement had geoordeeld dat dit het geval was. Volgens Lohman bezat een organisch kiesrecht op 
zichzelf een grote aantrekkelijkheid. Sinds 1814 echter was het Nederlandse kiesrecht individualistisch 
ingericht. Dat kon moeilijk anders omdat sinds de Revolutie de oude organismen ontbraken waarbij 
een kiesrechtregeling kon aansluiten. Bij een individualistisch kiesrecht droeg een begrenzing altijd 
een min of meer willekeurig karakter. Steeds waren er grensgevallen waarbij de onbillijkheid in het oog 
sprong. Het gevolg was dat de grenzen diverse malen werden verlegd, tot uiteindelijk de laatste 
begrenzing werd verwijderd. Lohman onderkende dat het vrouwenkiesrecht aanleiding had gegeven 
tot verschil van opvatting. Het was voor hem de vraag of hierbij het beginsel in het geding was:  
 

Voor zoover de Heilige Schrift beginselen inhoudt aangaande de positie van de vrouw in het 
gezin of de Kerk, gaat het niet aan die eenvoudig ook toe te passen op het geheel andere 
terrein van het staatsleven.  

 
Uit de Bijbel kon men moeilijk argumenten ontlenen tegen de toekenning van het kiesrecht aan de 
vrouw. Dat de vrouw van nature ongeschikt was voor de behartiging van het algemeen belang, was 
evenmin vol te houden als men op de ervaring lette. Praktische overwegingen moesten op dit punt de 
doorslag geven. Van veel gewicht was voor Lohman het bezwaar dat toekenning van het kiesrecht de 
gehuwde vrouw in zekere mate aan het gezinsleven onttrok. Maar aangezien de vrouwen zich 
aansloten bij bestaande politieke partijen, werd dit bezwaar in de praktijk goeddeels ondervangen. 
Vooral was dit zo als de vrouw dezelfde politieke gevoelens had als haar echtgenoot en met hem de 
algemene belangen besprak.274 
 

Een positieve visie 
Bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel-Marchant bestond daarover binnen de CHU-fractie 
enig verschil van opvatting. Lohman kwam terug op zijn eerder geuite voorkeur om de gehuwde vrouw 
uit te sluiten van het actief kiesrecht. Hij meende dat de man het hoofd van het gezin was, dat 
behoorde althans zo te zijn: ‘Maar niet daarbuiten: hem is niet van Godswege opgelegd den Staat te 
regeeren.’275 Bezwaren tegen het actief kiesrecht voor de vrouw verwoordde zijn mede-partijoprichter 
J. Schokking, de voorman van de voormalige Friesche Bond. Fractievoorzitter Schokking erkende dat 
verschil van opvatting bestond over de aanwezigheid van bijbelse richtlijnen op dit punt. Hij hechtte 
echter veel waarde aan de uitspraak dat de vrouw krachtens de natuur op een andere plaats was 
gesteld dan de man. In zijn beoordeling van de initiatiefwet-Marchant legde hij het accent op de 
betekenis van de vrouw voor het gezin. Zij zou zich voor het doen van een verantwoorde politieke 
keuze actief op de politiek moeten oriënteren. Dit achtte hij voor de gezinstaak van de vrouw 
ongunstig. Schokking erkende dat de meerderheid van de CHU-kamerleden in 1917 het algemeen 
kiesrecht had aanvaard als sluitstuk van een politieke en maatschappelijke ontwikkeling. Het was 
onmogelijk gebleken een geschikte vorm van organisch kiesrecht in te voeren.276 

Lohman had een zakelijke benadering, Schokking was afwijzend, maar J.R. Slotemaker de 
Bruïne, predikant, theoloog, kerkelijk hoogleraar te Utrecht en politicus was uitgesproken positief over 
het kiesrecht voor de vrouw. Hij was vanaf het eind van de jaren 1910 een van de leidende figuren 
binnen de CHU. Slotemaker de Bruïne hield in 1919 een toespraak, waarin hij erop wees dat het 
vrouwenkiesrecht ‘een zeer ernstige roeping’ bracht voor de vrouw. De vrouwen zouden zich behalve 
aan het gezin, de arbeid, en het liefdadigheidswerk gaan geven aan de politiek. Hij verwachtte hiervan 
een waardevolle bijdrage. Als de vrouw in het politieke leven kwam, zou zij vooral twee dingen doen: 
‘drijven van het delibereren tot de daad en van de oppervlakkigheid naar de diepte’. De vrouwen 
zouden meer daadkracht en meer diepgang brengen en vooral aandacht hebben voor: de godsdienst, 
de zedelijkheid, het gezin, en het woningvraagstuk. De vrouw was welkom in de CHU:  
 

De Unie heeft een open oor voor wat gij wilt en zij zal zich gaarne laten voortstuwen, laten 
verdiepen, opdat in den grooten ernst onzer dagen deze twee dingen ons worden gegeven 
van God: het gevaar, dat er is en dat groeit (Rome, socialisme, HP), wordt geminderd door uw 
geestelijke, zedelijke kracht; de zegen, die over ons volk kan komen, wordt over dat volk 
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uitgespreid door uw geestelijke, zedelijke kracht. Zoo (…) moet de vrouw komen in de politiek: 
worstelende om de ziel van ons volk!277 

 
Tegen 1920 had de CHU als enige protestantse partij het actieve en het passieve kiesrecht voor de 
vrouw geaccepteerd. Zij had zich niet alleen bij de politieke realiteit neergelegd, diverse leidende 
figuren hadden een positieve visie ontwikkeld op het participeren van de vrouw in de politiek. Dat nam 
niet weg dat er nog uiteenlopende gevoelens leefden in de partij. 
 
 

1918: een nieuwe anti-revolutionaire partij opgericht door Kersten 
 
Het initiatief tot oprichting van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) lag bij ds. G.H. Kersten 
(1882-1948), predikant van de Gereformeerde Gemeenten. De predikant, historicus en kenner van 
Kersten en de SGP, M. Golverdingen, zette in zijn biografie van Kersten uiteen dat diens optreden 
moest worden gezien tegen de achtergrond van de kerkelijke verhoudingen in de tweede helft van de 
negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Voor zijn kerkelijke en politieke achterban werden 
de verhoudingen sterk beheerst door de gevolgen van de Afscheiding van 1834, waarbij een breuk 
optrad met de Nederlandse Hervormde Kerk.  
 De vaderlandse kerk werd in de negentiende eeuw beheerst door een liberale theologie. 
Volgens orthodoxe waarneming was deze theologie geïnfecteerd door de Verlichting: zij ging uit van 
de mens die zelf had leren denken en afwegingen had leren maken. De liberale theologie streefde 
naar accommodatie met de ‘wereld’, het geloof werd in overeenstemming gebracht met de geest van 
de tijd. In verzet daartegen vonden zowel de Afscheiding als de Doleantie (in 1886 onder leiding van 
Kuyper) plaats. In die zin was er dan ook een zekere geestelijke verwantschap tussen Kersten en 
Kuyper. Voor hen hield de liberale theologie een relativering van de Waarheid in. De Bijbel bevatte 
voor Kersten en Kuyper absolute aanspraken op het leven en de samenleving. 

Twee betrekkelijk grote afgescheiden groeperingen gingen in 1869 samen in de Christelijke 
Gereformeerde Kerk. Maar lang niet allen die de Hervormde Kerk hadden verlaten, gingen mee. Na 
1869 bleven in een aantal plaatsen Ledeboeriaanse gemeenten (ook wel genoemd: (Oud-) 
Gereformeerde Gemeenten) of Kruisgemeenten (officiële naam: Gereformeerde Kerk onder het kruis 
in Nederland, ook wel genoemd: Gereformeerde Gemeenten onder ’t kruis) bestaan.278 De 
Ledeboerianen waren de volgelingen van ds. L.G.C. Ledeboer (1808-1863) en zijn opvolgers. De 
kenner van de Ledeboerianen, H. Florijn, noemde met name Middelburg en Krabbendijke waar 
belangrijke Ledeboeriaanse gemeenten bestonden. Een invloedrijke volgeling van Ledeboer was 
Laurens Boone (1860-1935). Hij werd in 1889 oefenaar te Borssele en in 1890 te Krabbendijke. In 
1899 werd hij predikant te Terneuzen. In 1904 nam hij een beroep aan naar St. Philipsland, waar hij 
tot zijn dood bleef.279  

Het beeld dat de Ledeboerianen van hun eigen tijd gaven, was weinig rooskleurig. Met name 
Ledeboer zelf leverde in zijn werken veel kritiek op de tijdgeest. Heel het maatschappelijke leven was 
tegen God en al Zijn geboden en inzettingen. Er was een totale afval van het land, het volk en de kerk 
van God. Het grote verval stak scherp af bij het roemrijke verleden van Nederland. Ledeboer schreef 
in 1860 in zijn verhandeling over de tien plagen die over Egypte gekomen waren, dat Nederland in 
Egypte een spiegel en voorbeeld had. Wat de Egyptenaren overkomen was, wees naar de oordelen 
die Nederland te wachten stonden. Voor Ledeboer was het ware Israël de kerk, gevormd door de 
gelovigen, de uitverkorenen. Het land en het grootste gedeelte van het volk en de kerk vielen 
daarbuiten. Deze visie drong de Ledeboerianen in het isolement, zowel in maatschappelijk als in 
kerkelijk opzicht. In de politiek waren zij nauwelijks actief.280 Tegen de buitenwereld wierpen de 
Ledeboerianen barrières op, onder meer in de wijze waarop zij zich kleedden en uiterlijk verzorgden 
en in de taal die zij gebruikten. Zij handhaafden traditioneel bepaalde voorschriften. De Ledeboerianen 
behoorden aan het begin van de twintigste eeuw maatschappelijk gezien tot de onderste lagen van de 
bevolking. Ze waren betrekkelijk arm. Door het grote aandeel Zeeuwen waren de meesten landbouwer 
van beroep. Velen van hen hadden een conservatieve instelling.  

De Kruisgemeenten bevonden zich vooral elders in het land en stonden onder leiding van ds. 
E. Fransen (1827-1898, predikant achtereenvolgens te Kampen, Lisse, Barneveld).281 Golverdingen 
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gaf als kenmerk van deze gemeenten: ‘De grote achting die men heeft voor het werk Gods in het 
leven van een plaatselijke voorganger of van de weinige predikanten die de verschillende gemeenten 
tijdens hun rondreizen dienen, leidt nog al eens tot een onjuiste overwaardering van de persoonlijke 
mening van zo’n ambtsdrager. Of diens opinie in overeenstemming is met de Schrift (…) is een zaak, 
die bij allerlei beslissingen (…) vaak niet eens wordt overwogen.’282 

De familie Kersten kwam in 1896 in contact met ds. C. Pieneman van de Oud-Gereformeerde 
Gemeente te Den Haag. In 1902 werd G.H. Kersten door Pieneman, die inmiddels in Rotterdam 
stond, bevestigd als lerend ouderling van de kruisgemeente te Meliskerke, de enige kruisgemeente in 
Zeeland. Hij werd aangesteld als oefenaar. Dat hield in dat hij mocht voorgaan in kerkdiensten zonder 
predikant te zijn. Op zondag 1 juni 1905 werd hij door Pieneman in het ambt van predikant bevestigd. 
In april 1906 vertrok hij naar Rotterdam om te voorzien in de vacature door het vertrek van Pieneman 
naar Grand Rapids. De jeugdige Kersten was de drijvende kracht achter het tot stand komen, na vijf 
jaar van overleg, van het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten op 25 juli 1907. De 
gemeenten die zich verenigden waren Ledeboeriaanse Gemeenten en Kruisgemeenten. Boone trok 
zich in oktober 1907 alsnog terug en stichtte met zijn volgelingen de Oud Gereformeerde Gemeenten.  

Tegenover de politiek nam men binnen de Gereformeerde Gemeenten drie houdingen aan. 
Een niet onbelangrijk deel wenste geen bemoeienis met de politiek. Een ander deel, teleurgesteld in 
de ARP wegens haar samenwerking met Rome en haar verdoezeling van de beginselen, bleef thuis of 
steunde deze partij toch door erop te stemmen. De grootste groep werd gevormd door hen die op de 
liberalen stemden omdat de ARP samenwerkte met de rooms-katholieken. Onder de leden van dit 
kerkverband bestond een toenemend onbehagen over het beleid van de partij van Kuyper. Volgens 
Golverdingen bestond er behoefte aan een nieuwe politieke gestalte in gereformeerde zin. 

Kersten had al jong belangstelling voor de politiek. Kuyper publiceerde in De Standaard van 5 
maart 1906 een brief van ds. G.H. Kersten te Meliskerke: ‘De Adresbeweging tegen den 
Vaccinedwang op Walcheren’. Kersten schreef dat de ‘vaccineplicht’, de plicht om in te enten, botste 
met de leerplicht. De naleving van de leerplicht was onmogelijk voor ouders die vaccinatie afwezen. 
Wegens bezwaren tegen vaccinatie had Kersten een jaar lang kinderen uit zijn gemeente die niet naar 
school gingen, privé onderwezen. Het werd hem te zwaar, zijn gezondheid leed eronder. In het artikel 
werd het adres verder uiteengezet: de handtekeningenactie en de toezending van het adres aan de 
regering. Wellicht hoopte Kersten op steun van de antirevolutionairen. De eerste generatie 
antirevolutionaire kamerleden had de wet op de besmettelijke ziekten, die vaccinatie verplicht stelde, 
bestreden. Velen in hun achterban hadden in de negentiende eeuw principiële bezwaren gehad tegen 
vaccinatie, die zij in strijd achtten met het respect voor de almacht Gods.283 

Bij Kersten rijpte de overtuiging dat hij als dienaar van het Woord niet kon en mocht berusten 
in de situatie, waarin het Nederlandse volk zich bevond. Er was een nauw verband tussen 
christendom en politiek, waardoor elke christen geroepen was naar zijn vermogen op politiek terrein te 
strijden voor de beginselen van het Woord Gods. Het gehele maatschappelijke en staatkundige leven 
moest worden gesteld onder de eis van het Woord. Kersten maakte zich de inhoud van het Handboek 
der geschiedenis van het vaderland (1841-1846) van Groen van Prinsterer tot een geestelijk 
eigendom. Van al Groens werken was dit het meest invloedrijke. Kersten was ervan overtuigd dat het 
Nederlandse volk ‘een bondsvolk van den levenden God’ was. Het was krachtens zijn historie een 
protestantse natie, ons zelfstandig volksbestaan was geboren uit de liefde tot de Waarheid Gods.284 
Naar de mening van Golverdingen was dit kenmerkend voor zijn gedachtengang. God had een 
verbond met Nederland gesloten en het daarmee een bijzondere plaats onder de volken gegeven. 
Willem van Oranje was de partij, die in deze verbondssluiting zowel zijn geslacht als ons volk had 
vertegenwoordigd. God had Oranje aan Nederland verbonden om dit land tot zelfstandigheid te leiden 
en de ware religie te bevorderen.285 Deze visie, waarin verwantschap zichtbaar werd met opinies van 
leidende figuren uit het Réveil en de oude gereformeerde traditie, beheerste het gehele optreden van 
Kersten.286  

Met de grondwetsherziening van 1917 werd de evenredige vertegenwoordiging ingevoerd. Dit 
schiep mogelijkheden voor kleine groeperingen om aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer deel 
te nemen. Kersten benutte deze nieuwe situatie. Na een voorbereidende bijeenkomst vond op 24 april 
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1918 te Middelburg de officiële oprichting van de SGP plaats. De partij ontstond náást de partij van 
Kuyper en moest een interkerkelijk karakter op confessioneel-gereformeerde grondslag krijgen.287 
 

Een partij voor de bevindelijk gereformeerden 
Kersten wilde een eigen partij voor in het bijzonder de hervormden en gereformeerden die trouw 
wilden blijven aan de traditie van het Nederlandse calvinisme uit de zeventiende eeuw. Zij vormden 
het ‘bevindelijk gereformeerde’ volksdeel. van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal 
omschrijft bevinding als volgt: ‘wat men ondervindt, inz. gewaarwording in het gemoed van 
gemeenschap met God: de bevinding van een gelovige ziel’. De combinatie ‘bevindelijk gereformeerd’ 
wilde niet zozeer zeggen dat er ook niet-gereformeerde bevindelijken maar vooral veel niet-
bevindelijke gereformeerden waren. In de negentiende eeuw ging binnen het gereformeerde volksdeel 
bevinding in het geloofsleven gepaard met socialisering. ‘Bevindelijk’ werd de aanduiding voor een 
subculturele identiteit met eigen, vooral ongeschreven regels hoe men behoorde te leven.288 Kersten 
ontwikkelde zich tot de leidsman van ‘de stillen in den lande’, zoals Golverdingen de bevindelijk 
gereformeerden aanduidde.289 

De bevindelijk gereformeerden wezen de koers van Kuyper af, omdat zij daarin de ‘stilheid’ 
van het geloof der vaderen misten. Zij waren anders dan de neo-calvinisten onder leiding van Kuyper 
passief ingesteld.290 Dit verschil stond niet op zichzelf. De leer zoals die in de Gereformeerde Kerken 
werd gebracht, vond Kersten ‘ongereformeerd’. In de leer die hij en de bevindelijk gereformeerden 
aanhingen, nam de leer van de uitverkiezing een centrale plaats in. In het bijzonder veroordeelde 
Kersten de kuyperiaanse leer van de veronderstelde wedergeboorte scherp. Hij voelde ‘geen enkele 
geestelijke verbondenheid’ met de kuyperiaanse gereformeerden. De fundamentele verschillen op 
theologisch gebied werkten door op staatkundig gebied.291 Tijdens de oprichtingsvergadering van de 
SGP werd het program van beginselen besproken en goedgekeurd. In de eerste zes artikelen werd 
het theocratisch of bibliocratisch ideaal omschreven, waarmee de partij zich onderscheidde van de 
ARP. Het enig en absoluut geldend uitgangspunt was de Bijbel. Artikel 1 van het beginselprogram 
luidde: De Staatkundig Gereformeerde Partij (S.G.P.) streeft naar een regeering van het volk geheel 
op den grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods.’292  

Vergelijking van art. 1 van het beginselprogram van de SGP met art. 3 van de ARP maakte de 
overeenkomst en het verschil duidelijk. In art. 3 van het ARP-beginselprogram stond: ‘Ook op 
staatkundig terrein belijdt zij de eeuwige beginselen, die ons in Gods Woord geopenbaard zijn; zóó 
evenwel, dat het Staatsgezag ten onzent, noch rechtstreeks gelijk in Israël, noch door de uitspraak 
van eenige kerk, maar in de consciëntie beide van overheid en onderdaan aan de ordinantiën Gods 
gebonden zij.’293 De ARP beleed op staatkundig terrein de eeuwige beginselen van Gods Woord, 
maar het staatsgezag werd noch rechtstreeks noch door de uitspraak van enige kerk, maar alleen in 
het geweten van de overheidspersonen aan de ordinantiën Gods gebonden. Kersten verwierp de 
binding van de beginselen in het geweten van overheid en onderdaan als veel te subjectief. Zijn 
opvolger als partijvoorzitter in 1946, ds. P. Zandt, concludeerde dat door de ARP de binding van de 
overheid aan Gods Woord niet onvoorwaardelijk was aanvaard. De SGP maakte in haar 
beginselprogram niet een dergelijk voorbehoud. Zij was in haar formulering compromisloos.294 De 
historicus W. Fieret wijst op hetzelfde verschil als Zandt.295 

Ondanks de aversie tegen Kuyper en zijn partij vertoonde het – in korte tijd – opgestelde 
Program van beginselen veel overeenkomst met dat van de ARP. Ds. J.W. Geels te Apeldoorn 
schreef zelfs dat de SGP het anti-revolutionaire beginselprogramma had gekopieerd: ‘niet letterlijk, 
want dan viel de overeenkomst nog meer op, maar overeenkomstig de strekking der A.R. 
staatkunde’.296 Het afwijzen van het vrouwenkiesrecht kwam in beide programma’s aan de orde, 
evenals de afwijzing van de opkomstplicht bij de verkiezingen. Het SGP-beginselprogram noemde in 
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artikel 12 de ‘stemdwang’ in strijd met de vrijheid van de burgers.297 Overeenkomst was er ook met het 
partijprogram van de CHU. Dit betrof vooral de bibliocratische tendenties, het tot gelding brengen van 
de Bijbel in de politiek.298 De oprichters van de SGP waren van mening dat het nodig was de zuivere 
beginselen weer als uitgangspunt te nemen voor het optreden in de politiek. De ARP en de CHU 
waren van het oude protestantse spoor afgedwaald.299  

Het Program van beginselen wees de grondwetswijzigingen van 1917 af. In artikel 11 stond: 
‘De Staatkundig Gereformeerde Partij staat een organisch kiesrecht voor, dat rekening houdt met het 
gezin als cel der samenleving.’ Impliciet opteerde dit artikel voor het huismanskiesrecht. Artikel 12 
wees het stemmen door de vrouw af: ‘Vrouwenkiesrecht strijdt met de roeping der vrouw (…).’ In 1919 
werd het actief vrouwenkiesrecht bij de wet ingevoerd. De partijvergadering van 5 augustus 1919 te 
Middelburg besprak het vrouwenkiesrecht. Zij nam de volgende motie aan: 
 

De St. Geref. Partij, van oordeel dat het vrouwenkiesrecht in strijd is met de roeping der 
vrouw, door God haar in Zijn Woord aangewezen, en dat het gebruik van de bevoegdheid in 
de politiek gevaar oplevert, straks ook voor de kerk, besluit niet mede te werken a/h opwekken 
en vergaderen der vrouw in kiesvereenigingen, doch integendeel, de vrouw aan te sporen zich 
te onthouden van het gebruik te maken van haar kiesrecht, ook al wordt ons stemmental in 
verhouding kleiner dan dat van andere partijen, wijl doch niet de overwinning ons hoogste doel 
is als wel de zuivere openbaring van ons beginsel.300 

 
De motie sprak uit dat het kiesrecht voor de vrouw in strijd was met de Bijbel. De vrouw moest daarop 
worden gewezen, zij moest niet gaan stemmen. Aan het politiek actief zijn van de vrouw zou de partij 
niet meewerken. Dit standpunt ging de partij stemmen kosten, maar dat had zij ervoor over, omdat het 
beginsel boven de overwinning ging. 

Het beginselprogram en de in 1919 aangenomen motie maakten duidelijk dat de oprichting 
van de SGP een conservatieve reactie was op de maatschappelijke en politieke ontwikkeling. Kersten 
liet zich daarbij inspireren en motiveren door antirevolutionaire voormannen. Wellicht een betere naam 
dan die de partij kreeg, vond Kersten ‘Vrij Antirevolutionaire Partij’.301 Dit was de naam die De 
Savornin Lohman aan zijn partij had gegeven voordat zij zich ‘christelijk-historisch’ ging noemen. 
Kuyper zou men kunnen zien als Kerstens rolmodel. Kersten tekende evenals Kuyper verzet aan 
tegen de moderniteit en voortbrengselen van het revolutionaire denken. Maar ook hij maakte gebruik 
van moderne ontwikkelingen waaronder de media, de invoering van de parlementaire democratie, de 
politieke partij, het algemeen kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging. Zijn verzet tegen de 
moderniteit was evenals bij Kuyper, en elke willekeurige andere conservatieve politicus, selectief.
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Hoofdstuk II 
 

VERZET OPGEGEVEN EN GEHANDHAAFD 1920-1966 
 
 

Het feminisme in een dal 
 
De argumentatie van de vrouwenbeweging voor vrouwenkiesrecht had in vijf decennia een 
ontwikkeling doorgemaakt, de tijden waren ook veranderd. Rond 1920 was zij als volgt samen te 
vatten. Het bestuur van de gemeenschap diende ondersteund te worden door een vertegenwoordiging 
van allen, mannen en vrouwen. Er was in het recht geen reden te vinden op grond waarvan aan de 
man wel en aan de vrouw niet het kiesrecht kon worden toegekend. Man en vrouw waren wezenlijk 
verschillend, en vulden elkaar daarom aan. De wetgever greep in toenemende mate in op terreinen, 
die de vrouw direct raakten. Het was dan ook niet juist de vrouw te binden aan wetten, die buiten haar 
wil tot stand waren gekomen. Doordat vrouwen hoe langer hoe meer een maatschappelijke functie 
bekleedden, begaven zij zich in toenemende mate op het openbaar terrein. Ook dit gegeven pleitte 
voor het vrouwenkiesrecht.302 

De feministe Johanna Naber (1859-1941) had met grote inzet gestreden voor het behalen van 
het vrouwenkiesrecht en de staatkundige gelijkstelling van de vrouw aan de man in de grondwet. Toen 
dit was gerealiseerd achtte Naber afzonderlijke vrouwenorganisaties niet meer nodig. De belangen 
van de vrouw waren de belangen van de maatschappij geworden. In 1923 schreef zij in haar 
memoires Na XXV Jaren dat het feminisme zijn doel had bereikt.303 Toch was het feminisme niet 
dood, het was in een dal geraakt. Onder de vrouwen was nog weinig interesse. Om de 
vrouwenbeweging weer vlot krijgen werd in 1930 de Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk 
Staatsburgerschap opgericht.  

De nieuwe vereniging stelde zich ten doel: ‘Voor de vrouw de algeheele wettelijke, 
maatschappelijke en economische gelijkstelling met den man te bevorderen en de vrouw voor te 
lichten omtrent vraagstukken, welke voor haar van belang zijn met het oog op haar burgerschapsrecht 
en haar taak in het gezin en de maatschappij.’ Onder meer richtte zij zich op de huwelijkswetgeving en 
het recht op arbeid voor de gehuwde vrouw. In 1935 werd de doelstelling gewijzigd en aangescherpt: 
‘De Vereeniging stelt zich ten doel bij de vrouw het gevoel van verantwoordelijkheid voor haar taak in 
gezin en maatschappij en als staatsburgeres te versterken en te bevorderen, dat zij in samenwerking 
met den man haar zelfstandig vrouwelijk inzicht meer doet gelden. De Vereeniging kant zich tegen 
elken maatregel, die de vrouw als zoodanig in eenig opzicht bij den man achterstelt en streeft naar 
wijzigingen in maatschappelijke toestanden, die de vrouw belemmeren om in vrijheid, naar eigen 
aanleg en capaciteiten, gezin en gemeenschap te dienen.’304 Kortom, de vrouwenbeweging streefde 
naar volledige emancipatie van de vrouw. 

Het vijftigjarig jubileum in 1948 van koningin Wilhelmina en haar overdracht van het 
koningschap aan haar dochter Juliana was voor de vrouwenbeweging aanleiding tot een 
tentoonstelling: ‘De Vrouw 1898-1948’. De gekozen periode viel samen met de eerste vrouw uit het 
geslacht van de Oranjes op de troon. De vorige tentoonstelling was in 1913 geweest. De 
tentoonstelling van 1948 illustreerde het bewustwordingsproces van de vrouw van haar 
maatschappelijke mogelijkheden. Prinses Juliana sprak de openingsrede uit. Zij zei:  
 

(…) In de toekomst moge het niet nodig zijn, de rol der vrouw apart te belichten, omdat dan 
eindelijk het geslacht bij de prestatie onbelangrijk wordt geacht. Maar in de op deze 
tentoonstelling uitgebeelde periode, en zelfs nú, blijkt dat nog niet het geval te zijn. In de 
afgelopen vijftig jaren heeft – eindelijk – de vrouw de moed gehad van haar voetstuk af te 
dalen en zelf aan het werk te gaan. (…) Toen de vrouw gewaagd heeft, heeft zij gewonnen. Zij 
won een enorme rijkdom aan mogelijkheden om haar persoon te ontwikkelen en aan de 
andere kant won de maatschappij de produktief gemaakte talenten.305  

 
De prinses toonde zich een voorstander van de emancipatie van de vrouw en zij daagde de vrouw uit 
op de ingeslagen weg verder te gaan.  
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Niet alleen de vrouwententoonstelling maakte 1948 tot een gedenkwaardig jaar. Het was een 
jaar van bezinning op de plaats van de vrouw in de samenleving. De Assemblee van de Wereldraad 
van Kerken dacht na over de plaats van de vrouw in de kerk. De Economische en Sociale Raad van 
de Verenigde Naties stelde een handvest op over de rechten van de vrouw in het economische, 
culturele en politieke leven. De Rijksuniversiteit van Utrecht verleende in 1948 voor de eerste keer in 
haar geschiedenis het eredoctoraat in de rechtsgeleerdheid aan een vrouw. En binnen de kring van 
de ARP werd de conferentie gehouden ‘Plaats en taak der vrouw in de ARP’.306  

Deze feiten konden niet verhullen dat de emancipatie van de vrouw stagneerde. Tekenend 
daarvoor was het aantal vrouwen in de politiek. Na de verkiezingen in 1918 telde de Tweede Kamer 
één vrouwelijke afgevaardigde, bij de volgende gelegenheid, in 1922, nam het aantal vrouwen toe tot 
zeven op het totaal van honderd kamerleden. Met uitzondering van de ARP hadden alle grotere 
fracties in de Tweede Kamer vrouwelijke afgevaardigden. Deze groei van één naar zeven typeerde de 
houding van de politieke partijen. Men kwam tot aanvaarding van de vrouw in de politiek. Het aantal 
vrouwelijke kamerleden nam tot 1956 echter niet toe, en lag in de tussenliggende periode meestal 
lager. Na de verkiezingen in dat jaar telde de Tweede Kamer dertien vrouwen, maar op een totaal van 
150 kamerleden. Zij bleven tot in de jaren 1960 rond dit aantal.307 De rol van de vrouw in de politiek 
bleef dus bij alle partijen lang beperkt. 
 

Gelijke rechten in de wetgeving 
Tijdens het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922) kwam in 1922 de afsluitende 
grondwetsherziening van het kiesrecht tot stand: ‘de ingezetenen, tevens Nederlanders’ kregen het 
kiesrecht. In de Tweede Kamer stemden 68 leden vóór, twaalf antirevolutionairen, twee christelijk-
historischen en één rooms-katholiek stemden tegen.308 De strijd van de pioniersters was gestreden: 
de vrouw had volledige burgerrechten gekregen. Het ‘fundament’ voor de emancipatie van de vrouw 
was gelegd,309 maar  de man had nog wel een overheersende positie. Om daaraan een einde te 
maken besprak de grondlegger van het huidige Burgerlijk Wetboek, de rechtsgeleerde en Leidse 
hoogleraar E.M. Meijers, in 1920 diverse wetsontwerpen. Hij deed de profetische uitspraak:  ‘De 
politieke gelijkstelling van man en vrouw, die bij ons evenals in de meeste Europeesche landen tot 
stand gekomen is, heeft tot noodzakelijk gevolg, dat thans met meer kracht dan vroeger zal geijverd 
worden voor de civielrechtelijke gelijkstelling. Vooral bij dat gedeelte van het tegenwoordige recht, 
waarin die ongelijkheid het grootste is, n.l. bij het huwelijks- en het huwelijksgoederenrecht, zullen de 
eischen der gelijkheidsenthousiasten het nadrukkelijkst gesteld worden.’310 Toch duurde het tot 1 
januari 1957 voordat de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw werd opgeheven. Waar 
Meijers zich niet op richtte, maar wat onvermijdelijk moest gaan spelen, was de gelijkstelling in het 
vervullen van overheidsfuncties. 

Een van de rechten die de vrouw niet had, was de benoembaarheid in gemeentelijke ambten, 
zoals van burgemeester, gemeentesecretaris en ambtenaar van de burgerlijke stand. Nog in 1903 was 
in de Gemeentewet het woord ‘mannelijk’ toegevoegd door minister A. Kuyper (kabinet-Kuyper (1901-
1905)) om deze conform te doen zijn aan de in 1887 gewijzigde redactie van de Grondwet. In de 
Grondwet van 1917 werd overal de eis van mannelijkheid voor de publieke functies geschrapt en werd 
de vrouw als volwaardige staatsburgeres erkend. De vraag was of de Gemeentewet hiermee in 
overeenstemming moest worden gebracht. In 1923 gaf de rooms-katholieke minister van 
Binnenlandse Zaken jhr. mr. Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck (kabinet-Ruijs de Beerenbrouck II (1922-
1925)) een positief antwoord door een wetsontwerp in te dienen dat de vrouw benoembaar maakte. 
Maar na jaren van parlementaire beraadslaging legde hij tijdens zijn derde kabinetsperiode, het 
confessionele kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III (1929-1933), het parlement een gewijzigd ontwerp 
voor, waarin hij de benoembaarheid van de vrouw had laten vervallen wegens confessionele 
tegenstand. Ruijs de Beerenbrouck schreef in de memorie van antwoord tot de conclusie te zijn 
gekomen ‘dat in het bijzonder het burgemeesterschap, doordat het medebrengt de leiding der 
gemeentepolitie, het opperbevel bij brand, enz., eisen stelt, waaraan in den regel de vrouw niet 
voldoet’. Het ambt van secretaris vereiste zijns inziens, althans in vele gemeenten, eveneens 
hoedanigheden, die meer bij een man dan bij een vrouw werden aangetroffen.  

De Tweede Kamer behandelde op 8 mei 1930 het amendement van de liberale fractie, de 
heren G.A. Boon, H.J. Knottenbelt, dr. I.H.J. Vos, S.E.B. Bierema en ‘mejuffrouw’ J. Westerman met 
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als doel het woord ‘mannelijk’ te schrappen uit artikel 61 van de Gemeentewet: ‘Tot Burgemeester is 
alleen benoembaar hij, die mannelijk Nederlander is, (…).’ Een tweede amendement van de 
socialistische fractie met dezelfde strekking werd ingetrokken. Het socialistische vrouwelijke kamerlid 
S. Groeneweg herinnerde aan artikel 5 van de Grondwet: ‘Ieder Nederlander is tot elke 
landsbediening benoembaar.’ In verschillende wetten was het woordje ‘mannelijk’ al vervallen en de 
slagboom opgeheven, zodat mannen en vrouwen gelijkgerechtigd waren geworden. Het was in strijd 
met de geldende opvattingen de vrouw buiten te sluiten van de gemeentelijke ambten. Zij wees op het 
feit dat een vrouw aan het hoofd van de Staat stond en vroeg zich af of het zoveel moeilijker was aan 
het hoofd van een gemeentelijke politie te staan dan aan dat van het gehele Nederlandse leger. Voor 
het christelijk-historische vrouwelijke kamerlid Katz betekenden de amendementen niet dat de vrouw 
niet in de eerste plaats haar taak in het gezin had te vervullen. Zij was het eens met Bavinck die had 
gezegd dat ten aanzien van de benoembaarheid van de vrouw tot hogere beroepen er geen 
voldoende grond was dit te weigeren. Daarom was zij vóór. 

Daarentegen verzette de antirevolutionair J.A. de Wilde zich tegen de amendementen met als 
argument dat aanneming ten koste van de christelijke beginselen ging. De erepositie van de vrouw lag 
niet op het terrein van het publieke leven, en daarom waren de antirevolutionairen tegenstander van 
alles wat kon dienen om de vrouw daar verder in te betrekken. SGP-leider Kersten zag de 
amendementen als ‘een teken des tijds’: ‘De tijdgeest, die Gods ordinantiën vertrapt, heeft zeer diep 
ingevreten in ons volksleven.’ Dat bleek wel uit het feit dat zelfs de christelijk-historische Katz voor de 
benoembaarheid van de vrouw tot burgemeester pleitte. Hij achtte wetswijziging noodlottig voor de 
vrouw. Zij werd niet verhoogd door haar op een plaats te brengen waar zij niet hoorde. De 
geëmancipeerde vrouw was geen vrouw meer, maar een soort manwijf. De socialistische 
afgevaardigde Th. van der Waerden merkte op dat dit kennelijk parlementair taalgebruik was, want 
Kersten was niet onderbroken, maar hij voegde er fijnzinnig aan toe: ‘Ik acht het een gelukkig teeken 
des tijds, dat het uitzondering is, dat op een dergelijke grove en ruwe wijze over vrouwen wordt 
gesproken als hier is gebeurd.’  

Het was niet in het landsbelang vrouwen toe te laten tot het ambt van burgemeester. Dat was 
voor de christelijk-historische afgevaardigde J. Schokking de reden tegen de benoembaarheid van de 
vrouw te zijn, al vond hij wel dat men voorzichtig moest zijn met te spreken van ‘de ordonnantiën 
Gods’. Hij veronderstelde dat toch ook de staatkundig gereformeerden het gezag van H.M. de 
Koningin erkenden. C.A. Lingbeek, de leider van de Hervormd-Gereformeerde Staatspartij, durfde niet 
van alle dingen dadelijk te zeggen: ‘God heeft het zoo verordineerd of zoo. Ik vind in den Bijbel bijv. 
geen enkel gebod, dat een vrouw geen burgemeester mag worden. Ik zie zelfs in den Bijbel, dat in 
geval van nood de vrouw mag treden in de plaats van den man.’ Het amendement werd aangenomen 
met 46 tegen 35 stemmen, zodat de vrouw benoembaar werd. Tegen stemden afgevaardigden van de 
drie grote confessionele fracties, de voltallige SGP-fractie en de vertegenwoordigers van drie 
eenmansfracties, waarvan twee een protestantse signatuur hadden. De rooms-katholieken stemden 
verdeeld: tien voor en twaalf tegen. Alle tien aanwezige antirevolutionairen stemden tegen. Zeven 
christelijk-historischen verwierpen het amendement, alleen Frida Katz stemde van deze fractie voor.311 
De antirevolutionaire parlementariërs De Wilde en C. Smeenk gaven achteraf als commentaar: ‘Maar 
men zal moeilijk kunnen volhouden, dat met name het ambt van burgemeester, als hoofd der politie 
belast met de zorg voor de openbare orde, als aangewezen is om door een vrouw bekleed te 
worden.’312 Het duurde tot 1946 voordat de eerste vrouw burgemeester werd.313  

Onder de confessionelen leefde sterk de opvatting dat de taak van de gehuwde vrouw in het 
gezin lag. Dat impliceerde dat de vrouw die trouwde, haar baan behoorde op te zeggen. In februari 
1924 debatteerde de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken over 
een Koninklijk Besluit (KB) dat ontslag aanzegde aan alle vrouwelijke rijksambtenaren die in het 
huwelijk traden. Het KB was volgens de rooms-katholieke regeringsleider Ruijs de Beerenbrouck 
uitgevaardigd uit eerbied voor het gezinsleven. Dit standpunt viel bij zijn fractie en bij de ARP in goede 
aarde. De antirevolutionaire woordvoerder E.J. Beumer hield een beginselvast betoog: wanneer de 
overheid gehuwde vrouwelijke werknemers principieel afwees, omdat zij uit overtuiging meende dat 
deze vrouwen volgens de scheppingsorde in hun gezinnen hoorden, dan had zij het recht, ja zelfs de 
plicht volgens dit principe te handelen. De overheid was soeverein op haar terrein. De CHU was bijna 
eenstemmig, Frida Katz nam een minderheidsstandpunt in, als enige, en wees het KB af. Zij vond 
weliswaar dat gehuwde vrouwen in de eerste plaats in het gezin hoorden, maar dit betekende niet dat 
de overheid hierin sturend diende op te treden. De Nederlandse vrouw wist waar haar plaats was. 
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Haar moederinstinct zou het winnen van ‘onnatuurlijke theorieën’ omtrent recht op arbeid en een 
economisch zelfstandige positie.314  

Na de Tweede Wereldoorlog bleef de afkeuring van de arbeid van gehuwde vrouwen in de 
kring van ARP en CHU bestaan. Dit bleek bij de behandeling door de Tweede Kamer van de motie 
van het PvdA-Kamerlid Corry Tendeloo in 1955, waarin zij opheffing van het arbeidsverbod van 
huwende en gehuwde ambtenaressen bepleitte. De ARP-fractie stemde unaniem tegen, evenals de 
meerderheid van de CHU. Jkvr. mr. C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen, de enige vrouw van 
protestantse zijde, en één mannelijk CHU-fractielid steunden de motie-Tendeloo, die werd 
aangenomen met 46 tegen 44 stemmen, dus met de kleinst mogelijke meerderheid.315 Zij luidde: ‘De 
Kamer, gehoord de besprekingen over het K.B. van 13 september 1955, van oordeel, dat, behoudens 
bij het blijken van misstanden, het niet op de weg van de Staat ligt de arbeid van de gehuwde vrouw 
te verbieden, nodigt de Regering uit de hiermede strijdende voorschriften te herzien.’316 De rooms-
katholieke minister van Binnenlandse Zaken, mr. L.J.M. Beel, had de motie ontraden. Hij had gewezen 
op het dienstbelang – van de overheid als werkgeefster – en op het gezinsbelang – de vrouw hoorde 
voor haar gezin te zorgen. Wttewaal van Stoetwegen had opgemerkt dat door de emancipatie van de 
vrouw in de laatste vijftig jaar een verandering was gekomen in de positie van de vrouw in het 
algemeen. Zij had bezwaar gemaakt tegen discriminatie ten opzichte van de vrouw door 
overheidsbepalingen. Waren er wantoestanden? Had de Nederlandse vrouw het ernaar gemaakt om 
deze houding tegenover haar huwelijk van overheidswege te moeten aanvaarden?317 
 
 

Orthodox-protestantse stemmen 
 
In het vorige hoofdstuk besprak ik hoe H. Bavinck als enige orthodox-protestantse theoloog het 
vrouwenkiesrecht bepleitte. Theologen hadden invloed op het denken van de achterban van de 
protestantse partijen. Reacties uit hun kring op de invoering van het kiesrecht voor de vrouw stonden 
in verband met een bredere visie op de plaats van de vrouw in de samenleving. 
 

Conservatieve stemmen 
Binnen de kring van de Gereformeerde Kerken in Nederland, waarvan Kuyper als de grondlegger mag 
gelden, leefde nog in de jaren 1920 verzet tegen vrouwenkiesrecht. J.S. Post, predikant te Oudega, 
gaf in 1923 een boekje uit, verzorgd door de gereformeerde uitgeverij De Standaard. Hij schreef het 
omdat velen ‘verbijsterd of onzeker’ waren. Er heerste verdeeldheid onder de christenen. De een 
legde de nadruk op de praktijk, de ander op het beginsel. Men liep gevaar het rechte beginsel, de eis 
van Gods Woord als de onfeilbare norm, uit het oog te verliezen. Post was principieel tegenstander 
van het vrouwenkiesrecht. De vrouwenbeweging kwam op uit revolutionair beginsel en een visie op de 
mens die ‘lijnrecht’ inging tegen wat de Heilige Schrift – de Bijbel – als de waarheid openbaarde. De 
‘schoonste’ plaats voor de vrouw was die van echtgenote en moeder ‘naar Gods instelling’. De 
vrouwenbeweging voerde ‘onherroepelijk tot kinderopvoeding van staatswege’. Want er was geen 
plaats meer voor het kind, noch bij de vrouw, noch bij de man. Het huisgezin werd opgeheven. De 
antichrist – de tegenstander van God – had met de invoering van het vrouwenkiesrecht een 
belangrijke overwinning op het christendom behaald, zo betoogde hij.  

De verhouding van man en vrouw ten opzichte van elkaar werd in de Bijbel kenmerkend 
weergegeven in twee tekenende uitdrukkingen: de man was het ‘hoofd der vrouw’ (Ef. 5:23) en de 
vrouw was ‘de hulpe als tegenover den man’ (Gen. 2:20). In de maatschappij, in de staat, en in de 
kerk, was de man hoofd, de vrouw hulpe. Dit was de scheppingsordinantie, die gehandhaafd bleef 
zolang aan de vrouw niet de macht werd gegeven om over de man te regeren. Het vrouwenkiesrecht 
was in beginsel en als doel onchristelijk. Het beginsel was: de vijandschap tegen God en zijn gebod. 
Het doel was: de ontwrichting en de omkering van de ordinantie van de Schepper door én in het 
huwelijk én in de staat te streven naar de mogelijkheid van vrouwenregering. Het individuele 
kiessysteem was in beginsel de loochening van de schepping van het menselijk geslacht uit ‘eenen 
bloede’, en was een belediging van het christelijk huwelijk en een negeren van het huisgezin. Toch 
moest de vrouw niet thuis blijven maar stemmen. Zij was ‘geroepen om te stemmen als een 
noodverweer tegen den valschen vijand, die onder de schoonste leuzen haar heiligste belangen 
aantast, haar verwijdert van haar taak, haar heiligdom, het moederschap, het huisgezin, die haar 
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aanrandt in haar eere’.318 Post uitte zich in krasse bewoordingen. Zijn standpunt om te stemmen was 
in de lijn van de ARP. 
 De hervormde De Waarheidsvriend, het orgaan van de Gereformeerde Bond, bleef een 
conservatief antirevolutionair standpunt innemen. Het blad schreef in het nummer van 25 februari 
1921 dat nu het actieve vrouwenkiesrecht was ingevoerd, de bezwaren ertegen ‘heel wat verzacht 
[werden], zoo de gehuwde vrouw gerechtigd kon worden haar man te machtigen voor haar de stem uit 
te brengen’. Nog in 1927 verdedigde De Waarheidsvriend (8 juli 1927) het organisch kiesrecht, in de 
vorm van het gezinshoofdenkiesrecht, en verwierp het blad het algemeen mannen- en 
vrouwenkiesrecht omdat het revolutionair was. Het gezinshoofd was de natuurlijke vertegenwoordiger 
van het gezin. 
 In de volgende jaren ging De Waarheidsvriend haar pijlen richten op de emancipatie van de 
vrouw. Zij schreef op 26 juli 1929 dat mr. Ruijs de Beerenbrouck werkte aan het samenstellen van een 
nieuw kabinet. Het program ervan moest ‘een beslist christelijk karakter’ dragen. Het moest 
onomstotelijk vaststaan, dat de christelijke grondslagen van het huwelijksrecht onvoorwaardelijk 
bleven gehandhaafd en dat er geen sprake van was dat in het huwelijk de vrouw met de man werd 
gelijkgesteld. Een jaar later schreef zij dat de opvatting van gelijkheid tussen man en vrouw vierkant 
inging tegen de ordinantie Gods en de ware rechten van de vrouw in gevaar bracht (2 mei 1930).  

De Waarheidsvriend was tegen de gehuwde werkende vrouw, te beginnen met de gehuwde 
ambtenares: ‘(…) En nu zijn het juist die plichten, die de gehuwde vrouw in het gezin heeft na te 
komen, die het haar onmogelijk maken om een ambt in het openbare leven te bekleeden. De vrouw, 
die in het huwelijk treedt, behoort haar beroepsarbeid bij ’t Rijk, bij de gemeente, op het kantoor of in 
de werkplaats neer te leggen. Zij behoort zich aan het gezin te wijden. Het gezin is een instelling Gods 
(…)’ (16 oktober 1931). Dit standpunt werd zes jaar later herhaald. De arbeid van de gehuwde vrouw 
moest worden afgekeurd: ‘(…), omdat de gehuwde vrouw haar plaats niet moet hebben op het 
kantoor of in de werkplaats, doch in het gezin. Zoo is het naar de ordinantiën Gods en naar de 
christelijke zede.’ De wettelijke regeling tot beperking van de arbeid van de gehuwde vrouwen, zoals 
aangekondigd in de troonrede, verdiende de steun van allen die het huwelijk en het gezin zagen in het 
licht van de eeuwige beginselen van Gods Woord (23 december 1937). De tegenstanders 
verdedigden een opvatting van het huwelijk en het gezin, die lijnrecht inging tegen de ordinantiën 
Gods (30 december 1937). 
 In algemene zin was De Waarheidsvriend tegenstander van vrouwen in een ambt. De Tweede 
Kamer behandelde in 1930 het wetsontwerp waarbij de vrouw benoembaar werd tot burgemeester, 
secretaris en ambtenaar van de burgerlijke stand. Ik besprak in dit hoofdstuk al het amendement van 
de liberale Tweede Kamerfractie. Tegen het wetsontwerp stemden de tien aanwezige 
antirevolutionairen, de drie staatkundig-gereformeerden, twee christelijk-historischen, Lingbeek en de 
communist L.L.H. de Visser. Het wetsvoorstel werd met 64 tegen zeventien stemmen aangenomen. 
Het gebrek aan eenheid van de christelijke partijen  om verzet te bieden werd door Duymaer van 
Twist, lid van het Centraal Comité van de ARP, betreurd in De Waarheidsvriend van 6 juni 1930. Hij 
bekritiseerde het anti-papisme. Samenwerking met de rooms-katholieken was nodig omdat het 
aanging op het einde en dat hield in: ‘Met de belijders van den Christus gaat het niet in opgaande lijn. 
Integendeel: de revolutie wint veld. (…) Zien de tegenstanders van saamwerking niet, dat ’t in Staat en 
Maatschappij steeds verder langs het hellend vlak afgaat? (…) Laat de nieuwe stap, die gedaan werd 
op het pad om tot de gelijkstelling van de vrouw met den man te geraken, en die het christelijk 
levensbeginsel aantastte, een baken in zee zijn.’ Wat hij vreesde, gebeurde. Nog geen jaar later 
schreef hij in De Waarheidsvriend van 13 maart 1931 dat ‘binnenkort’ een nieuwe poging zou worden 
aangewend, als in de Tweede Kamer de wijziging van de Wet op het Notarisambt aan de orde kwam. 
Er waren reeds een paar amendementen ingediend om de weg te ontsluiten voor vrouwelijke 
kandidaten-notaris om tot notaris te worden benoemd. Zo ging het van stap tot stap langs het hellend 
vlak verder, totdat alle ambten en betrekkingen waren opengesteld. 
 Het orgaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, De Wekker, liet zich voor 
het eerst in 1922 uit over het vrouwenkiesrecht, te weten in het nummer van 24 februari (rubriek: Kerk 
en Staat). Het stond er sterk afwijzend tegenover en wekte de indruk dat niemand ervoor was in het 
eigen kerkverband. Maar er was geen eenstemmigheid hoe gereageerd moest worden: zich 
onvoorwaardelijk afkeren van de ARP en verder gaan met een eigen lijst, of eerst afwachten of de 
ARP nog op haar standpunt terugkwam. Velen waren zo wars van al het gedoe, dat zij eenvoudig niet 
meer ter stembus zouden opgaan. De SGP werd niet genoemd als alternatief voor de ARP. De 
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schrijver, de Haagse predikant H. Janssen, die veel politieke contacten onderhield, had geen goed 
woord over voor de wijze waarop de ARP met haar beginselen omging:  
 

Men drijft de vrouwen straks naar de stembus, onder de leuze: anders gaan wij er onder of, wij 
zijn de oorzaak dat de Roomschen met de socialisten samen gaan, ik vraag mij af, of dat 
argumenten zijn, waarmede wij in de tegenwoordigheid Gods durven verschijnen? Men zij 
voorzichtig, wat in strijd is met het antirev. beginsel, mag niet gedaan worden en wanneer het 
gedaan wordt, zal het ons ten vloek en niet ten zegen zijn. Men gaat thans het 
vrouwenkiesrecht verdedigen met het mannenkiesrecht. Het mannenkiesrecht, zegt men, is 
ook niet volgens het beginsel en wij hebben het toch geaccepteerd, welnu op dezelfde wijze 
kunnen wij ook het vrouwenkiesrecht accepteeren, het een is niet erger dan het ander. Deze 
redeneering is het nieuwste op dit gebied en wordt voorgedragen door prof. Visscher uit 
Utrecht. 

 
De predikant keurde dit af: de redenering dat de ARP de meerderheid moest behalen om tot het 
bijbels kiesrecht te kunnen komen. Hij wilde het nog eens heel duidelijk zeggen:  
 

dat de meerderheid in 1922 voor mij secundair, maar het beginsel primair is en als de 
meerderheid moet verkregen worden ten koste van het beginsel, dan zal die meerderheid 
onze ondergang en niet onze opgang zijn.  

 
Aan het beginsel mocht niet worden getornd. 

Op de Generale Synode van dit kerkverband kwam het vraagstuk van het vrouwenkiesrecht 
aan de orde, nadat dit al in 1919 was gebeurd. Toen had de Synode besloten dat zij zich alleen met 
kerkelijke vraagstukken had bezig te houden. De Particuliere Synode van het Zuiden kon zich niet 
verenigen met het besluit van de Generale Synode. De kerk moest licht verspreiden over deze dingen. 
De Generale Synode besprak de kwestie op 28 juli 1922. De Wekker schreef in haar verslag: ‘’t 
Behoeft geen nader betoog, dat de Synode niets liever zou zien, dan dat dit element uit de Grondwet 
werd uitgelicht. Zij verwierp dus het vrouwenkiesrecht. De Synode besloot een schrijven aan het 
Centraal Comité van Anti-Revolutionaire Kiesvereenigingen te sturen.’ In deze brief stond: 

 
De Synode der Chr. Geref. Kerk heeft in hare vergadering van 28 juli te Dordrecht gehouden 
besloten, zich tot Uw Comité te richten met het dringend verzoek het daarheen te willen 
leiden, dat aan de Anti-revolutionaire Kamerclub in opdracht gegeven worde, bij de Regeering 
stappen te doen, dat het verplicht vrouwenkiesrecht zal worden opgeheven. 

 
Aldus berichtte De Wekker van 11 augustus 1922. Daarna verstomde de discussie, het onderwerp 
kwam niet meer voor op de agenda van de latere synodes van de Christelijke Gereformeerde Kerk. 
Maar waartegen ageerde Janssen eigenlijk? 
 Het beginsel van de ARP hield de afwijzing van het kiesrecht voor de vrouw in. Vanaf 1919 
mocht de vrouw niet alleen stemmen maar was zij daartoe ook verplicht, evenals de man. Kuypers 
opvolger als partijvoorzitter, Colijn, ging in zijn historische terugblik op dit probleem in.319 De vraag of 
de vrouw haar kiesrecht mocht uitoefenen, ook al beval de wet dit, werd niet zelden ontkennend 
beantwoord. Moest de vrouw ‘door hooger gebod geleid, niet gehoorzaamheid aan de overheid 
weigeren, en om der consciëntie (= geweten, HP) wille liever straf ondergaan?’ Met andere woorden, 
mocht de vrouw tegen haar geweten ingaan? Als Gods woord het opgaan ter stembus ‘bepaaldelijk’ 
veroordeelde, dan zou Colijn zonder ‘enige schroom’ gezegd hebben: ‘ga niet ter stembus!’. De door 
de overheid opgelegde verplichting zou daarin geen verandering hebben mogen brengen. Het lag 
echter anders: ‘Waar intusschen tot nog toe niemand  aannemelijk heeft gemaakt, dat we hier staan 
voor een klemmenden eisch van ’s Heeren woord, daar treedt onmiddellijk met niet te betwisten kracht 
de wèl duidelijke eisch van het Woord naar voren: “Alle ziel zij den machten over haar gesteld, 
onderworpen”.’ Colijn was van mening dat de Bijbel het stemmen door vrouwen niet verbood, terwijl 
de Bijbel wel afkeurde dat men zich tegen de overheid verzette. Hij beriep zich op de bijbeltekst 
Romeinen 13:1. 

Voor Colijn en de antirevolutionaire partijleiding kwam daar nog bij dat  als er geen 
stemdwang zou zijn geweest, niet stemmen bij dit kiesstelsel betekende stemmen op de tegenstander. 
Colijn: ‘(…), dat niet stemmen tòch stemmen is, maar … stemmen op een ander dan den man dien 
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onze vrouwen als vertegenwoordiger van haar gezinsbelangen begeeren. Aan de klem daarvan 
ontkomt men nimmer. Als er 35.000 antirevolutionaire vrouwen thuis blijven, wordt er zeker één 
antirevolutionair minder gekozen. En daar de honderd Kamerleden er toch komen, beteekent dit, dat 
een andere partij daarvan het voordeel trekt. (…) Het is dus wel duidelijk, dat de vrouw, als zij, door te 
stemmen, niet tegen een uitdrukkelijk voorschrift van het woord Gods ingaat, van haar kiesrecht 
gebruik moet maken, om te voorkomen dat iemand gekozen wordt, dien zij als vertegenwordiger van 
het volk, ook van haar zelf, niet begeert. Ook al ontbreekt een direct overheidsbevel. Kuyper begeerde 
zelfs het algemeen vrouwenkiesrecht van het oogenblik af, dat het algemeen (individualistisch) 
mannenkiesrecht zou worden toegekend.’320  

De eigenzinnige hervormde hoogleraar in de theologie dr. Hugo Visscher nam zowel in de 
Gereformeerde Bond als in de ARP een vooraanstaande positie in en was lid van de Tweede Kamer. 
In zijn Gereformeerd Weekblad besteedde hij nauwelijks aandacht aan het kiesrecht voor de vrouw. In 
het nummer van 3 februari 1934 schreef hij dat de positie van de vrouw zich zeer had gewijzigd, ‘zoo 
zeer zelfs, dat zij op politiek terrein evenknie werd van den man en ook zij een woord meespreekt in 
de regeering des lands’. Het was misplaatst dit ontwikkelingsproces van de losmaking van de vrouw 
van haar natuurlijke levenspositie te zien als een grote sociale vooruitgang. Dit was ’natuurlijk’ niet het 
geval, want heel deze beweging was uit sociale misstanden, niet het minst ook uit weelde- en 
gemakzucht opgekomen. Visscher was dus geen voorstander van het vrouwenkiesrecht maar hij 
wenste zich er ook niet druk om te maken. Hij voerde geen oppositie. 

In De Saambinder, het landelijke kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten, schreef 
Kersten eenmaal over het vrouwenkiesrecht, namelijk in het nummer van 12 juli 1928. Een zekere ‘X 
te D’ had gevraagd of vrouwen moesten gaan stemmen. Kersten: ‘Het antwoord op deze vraag wordt 
beheerscht door de vraag, welke plaats God de vrouw wees in Zijn Woord.’ Hij verwees voor zijn 
standpunt naar De Banier en naar Spreuken 31. In de poort behoorde de man deel te nemen aan de 
openbare handelingen, het vrouwenkiesrecht diende dus verworpen te worden. 

Pas in 1954 verschenen in De Saambinder (jrg. 32, nr. 44, 46-49,51; jrg. 33, nr. 2) enige 
artikelen om verzet aan te tekenen tegen vrouwenemancipatie. Ds. L. Rijksen deed dat naar 
aanleiding van het besluit van de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk de vrouw toe te laten 
tot alle kerkelijke ambten. Hij verwierp emancipatie in de zin dat de vrouw zich losmaakte van Gods 
ordinantie. Gen. 3:16 hield in dat de vrouw onder het Oude Testament onder de vloek lag. In Christus 
werd de vrouw daarvan verlost. Maar daarmee was de vrouw niet volkomen gelijk geworden aan de 
man, zie 1 Kor. 11:7-9: de vrouw was de heerlijkheid van de man. De man oefende in het gezin de 
heerschappij uit en hij bepaalde de stand in het maatschappelijk leven. De bestemming van de vrouw 
was dat zij een hulpe zou zijn tegenover de man. Zij had haar plaats in het gezin en zij werd in de 
Schrift getekend als het middelpunt van het huwelijksleven, zie: Psalm 128 en Spreuken 31. Volgens 
Rijksen wilde men in zijn dagen het onderscheid wegwerken, en man en vrouw als volkomen gelijken 
en gelijkwaardigen naast elkaar stellen. Reeds zeer veel functies in het openbare en maatschappelijke 
leven waren voor de vrouw opengesteld, zelfs in de rechtbank en de regering van het land. Men had 
daarbij niet de minste rekening gehouden met het verschil tussen man en vrouw in aanleg en wezen. 
1 Tim 2:11-14 liet geen twijfel bestaan over de plaats van de vrouw, die was in het gezin. 
 

Progressieve stemmen 
In 1917-1918 had Bavinck met een theologisch onderbouwd betoog het kiesrecht voor de vrouw 
goedgekeurd. Zonder zich expliciet op hem te beroepen gingen theologen een uitgesproken positief 
standpunt innemen. Waar Bavinck zich nog voorzichtig had opgesteld, waren anderen na hem 
radicaler. De politica Frida Katz beriep zich uitdrukkelijk op hem. Zowel tegen- als voorstanders van 
kiesrecht voor de vrouw legden een relatie met de positie van de vrouw in de kerk. Dat vloeide voort 
uit het beroep dat men deed op de Bijbel. De kerkelijke discussie leverde argumenten op voor 
politieke betrokkenheid van de vrouw. 

Een strijder voor de emancipatie van de vrouw en het vrouwenkiesrecht was de 
gereformeerde predikant J.C. Sikkel. Hij zag de ontwikkelingen in de maatschappij in het licht van de 
wederkomst van Christus, hij sprak van ‘de grote toekomst en de vrouw’. In dat perspectief plaatste hij 
het vrouwenvraagstuk. Hij meende dat iedereen zag en wist dat een nieuw vrouwenleven zich reeds 
lang baan brak. De ruimte voor vrouwen om zich vrij te bewegen nam snel toe: 
 

Ze dingen en ze dringen mee in de mannelijke bedrijven, in fabrieken en kantoren, in allerlei 
ambtenaarsfuncties. Ze winnen hun eigen brood, en ze maken zich meer onafhankelijk, door 
hun arbeid uit den huiskring in den breederen maatschappelijken kring over te brengen; en 
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daar dringen ze door tot in de levensleiding. Ze halen acten en ze onderwijzen. Ze studeeren, 
promoveeren, en doceeren. (…) Ze pleiten als advocaten voor de rechtbank. En ze pleiten 
publiek, tot op de straten, voor de vrouw en het vrouwenleven. (…) Ze ontvangen het politieke 
stembiljet, dat ze eischten. Ze komen uit in kiesvereenigingen (…). Ze zitten in besturen, en in 
raden en staten, in alle staatscommissies. Ze worden Wethoudsters; en straks Ministers. (…) 
In heel het groote wereldgebeuren (…) heeft de vrouw haar plaats en zal zij haar plaats 
vinden en nemen en hebben. 

 
Inderdaad, het perspectief dat hij zag, was een toekomst met grote mogelijkheden voor de vrouw. Van 
enige beperking was bij hem geen sprake. De rechtvaardiging van deze ontwikkeling was voor Sikkel 
dat de vrouw met de man naar Gods beeld was geschapen. De vrouw was in haar schepping en 
daarmee in heel haar wezen op de maatschappij aangelegd. Zij was ‘de hulpe tegenover’ van de man. 
Dat gold volstrekt niet alleen de echtgenote, de huisvrouw. Alle vrouwen waren vrouw, en daardoor 
waren alle vrouwen ‘hulpe tegenover’ van de man. In heel het maatschappelijk mensenleven had 
daarom de man de vrouw met al haar gaven nodig. De vrouw mocht geen beroep of arbeid worden 
ontzegd waaraan zij zich kon en wilde geven. Omdat het leven in de maatschappij de vrouw niet 
minder aanging dan de man, was het stemrecht algemeen geworden. Sikkel vermeed de uitdrukking 
individualistisch kiesrecht te gebruiken: 
 

Nu het een persoonlijk stemrecht werd, komt dit stemrecht ook aan gehuwde zoowel als aan 
ongehuwde vrouwen toe; en zij allen zijn daarmee verplicht, dit stemrecht ook tot Gods eer uit 
te oefenen (…). En wat haar verkiezing in Raden en Staten aangaat, daarin zullen de vrouwen 
zich niet opdringen en allerminst partij maken tegen de mannen. (...) de tijd kan en zal komen, 
dat ook hier het leven roept om vrouwenraad; en om die vrouwen, die hiertoe door den Heere 
kennelijk begaafd, toegerust en geleid zijn.321 

 
Vanuit zijn visie op de rol van de vrouw in de maatschappij keurde deze gereformeerde predikant het 
actieve en het passieve kiesrecht voor de vrouw goed. De voorstanders in antirevolutionaire kring van 
vrouwenkiesrecht konden op dit verhaal voortbouwen. 
 In 1921 verscheen een speciaal nummer van Stemmen des tijds. Maandschrift voor 
Christendom en Cultuur, waarin gereformeerden en hervormden samenwerkten. Dit nummer was 
gewijd aan het vrouwenvraagstuk. De hervormde theoloog en politicus dr. J.Th. de Visser, een van de 
oprichters van de Christelijk-Historische Partij, en een van de leidende figuren binnen de CHU, leverde 
hieraan een bijdrage. Hij was van mening dat bij Jezus van geen enkele begrenzing in de positie van 
de vrouw tegenover die van de man sprake was. Man en vrouwen waren beiden mensen en dus 
gelijkwaardig voor God en voor hun medemensen. Jezus had een geweldige omwenteling in het 
denken en leven teweeggebracht door zijn standpunt inzake de positie van de vrouw. De vrouwen 
hadden in zijn dagen een tweederangs positie, maar Hij had zich daartegen verzet. De Visser: 
 

De hoogte, waarop Jezus de vrouw naast den man plaatste, moet hun (de wetgeleerden, 
Jezus’ tegenstanders, HP) zoo iets als de zedelijke ondergang van de samenleving hebben 
toegeschenen.322 

 
Mede om die reden hadden volgens De Visser de leidslieden van het volk hem als een revolutionair 
naar de rechtbank van Pilatus gesleept en hem laten kruisigen. Jezus was dus ook voor de 
emancipatie van de vrouw als offer gevallen. Hij had geen uitspraak gedaan die het uitsluiten van de 
vrouw van het publieke leven wettigde. De emancipatie van de vrouw die Hij tot stand had gebracht, 
leidde eerder tot de tegenovergestelde conclusie. 

De Visser juichte de toekenning van het kiesrecht aan de vrouw toe. Het was zijn overtuiging 
‘dat aan de vrouw op het terrein van het openbare leven door den christen een zelfde plaats als aan 
den man niet alleen kan, maar ook moet worden toegekend’.323 De vrouw moest bevestigend 
antwoorden op de vraag of zij een rol ging vervullen in de politiek. Dat zou niet alleen de politiek, maar 
ook het gezin ten goede komen: 
 

                                                            
321 J.C. Sikkel, De groote toekomst en de vrouw, een nagelaten lezing, in leven dienaar des woords bij de 
gereformeerde kerk van Amsterdam, 13-35. 
322 J.Th. de Visser, ‘Christus en de vrouw’, 7-8, citaat: 8. 
323 J.Th. de Visser, ‘Christus en de vrouw’, 8-9, citaat: 9. 
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God heeft de vrouw en de moeder in de 20e eeuw voor de ernstige vraag gesteld of zij al of 
niet tot de vervorming (= hervorming, HP) van het gezin moeten medewerken en ter wille van 
haar gezin geplaatst in den strijd, die de toepassing van het nieuwe op het oude met zich 
brengt. Daaraan met vrouwelijke ingetogenheid, maar ook met vrouwelijke energie deel te 
nemen, is niet slechts hare taak, maar een zegen én voor de samenleving én voor den staat, 
én ook, ja vooral voor haar gezin.324 

 
Voor De Visser was de emancipatie van de vrouw een christelijk beginsel. Bij hem was geen enkele 
reserve te bespeuren ten aanzien van het actieve of passieve vrouwenkiesrecht. Hij zag het politiek 
actief zijn van de vrouw als haar recht en plicht. 

In hetzelfde nummer van Stemmen des tijds stond een artikel van de gepromoveerde juriste 
C. Frida Katz. Zij was een vooraanstaand lid van de Nationale en Internationale Vrouwenraad en lid 
van het Hoofdbestuur van de CHU. Zij werd in 1921 lid van de gemeenteraad van Amsterdam en in 
1922 tevens van de Tweede Kamer.325 Katz benaderde het vraagstuk vanuit de vrouw. In de tijd dat 
nog veel vrouwen er ver vanaf stonden, was de politiek zich al lang met hen gaan bezighouden in 
verordeningen en wetten. De wereld was steeds meer tot het inzicht gekomen dat om het best 
mogelijke te bereiken, men ook het vrouwelijk oordeel nodig had. Het vrouwenkiesrecht was niet 
alleen maar opgedrongen door het revolutionair en feministisch denkende deel van de natie, ook in 
christelijke kringen waren de ogen steeds meer geopend voor het grote belang hiervan. In het 
bijzonder wees zij op Bavinck, die in 1918 in zijn boek duidelijk uiteen had gezet welke ontwikkeling 
zich voltrok. Het vrouwenkiesrecht was een gevolg van de veranderde positie van de vrouw.  

Katz beriep zich op Bavinck voor haar mening dat het hulpe-zijn van de vrouw tegenover de 
man niet willekeurig mocht worden beperkt tot een bepaald terrein. Het vrouwenkiesrecht kon gebruikt 
worden om maatschappelijke misstanden op te heffen. Katz wees op vrouwen uit de kring van het 
Réveil die voorafgaand aan de vrouwenbeweging actief waren geweest, zoals Betsy Groen van 
Prinsterer. Zij hadden in schoolbesturen gezeten en deelgenomen aan het openbare leven. De 
vrouwen moesten meewerken met de mannen om ook in de politiek de grote lijnen te trekken, en ook 
daar God te stellen bovenal. De vrouwen konden niet volstaan met naar de stembus te gaan, maar zij 
waren mede verantwoordelijk voor de richting waarin het volk werd geleid op staatkundig terrein. De 
christenvrouwen zouden zich in de politiek moeten inzetten voor ‘hernieuwing en versterking van het 
gezinsleven’. Zij onderkende het risico dat de vrouwen niet meer geheel en al vrouwelijk zouden 
blijven. Katz vond ook dat de bezigheden van de vrouw op sociaal en politiek terrein geen schade 
voor haar gezin mochten betekenen.326 

Enige decennia later, in 1958, refereerde de hervormde theoloog dr. W. Aalders in zijn boek 
over de man en de vrouw aan ‘het prachtige boek’ van een hoogleraar psychologie te Utrecht, 
verschenen in 1951, getiteld De vrouw. Haar natuur, verschijning en bestaan. De schrijver, dr. F.J.J. 
Buytendijk,  handelde in een van de laatste hoofdstukken over de typische bestaanswijze van de 
vrouw. Na een zorgvuldige analyse kwam de schrijver tot de slotsom dat het meest eigene en 
karakteristieke van de vrouw was: het zorgend in de wereld zijn. Daar was de vrouw krachtens haar 
ingeschapen aard helemaal op aangelegd. Aalders concludeerde:  
 

En hierdoor kan het ons nu ook duidelijker geworden zijn, dat wij niet een te enge begrenzing 
mogen geven aan de typisch vrouwelijke beroepen. Alsof het zorgend-in-de-wereld-zijn 
uitsluitend gebonden zou zijn aan het verplegen van zieken, het verzorgen van kinderen, en 
dergelijke. Waarom zou een vrouw ook geen dokter, geen predikant, geen burgemeester, 
geen notaris, geen minister kunnen zijn? Het komt er daarbij op aan, dat wij aan het ‘zorgen’ 
niet slechts de betekenis geven van koesteren en verplegen, maar de inhoud ervan veel 
wijder en dieper zien.327 

 
De hervormde predikant legde daarmee de vrouw geen enkele beperking op, sterker nog, hij schreef 
de vrouw de kwaliteit toe om onder meer politiek actief te zijn en te regeren. Aalders vertolkte 
daarmee het standpunt van de hoofdstroom in het orthodoxe protestantisme tegen het einde van de 
jaren 1950. 
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327 W. Aalders, Man en vrouw schiep Hij ze, 65, 67; zie ook: F. J. J. Buytendijk, De vrouw: haar natuur, 
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In 1943 verscheen van A.M. Lindeboom, ‘theologisch candidaat’, een prikkelend boekje. 
Daarmee wilde hij het werk van zijn overleden vader afmaken, ds. C. Lindeboom, een zoon van de 
Kamper nieuwtestamenticus prof. Lucas Lindeboom. Zijn vader had het grondleggende werk verricht, 
nadat in de jaren 1920 het vraagstuk van de positie van de vrouw op de synodale agenda van de 
Gereformeerde Kerken was gekomen. De jonge Lindeboom behandelde de kernteksten uit de Bijbel in 
verband met de kerkelijke positie van de vrouw. 

Genesis 1:27 leerde dat God de mens schiep, enkelvoud, verdeeld in twee species: mannelijk 
en vrouwelijk. Deze werden geheel gelijkwaardig naast elkaar genoemd. Het ging om een sexueel 
onderscheid. In Genesis 1:28 beluisterde hij hun gemeenschappelijk taak:  

 
Ieder, die de werkzaamheden van de vrouw wil beperken tot binnenshuis, wederspreekt en 
wederstreeft God. (…) De geheele wereld is het gebied door God aan Adam en Eva ter 
beschikking gesteld. 

 
Lindeboom ging dus niet uit van een gebiedsverdeling tussen man en vrouw naar aanleiding van een 
verschil in natuur of roeping. 

Op grond van Gen. 2:18-24 en 1 Cor. 12:9 onderkende Lindeboom dat de man bij het 
volbrengen van de scheppingsopdracht een zekere leiding had te geven. De ondergeschiktheid van 
de vrouw werd in de schepping gegrondvest, maar Eva was de ‘gelijkwaardige helpster’ van de man. 
Daaraan verbond hij zijn uitleg van Genesis 3:16. De betekenis daarvan was dat de 
scheppingsopdracht – het hulpe zijn – werd verzwaard. Adam werd niet toegesproken maar Eva. Het 
ging niet over een taak voor Adam, maar over een lot voor Eva, een straf voor de vrouw. Maar deze 
tekst hield niet een ordinantie Gods in, die moest worden gehoorzaamd. Voor Lindeboom was het 
duidelijk dat zij die op het terrein van de schepping als de gelijkwaardige helpster van de man moest 
optreden, dit ook zou moeten doen op het terrein van de herschepping, de kerk. De onderdanigheid 
van de vrouw aan haar man leerde in geen enkel opzicht iets ten nadele van het stemrecht van de 
‘zusters’.  

Lindeboom ging uiteraard in op 1 Kor. 14:34 waar over de vrouw stond: ‘(…) maar bevolen 
onderworpen te zijn, gelijk ook de Wet zegt’. Hij erkende dat diverse commentaren daarbij dachten 
aan Genesis 3:16. Die tekst sprak echter niet over de ideale toestand, maar over verwrongen 
verhoudingen, zij handelde over de barenssmart van de vrouw, de slaafse begeerte van de vrouw tot 
de man en de onderworpenheid van de vrouw aan de heerschappij van de man. Daarmee kwam een 
straf van God openbaar. Het waren geen bevelen voor de vrouw, wel beschikkingen over de vrouw. 
Het ideaal was en bleef de normale scheppingsverhouding uit Gen. 2:18: ‘In het algemeen gaat de 
man voorop, en volgt de vrouw. Maar zij volgt koninklijk!’ In de samenwerking van mannen en 
vrouwen trad de man meer op de voorgrond dan de vrouw. Dit was ook uit de boeken van Mozes af te 
leiden, die wel gezamenlijk de wet werden genoemd.328 Met andere woorden, met de Bijbel in de hand 
achtte Lindeboom de emancipatie van de vrouw volkomen legitiem. 
 Grondiger nog dan Lindeboom behandelde de gereformeerde theoloog dr. N.J. Hommes de 
kwestie van de toelaatbaarheid van de vrouw tot het ambt in 1948-1949 in een serie van acht 
artikelen. Zijn mening daarover had betekenis voor het vrouwenkiesrecht. Hij schreef:  
 

We hebben de Schriftgegevens over de vrouw hopeloos gegeneraliseerd, (…). 
 
Hommes sprak van een ‘tijdgeest-exegese’ dat men met een beroep op 1 Kor. 14:34 een verbod had 
uitgesproken over het stemmen door vrouwen bij de verkiezing van ouderlingen en diakenen, terwijl in 
heel deze brieven aan Korinthe ouderlingen en diakenen niet voorkwamen.329 Tevergeefs zocht men 
bij Paulus een plaats, waarin hij handelde over de plaats van de vrouw in het politieke en sociale 
leven. De reden was dat vrouwen in de Griekse en Romeinse wereld hiervan volkomen uitgesloten 
waren.330 Paulus opereerde met heilige slagvaardigheid om de gevaarlijke emancipatiedrang van 
sommige gehuwde vrouwen in de gemeente te ontwapenen. Het feit van het publiek verschijnen en 
optreden van de vrouw veronderstelde al in de Griekse wereld haar gehuwd zijn.331  
 
 

                                                            
328 A.M. Lindeboom, Een recht van eeuwen her. De zusters der gemeente bij de verkiezing van ambtsdragers en 
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331 N.J. Hommes, ‘De macht op het hoofd der vrouw’. 



81 
 

Een relatief vooruitstrevende CHU 
 
De CHU had een conservatieve inslag. Over het vrouwenkiesrecht was de partij aan het begin van de 
jaren 1920 innerlijk verdeeld. Veel leden stonden dicht bij de opvattingen van de antirevolutionairen. 
Onder hen leefde sterk de patriarchale instelling: de man was de drager van het gezag. De vrouw 
behoorde hem als hulpe ter zijde te staan, haar roeping lag uitsluitend in het gezin, in het openbare 
leven had zij geen taak. Evenals bij de antirevolutionairen waren zowel veel mannen als vrouwen 
tegen het vrouwenkiesrecht gekant. Het kiesrecht hoorde exclusief toe aan de man, het paste niet bij 
de door God aan de vrouw gegeven taak in huwelijk en gezin.332  

De voorstanders dachten meer in de lijn van J.Th. de Visser: Jezus Christus had laten zien dat 
de tekst uit Genesis dat de vrouw was geschapen als een ‘hulpe tegenover de man’ ruim moest 
worden opgevat. Bovendien stond de vrouw niet buiten maar in de samenleving en daarom droeg zij, 
evengoed als de man, politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naarmate de invoering van 
het vrouwenkiesrecht naderbij was gekomen, was binnen de CHU het aantal voorstanders 
toegenomen. Zij verwachtten vooral veel van het passief vrouwenkiesrecht. De problemen die in de 
vertegenwoordigende lichamen aan de orde kwamen, werden steeds ingewikkelder en het vrouwelijk 
inzicht zou een goede aanvulling zijn op dat van de mannen.333 In het interbellum – de periode tussen 
de twee wereldoorlogen – was de CHU onder J.R. Slotemaker de Bruïne en D.J. de Geer in 
verscheidene opzichten vooruitstrevender dan de ARP onder H. Colijn. Slotemaker de Bruïne was een 
uitgesproken voorstander van het vrouwenkiesrecht. Hij had Katz gestimuleerd in de politiek te 
gaan.334 
 De CHU aanvaardde het vrouwenkiesrecht in de jaren 1920 zonder dat het een kwestie was 
geweest. Dit was mede te danken aan de invloed van De Visser en Slotemaker de Bruïne. F.T. 
Diemer-Lindeboom zocht de oorzaak daarin dat na de scheuring van de ARP en de vorming van de 
CHU de ARP geen vrouwen uit het Réveil meer had of dochters van deze vrouwen. De vrouwen met 
een Réveil-achtergrond zaten bij de CHU. De ARP had na de eerste generatie van vrouwen als Betsy 
Groen geen volgende die met mannen samenwerkte. In de CHU-kring was deze samenwerking 
doorgegaan tijdens de strijd voor de zedelijkheidswetten die in 1911 tot stand kwamen. Daar was 
begrip gekomen voor eventuele rechtstreekse politieke medewerking van de zijde van de vrouwen.335  

In de CHU waren het lidmaatschap en de participatie van vrouwen niet aan formele 
beperkingen onderhevig. Volgens Schokking was het aantal vrouwelijke CH-leden voor de Tweede 
Wereldoorlog niettemin minimaal, maar een precies aantal noemt zij niet.336 De plaats die vrouwen in 
de praktijk in de partijorganisatie innamen, verschilde per regio. Het waren vooral kiesverenigingen op 
het platteland die wel degelijk moeite hadden met de acceptatie van vrouwelijke leden, vooral op de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en op de Veluwe. Sommige stedelijke kiesverenigingen 
daarentegen namen bewust vrouwen op in besturen.337 Formeel toegestaan kwam in de praktijk de 
verkiezing van vrouwen relatief weinig voor. Van 1921 tot 1940 hadden er in totaal vijftien vrouwen 
voor de CHU zitting in een gemeenteraad, drie in de Provinciale Staten van Noord-Holland en Utrecht 
en één in de Tweede Kamer.  

Een belangrijk verschil werd gemaakt tussen gehuwde en ongehuwde vrouwen met 
betrekking tot een geoorloofde politieke rol. Politieke activiteit van gehuwde vrouwen stuitte op 
bezwaren. Toen Frida Katz in 1937 in het huwelijk trad, vond partijvoorzitter H.W. Tilanus dat zij moest 
aftreden, omdat dit in overeenstemming was met het CHU-standpunt inzake de arbeid van gehuwde 
vrouwen. Katz voerde echter aan dat aftreden kort na de verkiezingen niet eerlijk zou zijn tegenover 
de kiezers en zij bleef. Partijvoorzitter D.J. de Geer deelde haar mening, zodat werd overeengekomen 
dat Katz in ieder geval de termijn 1937-1941 zou afmaken. Na de Tweede Wereldoorlog  keerde zij 
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niet terug in de politiek. In 1945 kwam jonkvrouw Wttewaall van Stoetwegen, die bekend werd als ‘de 
freule’, voor de CHU in de Tweede Kamer.338 

Op de invoering van het vrouwenkiesrecht speelde de CHU in door in 1935 de Centrale van 
Christelijk-Historische Vrouwengroepen op te richten. Katz en J.J. Barones Mackay namen hiertoe het 
initiatief. De doelstelling luidde: ‘Op alle wettige wijzen bevorderen, dat onder vrouwen worde verbreid 
de kennis van het politieke, staatkundige en maatschappelijke leven, gezien in het licht der christelijk-
historische beginselen; propaganda te maken voor deze beginselen; te bevorderen het toetreden van 
vrouwen tot de Christelijk-Historische Unie’ (artikel 1 van de statuten).339 

Vanaf de heroprichting in 1947 legde de Centrale de nadruk op het belang van de 
kandidaatstelling van vrouwen bij verkiezingen en voor partijorganen. De afvaardiging van CH-
vrouwen was betrekkelijk gering. Tot de in totaal 1272 CHU-gemeenteraadsleden in 1953 behoorden 
twaalf vrouwen, in 1962 waren er negen vrouwelijke CHU-raadsleden. In de Provinciale Staten had de 
CHU in 1953 één vrouwelijke vertegenwoordiger en in 1962 waren dat er twee. In 1967 kwam een 
tweede vrouw in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer had de partij nooit een vrouw.340 Aan het 
begin van de jaren 1950 schreef het bestuur van de Centrale een aanbeveling voor een mogelijke 
vrouwelijke kandidaat voor een vacature in het partijbestuur: ‘Zo een gezin niet volkomen is als de 
Moeder ontbreekt, zo moet het ook zijn in uw Bestuur, waar naast het inzicht van de heren 
Bestuursleden, het inzicht der vrouw ontbreekt. Beide inzichten vullen elkaar aan.’341 Na een 
reorganisatie en statutenwijziging van de CHU in 1951 was in ieder geval één afgevaardigde van de 
Centrale adviserend lid van het Hoofdbestuur. In de partijraad, de Unieraad, had de Centrale sinds dat 
jaar twee stemhebbende afgevaardigden. De voorzitster was adviserend lid van dit orgaan. Het 
bevorderen van de toetreding van vrouwen tot vertegenwoordigende lichamen en CH-partijorganen 
werd in 1966 een officieel onderdeel van de doelstelling van de Centrale en vastgelegd in de statuten. 
 

Een soort christelijk feminisme 
In een terugblik in 1946 schreef Katz dat binnen de Unie ‘slechts matige belangstelling’ had bestaan 
voor de invoering van het vrouwenkiesrecht. Degenen die tegen waren, grondden hun bezwaar hierop 
dat het actieve kiesrecht alleen een zaak ‘des mans’ was en niet paste bij de plaats door God voor de 
vrouw bestemd. Het passieve kiesrecht leek hun nog minder juist toe.  

De voorstanders erkenden dat man en vrouw een eigen plaats en taak was geschonken. De 
vrouw was ‘hulpe’ van de man, maar ‘als tegen hem over’ (Gen. 2:18). Hierin zat de gedachte van de 
‘gelijkwaardigheid’. Dit ‘hulpe’-zijn werd in christelijke kringen vaak te beperkt gezien. Het was Jezus 
Christus geweest die er zijn licht over had laten schijnen, waardoor het een breder perspectief had 
gekregen. De ongehuwde vrouw die in haar levensonderhoud moest voorzien, moest het politieke 
terrein kunnen betreden. De gehuwde vrouw met verantwoordelijkheid voor een gezin moest zich niet 
afsluiten voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en vraagstukken. Het actieve kiesrecht 
was een stap in de goede richting. Wat het passieve vrouwenkiesrecht betrof, meenden de 
voorstanders dat dit van groot nut was. De vraagstukken die in vertegenwoordigende lichamen aan de 
orde kwamen, werden steeds moeilijker. Het vrouwelijk inzicht kon dat van de mannen ‘aanvullen’. Of 
een vrouw een dergelijke functie kon aanvaarden, was een gewetenszaak voor de betrokkene. Na de 
invoering van het vrouwenkiesrecht nam het verzet steeds meer af toen ongewenste effecten 
uitbleven:  
 

In den aanvang bestond er veel nieuwsgierigheid, of deze vrouwen een te mannelijken indruk 
zouden maken en telkens was er debat over de vraag, of deze rechten niet in strijd waren en 
dus bleven met Gods Woord – maar – overal werden de spreeksters vriendelijk bejegend en 
langzamerhand groeide met het besef, dat eene vrouw hiervoor geschikt kon wezen, zonder 
aan vrouwelijkheid in te boeten, tevens meer inzicht in het nut van vrouwenkiesrecht en werd 
veel verzet opgegeven, dat men meende te moeten hebben.342 
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Katz beschreef met wijsheid wat de gevoelens waren in de CHU-achterban en hoe deze in de loop 
van de tijd steeds positiever werden. De bezwaren tegen vrouwenkiesrecht verloren hun realiteitszin. 
 Niettemin vonden velen in de CHU tot in de jaren 1960 het optreden van vrouwen in het 
openbare leven lang niet vanzelfsprekend.343 Zoals in de periode voor de Tweede Wereldoorlog 
gingen in de naoorlogse jaren de vrouwen ervan uit dat zij de politiek iets specifieks te bieden hadden. 
Vrouwen zouden een andere, vrouwelijke benadering hebben van politiek en maatschappij en 
daarmee de mannelijke visie aanvullen:  
 

Niet tegenover de man, maar met en náást de man, zoals in de Schepping is vastgelegd. Een 
vrouw voelt soms zoveel fijner aan, ziet trouwens de dingen anders! Dat maakt de vrouw niet 
beter dan de man, dat geeft haar alleen een andere geaardheid én een dienende taak.344  

 
Vrouwen vonden hun rechtvaardiging voor politiek optreden in hun aanvullende kwaliteit ten opzichte 
van de man. Het was ook dat argument geweest van de feministes op grond waarvan Bavinck in de 
Eerste Kamer het vrouwenkiesrecht had verdedigd. Voor de christenvrouwen hield dit argument een 
beroep in op de eerste twee hoofdstukken van het bijbelboek Genesis, in het bijzonder Gen. 2:18. 
Freule Wttewaall van Stoetwegen, die Katz in 1946 opvolgde als voorzitster van de Centrale, schreef 
in een terugblik op de geschiedenis van de Centrale dat zij wel eens de indruk had gekregen dat de 
oprichtsters ervan een soort christelijk feminisme hadden nagestreefd.345 Dat was een nuchtere 
relativering van een streven om met een beroep op de Bijbel te emanciperen. 
 
 

Een talmende ARP 
 
Het enthousiasme voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1922 was niet groot. De matheid vond 
volgens De Standaard haar oorzaak in het ontbreken van ‘een kernpunt’ in de verkiezingstrijd. In 
verband met de invoering van het vrouwenkiesrecht werd in een hoofdartikel opgemerkt: ‘Onze 
vrouwen voelen in overweldigende meerderheid niets voor de uitoefening van het kiesrecht. Bij intuïtie 
tasten zij den geest, die tot de toekenning van dat recht heeft geleid, als een geest die niet uit God is.’ 
Toch riep De Standaard de vrouwen op vooral te gaan stemmen, ‘want ook tot haar gaat de eisch van 
onze Koning en Heere uit, dat zij van Hem hebben te getuigen bij alles dat valt onder Zijne 
heerschappij’.346 De houding van de ARP werd gekenmerkt door een zekere dubbelheid die in de 
achterban verwarrend werkte. 
 

Actief vrouwenkiesrecht aanvaard 
De verwarring van de jaren 1910 duurde bij de ARP voort. In het beginselprogram sprak de partij zich 
uit tegen het vrouwenkiesrecht. Terwijl de partij dit principiële ‘nee’ handhaafde, wilde zij haar 
achterban er tegelijkertijd van overtuigen dat de eigen vrouwen beslist wél moesten gaan stemmen. 
De Standaard van 2 oktober 1920 verdedigde het stemmen door antirevolutionaire vrouwen. Zij bleef 
vasthouden aan de ordinantie Gods voor het leven, dus de vrouw niet op het publieke terrein. Maar 
aangezien de vrouw op het politieke terrein was gedwongen, aanvaardde zij, als ‘hulpe van den man’, 
het stembiljet. Zij deed dit om daarmee te getuigen tegen ‘het ongoddelijk drijven’, opdat het gelukken 
mocht de vrouw weer terug te voeren tot ‘de plaats haar door God aangewezen!’ De Standaard van 7 
oktober 1920 schreef met als opschrift ‘De vrouw met het stembiljet’: ‘zij zal mee opgaan, niet om zelf 
te bepalen, hoe zij doen zal, maar om haar man, haar vader, haar broeder, haar verloofde te helpen 
het getuigenis te geven tegen den geest van revolutie en ongeloof, om, mocht het in Gods Raad 
besloten zijn, dien geest terug te dringen en het leven weer terug te voeren tot de gehoorzaamheid 
aan het Woord Gods’. Met andere woorden, de vrouw moest van het revolutionaire kiesrecht gebruik 
maken om dit product van de revolutie afgeschaft te krijgen. De vraag of de vrouw mocht toetreden tot 
de kiesvereniging werd positief beantwoord: ‘Wij meenen, dat niet anders dan bevestigend kan 
geantwoord worden, als zij toegang vraagt.’ Het artikel besprak ten slotte of een plaats ingeruimd 
moest worden voor een of meer vrouwen op de kandidatenlijsten: ‘Wij mogen o.i. niet zeggen, dat er 
nimmer plaats gegeven mag worden aan eene vrouw in eene publieke vergadering. Het is mogelijk 
dat er voor een bepaalde plaats in raden en staten een man ontbreekt en eene vrouw van Hooge 
kwaliteit beschikbaar is. Het voorbeeld van Debora, dat de H.S. (de Heilige Schrift, d.w.z. de Bijbel, 
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346 J.P. Stoop, ‘De ARP in het interbellum’, 179-180. 
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HP) ons teekent, wijst ons den weg, al moeten wij niet vergeten, dat zelfs een Debora allereerst den 
steun van een man zocht in haar moeilijke taak.’ De krant toonde zich dus niet langer een principieel 
tegenstander van het passief kiesrecht voor de vrouw. 

De argumentatie van De Standaard was dat van het vrouwenstemrecht gebruik gemaakt 
moest worden om het te bestrijden. Het Vaderland van 7 oktober 1920 noemde dit een meesterstuk 
van syllogisme, van een redenering die de juistheid van het eigen standpunt aantoonde. In deze 
kranteneditie werd naar aanleiding van de hoofdartikelen in De Standaard van 2 en 4 oktober 1920 de 
houding van de ARP geanalyseerd. De Haagse krant erkende dat het vraagstuk voor de partij moeilijk 
lag. Het antirevolutionaire program veroordeelde vrouwenstemrecht beslist, maar vrouwen verbieden 
ervan gebruik te maken betekende dat de partij slechts op halve kracht kon werken. De Standaard 
had geschreven: ‘Het protest onzer partij heeft niet gebaat. Wij hebben den slag op dit terrein 
verloren.’ Volgens Het Vaderland was dit een grote onjuistheid. Waarheid was dat er van geen protest 
sprake was geweest. Er was bijvoorbeeld niet een buitengewone deputatenvergadering 
bijeengeroepen om tegen het kabinetsvoorstel te protesteren, er was zelfs in heel het land geen 
enkele meeting tegen gehouden. Het was Het Vaderland duidelijk dat voor de ARP alleen telde hoe zij 
geen politiek verlies zou lijden. 
 De partijleiding bezorgde de antirevolutionaire vrouw moeilijke ogenblikken. Dat moest 
Henriëtte Kuyper, de oudste dochter van Abraham Kuyper, erkennen in haar historische beschouwing 
aan het eind van de jaren 1920. Zij was opgevoed in de leer dat algemeen kiesrecht en 
vrouwenkiesrecht, voorzover ze beide uit revolutionair beginsel stamden, moesten worden afgekeurd. 
Maar toen de wet-Marchant van 9 augustus 1919 de vrouwen stemrecht en stemplicht bracht, had de 
partijleiding hen opgeroepen toch te gaan stemmen om ‘zoodoende de zege voor onze beginselen te 
helpen bevechten!‘ Kuyper schreef dat dit ‘voor menige A.R. vrouw een harde dobber [was] geweest’. 
De A.R.-vrouw had leren begrijpen dat de oproep van de partijleiding juist was: 
 

Willen we onzen invloed op de Nederlandsche staatsinstellingen behouden en uitbreiden (…), 
dan is er maar één weg: betreding van het staatkundig terrein met inachtneming van de 
wetten, die daar gelden. En dus stemmen volgens het bestaand kiesstelsel. Niet alleen de 
man maar ook de vrouw. 

 
Geheel in overeenstemming met de partijlijn hield Kuyper vast aan de dubbele houding. Zij 
verloochende haar afkomst niet en betoogde dat Gods ordinantiën voor het vrouwenleven in het gezin 
en daarbuiten door het A.R.-beginsel werden  
 

hooggehouden en beschermd tegen de goddelooze aanslagen, die tegen huwelijk, gezin en 
moederschap van revolutionaire zijde beraamd worden. (…) Als A.R. vrouw kent zij het heilig 
motief van onzen strijd. En dáárom in de eerste plaats leeft zij mee in dien strijd. Het is een 
strijd om de handhaving van Gods ordinantiën voor het staatkundig leven, zooals die ons in de 
H. Schrift geopenbaard zijn. Een strijd om beginselen. Beginselen, waarbij de belangen der 
vrouw veilig zijn. Want de toepassing van het A.R. beginsel op onze wetgeving beteekent óók: 
handhaving van de plaats die God de vrouw, in onderscheiding van den man, in en buiten het 
gezin heeft aangewezen. En die plaats, wijl Goddelijk van oorsprong, is voor de vrouw de 
beste, de hoogste, en als zij God vreest, ook haar liefste.347 

 
De mening van Henriëtte Kuyper kwam hierop neer dat de vrouw moest stemmen om het 
vrouwenkiesrecht afgeschaft te krijgen. Zij conformeerde zich aan de partijlijn. Volgens het 
ongewijzigde antirevolutionaire beginsel kwam de vrouw het kiesrecht niet toe. 

Haar gloedvolle woorden konden echter niet verhinderen dat de principiële bezwaren tegen 
het actieve vrouwenkiesrecht in betekenis afnamen. In de ARP groeide het besef dat het 
kiesrechtartikel niet strijdig behoorde te zijn met de praktijk. In 1934 aanvaardde de 
Deputatenvergadering enige wijzigingen in het Program van beginselen. Een van de aanpassingen 
betrof het kiesrechtartikel, het nieuwe artikel IX (het oude artikel XI). Het luidde: ‘Zal het volk, zowel in 
zijn politieke geestesstromingen als naar zijn maatschappelijk leven in zijn verschillende openbaringen 
den invloed op het staatsbeleid kunnen oefenen, die het van rechtswege toekomt, dan zal voor beide 
naar afzonderlijke wijze van vertegenwoordiging gestreefd moeten worden met toepassing van 
kiesrecht, dat een organisch karakter behoort te dragen. De politieke vertegenwoordiging kome tot 
stand door middel van een kiesrecht, uit te oefenen door gezinshoofden en daarmede gelijk te stellen 
personen; de maatschappelijke door de medewerking van allen, die, in of buiten gezinsverband 
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levend, zelfstandig werkzaam zijn in ambt, bediening of waardigheid of zich in enig beroep of bedrijf 
verbonden hebben. Stemdwang (opkomstplicht bij de stembus, HP) wordt door de partij verworpen.’ 
De partij had de woorden ‘en wraakt zij een staatkundig vrouwenkiesrecht’ geschrapt. Wel handhaafde 
zij het gezinshoofdenkiesrecht als beginsel.348 De ARP keurde niet langer af dat de vrouw ging 
stemmen. 

 
Passief vrouwenkiesrecht afgewezen 

In het Parlement had de ARP gestemd voor de grondwetsherziening die de vrouw het passieve 
kiesrecht verleende. Maar paste dit kiesrecht wel bij de natuur en de bestemming van de vrouw? 
Intern was de partij verdeeld. Voor Bavinck en anderen die een goedkeurend standpunt innamen, 
stond het niettemin vast dat de partij slechts bij uitzondering een vrouw zou kunnen kandideren.349 
Tegen het einde van zijn leven werd Kuyper om zijn mening gevraagd. Daarover werd gerapporteerd 
toen hij al was overleden:  
 

Dr. Kuyper meende, dat het op den duur niet is te ontgaan, dat ook onzerzijds wel vrouwen 
zullen kunnen worden gecandideerd. De belijdenis, dat onze Koningin bij de gratie Gods 
regeert, sluit principieel verzet uit. (…) Als regel ligt de taak der vrouw elders en slechts bij 
uitzondering zal haar deelneming aan wetgevenden of besturenden arbeid aangewezen 
zijn.350 

 
Kuyper sprak zich tegen het eind van zijn leven niet meer principieel uit tegen het passief kiesrecht 
voor de vrouw. Wel sprak hij evenals Bavinck van een uitzondering, maar hij gebruikte daarbij een 
ander argument. Hij wees erop dat Nederland een koningin had, die regeerde door Gods genade, 
Gods gunst. Overigens was dit al ruim vijftig jaar het geval. 

De kwestie van het passieve vrouwenkiesrecht kwam op de agenda van het Centraal Comité 
na een vraag hierover van de kiesvereniging Arnhem.351 Het kandideren van vrouwen was wettelijk 
toegestaan, aan de orde was de vraag of de ARP dit ook zou doen. Uit de eerste discussie hierover in 
het Centraal Comité bleek geen afwijzing onder alle omstandigheden. De leden vonden het stellen 
van vrouwelijke kandidaten in het algemeen niet raadzaam, maar: ‘Dit sluit echter niet uit, dat onder 
bepaalde omstandigheden de wenselijkheid om een vrouw te candideren, zó in ’t oog kan springen, 
dat het evenmin vrijmoedigheid heeft te adviseren, reeds thans te beslissen de mogelijkheid der 
candidaatstelling van vrouwen voor altijd uit te sluiten.’ Het Centraal Comité gaf er de voorkeur aan 
vooralsnog niet te komen tot een bindende uitspraak, maar slechts tot een richtinggevend advies aan 
de kiesverenigingen. Hiertoe stelde het in 1920 een commissie in onder voorzitterschap van A.W.F. 
Idenburg, een vooraanstaand lid van de partij. 

De commissie-Idenburg bracht in 1921 haar rapport uit. Zij aanvaardde niet het beginsel dat 
het kiesrecht een natuurrecht of een aangeboren recht was. De Bijbel leerde immers anders:  
 

Doch tegenover hen handhaaft de antirevolutionaire partij haar eigen beginsel. Zij blijft ijveren 
voor eene organische opvatting van het volk en een daarmede overeenkomend kiesstelsel. Zij 
oordeelt dat noch eenig mensch – man of vrouw – noch de Overheid willekeurig mag 
beslissen over de plaats, welke de vrouw in het volksleven zal innemen en over de functie, die 
zij in de maatschappij zal vervullen; dat dus niet mag worden gehandeld, alsof de vrouw in 
alles gelijk is aan den man en dus wettelijk en maatschappelijk aan haar moet worden 
opgedragen en toegekend, wat den man is opgelegd en geschonken, maar dat haar taak ook 
op maatschappelijk en staatkundig gebied moet zijn in overeenstemming met de plaats en de 
roeping, haar door den Schepper aangewezen.352 
 

Idenburg en zijn commissie hielden dus vast aan voor de partij vertrouwde inzichten, haar 
standpuntbepaling was conservatief en anti-revolutionair. Zij wenste handhaving van de positie van de 
vrouw zoals God die in de Bijbel aanwees. Dit had de voorspelbare consequentie voor het 
vrouwenkiesrecht. 
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De commissie conformeerde zich aan het formele partijstandpunt dat de vrouwen dienden te 
gaan stemmen. Zij werden door de wet gedwongen op het politieke terrein op te treden, en behoorden 
onder protest de wettige overheid te gehoorzamen: ‘Zij aanvaarden dan het stembiljet om het 
getuigenis tegen het verwerpelijke individualistische kiesrecht te sterken en om te bewerken, dat de 
vrouw weder worde teruggebracht op de haar door God aangewezen plaats; (…).’ De commissie 
redeneerde dat het stemmen door de vrouw moest dienen om haar op termijn bij gewijzigde politieke 
verhoudingen van de opkomstplicht te ontslaan en het kiesrecht weer te ontnemen. 

Voor de uitoefening van het passieve vrouwenkiesrecht bestond geen overheidsdwang. De 
vrouw werd niet gedwongen zitting te nemen in Staten of Raden. Zij was daarin vrij. De commissie 
meende dan ook:  
 

Om die reden moeten onze kiesvereenigingen de vrouw niet willen brengen in posities, waarin 
zij, naar de haar van God gegeven roeping en bestemming, niet thuis behoort, waar zij 
daarom niet zich zelve kan zijn. Zij moeten integendeel de vrouw, die wij eeren, laten op de 
plaats, waarvoor zij door God is bestemd en waar zij haar hart en leven verheffenden invloed 
kan doen gelden.353 

 
De commissie handhaafde het inzicht dat God de vrouw haar eigen plaats gaf. Tegelijkertijd was zij 
van oordeel dat in de Bijbel geen absoluut verbod was te vinden en dat in bijzondere gevallen 
vrouwen tot politieke deelneming konden worden geroepen. Zij voegde daar wel aan toe:  
 

(…) ook met het stellen van een uitzondering voor bijzondere vrouwen met bijzondere gaven 
en talenten zij men voorzichtig; wat als uitzondering bedoeld was, zou licht regel kunnen 
worden, of ook wel in strijd met de bedoeling kunnen worden toegepast op vrouwen, die niet 
bijzonder begaafd, maar wel bijzonder vrijmoedig zijn. 

 
Dat de commissie de mogelijkheid van uitzonderingen openhield, kwam door haar verstaan van de 
Bijbel. De man regeerde daarin, maar soms trad een vrouw op, bij uitzondering, als een bekwame 
man ontbrak. Kuyper was de commissie in het ontdekken van uitzonderlijke vrouwen voorgegaan. 

De conclusie waar de commissie mede op grond van onderzoek van de Bijbel toe kwam, was 
‘dat God als regel de bedoelde deelneming (van vrouwen, HP) aan het politieke leven in Staten en 
Raden niet wil.’354 Zij stelde vast: 
 

dat God der vrouw in het algemeen een andere taak heeft toegewezen dan haar door 
toepassing van het politieke passieve Kiesrecht zou worden toegedacht; 
dat derhalve de Antirevolutionaire partij zich heeft te onthouden van het candidaat-stellen van 
vrouwen; 
dat op deze regel alleen uitzondering toelaatbaar is, als onder de leiding des Heeren het voor 
de Antirevolutionaire partij duidelijk geworden is, dat dit door God is gewild; 
dat dit thans niet het geval is.355 
 

Met andere woorden, de partij schoof het aanvaarden van het passieve kiesrecht voor de vrouw op de 
lange baan. 

De discussie over dit rapport in het Centraal Comité spitste zich toe op de vraag hoe zou 
blijken dat een uitzondering Gods wil was.356 Was dit bijvoorbeeld al het geval wanneer bij een 
raadsverkiezing de mannen ter plaatse een vrouw die op de voorgrond trad, kandidaat wilden stellen? 
De algemene opinie in de vergadering was echter dat daarvan geen sprake kon zijn. Het bij hoge 
uitzondering kandideren van een vrouw zou geen zaak zijn van één enkele afdeling, maar van de hele 
partij. 

Het lid van het Centraal Comité Duymaer van Twist ging in De Waarheidvriend van 7 oktober 
1921 met het artikel ‘Het passieve Vrouwenkiesrecht’ in op het verschijnen van het rapport van de 
commissie-Idenburg en het besluitvoorstel van het partijbestuur voor de Deputatenvergadering van 14 
oktober 1921. Hij verwachtte dat de partij voor het principiële standpunt zou kiezen:  
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Het Comité stelde zich met de Commissie op het principiëele standpunt: dat God man en 
vrouw onderscheidenlijk schiep en aan beiden naar hun aard afzonderlijke gaven schonk, 
daarbij overwegende, dat als God twee wezens geestelijk en lichamelijk zoo verschillend 
toerust, Hij ook met elk der beiden verschillende bedoelingen heeft. De roeping der vrouw is, 
naar de Schrift leert, in het gezin en ligt niet in het openbare leven. (…) Het vrouwenkiesrecht 
is geen vrucht van Christelijken bodem, maar sproot voort uit de emancipatiegedachte, welke 
de gelijkstelling wil van man en vrouw. Het is jammer, dat er ook onder de Anti-
Revolutionairen zijn, die zich als voorstander van aanvaarding van het vrouwenkiesrecht 
aandienen. Het zal echter op den Deputatendag blijken, dat zij slechts een kleine minderheid 
uitmaken. De groote meerderheid van ons Calvinistisch volk zal zich op principiëel standpunt 
stellende met alle kracht verzetten tegen het meegaan met den geest des tijds en onverzwakt 
zich uitspreken tegen elke poging om de Anti-Revolutionaire Partij te doen deelnemen aan het 
passieve vrouwenkiesrecht. 

 
Duymaer van Twist had het niet helemaal goed ingeschat. De Buitengewone Deputatenvergadering 
van oktober 1921 was het in meerderheid overwegend eens met het standpunt van de commissie-
Idenburg. Zij nam namelijk een resolutie aan met een afgezwakt, minder principieel, standpunt:  
 

De A.R. partij, vereenigd in hare Deputatenvergadering te ’s-Gravenhage den 14en October 
1921; (…) spreekt als haar gevoelen uit: (…) dat bij verkiezingen voor Staten en Raden door 
de bij het Centraal-Comité aangesloten kiesvereenigingen geen vrouwen candidaat behooren 
te worden gesteld, zoolang de A.R. partij niet in haar wettige vergadering van een 
tegenovergesteld gevoelen blijk geeft.357  

 
Omdat het niet behoorde, besloot de vergadering geen vrouwen kandidaat te stellen tot het moment 
dat de partij haar inzicht wijzigde. Opmerkelijk was dat een verwijzing naar Gods wil ontbrak. De 
resolutie was een compromis als gevolg van interne verdeeldheid. Erin lag besloten dat de partij te 
eniger tijd het passieve kiesrecht voor de vrouw zou aanvaarden. De discussie bleef open.358  

De predikantsvrouw A.M. Lindeboom-de Jong, de echtgenote van ds. C. Lindeboom en de 
moeder van A.M. Lindeboom, was van mening dat de resolutie op onrechtvaardige wijze was 
aangenomen, want de meerderheid, de vrouwen, waren er niet bij betrokken geweest.359 In haar 
terugblik, enige jaren later, schreef Henriëtte Kuyper dat de Deputatenvergadering zich met haar 
resolutie bij het rapport en de conclusie had aangesloten. Zij erkende een meningsverschil in de partij, 
toen zij schreef:  

 
Ik zou niet durven beweren, dat iedere A.R. vrouw met deze resolutie instemt. Maar, welke 
haar persoonlijke opinie zij, als A.R. vrouw eerbiedigt zij wettig genomen partijbesluiten.360 

 
Hoe zij er zelf over dacht, sprak zij niet uit. Haar oproep tot partijdiscipline paste wel bij de ARP. In 
hetzelfde jaar van haar publicatie deed zich een opvallend incident voor. Mr. P.S. Gerbrandy, lid van 
het Centraal Comité,361 hield in 1928 in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een 
toespraak. Hij vond het een tegennatuurlijke absurditeit, dat zijn eigen vrouw die de dochter was van 
ds. J.C. Sikkel, niet dezelfde staatkundige rechten had als hijzelf. Een storm van verontwaardiging 
ging hierop door Friesland. Hij werd geschrapt van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.362 
 

Lobbyen voor passief vrouwenkiesrecht 
Na een lange stilte dook het vraagstuk van het passieve vrouwenkiesrecht in het voorjaar van 1946 
weer op. Een lid van de oudere garde stelde op een partijconferentie te Scheveningen de vraag of het 
niet tijd was de AR-vrouwen in de gelegenheid te stellen publieke functies te bekleden. Hij kreeg geen 
antwoord.363 Zijn vraag had als achtergrond het actief zijn van vrouwen in en voor de partij tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
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 Tot 1940 was het aantal vrouwelijke leden van de ARP gering geweest. Bij de oprichting van 
de partij in 1879 was de vrouw niet uitdrukkelijk van het lidmaatschap uitgesloten. Niemand dacht 
echter aan die mogelijkheid. Vanaf 1919 werd het aan de kiesverenigingen overgelaten of zij vrouwen 
als lid accepteerden. De meeste stelden zich terughoudend op, maar weigerden vrouwen niet. Enkele 
kiesverenigingen lieten vrouwen toe in hun bestuur.364 In 1940, na de Duitse inval, ondernam de partij 
een grote ledenwervingsactie, waarbij veel vrouwen als lid toetraden. In de bezettingstijd hadden AR-
vrouwen een actief aandeel in het verzet. Zij droegen soms grote verantwoordelijkheden en waren 
bereid na de bevrijding hun krachten te blijven geven in partijverband.365  

Na de oorlog vond een ontwikkeling plaats van toenemende acceptatie van de medewerking 
van de vrouw, waarbij zich wel grote regionale verschillen voordeden. Landelijk liep het beleid van de 
kiesverenigingen uiteen van volledig weren van vrouwen tot toelaten in het bestuur en als 
afgevaardigde sturen naar een Deputatenvergadering. De meeste plaatselijke kiesverenigingen 
moesten niet veel hebben van vrouwelijke belangstelling. Het was niet gebruikelijk dat een vrouw op 
hun vergaderingen verscheen, zeker niet als zij getrouwd was. Het aantal vrouwen op 
partijvergaderingen nam echter vooral in de grote en middelgrote steden sterk toe, soms tot eenderde. 
Voor een deel waren deze vrouwen geen lid en hadden zij geen stemrecht. De vrouwen in het 
noorden van het land vertoonden een grote activiteit binnen de partij, maar op de Veluwe en de Zuid-
Hollandse en Zeeuwse eilanden was hiervan nauwelijks sprake.366  

Een kleine groep AR-vrouwen dacht erover na het passief vrouwenkiesrecht door de partij 
aanvaard te krijgen. De invloed van deze politiek bewuste vrouwen was echter uiterst beperkt. Een 
van hen was Gezina van der Molen. Zij meende in 1951 dat tot enkele jaren terug een belangrijk 
argument om geen actie te voeren was geweest, dat een aanzienlijk deel van de AR-leden het juiste 
inzicht miste. Kandidaatstelling van vrouwen zou verlies van kiezers aan de SGP ten gevolge hebben 
gehad. Bovendien leefde de kwestie niet onder de antirevolutionaire vrouwen.367 Van haar was 
bekend dat zij reeds lang actief bij de politiek betrokken was. Zij was daarin gestimuleerd door de VU-
hoogleraar Anema. Van der Molen woonde van 1918 tot 1924 bij zijn gezin in huis, nadat zij eind 1917 
op een doodlopend spoor was beland bij haar poging om geïnspireerd door het feminisme een 
zelfstandig bestaan als ongehuwde vrouw op te bouwen. Anema kende zij nog uit de tijd dat de 
gezinnen Van der Molen en Anema in Friesland woonden.368 Bij hem promoveerde zij in 1937 op een 
volkenrechtelijk onderwerp.369 Zij was daarmee de eerste vrouw die de graad van doctor verwierf aan 
de Vrije Universiteit, waar de opvatting had geheerst dat een studerende vrouw ‘een ingaan tegen de 
ordeningen Gods’ was. In de oorlog was zij actief in het verzet.370  

Ruim een jaar na de Tweede Wereldoorlog nodigde Van der Molen een groep van ongeveer 
dertig antirevolutionaire vrouwen uit. De bijeenkomst vond plaats op 16 september 1946. Zij was van 
mening dat de vrouwen moesten laten merken prijs te stellen op het passieve kiesrecht.371 Actie en 
organisatie vonden nog niet plaats in 1946 en 1947. Wel verscheen in Nederlandse Gedachten, dat 
werd uitgegeven door het Centraal Comité van AR-kiesverenigingen, in 1947 een artikel dat de gehele 
partij vroeg het passieve vrouwenkiesrecht te aanvaarden. De schrijfster, A.W. Koole-Dekker, 
herinnerde aan het rapport van de commissie-Idenburg uit 1921. De conclusie van deze commissie 
was volgens haar dat geen AR-vrouw kandidaat gesteld kon worden, tenzij duidelijk werd dat het door 
God was gewild, en dat dit ‘thans niet het geval’ was. Koole gaf daarmee het standpunt van de 
commissie niet helemaal correct weer. Die had namelijk gesteld dat de vrouw in het algemeen niet kon 
worden gekozen en dat op deze regel alleen uitzondering toelaatbaar was als duidelijk was dat dit 
door God was gewild. Het was Koole er echter niet om te doen de uitzondering mogelijk te maken, 
maar de regel afgeschaft te krijgen. Zij pakte daarmee het besluit op van de deputatenvergadering 
van oktober 1921. 

Koole betoogde dat de formulering van de commissie-Idenburg inhield dat herziening van het 
partijstandpunt mogelijk was. Haar argument was dat het ‘ongelooflijk vele’ dat in staat en 
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maatschappij sindsdien was veranderd, daartoe voldoende aanleiding gaf. Het argument van de 
commissie dat het kandidaat-stellen door God gewild moest zijn, en dat dit moest blijken uit zijn 
leiding, werd door Koole niet meer genoemd. Zij stelde de partij een vraag: ‘Zou (…) de vrouw, die bij 
den man gegeven is als hulp tegenover hem d.w.z. hem aanvullende in alles waarin hij niet volledig is, 
of volkomen tekort schiet, alleen op het politieke erf hiertoe niet geroepen zijn?’ De bezwaren waren 
bekend, het vrouwenleven werd gedevalueerd en de taak van de vrouw was dienen, niet regeren. 
Maar hoeveel AR-vrouwen bekleedden allerlei ambten en posities waarbij zij wezenlijk vrouw bleven in 
haar waardigheid? Het ware regeren was dienen zoals de koningin liet zien, haar regeren bij de gratie 
Gods was één dienen. Met dat voorbeeld voor ogen zou geen vrouw iemand tot aanstoot zijn. Het 
ging erom de gelegenheid te scheppen tot het inschakelen van vrouwenverstand en -wijsheid ten bate 
van het volk. De tegenstand – die voor een deel voortkwam uit conservatisme en concurrentie-angst – 
was verzwakt en bij velen verbroken door het optreden van vrouwen in de oorlog.372 
 De tijd was rijp om de blokkade voor vrouwelijke volksvertegenwoordigers op te heffen. Op 14-
15 april 1948 vond te Baarn de conferentie plaats ‘Positie en taak der vrouw in de ARP’. De 
organisatie was in handen van dr. G. van der Molen, A.W. Koole-Dekker, mr. G.W. Pleiter en dr. F.T. 
Diemer-Lindeboom, de dochter van het predikantsechtpaar ds. C. Lindeboom en A.M. Lindeboom-de 
Jong. Voor het eerst in de geschiedenis van de partij werden antirevolutionaire vrouwen landelijk met 
elkaar in contact gebracht. Het waren er veertig. Deze vrouwen namen op 21 april 1948 de volgende 
resoluties aan: 
 

Gedrongen door de nood der tijden, die sterker dan ooit saambundeling van alle krachten der 
christenen, mannen en vrouwen, tot klemmende eis maakt, acht de A.R. vrouw het, op grond 
van Schriftuurlijk beginsel noodzakelijk, dat de belemmering, die in de partij haar de weg naar 
verantwoordelijke functies in het staatkundig leven verspert, wordt weggenomen.  
Zij is van oordeel, dat naast de man ook de vrouw een taak heeft tot het bestuderen en 
uitdragen der A.R. beginselen.  
Zij meent zich tot de vervulling van deze taak te moeten voorbereiden door gezamenlijke 
arbeid binnen het kader der bestaande kiesverenigingen. Waar de behoefte zich openbaart, 
daarnaast de politieke scholing der vrouwen te bevorderen door de vorming van afzonderlijke 
vrouwenclubs, bestaat daartegen geen bezwaar. 
Zij is van oordeel, dat de vrouw in de plaatselijke besturen der kiesverenigingen 
vertegenwoordigd dient te zijn. 
Zij acht het gewenst dat aan de redactie van Nederlandse Gedachten een vrouwelijk lid wordt 
toegevoegd. 

 
De vrouwen hadden een voor AR-begrippen revolutionaire wensenlijst opgesteld. De AR-vrouw had 
net als de man een roeping op het politieke terrein, er mocht voor haar geen belemmering meer 
bestaan om politiek actief te zijn en zij moest gelijkwaardig aan de man kunnen functioneren in de 
partij en desgewenst scholing ontvangen. 

Anderhalve maand na de conferentie vond een bespreking plaats van Van der Molen, Diemer, 
Koole en Kuipers-Klapwijk met het Moderamen van het Centraal Comité. De dames drongen aan op 
herbezinning op het passief vrouwenkiesrechtstandpunt. Op advies van Van der Molen nam het 
Moderamen na de zomervakantie van 1948 het besluit een commissie in te stellen.373 En het Centraal 
Comité schreef aan de kiesverenigingen dat zij het lid worden van vrouwen dienden te bevorderen. 
Naar aanleiding van een bericht in de pers over de te benoemen commissie ontving De Rotterdammer 
van een lezer een brief, waarin gevraagd werd of het niet op vervlakking wees als er een commissie 
over de plaats van de vrouw in de politiek werd benoemd:  
 

Wat men 25 jaar geleden als beginsel beschouwde, is nu toch nog van kracht? Als men meent 
het nu te kunnen wijzigen, dan is het ook nooit ‘beginsel’ geweest, maar slechts een opinie 
onder invloed van de tijdsomstandigheden.  

 
Dat raakte de moeilijkheid waarmee velen zaten, zo merkte Diemer op.374 
 In Nederlandse Gedachten betoogde L.A. Lever-Brouwer dat de gang van zaken rond de 
invoering van het actief vrouwenkiesrecht duidelijk maakte dat men niet te snel van een beginsel 
moest spreken. Eerst was het een principieel geschilpunt, na de grondwettelijke aanvaarding in 1917 
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werd het een plicht voor de vrouwen om te stemmen. Het woord beginsel was voorbarig gebruikt. Men 
moest niet voor een beginsel houden, wat alleen maar een traditioneel gezichtspunt was. Een groep 
vrouwen in de partij vroeg om passief kiesrecht. De leiding van de partij had voorlopig geantwoord met 
de suggestie vrouwen lid te maken van de kiesverenigingen. Dat was verheugend. Vrouwen wilden 
volkomen hulpe zijn, niet alleen in het kleine wereldje dat gezin heette, maar ook in de grote wereld 
van de staathuishouding. De laatste oorlog was totalitair geweest, ook in zoverre als hij man en vrouw 
had genoodzaakt samen te strijden voor vaderland, vrijheid en recht. Het recht van de vrouw was niet 
om ‘man’ te worden, te gaan heersen, en de man opzij te dringen. Haar recht was wel om volledig 
vrouw te zijn en waar zij de gaven daarvoor kreeg deze ook op politiek terrein te gebruiken. God 
schiep man en vrouw naast elkaar en Hij gaf beiden dezelfde opdracht, die uit Gen. 1:27: ‘vervult de 
aarde, onderwerpt haar, hebt heerschappij over de vissen der zee …’.375  

De vrouwen kregen steun van een invloedrijke mannelijke partijgenoot, de hoofdredacteur van 
het door de antirevolutionairen doorgaans gelezen dagblad Trouw, J.A.H.J.S. Bruins Slot.  Hij schreef 
in 1949 in Trouw een artikel, dat ook werd geplaatst in Nederlandse Gedachten, waarin hij betoogde 
dat van het begin af zowel de motivering als de conclusie van het rapport-Idenburg in de partij sterk 
was bestreden. De Deputatenvergadering van 1921 had dan ook wijselijk elke motivering weggelaten 
in haar resolutie. De discussie in de partij was aan de gang gebleven. Na de oorlog was het vraagstuk 
opnieuw actueel geworden. Velen in de partij konden geen genoegen meer nemen met de resolutie 
van 1921. Dit was voor de partijleiding aanleiding geweest een commissie in te stellen om te 
rapporteren over de vraag of de AR haar officiële standpunt moest herzien. Recent was van dr. F.T. 
Diemer-Lindeboom verschenen Man èn vrouw in het volle leven, dat de kwestie behandelde en dat 
‘ten volle’ de aandacht verdiende. De strekking ervan was dat de resolutie van 1921 zou verdwijnen. 
Daar was Bruins Slot het geheel mee eens. Dat de AR in 1921 het passief vrouwenkiesrecht had 
verworpen, was een aaneenschakeling geweest van in- en uitpraterij, van innerlijke 
tegenstrijdigheden, van gegoochel met beginselen, die het ene ogenblik beginselen waren en het 
andere ogenblik weer niet. De partij deed er goed aan deze zaak opnieuw onder ogen te zien om een 
nieuw en beter, een principieel zuiver standpunt in te nemen.376 Bruins Slot refereerde aan het boek 
van Fenna Diemer, dat al eerder positief was besproken door het oud-lid van het Centraal Comité, de 
AR-senator en VU-hoogleraar Anema, namelijk in De Rotterdammer van 19 februari 1949. 
 

Man èn vrouw in het volle leven 
Diemer-Lindeboom liep in haar boek de bekende bijbelteksten opnieuw langs, waarbij zij was 
geïnspireerd door haar wijkpredikant N.J. Hommes. Hij werkte aan een nog te verschijnen studie over 
de plaats van de vrouw in de kerk. Zij had zich vooral laten leiden door de inzichten van Bavinck en 
De Visser. De Visser had veel verwacht van de gemeenschappelijke bouw door man en vrouw van de 
maatschappij. Zij citeerde hem uitvoerig. Juist ter wille van het huisgezin was er onder de 
antirevolutionaire vrouwen een zekere bereidheid gegroeid om op staatkundig gebied ‘haar diensten 
aan te bieden’. Diemer onderscheidde  in de ARP twee lijnen. De ene lijn was die van Herman 
Bavinck die de nadruk legde op Gen. 1:27. Dit bijbelwoord was voor hem het uitgangspunt voor de 
gelijkheid van man en vrouw. Op deze tekst was de titel van haar boek gebaseerd. De andere lijn was 
die van Abraham Kuyper, die de nadruk had gelegd op Gen. 2:18. Deze tekst vormde het 
uitgangspunt voor de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man. Volgens Diemer was de lijn van 
Kuyper de overheersende in de partij.377 
 Diemer bekritiseerde de commissie-Idenburg. De commissie had verondersteld dat de door 
haar ontwikkelde opvatting over hetgeen de Heilige Schrift leerde aangaande roeping en bestemming 
van de vrouw geen tegenspraak zou uitlokken in de partij. Diemer had ‘enkele zeer fundamentele 
bezwaren’. De commissie had de uitdrukking ‘die als tegenover hem’ uitgelegd in de zin van ‘een 
wezen, dat bij wezenlijke gelijkheid en relatieve verscheidenheid, een passende aanvulling is bij de 
man’. Vervolgens interpreteerde de commissie dit als: ‘volgens scheppingsordinantie bestaande 
afhankelijkheid van de vrouw’. Diemer vroeg zich af of dit juist was. Wilde men ten aanzien van de 
schepping van afhankelijkheid spreken, dan kon dit alleen wanneer men de wederkerigheid daarbij in 
het oog hield. Immers primair was daar de man de afhankelijke geweest. Want om zijn levensroeping 
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te kunnen vervullen, had hij de hulp van de vrouw nodig (Gen. 2:18). De vrouw was onmisbaar voor 
de man, en de man voor de vrouw. De een kon niet zonder de ander, zoals het in 1 Kor. 11:11-12 
werd uitgedrukt.378 De vrouw was geschapen in betrokkenheid op de man. Haar levenstaak zou altijd 
getypeerd zijn als aanvulling van de zijne. Krachtens scheppingsordinantie was zij daartoe naast hem 
gesteld. Diemer legde de nadruk op het doel waartoe de mens was geschapen. Gen. 1:28 sprak in dat 
verband over het verwekken van nageslacht. Het was duidelijk dat dit alleen mogelijk was in de 
combinatie van die twee grondtypen mens. God gaf de opdracht over de schepping te heersen aan de 
mens in zijn tweeheid. De volheid van het mens-zijn schonk God niet aan de man, en niet aan de 
vrouw, maar aan de mens. De opvatting dat de taak van het vrouwenleven haar begrenzing moest 
vinden in huwelijk en gezin, rustte daarom niet op een bijbelse grondslag. Diemer: 
 

Men heeft bij ons gemeend, dat de vrouw van nature zich binnen de grenzen van huwelijk en 
gezin had te bewegen, en dat aan de man van nature het publieke terrein toebehoort. Behalve 
dat Gen. 1:28 zich hiertegen verzet, is er nog dit: huwelijk en gezin zijn een natuurgegeven, 
het publieke leven is dit geenszins. (…) In al de nieuwe samenlevingsverbanden, die in de 
loop der tijden ontstaan, - en dit proces is nog steeds aan de gang – zullen man en vrouw 
telkens opnieuw de verhoudingen van samenwerking moeten vinden.379 

 
Met andere woorden, van goddelijke ordinantiën voor het maatschappelijk leven wilde Diemer niet 
weten. Zij verwierp een vastliggen van de verantwoordelijkheids- en taakverdeling tussen man en 
vrouw. 

Aan het Nieuwe Testament ontleende zij een aanvullend argument. Christus had de interne 
verhouding tussen man en vrouw op een zo hoog niveau gebracht, dat deze een afschaduwing mocht 
zijn van de verhouding van Christus tot Zijn gemeente. Door Hem was de vrouw in haar menselijke 
waarde hersteld, en de vloek over haar leven had Hij in principe weggenomen. Het was zeker niet 
overeenkomstig de goddelijke huwelijksnorm, als de man zijn vrouw tegenhield in haar geestelijke 
groei en haar de gelegenheid onthield de gaven en krachten te ontplooien waarmee God haar sierde. 
Men had terug te grijpen op de bij de schepping aan de mens gegeven opdracht, waar het 
cultuurmandaat ook gericht was tot de vrouw, zonder enige beperking. Alleen een echtpaar zelf kon 
alle factoren overzien. Als dit tot de overtuiging kwam dat de vrouw haar steentje bij kon dragen aan 
de gemeenschapsbelangen in groter verband, dan mocht dit niet belet worden van een zijde die het 
overzicht over de bepaalde situatie miste en daar geen verantwoordelijkheid voor kon dragen. Diemer 
beriep zich op Anema, die van mening was dat de wetgever geen recht kon scheppen voor de interne 
huwelijksgemeenschap. Zo liet zich van buitenaf ook niet vastleggen, wat de vrouw al dan niet 
behoorde te doen. 
 Ten slotte signaleerde Diemer een tegenstrijdigheid in het rapport van de commissie-
Idenburg. Een koningin liet zich niet rijmen met de onderdanigheid van nature van de vrouw. Men had 
zich uit deze impasse trachten te redden door te verklaren, dat ‘God in bijzondere tijden door Zijn 
bijzondere leiding vrouwen roept tot een regeertaak’. Diemer: ‘(…) feitelijk komt deze zienswijze hierop 
neer, dat die leiding Gods dan in wezen een inbreuk is op de door Hem gestelde norm. Past het ons 
als schepselen, om de Schepper zulke tegenstrijdigheden toe te schrijven, ten einde onze eigen 
interpretatie van Zijn norm te handhaven?’ Zij toonde met haar publicatie aan dat vrouwen goed 
konden nadenken en logenstrafte daarmee wat de commissie-Idenburg meende, dat de weg naar de 
verkiesbaarheid voor vrouwen was gesloten, met als argument dat op het publieke terrein moesten 
heersen ‘logica en wet en recht en niet de gedachten waardoor vrouwen zich laten leiden’.380 
 

Het besluit voorbereid 
In 1949 namen de AR-vrouwen een volgende stap. Zij richtten op 15 juli 1949 Scevar op: Studie 
Centrum Van Anti-Revolutionaire vrouwen. De doelstelling was: ‘Bij te dragen tot de staatkundige 
vorming van vrouwen, die bereid zijn een actieve plaats in het politiek en maatschappelijk leven in te 
nemen, en lid zijn van de A.R. partij; bij te dragen tot de voorlichting van A.R. vrouwen over politieke 
en sociale zaken.’381 Scevar wilde dit doel bereiken door het bestuderen van onderwerpen die het voor 
vrouwen relevant achtte, door het publiceren van artikelen, het houden van spreekbeurten, het 
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deelnemen aan partijcommissies en het uitbrengen van adviezen. Samengevat, het doel was 
staatkundige vorming. Scevar stimuleerde daarbij de oprichting van plaatselijke vrouwengroepen. Een 
uitwerking van de doelstelling was dat in 1951 Lever-Brouwer die al eerder een artikel schreef, vier 
artikelen publiceerde in Nederlandse Gedachten.382 

In het eerste artikel stelde zij dat men binnen de partij hoe langer hoe meer ging inzien, dat de 
vrouw getrokken moest worden in het politieke leven, hoe ze ook daar een hulpe moest en mocht zijn. 
Het eerst noodzakelijke was dat de vrouwen zich opgaven als lid, en vervolgens dat ze voorlichting 
kregen. In het tweede artikel onthulde zij dat een groep AR-vrouwen, onder leiding van prof. dr. G.H.J. 
van der Molen, al verschillende samenkomsten had gehad om voor de vrouw de weg te openen naar 
Kamer, Staten en Raden. Bij het Centraal Comité hadden zij een resolutie ingediend waarin zij 
vroegen de slagboom voor het passief kiesrecht weg te nemen. Het Centraal Comité had daarop een 
commissie benoemd, waarvan het rapport nog niet was gepubliceerd. In het laatste artikel betoogde 
Lever dat Scevar inhield dat deze vrouwen ‘bij elkaar [waren] geduwd’. De reden was dat zij wensten 
dat de AR-vrouwen volwaardig lid konden worden door hen het passief kiesrecht te geven. Het 
rapport-Donner was nog steeds niet gepubliceerd, terwijl de tijd vroeg om alle hens aan dek. Men kon 
niet nog langer straffeloos een grote welwillende groep uitschakelen. Het Centraal Comité had al in 
december 1949 het rapport ontvangen van de in 1948 ingestelde commissie-Donner.383 

De commissie-Donner had geadviseerd tot opheffing van de volstrekte uitsluiting van de 
kandidaatstelling van vrouwen. Dit oordeel baseerde zij op de volgende overwegingen: man en vrouw 
waren gelijkwaardig, de vrouw was niet afhankelijk van de man, maar wel had de man ‘de prioriteit’ en 
droeg het vrouwelijk bestaan ‘een complementair karakter’. Regeren en leiding geven behoorden 
méér tot de taak van de man, maar een absoluut verbod voor de vrouw om zitting te nemen in een 
vertegenwoordigend lichaam was niet uit de Bijbel af te leiden. De conclusies van de commissie-
Idenburg waren dan ook te absoluut geformuleerd. Mede gezien de maatschappelijke ontwikkeling 
sinds 1921 meende de commissie dat ‘in de opheffing der uitsluiting naar ons oordeel een moment 
van positieve waarde [zit]. Ook in deze zin, dat wij in de volstrekte uitsluiting een rem zien voor de 
ontwikkeling van de daadwerkelijke belangstelling van onze vrouwen in het staatkundig leven, terwijl 
toch de tijden zo zijn, dat man én vrouw tegen de dreigende gevaren op de bres hebben te staan.’384 

Niet alleen vrouwen streefden naar het passieve kiesrecht, ook vanuit de kiesverenigingen 
werd erom gevraagd. Verscheidene wensten zowel bij de raadsverkiezingen van 1946 als 1949 
vrouwen op de kandidatenlijst te plaatsen. In een aantal gevallen betrof het een gemeenschappelijke 
lijst met de CHU. In Amsterdam dreigden de besprekingen tussen beide partijen stuk te lopen totdat 
de vrouwelijke CH-kandidaat van de lijst werd afgevoerd. Partijvoorzitter dr. J. Schouten meende dat 
het partijbesluit van 1921 moest worden nageleefd: ‘Aan dat besluit moeten we ons houden en 
daarover moeten we zelfs niet discussiëren.’385 

Op 9 november 1950 diende Scevar haar tweede resolutie in, waarin zij met kracht erop 
aandrong dat de belemmering inzake het passieve kiesrecht zou worden weggenomen. Een reactie 
van het Centraal Comité op deze resolutie bleef uit. Daarop besloot Scevar tot een ongebruikelijke 
actie: op 5 mei 1951 werd partijvoorzitter Schouten overstelpt met honderden brieven van 
antirevolutionaire vrouwen uit het hele land, postzakken vol. Als gevolg van deze actie kwam het 
rapport over het passieve vrouwenkiesrecht als hét agendapunt op de eerstvolgende vergadering van 
het Centraal Comité op 21 mei 1951.  
 Het rapport was meer dan een jaar geleden toegezonden aan de leden van het Centraal 
Comité. Het probleem was dat het niet zonder meer aan de kiesverenigingen kon worden gestuurd, 
maar een concept-voorstel voor de verdere behandeling moest worden bijgevoegd. De redactie 
hiervan vergde nogal enige tijd. Binnen het moderamen was geen volledige overeenstemming, 
evenmin als binnen het Centraal Comité. Prof. dr. J. Severijn, de voorzitter van de Gereformeerde 
Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, stelde dat de algemene regel moest blijven dat de vrouw 
was uitgesloten van het regeerambt. Alleen door een bijzondere gunst van God werd daarop een 
uitzondering gemaakt, zoals in het geval van Debora. Hij doelde op een vrouw die in de Bijbel, 
namelijk in het Oude Testament, optrad als rechter en bestuurder van het volk Israël. Severijn sprak 
niet van een scheppingsordinantie. Wel sloot de apostel Paulus volgens hem de vrouw nadrukkelijk 
van het regeerambt uit. De bejaarde generaal Duymaer van Twist stelde dat ‘een stuk beginsel in 

                                                            
382 L.A. Lever-Brouwer, ‘De vrouw en de politiek’. 
383 L.A. Lever-Brouwer, ‘De vrouw in de politiek’, 134. 
384 Commissie Donner, Rapport Passief Vrouwenkiesrecht, 18, 26. 
385 Notulen, Centraal Comité, 7 juni 1946; H.L.J. van de Velde, Vrouwen van de partij,  21-22. 



93 
 

geding’ was. In 1934 had Colijn gesteld dat hij met de conclusie van de commissie-Idenburg 
instemde.386 ‘Waarom moet nu ineens het roer om?’  

Diverse sprekers zaten op de lijn: de uitzondering moest uitzondering blijven, maar het 
absolute verbod moest verdwijnen. Een van hen: ‘Wij hebben voor de vrouwen het actieve kiesrecht 
aanvaard. Wij hebben hen ook geanimeerd lid te worden van de kiesvereniging. Wij zijn bereid hen 
een plaats te geven in het bestuur. Maar dan is er ook geen principieel bezwaar tegen een vrouw te 
brengen in de gemeenteraad of de Kamer.’ Voorzitter Schouten merkte op dat reeds voor de Tweede 
Wereldoorlog de kwestie ter sprake was gekomen, en telkens weer kwam zij aan de orde. 
Verschillende kiesverenigingen waren ervan teruggehouden voor de gemeenteraad een vrouw te 
kandideren, of om samen te werken met de CHU die dat wilde doen, nadat zij waren gewezen op het 
bindende besluit van 1921. Daardoor was reeds in zekere zin een conflict ontstaan. De zaak laten 
liggen tot na de verkiezingen? Dat ging niet: ‘In ieder geval moeten wij het rapport publiceren.’ Maar 
het moest wel worden voorzien van een leidraad of opinie van het Centraal Comité, want anders 
dreigde gevaar van verwarrende en schadelijke discussies. Dit standpunt gaf wel aan hoe gevoelig de 
materie lag. Het rapport-Donner zelf immers bevatte een zorgvuldig opgestelde uiteenzetting. 

Schouten wees erop dat het beroep op de conclusie van het rapport-Idenburg van de 
tegenstanders niet juist was. Zij bevatte een innerlijke tegenstrijdigheid. De conclusie luidde: ‘Dat God 
der vrouw in het algemeen een andere taak heeft aangewezen dan haar door toepassing van het 
politieke passieve kiesrecht zou worden toegedacht; dat derhalve de A.R. Partij zich heeft te 
onthouden van het candidaatstellen van vrouwen; dat op deze regel alleen uitzondering toelaatbaar is, 
als onder de leiding des Heeren het voor de A.R. Partij duidelijk geworden is, dat dit door God is 
gewild.’ Het woord ‘derhalve’ was niet op zijn plaats, want daardoor werd tot een volstrekte uitsluiting 
geconcludeerd. In de derde zinsnede kwam men op het radicale standpunt terug. Schouten wees ook 
nog op het citaat van Kuyper, in De Standaard van 5 oktober 1918, opgenomen in de bijlage van het 
rapport van 1921: ‘Uiteraard zou dit er tenslotte ook toe kunnen leiden, dat de vrouw in de 
gemeenteraden zelve mee zou moeten spreken. Minder in de grote steden, waar de mannen 
gemeenlijk genoegzaam op de hoogte zijn van de practische eisen. Doch heel iets anders kan het 
tenslotte worden in de kleine dorpen, waar zo vaak geschikt mannelijk personeel ontbreekt, en waar 
zo dikwijls onder de vrouwen van het platteland practische, aan het besturen en leiden gewende 
vrouwen optreden, die het dorpsleven verhogen kunnen.’ Schouten wilde er alleen maar mee 
waarschuwen dat de kwestie werkelijk niet zo eenvoudig lag.387 

Toch moest er wel een beslissing worden genomen. Dat stelde de partijvoorzitter op de 
vergadering van het Centraal Comité van 23 juli 1951. Een aantal leden wensten uitstel met het oog 
op de verkiezingen. Zij meenden dat het onderwerp de verkiezingen zou gaan beheersen, of dat het 
bijeen roepen van een ‘Centralen Convent’ op organisatorische bezwaren stuitte. Bij de stemming 
staakten de stemmen: 11 voor, 11 tegen. Het onderwerp werd daarom van de agenda afgevoerd.388 
Op 29 juli 1951 stelde het Moderamen voor het rapport te publiceren, met een begeleidend schrijven 
van het Centraal Comité, en met het rapport van de commissie-Idenburg. De partijleden moesten in de 
gelegenheid worden gesteld beide rapporten met elkaar te vergelijken. Het lag in de bedoeling januari 
1953 een ‘Centralen Convent’ te beleggen. Aldus besloot het Centraal Comité.389 Diezelfde maand 
ontving de commissie-Donner na ruim anderhalf jaar een formele reactie van Schouten. In 
Nederlandse Gedachten (1951, jrg. 7, nr. 15) deelde het Moderamen mee dat het rapport van de 
commissie-Donner niet vóór de verkiezingen van 1952 zou worden gepubliceerd. Het zou een 
belemmering zijn voor een goede voorbereiding op de verkiezingen in verband met het vele werk dat 
er was te verrichten. Partijvoorzitter Schouten gaf in november 1951 op de jaarvergadering van 
Scevar opening van zaken. Persoonlijk had hij direct het advies van de commissie-Donner willen doen 
uitvoeren. De helft van het Centraal Comité was echter tegen geweest. Zó tegen was zij, dat zij zelfs 
publicatie van het rapport had afgewezen. Door al de onrust die was ontstaan door de actie van 
Scevar, was het Centraal Comité het toch eens geworden. De behandeling moest plaatsvinden, maar 
wel pas ná de Kamerverkiezingen van 1952.390 Het rapport werd in augustus 1952 verspreid. 

 
Uit de ‘ijskast’ gehaald  

In het partijorgaan Nederlandse Gedachten (1952, jrg. 8, nr. 10) gaf het Centraal Comité een 
toelichting op het verschijnen van het Rapport over het passieve vrouwenkiesrecht. Het schetste de 
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historische achtergrond van de voorkeur voor het organisch kiesrecht, het opkomen voor het 
gezinshoofdenkiesrecht en de afwijzing van het vrouwenkiesrecht. De commissie-Idenburg was van 
oordeel geweest dat de AR zich had te onthouden van het kandidaat stellen van vrouwen. De 
Deputatenvergadering van 14 oktober 1921 nam echter een ander besluit: de partij zou geen vrouwen 
kandidaat stellen zolang zij niet van een tegenovergesteld gevoelen blijk gaf. Over dit besluit had de 
commissie-Donner haar inmiddels gepubliceerde advies uitgebracht. De commissie had het Centraal 
Comité in overweging gegeven de Deputatenvergadering voor te stellen uit te spreken dat de 
volstrekte uitsluiting van kandidaatstelling van een vrouw niet langer staande kon worden gehouden. 
Het Centraal Comité was het daarmee eens. Lever-Brouwer schreef in hetzelfde nummer: ‘Nu gaat 
het op een beslissing aan!’ Zij wees erop hoe ‘angstig’ dicht de opstellers van het rapport-Donner zich 
bij Gods Woord hadden gehouden. Zij hadden gewezen op het complementaire karakter van het 
bestaan van de vrouw. In het heel voorzichtig gestelde rapport waren zij na ernstige, bijbels 
verantwoorde overwegingen tot hun conclusie gekomen. 

Het Centrale Convent besprak het rapport van de commissie-Donner op woensdag 7 januari 
1953. Het verslag hiervan verscheen in Nederlandse Gedachten (1953, jrg. 9, nr. 1). Er waren 
sprekers pro en contra, een beslissing werd niet genomen. De Kamper nieuwtestamenticus prof. 
Herman (H.N.) Ridderbos, lid van de commissie-Donner, hield een inleiding en stelde dat de 
commissie niet met een tegenovergestelde uitspraak van 1921 was gekomen, maar met een andere: 
dat het exclusief oordeel van 1921 niet kon worden gehandhaafd. Men moest de uitzondering 
aanvaarden of het exclusief standpunt handhaven. Volstrekte uitsluiting was echter niet 
gerechtvaardigd. In het nieuwe rapport waren de schriftgegevens meer gepreciseerd. Een van de 
andere sprekers voegde eraan toe: ‘De ontwikkeling van de maatschappelijke verhoudingen bracht 
het actieve vrouwenkiesrecht. Brengt diezelfde ontwikkeling ons ook niet tot aanvaarding van het 
passieve vrouwenkiesrecht?’ Daarentegen stelde de Utrechtse hoogleraar Severijn dat God de man 
tot hoofd had gezet. ‘Dat is scheppingsordinantie. Paulus zegt: de vrouw zij de man onderdanig, gelijk 
de gemeente aan Christus.’ Men moest er niet aan meewerken om tegen de regel van de Schrift in te 
gaan handelen. Duymaer van Twist, evenals Severijn lid van het hoofdbestuur van de hervormde 
Gereformeerde Bond, schaarde zich achter hem. Bij de man was de regeermacht, de vrouw had een 
dienende functie.  

Commissievoorzitter mr. dr. J. Donner stelde dat de commissie eenstemmig tot haar conclusie 
was gekomen. In 1921 had de partij het rapport-Idenburg niet aanvaard en zodoende de kwestie in de 
‘ijskast’ gezet. Bij aanvaarding van het rapport en het voorstel van zijn commissie zouden er niet veel 
vrouwelijke kandidaten komen, dat was zelfs niet zo bij de revolutionaire partijen. Als een vrouw 
collegiaal meewerkte aan besluitvorming in Raden of Staten was dat iets anders dan een heersen van 
de vrouw over de man. Indien men van oordeel was dat kandidaatstelling van een vrouw behoorde te 
kunnen, dan mocht die opvatting niet door een te ver gaande conclusie geblokkeerd worden. 
Ridderbos wilde de legitieme ontwikkeling van de vrouw in het maatschappelijk leven niet 
tegenwerken. Hij erkende dat christenen vaak achter de feiten aanliepen. Het betoog van Severijn 
achtte hij te absoluut. Met de stelling dat de man het hoofd van de vrouw was, was de zaak niet 
beslist. De huwelijksordinantie was iets anders dan de plaats van de vrouw in Raden of Staten. De 
commissie-Donner stelde niet het tegenovergestelde van 1921, maar ging er wel tegen in. Men moest 
de uitzondering mogelijk maken op de regel dat vrouwen niet werden geroepen tot kandidaatstelling. 
Schouten stelde dat het ‘een niet prettige erfenis van de historie [is], welke we thans te behandelen 
hebben’. In 1921 was er principieel verschil van inzicht in het Centraal Comité en de partij. Dat was 
nog steeds zo en een reden voor hem om te besluiten met: ‘De partij heeft steeds de grootste 
voorzichtigheid betracht en die voorzichtigheid moeten we blijven betrachten in de verdere 
behandeling (…).’ 

‘Zo niet’. Dat schreef in hetzelfde nummer de secretaris van de commissie-Donner, K. Groen. 
Hij refereerde aan een van de sprekers van het centrale convent. Deze had uitgelegd dat er twee 
fundamenteel verschillende motiveringen bestonden. Men kon het passieve kiesrecht voor de vrouw 
opeisen op grond van een revolutionaire overtuiging. De andere mogelijkheid was dat men er 
voorstander van was in bijzondere gevallen vrouwen kandidaat te kunnen stellen. Men lette dan op de 
omstandigheid dat God zoals bleek uit Schrift en historie soms vrouwen kennelijk de gaven schonk en 
de roeping verleende tot het ook bekleden van verantwoordelijke functies in het leven van de staat. 
Volgens Groen mocht uitsluitend beslissend zijn hetgeen men had leren verstaan omtrent de 
bijzondere roeping van sommige vrouwen en in bijzondere gevallen op staatkundig terrein. Hij was het 
daarom niet eens met het mede-commissielid prof. G.H.J. van der Molen. Deze had een rede 
gehouden als afgevaardigde van Nederland in een vergadering van een commissie van de Verenigde 
Naties, waar een ontwerp-conventie aangaande de politieke rechten van de vrouw was behandeld. De 
correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant had op 7 januari, de dag van het convent, 
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geschreven: Ook de Nederlandse gedelegeerde, dr. Gesina H.J. van der Molen, deelde de opvatting, 
dat de emancipatie van de vrouw niet was voleindigd. ‘Wij leven nog steeds’, zei zij, ‘in een wereld van 
mannen’. Zij had daaraan toegevoegd: ‘Wij in Nederland hebben gedurende meer dan een halve 
eeuw de beste ervaringen opgedaan met een vrouw als staatshoofd. Ik zou dan ook elk land, dat hier 
vertegenwoordigd is, de raad willen geven om dit voorbeeld te volgen van vrouwelijk leiderschap, dat 
mijn land, naar ik hoop, nog ook voor de verdere helft van deze eeuw zal blijven geven.’  

‘Hoe dan wel’. Dat schreef Groen enkele nummers later (1953, jrg. 9, nr. 5). De voorstanders 
van de intrekking van het onjuiste besluit van 1921 moesten zich zorgvuldig  wachten voor alles wat 
zelfs maar enigszins zou lijken op valse, revolutionaire emancipatiezucht. In wat zij zeiden en 
schreven moeten zij zich hoeden voor wat maar de indruk zou kunnen wekken, dat die 
emancipatiezucht bij hen niet geheel afwezig was. Degenen die dachten dat intrekking van het besluit 
van 1921 een toegeven aan valse, revolutionaire emancipatiezucht was, vergisten zich. Het was 
christenplicht te proberen hen te overtuigen.  

Van der Molen gaf een reactie: ‘Zo wel’ (1953, jrg. 9, nr. 8). Zij schreef dat de NRC haar 
uitspraken uit hun verband had gerukt. Wel had zij gezegd dat mannen en vrouwen beiden mensen, 
en elkaars complement waren. Beiden hadden heerschappij over de schepping: ‘De grondslag, van 
mijn betoog vormde dus de collectieve verantwoordelijkheid, die door man en vrouw tezamen moet 
worden gedragen.’ Zij achtte de toekenning van politieke rechten aan de vrouw voor de vervulling van 
de gemeenschappelijke zaak onontbeerlijk: 
 

Deze emancipatie is echter voor mij nooit geweest een doel in zichzelf. Ook de positie van de 
vrouw wordt bepaald door de opdracht aan man en vrouw beiden om de aarde te 
onderwerpen en heerschappij over haar te hebben (Gen. 1: 27 en 28). Ditzelfde heb ik 
herhaaldelijk voor de A.R. kiesverenigingen betoogd – reeds 30 jaar geleden! – en het is de 
gedachtegang zo voortreffelijk ontwikkeld door mevr. dr F.T. Diemer-Lindeboom in haar 
boekje Man en vrouw in het volle leven. Mr Groen kan gerust zijn. Noch bij mevr. Diemer noch 
bij mij geeft ‘het revolutionaire emancipatiebeginsel’ de toon aan! 

 
Van der Molen had getracht haar standpunt op een niet-revolutionaire wijze te verwoorden door zich 
op de Bijbel te beroepen. Dat paste in de AR-traditie. 
 

Passief vrouwenkiesrecht aanvaard 
De buitengewone Deputatenvergadering van 18 november 1953 om een besluit te nemen over het 
advies van de commissie-Donner kondigde het Centraal Comité aan met de wens: ‘(…) laten wij nu 
hopen dat de discussies ter Deputatenvergadering een even hoogstaand karakter hebben als de 
discussies op het Centralen Convent. (…) Een beslissing moet worden genomen. Moge het ook 
ditmaal een principieel verantwoorde beslissing zijn’ (Nederlandse Gedachten, 1953, jrg. 9, nr. 12). 
 In het volgende nummer van het partijorgaan stond een artikel ter voorbereiding op deze 
vergadering. De zaak van het passieve vrouwenkiesrecht moest worden afgedaan. Het Centraal 
Comité had voorgesteld het besluit van 1921 in te trekken, dat luidde: ‘Dat bij verkiezingen voor Staten 
en Raden door de bij het Centraal Comité aangesloten Kiesverenigingen geen vrouwen candidaat 
behoren te worden gesteld, zolang de Anti-revolutionaire Partij niet in haar wettige vergadering van 
een tegenovergesteld gevoelen blijk geeft.’ De auteur R. Gosker wees erop dat de conclusies van de 
commissie-Idenburg niet door de partij waren aanvaard. Op de bewuste Deputatenvergadering kon 
men het niet eens worden. De meningen stonden vrij scherp tegenover elkaar. Ten slotte had men 
elkaar gevonden. Zonder nadere principiële fundering had de Deputatenvergadering van 1921 erin 
bewilligd dat voor Staten en Raden geen vrouwen werden gekandideerd. Het was een besluit van 
orde geweest om op dat moment de discussies te beëindigen. De voor- en tegenstanders sloten door 
dit besluit een wapenstilstand (1953, jrg. 9, nr. 13). 

Het Centraal Comité diende naar aanleiding van binnengekomen amendementen een 
gewijzigd voorstel in op de Buitengewone Deputatenvergadering: De vergadering kennis genomen 
hebbend zowel van het rapport van de commissie-Donner als dat van de commissie-Idenburg, 
overwegend: 
 

1. dat God (…) de vrouw in het algemeen een andere taak heeft aangewezen dan haar 
bij de toepassing van het passieve vrouwenkiesrecht wordt toegedacht; 

2. dat de Heilige Schrift echter geen gebod of verbod inzake dit kiesrecht bevat; 
3. dat zij ons wel mededeling doet van uitzonderingen op de in sub 1 genoemde regel; 
4. dat deswege gebruikmaking van het passieve vrouwenkiesrecht in bijzondere 

gevallen niet behoort te worden afgesneden; 
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5. dat het antwoord op de vraag, of in een bepaald geval overgegaan zal worden tot de 
candidaatstelling van een vrouw (…) toekomt aan de voor deze candidaatstelling 
bevoegde organen der partij; 

6. besluit: het op de buitengewone deputatenvergadering van 14 oktober 1921 genomen 
besluit inzake het passieve vrouwenkiesrecht in te trekken. 

 
Dit voorstel van het Centraal Comité was de avond ervoor met eenstemmigheid aangenomen, in de 
hoop dat de Deputatenvergadering het zou aanvaarden. In die vergadering waren alle stromingen in 
de partij vertegenwoordigd geweest. In de redactie van het besluit had men elkaar kunnen vinden. 

Een kleine vijftig sprekers, voor- en tegenstanders, kregen het woord. Gezina van der Molen 
mocht als eerste vrouw ooit op een Deputatenvergadering van de ARP het woord voeren. Op het 
voorstel dat in bespreking was, had zij 32 jaar gewacht. Zij en andere vrouwen hadden in 1921 al 
bezwaar. De afgevaardigden moesten er oog voor hebben dat de plaats van de vrouw sindsdien 
ingrijpend was veranderd. Als calvinist aanvaardde men dat het wereldgebeuren en de 
wereldontwikkeling niet buiten Gods bestel omging. Vrouwen accepteerden de eerste overweging van 
het voorstel. Hun bezwaar was echter dat het niet onderkende dat God ook vrouwen kon roepen tot 
een taak en tot een functie in het staatkundig leven. Haar geestverwant F.T. Diemer-Lindeboom 
beriep zich op Genesis 2:15: toen Eva aan Adam werd toegevoegd, ontplooide zich pas het leven ten 
volle. Het ging er dus om dat de partij de vrouw in staat zou stellen de gemeenschap ook op 
staatkundig terrein te dienen. Dit meewerken van de vrouw betekende niet dat de vrouwen moesten 
gaan regeren over de mannen. De predikant N.J. Hommes betoogde dat men ook in 1921 een kind 
van zijn tijd was. De stap die aan de orde was, had vijftig jaar eerder genomen moeten worden. De 
tegenstanders brachten principiële bezwaren tegen het voorstel in. Zij toonden zich beducht voor 
verdeeldheid in de partij en mogelijk stemmenverlies. 

Na de sprekers nam Schouten het woord. Hij wees erop dat een gemeenschappelijke lijst met 
de CHU in strijd was met het besluit van 1921, als door die partij een vrouw werd gekandideerd. Een 
kiesvereniging die dan toch samenwerkte, zou moeten worden geroyeerd, maar dat was weer niet 
gerechtvaardigd. Alleen al hierom moest een beslissing worden genomen. Zowel de partij als het 
Centraal Comité moesten weten waar zij aan toe waren. Schouten betoogde dat met grote 
nauwkeurigheid was getracht de positieve uitkomst van de rapporten van de commissies Idenburg en 
Donner in het voorstel op te nemen en te verwerken. Zowel de eerste als de tweede overweging 
waren geheel in overeenstemming met Idenburg. Schouten: ‘Wij mannen maken – tot onze eigen 
schade – veel te weinig gebruik van de gaven, die God aan de vrouw gegeven heeft.’ De vrouwen 
mochten niet worden opgesloten in het gezin alleen. Eerst gingen ook de meisjes studeren, moesten 
zij daarna weer terug alleen en uitsluitend in het gezin? ‘Dat gaat niet! Dat is onaanvaardbaar!’  

Het besluitvoorstel van het Centraal Comité werd – bij zitten en opstaan – met een grote 
meerderheid van naar schatting 1200 stemmen vóór en 125 tegen aangenomen (Nederlandse 
Gedachten,1953, jrg. 9, nr. 14). Het besluit was een compromis en een afgezwakte versie van het 
oorspronkelijke besluitvoorstel. Slechts in bijzondere gevallen zou een vrouw gekandideerd kunnen 
worden, een nadere omschrijving ontbrak echter. Waar het om ging was dat de formele barrière was 
weggenomen. Dit besluit kon bepaald niet vooruitstrevend worden genoemd, het beoogde de 
bestaande situatie zo lang mogelijk te behouden. Het paste bij de historie van de partij, maar bood 
tegelijkertijd een opening voor de vrouw. In de jaren 1920 en 1930 had Colijn de partij geleid. Hij stond 
symbool voor een conservatieve opstelling die de ARP tot ongeveer 1950 kenmerkte. Dat raakte 
onder meer het vrouwenkiesrecht.391 

 
Passief vrouwenkiesrecht toegepast 

Voor de eerstvolgende verkiezingen, die van de Provinciale Staten in 1954, werden geen vrouwen 
kandidaat gesteld. De kiesvereniging Zaandam stelde wel een vrouwelijke kandidaat voor op een 
onverkiesbare plaats, maar de provinciale vergadering vreesde een scheuring in de partij, waarop de 
kandidate zich terugtrok (Nederlandse Gedachten, september 1954). De eerste discussie die het 
Centraal Comité voerde over de vraag of er een vrouw op een kanshebbende plaats moest staan, was 
in 1955. Het Moderamen had mr. Jacqueline Rutgers op de voorlopige advieslijst geplaatst. Het 
Centraal Comité was over de kwestie verdeeld. In het algemeen vonden de leden dat het beter was te 
wachten tot er vrouwen zitting zouden hebben in gemeenteraden en Provinciale Staten. De 
tegenstanders vonden de tijd nog niet rijp. Zij waren bang dat de kiezers zich van de ARP zouden 
afkeren en dat de SGP voor wie het vrouwenkiesrecht zonder enige discussie ongeoorloofd bleef, 
daarvan gebruik zou maken. De voorstanders benadrukten vooral de kwaliteiten van de betreffende 

                                                            
391 D.Th. Kuiper, ‘Het Nederlandse protestantisme in ontwikkelingsperspectief (1860-1940)’, 19. 
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vrouwelijke kandidaat. Zij voerden aan dat de consequentie van eerder genomen partijbesluiten was 
dat er eens daadwerkelijk een vrouw kandidaat gesteld moest worden. Dit besluit kon niet altijd 
uitgesteld worden. Van het Centraal Comité waren dertien leden tegen en zeven vóór.392 Op de 
kandidatenlijst voor de kamerverkiezingen van 1956 kwamen op niet-verkiesbare plaatsen twee 
vrouwen te staan. Tegen hun kandidatuur waren geen bezwaren ingebracht.393 De eerste keer dat de 
ARP een vrouwelijke afgevaardigde kreeg, was in 1959. F.T. Diemer-Lindeboom volgde een 
tussentijds aftredend lid in de gemeenteraad van Rotterdam op. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 
1962 volgden er vrouwelijke afgevaardigden in andere plaatsen. Rutgers was in 1963 de eerste AR-
vrouw die op een verkiesbare plaats voor de Tweede Kamer stond, zij werd gekozen.394 
 De historica H.L.J. van de Velde kwam in haar onderzoek tot de conclusie dat de houding van 
de AR-partijtop in de jaren 1950 tegenover politieke participatie van vrouwen zich kenmerkte door 
verdeeldheid en ambivalentie. In 1951 weigerde het Moderamen medewerking te verlenen aan 
politieke voorlichtingsbijeenkomsten voor vrouwen. Een commissie die een reorganisatie van de partij 
voorbereidde, stelde een landelijke vrouwenorganisatie voor. Het Centraal Comité wees dit voorstel 
vrijwel unaniem af. Een voorstel om tenminste twee vrouwen in het Centraal Comité op te nemen 
stuitte zowel bij deze bestuurders als bij de deputaten op bezwaren. Op de Deputatenvergadering 
wezen sommigen erop dat de politieke activiteit van vrouwen volgens het meest recente besluit nog 
altijd een uitzondering diende te blijven. Niettemin kwamen in 1956 twee vrouwen in het Centraal 
Comité. Kiesverenigingen en kamercentrales vonden de deelname van vrouwen blijkbaar toch 
wenselijk. Het aantal vrouwen op de regionale ‘staartlijsten’ voor de Tweede Kamerverkiezingen nam 
vanaf het einde van de jaren 1950 toe. Een verklaring daarvoor was dat AR-vrouwen zich op diverse 
manieren waren gaan organiseren. Bij de plaatsing van Rutgers op een verkiesbare plaats op de 
kandidatenlijst voor 1963 verwees het Centraal Comité expliciet naar de wensen van 
kamercentrales.395 Tot de jaren 1970 bleef het aandeel van vrouwen zowel in ledental als in politieke 
en bestuurlijke functies echter zeer gering. In 1965 waren drie van de 45 leden van het Centraal 
Comité vrouw. Het ongeveer 300 leden tellende Partijconvent telde negen vrouwen. In het hele land 
waren zes vrouwelijke raadsleden en was er één vrouwelijke afgevaardigde in de Provinciale Staten. 
Tien jaar eerder was gebleken dat van de 4874 plaatselijke bestuursleden 130 vrouw waren, dat was 
2,6 procent. In 1973 kwam een tweede vrouw in de Tweede Kamer-fractie. In de Eerste Kamer had de 
ARP nooit een vrouw.396 

De ARP kreeg ruim veertig jaar later dan de CHU haar eerste vrouwelijke parlementariër. 
Zowel tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog als na de Tweede Wereldoorlog hadden 
vertegenwoordigers van de Gereformeerde Bond een grote invloed in de ARP: L.F. Duymaer van 
Twist, ds. M. van Grieken en de voorzitter van de Gereformeerde Bond, prof. dr. J. Severijn. Van 
Spanning had gelijk. De principiële bezwaren van deze hervormd-gereformeerden tegen het optreden 
van de vrouw in het openbare leven droegen er in belangrijke mate toe bij, dat het tot 1963 duurde 
voordat de ARP een vrouw naar de Tweede Kamer afvaardigde.397 

De wijziging in standpunt van de ARP was in overeenstemming met het neo-calvinistisch 
karakter van de partij. Kuyper en zijn nazaten trachtten het geloof te verbinden met het hedendaagse 
leven. Kenmerkend voor het neo-calvinisme was dat de theologie en het geloofsleven ‘in rapport’ 
werden gebracht met de heersende cultuur.398 Daarbij pasten de eertijds ingenomen 
kiesrechtstandpunten niet. De partij gaf haar verzet tegen de moderniteit op het terrein van het 
individualistisch kiesrecht, de vrouwenemancipatie en het vrouwenkiesrecht op. Zij kwam tot het 
inzicht dat haar beroep op de Bijbel niet houdbaar was. 
 
 

Geen vrouwenkwestie voor het GPV 
 
De scheuring in 1944 in de door Abraham Kuyper gestichte Gereformeerde Kerken leidde tot de 
oprichting van een nieuw kerkverband, dat bekend werd als de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt). 
De ‘vrijgemaakten’ – ter onderscheiding van de ‘synodalen’ – wilden niet langer in de ARP 
samenwerken met dezelfde mensen die hen buiten de kerk hadden gezet. Voor de ARP was de 

                                                            
392 Notulen Centraal Comité, 22 oktober 1955. 
393 J.C. Schokking, De vrouw in de Nederlandse politiek, 172. 
394 H.L.J. van de Velde, Vrouwen van de partij, 28. 
395 Centraal Comité, Rapport kandidaatstelling, augustus 1962, archief ARP, inv. nr. 338. 
396 H.L.J. van de Velde, Vrouwen van de partij, 34, 39. 
397 H. van Spanning, De Christelijke-Historische Unie, II, 12-13. 
398 Vergelijk G. Dekker en J. Peters, Gereformeerden in meervoud, 52. 
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scheuring geen probleem, omdat zij een scheiding voorstond tussen het kerkelijk leven en de politiek. 
In politiek opzicht bestonden er evenwel verschillen tussen beide groeperingen. De vrijgemaakten 
wilden direct vanuit de Bijbel en de belijdenis in de politiek werkzaam zijn. In de ARP wilde men zich, 
als interkerkelijke partij, niet rechtstreeks binden aan de belijdenis. De synodalen in de ARP 
baseerden zich op de antirevolutionaire beginselen zoals ze door Kuyper waren geformuleerd. Deze 
waren indirect afgeleid van de Bijbel. De vrijgemaakten beschouwden een aantal ervan echter als 
onbijbels. Dus waren er voor hen redenen een nieuwe partij op te richten.  

Op 12 april 1946 werd te Berkel en Rodenrijs de eerste vrijgemaakt-gereformeerde 
kiesvereniging opgericht, naast de bestaande AR-kiesvereniging. Andere plaatsen volgden met ‘vrije’ 
kiesverenigingen. In 1947 vond een eerste actie plaats om deze kiesverenigingen met elkaar in 
contact te brengen. In januari 1948 verscheen het eerste nummer van het Politiek Voorlichtingsorgaan 
(later Ons Politeuma geheten). Van 30 maart tot 1 april 1948 kwamen te Amersfoort 1250 vrijgemaakt-
gereformeerden bijeen voor een politiek bezinningscongres. De deelnemers concludeerden dat als 
een gesprek met het Centraal Comité van de ARP niet het gewenste resultaat opleverde, zij zich 
politiek zelfstandig moesten organiseren.399 Voor een kleine groep was een gesprek met de ARP 
overbodig, deze groep riep de Landelijke Contactraad in het leven. Hiervan werd ds. Joh. Francke 
tweede voorzitter. Met deze daad was de geboorte van de nieuwe partij een feit. De leidende figuren 
die ‘doorgaande reformatie’ in institutionele zin voorstonden, kregen tussen 1948 en 1950 door de 
betrekkelijke eenvoud van hun standpunt de overhand: zij wensten vrijgemaakt-gereformeerde 
organisaties als alternatief voor de in hun ogen onmogelijk geachte samenwerking in christelijke 
organisaties. In 1950 kreeg de partij officieel de naam Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). De 
geschiedenis van het GPV in de jaren 1948-1963 kenmerkte zich door groeistuipen. Er heerste 
onenigheid over de organisatie en het karakter van de partij, en over de wijze waarop men politiek 
moest bedrijven.400 De vrijmaking als zodanig en bezwaren tegen het program en de leiding van de 
ARP resulteerden daarin dat een aanzienlijk deel van de vrijgemaakten op het GPV stemde en zo’n 
tweederde van deze stemmers er lid van werd.401 

Op de Algemene Vergadering van het GPV van 19 april 1949 werd een reglement 
vastgesteld, dat op 11 april 1950 werd herzien. Artikel 2 bevatte de grondslag van het GPV:  
  

De bij het Verbond (…) aangesloten verenigingen zullen tot regel des geloofs hebben de 
Heilige Schrift (…) en zullen zich ten doel stellen uit de Heilige Schrift de wil des HEEREN met 
betrekking tot de taak van de overheden en volken en hun onderlinge verhoudingen te 
verstaan en uit te dragen. 

  
Na een aanpassing in 1955 werd dit artikel op de Algemene Vergadering van 17 maart 1962 gewijzigd 
in: 
  

De Heilige Schrift (…) is de enige grondslag en regel van het Verbond, ook voor het 
staatkundig leven. 

 
In 1950 gaf het GPV brochures uit over de belangrijkste principiële standpunten. Een 
vrouwenstandpunt ontbrak. De partij besloot in 1957 een commissie aan te wijzen die ‘een program 
van politieke richtlijnen’ moest opstellen. De eerste versie van deze richtlijnen kwam gereed in 1961, 
zij werd door de partij behandeld na de Tweede Kamerverkiezingen van 1963 waarbij zij voor het eerst 
een zetel veroverde. Naar aanleiding van de bespreking werd een nieuwe politieke 
richtlijnencommissie benoemd.402 Het GPV stelde op 29 januari 1966 op de algemene vergadering het 
Program van richtlijnen vast voor een nationaal-gereformeerde politiek. Dit program benadrukte dat de 
richtlijnen een programma vormden voor de praktische politiek. De geloofsbasis bleef voor het GPV de 
Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis. Boven artikel 1 stond: ‘Het Evangelie tegen de 
Revolutie’. Het GPV was dus een antirevolutionaire partij met een orthodox-protestants karakter. Dit 
werd in het bijzonder verwoord in de artikelen 1, 2 en 4 (zie voetnoot).403 Met geen van de artikelen 
van het Program werd een standpunt over het vrouwenkiesrecht ingenomen. 

                                                            
399 Zie: G. Harinck en R. Janssens (red.), Het Amersfoorts Congres van 1948. 
400 C. Sol, ‘Partij van vrijgemaakte mannenbroeders. Een geschiedenis van het GPV, 1945-1963’, 46 
401 G. Dekker en J. Peters, Gereformeerden in meervoud, 82. 
402 Zie: Ten geleide, Programma van richtlijnen voor de nationale gereformeerde politiek, te Utrecht vastgesteld 
op 29 januari 1966 door de Algemene Vergadering van het Gereformeerd Politiek Verbond; J. Klapwijk, ‘Een 
gereformeerd, maar ook een politiek verbond. Het GPV tussen kerk en politiek, 1963-1988’, 60. 
403 De volgende drie artikelen verwoorden het orthodox-protestantse karakter van het GPV: 
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Een herhaalde oproep 

Het GPV was een partij van vrijgemaakt-gereformeerde ‘mannenbroeders’, hoewel er ook vrouwen lid 
van mochten worden en waren. Net als in de kerkelijke gemeente hadden vrouwen geen bestuurlijke 
rol in de kiesvereniging. Het bestuur van de partij – de Centrale Verbondsraad – bestond in de jaren 
1950 en 1960 uitsluitend uit mannen. Tot in de jaren 1960 speelden de vrouwen in de praktijk geen rol 
van betekenis in het GPV.404 In de partij leefden weerstanden tegen politieke participatie van de 
vrouw. Zo verscheen in 1950 in het partijorgaan Ons Politeuma de inleiding van J. Stoorvogel 
gehouden op de vergadering van de kiesvereniging Haarlem op 27 december 1949. Die vergadering 
had naar aanleiding van het onderwerp en de bespreking uitgesproken, dat haars inziens op grond 
van Gods Woord de vrouw het partijlidmaatschap niet behoorde te vervullen. Zij achtte het haar taak 
dit voor te leggen aan de landelijke contactraad en de aangesloten kiesverenigingen. Ds. Francke 
plaatste een naschrift en deelde afstandelijk mee dat hij de inleiding hierbij doorgaf: ‘we hopen er nog 
wel eens op terug te komen. Doch eerst zij er bezinning!’405 

Stoorvogel stelde op grond van Gen. 1:27 en 1 Kor. 11:3 en 7-9 over het onderscheid tussen 
man en vrouw: er was verschil in oorsprong, de vrouw uit de man, in wezen, de man het hoofd van de 
vrouw, in aard, de vrouw geschapen om kinderen te baren, en in roeping, de vrouw gesteld als hulpe 
tegenover de man. De vrouw had een ondergeschikte positie: ‘Neemt de vrouw de heerschappij over 
en gaat zij leiding geven, dan loopt het mis. Ze luistert naar de Verleider en haar zondedaad is 
revolutionair.’ Stoorvogel doelde op Genesis 3, waar verhaald werd hoe de vrouw luisterde naar satan, 
van de verboden vrucht gaf, en ook haar man liet eten, waarbij zij de leiding had genomen. Het eten 
van deze vrucht hield opstand tegen God in. De begeerte van de vrouw om in het regeerproces te 
worden opgenomen kwam voort uit de tijd van de Franse Revolutie. De activiteiten van de 
kiesvereniging hielden zijdelings of rechtstreeks verband met het regeren of het toezicht houden op 
het regeren. De conclusie moest zijn dat de vrouw in de kiesvereniging geen taak had. Stoorvogel 
stelde zich wel erg precies op: ‘Het staat zelfs te bezien, of het wel Schriftuurlijk is, dat de vrouw 
deelneemt aan de verkiezingen’, dat wilde zeggen, dat zij ging stemmen. 

De tweede keer dat een artikel verscheen in Ons Politeuma met een vrouwenstandpunt was 
veertien jaar later, in 1964, toen de ARP al werd vertegenwoordigd door vrouwen in de politiek. 
Volgens de latere politieke leider G.J. Schutte was dit de  ‘eerste min of meer formele stellingname’ 
van de partij, geschreven door W. Vreeken, die een ‘goede vriend van dr. Verbrugh’ was. A.J. 
Verbrugh was de ‘partij-ideoloog’ van het GPV. Het artikel was getiteld ‘De vrouw .... en de politiek’. 
Vreeken stelde de vraag waarom er zo weinig vrouwen waren op de vergaderingen van het GPV. 
Volgens hem was de oorzaak ‘het niet ten volle staan in de vrijheid waarmee Christus ons heeft 
vrijgemaakt’. Hij voegde er verduidelijkend aan toe:  
 

Waar haalt de man het recht vandaan te beweren dat politiek geen zaak is van de vrouw? 
Waar haalt de vrouw de moed vandaan te zeggen: ‘dat laat ik maar aan de mannen over’? 

 
Het artikel van Vreeken was  
 

een dringende oproep aan onze zusters om met de mannen te leren de politieke strijd van 
vandaag. Daarvoor is nodig dat (…) op de vergaderingen van de kiesverenigingen de vrouwen 

                                                                                                                                                                                          
 
Art. 1. Overeenkomstig het universeel en eeuwig Evangelie van de komende Christus, de Koning der koningen, 
roept het Gereformeerd Politiek Verbond overheid en volk op lof en eer te geven aan God, Die hemel en aarde 
met alle bronnen van leven en welvaart gemaakt heeft. Dit houdt ook in, dat de overheid het doordringen van 
wetteloosheid en materialisme in ons openbare leven zonder aarzelen dient tegen te gaan, omdat deze ons volk 
van zijn roeping afleiden en weerloos maken tegen de dictatuur van de Antichrist.  
Art. 2. De grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden toont het fundamentele tekort, dat zij voor het 
regeerbeleid geen nationaal en universeel doel aanwijst, dat voor alle burgers gelijkelijk geldt. In deze grondwet 
wordt niet erkend de taak der overheden om de Schepper van alle dingen met hun regeerbeleid publiek te eren. 
Art. 4. Teneinde het volk te beschermen dienen de overheden orde en wet te handhaven, waarbij voorkomen 
dient te worden dat zij met te grote gestrengheid of met willekeur zullen heersen. Daarom is het noodzakelijk dat 
zij als dienaressen Gods normen stellen en recht verordenen naar de Wet van de Heilige Schrift (de Tien 
Geboden, HP) en met de wijsheid, die deze leert. 
404 C. Sol, ‘Partij van vrijgemaakte mannenbroeders’, 11. 
405 J. Stoorvogel, ‘Heeft de vrouw in de politiek ook een taak?’, citaat: 4. 
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hun plaats hebben. (…) Het gaat om de voortgang van het werk des Heren. En in Christus is 
nóch man, nóch vrouw!  

 
Vreeken verwees impliciet naar de bijbelteksten Johannes 8:32 en 36 en Galaten 3:28. Hij betreurde 
het dat er zo weinig vrouwen aanwezig waren op de politieke vergaderingen van het GPV.406 Op dit 
artikel kwamen voor zover Schutte zich wist te herinneren geen negatieve reacties.407 
 In datzelfde jaar 1964 verscheen in Rondom het Woord, het orgaan van de Bond van 
Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen, een artikel van een hoofdbestuurslid, Lucie (L.G.A.) 
Bremmer-Lindeboom (1918-2006), een dochter van ds. C. Lindeboom en een zuster van de theoloog 
A.M. Lindeboom en de in de ARP actieve F.T. Diemer-Lindeboom. Haar echtgenoot, de predikant en 
theoloog R.H. Bremmer, was gepromoveerd op een dissertatie over H. Bavinck. Deze in de 
vrijgemaakte kring invloedrijke vrouw schreef een artikel over de toenemende bewustwording van de 
vrouw. Bremmer vroeg in dat verband aandacht voor het artikel van Vreeken. Welbewust koos zij de 
zijde van de voorstanders van politieke activiteit van vrouwen. Zij verwees naar de publicaties van 
haar zuster en van Bavinck die zij ook citeerde: ‘De bewustwording der vrouw vormt eene belangrijke 
periode in de geschiedenis der menschheid, waarvan de strekking en de gevolgen nog lang niet zijn te 
overzien, maar die op zichzelf reeds zoo ernstig en gewichtig is, dat ze, in plaats van hooghartige 
minachting, aller belangstelling verdient’.408 

Het was een ontdekking die tijd vergde, dat de vrouw ook buiten de particuliere sfeer, buiten 
gezin en huishouding een hulpe tegenover van de man kon en moest zijn. Bremmer betoogde dat wie 
de Bijbel onbevangen las, het had kunnen weten, dat God haar daartoe had geschapen, en dat Hij 
daarbij geen enkele beperking had gegeven. Dat de taak van de vrouw alleen tot het gezin en 
daarmee samenhangende aangelegenheden beperkt zou zijn, en dat alles daarbuiten het onbetwist 
domein van de man was, dat was geen bijbelse norm, maar een tot norm geworden traditie uit een 
bepaalde cultuurperiode. In christelijke kring was men gaan begrijpen dat de vrouw réchten moest 
hebben, niet om haars zelfs wil, maar om haar verantwoordelijkheid in het leven te kunnen dragen, en 
om aan haar verplichtingen ten opzichte van de maatschappij te kunnen voldoen. De vrouw vond haar 
plaats in allerlei beroepen, die vroeger uitsluitend mannenberoepen waren. Ze werd ook aanvaard in 
de politiek. Juist door haar ongelijkheid binnen het raam van gelijkwaardigheid was haar medewerking 
en medeverantwoordelijkheid op allerlei terreinen van het leven zo waardevol.409 
 Twee jaar later, in 1966, verscheen in Ons Politeuma, het partijorgaan van het GPV, een 
artikel van partijvoorzitter G. Veurink dat opnieuw het meedoen van vrouwen in de politiek bepleitte: 
 

In onze Eva's, Sara's, Debora's, Martha's en Maria's, onze Monica's en Theodora's, Juliana's 
en Wilhelmina's spreek ik u allen aan, onder welke naam u ook leeft. Allereerst echter een 
teleurstelling voor u! Bij het vaststellen van de kandidaten-groslijst voor de Tweede Kamer zijn 
alle opgegeven namen zorgvuldig doorgenomen en – ergert u zich niet al te zeer – daarbij 
werd geen enkele vrouwelijke kandidaat ontdekt. U ziet, er zijn nog ‘mannen’ in Nederland, we 
leven niet in de dagen van Lappidoth.410 Uw taak, lezeressen, wordt nu beperkt tot actieve 
deelname aan de verkiezing, we verwachten van u, dat u meewerkt en meedenkt aan en over 
onze geref. politieke gedachten- en wilsvorming, dat u onze vergaderingen bezoekt, dat u zich 
een gezond oordeel gaat vormen over de a.s. verkiezingen, kamerbezetting, regeerbeleid, het 
werk van ons G.P.V., opdat u kunt stimuleren de mannen, de huisgenoten, de jongelui, uw 
kennissen en buurvrouw, thuis en op straat.411        

 
Veurink sprak van een teleurstelling voor de vrouwen en spoorde hen aan politiek actief te worden, 
dan kwamen ze ook op de kandidatenlijsten. Met deze artikelen werd binnen het GPV de weg 
gebaand voor de vrouw om op politiek terrein te gaan functioneren. Zowel de mannen als de vrouwen 
waren aangesproken. Het woord moest nu zijn werk doen. 
 
 
  

                                                            
406 W. Vreeken, ‘De vrouw … en de politiek’, citaten: 25. 
407 E-mail G.J. Schutte, 15 november 2006. 
408 H. Bavinck, De vrouw in de hedendaagsche maatschappij, 75. 
409 L.G.A. Bremmer-Lindeboom, ‘Toenemende bewustwording van de vrouw’. 
410 Lappidoth was de echtgenoot van de profetes Deborah, zij trad als richteres naar voren bij gebrek aan een 
man, zie Richteren 4. 
411 G. Veurink, ‘Onze propaganda (IV). Onze vrouwen en het G.P.V.’, 172. 
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De ‘deugdzame huisvrouw’ van de SGP 
 
De historicus Johan Huizinga heeft betoogd dat het politieke standpunt te allen tijde in hoge mate een 
zaak was van temperament en traditie.412 De leider van de SGP hechtte aan stevige standpunten en 
een in het calvinisme gewortelde traditie. Zo schreef Kersten in De Banier van juni 1922 dat met het 
oog op de komende verkiezingen de SGP haar program van actie had opgesteld. In de inleiding 
waakte hij over de beginselen: ‘Maar zeker roepen deze wankelende tijden allereerst om handhaving 
van beginsel. Het is onze vaste overtuiging, dat daarin ligt de kracht van elke partij. De onoverwinlijke 
kracht van het beginsel dat ook der staatsregeering den eisch stelt zich te richten naar Gods Woord.’ 
Volgens Kersten werd de kracht van een politieke partij niet bepaald door het aantal erop uitgebrachte 
stemmen maar door het bewaren van het beginsel, en het beginsel dat was gegrond op de Bijbel, dat 
wilde zeggen het SGP-beginsel, was onoverwinnelijk. 

Kersten wekte de indruk tegen elke vernieuwing te zijn, waaronder uitvindingen als stoom en 
elektriciteit. Hij was tegen de industriële ontwikkeling en wilde in maatschappelijk opzicht terug naar 
‘vroeger’. In De Banier van 14 februari 1929 schreef Kersten: ‘Zoo langen tijd nu aan het Woord Gods 
zich onze overheden hielden, zoo langen tijd gaf de Heere volksgeluk en welvaart. Het was een 
gouden tijd, die tijd toen ons volk aan Gods Woord gebonden was, en de Overheid met beslistheid 
voor Gods bevelen koos.’ De Gouden Eeuw werd door Kersten vooral als een gouden eeuw gezien 
omdat hij deze tijd als de bloeitijd van de gereformeerde kerk zag. Dit beeld van de zeventiende eeuw 
groeide uit tot een model voor de eigen tijd. Alle ontwikkelingen werden getoetst aan de Nederlanden 
toen. Hij fixeerde zich volgens de SGP-kenner en historicus A.A. van der Schans op een ideaal dat 
niet de historische werkelijkheid was. Daaruit vloeide zijn afkeer van vrouwenkiesrecht voort.413 

Antirevolutionairen hadden de neiging de SGP te zien als een afsplitsing van de ARP als 
gevolg van de herziening van het kiesrecht in 1917.414 Voor de liberale geschiedschrijver P.J. Oud lag 
het onderscheid ook niet zo scherp. Hij schreef over de verkiezingen van 1922 dat de 
antirevolutionairen winst hadden geboekt, maar dat de ARP wel ‘een kaper op de kust’ had gekregen 
in de vorm van de SGP van Kersten. Die partij pretendeerde de zuivere antirevolutionaire beginselen 
te handhaven, die door de ARP in de steek waren gelaten.415 Kersten leek er een uitdaging in te zien 
de SGP te profileren ten opzichte van de ARP. 
 

Een beginselvaste antirevolutionair 
De SGP was in 1918 opgericht en had in 1919 nadat het parlement het algemeen kiesrecht voor de 
vrouw had aangenomen, dit veroordeeld. Vooral zette de partij zich af ten opzichte van de ARP. Dat 
was logisch want haar beginselprogram leek als twee druppels water op dat van die partij. Het 
mankeerde bij de ARP niet aan de beginselen maar aan de wijze waarop die ermee omging. Zo was 
de SGP dus niet. Kersten maakte daarvan het onderscheidende kenmerk, met als concreet issue het 
vrouwenkiesrecht. Maar hij moest de zaak wel scherp aanzetten om als geloofwaardig alternatief over 
te komen en kiezers aan te trekken. De potentiële SGP-stemmers waren zijn natuurlijke achterban, de 
Gereformeerde Gemeenten, en de bevindelijk gereformeerden daarbuiten, in de Christelijke 
Gereformeerde Kerk en de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij moest het hebben van onvrede jegens 
de ARP onder de stemmers op deze partij en van gevoelens van onbehagen over de 
maatschappelijke ontwikkeling. De stemmen moesten ook komen van hen die niet stemden of die 
liberaal stemden. Bij de eerstkomende Tweede Kamerverkiezingen kon hij wellicht een zetel 
veroveren. 

Ondanks de motie die de partij had aangenomen op de partijvergadering in 1919 en ondanks 
het beginselprogram, bleek op de Algemene Vergadering te Middelburg op 5 augustus 1920 dat in de 
partij onduidelijkheid, en ook verdeeldheid, heerste over het actieve kiesrecht voor de vrouw. Want de 
ingekomen vragen hadden vooral daar betrekking op. De kiesvereniging te Zeist (Utr.): ‘Moeten onze 
vrouwen hun stem uitbrengen en hoe moeten zij daartoe opgewekt worden?’ Aagtekerke (Zld.): ‘Op 
welke Bijbelsche gronden moeten wij het vrouwenkiesrecht veroordeelen?’ Twello (Gld.): ‘Wat moeten 
onze vrouwen, nu het vrouwenkiesrecht er is, doen, stemmen of niet?’ Partijvoorzitter Kersten 
reageerde met een tegenvraag: of er iemand meende dat de vrouw in Kamers, Staten of 
gemeenteraden een plaats mocht innemen. In het verslag stond: ‘Vanzelf niemand. ’t Was echter het 
actieve Kiesrecht, dat veel stof tot bespreking gaf.’ Aagtekerke gaf zich niet gewonnen en wilde op de 

                                                            
412 J. Huizinga, De Nederlandse natie, 173. 
413 A.A. van der Schans, Kuyper en Kersten. IJveraars voor herkerstening van onze samenleving, 83. 
414 De antirevolutionaire socioloog en hoogleraar D.Th. Kuiper deelde in zijn analyse achteraf deze mening, zie: 
D.Th. Kuiper, ‘Het Nederlandse protestantisme in ontwikkelingsperspectief (1860-1940)’, 4-5. 
415 P.J. Oud, Honderd jaren, 237. 
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verliezen letten, die zouden geleden worden als de vrouwen niet meestemden. De bijbelse 
argumenten om dit kiesrecht te verwerpen, waren trouwens niet echt duidelijk. Namens een paar 
leden bracht een predikant de vraag naar voren of de Bijbel geen voorbeelden bevatte dat onder 
bijzondere omstandigheden ook bijzondere middelen werden aangewend. Hij noemde Debora, die het 
volk Israël bestuurde (Richteren 4). Kersten toonde zich in De Banier van juni 1921 ongevoelig voor 
de andere inzichten: ‘Laat ons liever verliezen met behoud van het beginsel.’  

Aan het begin van de vergadering had hij zich in zijn toespraak al duidelijk uitgelaten, aldus 
het verslag in De Banier van 5 mei 1921. Met een beroep op de apostel Paulus had hij het 
vrouwenkiesrecht veroordeeld. In het Paradijs was de vrouw onder de man gesteld. Het ideaal voor de 
vrouw trof Kersten aan in de Bijbel, namelijk in Spreuken 31. De aldaar beschreven deugdzame vrouw 
bouwde haar huis niet door deel te nemen aan het publieke leven en haar tijd te steken in allerlei 
vergaderingen. Deze vrouw stond aan de privékant van het leven. Haar man was bekend in de poort, 
de plaats waar het publieke leven klopte. Volgens de beginselen van Gods Woord was daarom 
vrouwenkiesrecht in strijd met de roeping van de vrouw. Tijdens de vergadering kwam Kersten hierop 
terug, aldus het verslag in De Banier van juli 1921. Acceptatie van vrouwenkiesrecht betekende 
wegzinken, en daarom: ‘Laat ons liever verliezen met behoud van beginsel. (…) Hoe diep zijn wij toch 
van den God onzer Vaderen gevallen.’ Ten slotte sprak de vergadering met algemene stemmen uit: 
‘Vrouwenkiesrecht, zoowel het passieve als actieve, is in strijd met de roeping der vrouw.’ 

Direct in het eerste nummer van het partijorgaan De Banier, het nummer van 5 mei 1921, 
benadrukte Kersten waar de partij voor stond: beginselpolitiek in plaats van machtspolitiek, daarbij 
impliciet de ARP veroordelend. Het waren zulke beginselloze dagen. Hij riep zijn lezers daarom op:  
 

Hou vast aan ’t beginsel. Winnen met inboeten van heilige beginselen is verliezen. We 
belijden in ons program, om in dit woord ter inleiding één zaak te noemen: ‘Vrouwenkiesrecht 
is in strijd met de roeping der Vrouw’. Dienovereenkomstig zullen we straks zonder vrouwen 
ter stembus optrekken; misschien, ik zeg misschien, (want ’t is naar menschelijke rekening en 
God regeert), de helft van de stemmen krijgen, die we anders zouden kunnen halen; 
misschien nog niet één onzer mannen in de kamer brengen (…). 

 
Kersten had de SGP bij voorbaat tot winnaar verklaard op ideëel niveau. Maar hij ambieerde meer, hij 
dacht aan kamerzetels. Hij speelde in op angstgevoelens. Het was een beginselloze tijd en sinds de 
dagen van Theodorus van der Groe, een profetisch predikant uit de nadagen van de Republiek,416 
was het volk achteruit gevlogen. Er dreigden verschrikkelijke gevaren: het socialisme breidde zich uit, 
Rome groeide schrikbarend. Het ging om het behoud van het volk:  
 

Niet een man of wat in de kamer, maar het leven bij Gods Woord zal ons kunnen redden. (…) 
Waarheen zal vrouwenkiesrecht ons voeren? (…) ‘Zet de oude palen niet terug’, maant ons 
Gods Woord (…).417 

 
Het ging in Nederland helemaal verkeerd doordat men zich niet aan de Bijbel hield. Daar stond toch in 
dat men bij het oude moest blijven en de grenzen niet mocht verleggen. In de aanloop naar de 
verkiezingen wees Kersten in De Banier van oktober 1921 (nr. 6) en februari 1922 (nr. 10) nogmaals 
op het verschil met de ARP door te benadrukken dat het niet ging om het aantal stemmen maar om 
het beginsel. Hij liet de consequentie van het stemmen van de vrouw zien:  
 

Op utiliteits-gronden (om geen stemmen verloren te laten gaan, HP) echter willen velen 
(binnen de ARP, HP) ‘t beginsel offeren. (…) Eischt ons beginsel, dat de vrouw thuis blijve, 
dan stemme ze niet. ’t Actieve kiesrecht roept de vrouw op tot deelname aan ’t publieke leven; 
vordert politieke opvoeding der Vrouw; of wil men de Vrouw maar in ’t honderd weg laten 
stemmen? Consequent geredeneerd is ’t actieve van het passieve kiesrecht niet te scheiden. 
(…) De Vrouw hoort aan de stembus niet. Handhaven van beginselen, de uitkomst aan God 
overlaten zij onze leuze, geen utiliteitsgrond dringe ’t principe op zij; ook niet tijdelijk. 

 
Kersten bracht naar voren dat het actieve kiesrecht voor de vrouw niet los kon worden gezien van 
haar politieke betrokkenheid en het passieve kiesrecht. Juist de beduchtheid voor dat laatste was 

                                                            
416 Theodorus van der Groe (1705-1784) is de laatste vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie, de periode 
in de kerkgeschiedenis waarop de bevindelijk gereformeerden zich in het bijzonder oriënteren voor hun 
geloofsleven. Zie: J. Exalto en F. van Lieburg (red.), Neerlands laatste ziener. 
417 De betreffende bijbeltekst is Spreuken 22:28 en 23:10. 
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groot onder orthodox-protestanten. Dat hing samen met heel hun visie op de exclusieve 
regeerbevoegdheid van de man. 

In het volgende nummer van De Banier, dat van maart 1922 (nr. 11), ging Kersten hier nader 
op in. Vrouwenkiesrecht was niet los te zien van de positie van de vrouw in de kerk. Daarmee raakte 
hij een uiterst gevoelige snaar. Zijn argumenten waren niet origineel, maar hij drukte zich in felle 
bewoordingen uit. Kersten poneerde dat de door de emancipatiebeweging geëiste gelijkheid van man 
en vrouw wees op ongeloof en verschrikkelijke minachting van wat God tot eeuwige zaligheid en 
heerlijkheid had beloofd, en tot wezenlijk welzijn van de mens had ingesteld. Hier op aarde bestond 
verschil tussen beide geslachten en elke poging dat verschil op te heffen was een indruisen tegen 
Gods ordinantie. Hier was de man man en de vrouw vrouw; zij waren twee menselijke wezens van 
onderscheiden bouw, vorming en aanleg, en – dienovereenkomstig – met tweeërlei roeping. De 
periode van het Nieuwe Verbond – vanaf het optreden van Christus – hief dat onderscheid niet op. 
Kersten beriep zich op Galaten 3:28. De apostel Paulus wilde daar allerminst beweren, dat alle 
soortverschil onder de mensen niet meer meetelde. Het ging hier over ‘den heerlijken genadestaat, die 
nu allen geloovigen gemeen[schappelijk] is, en waarin de een geen voorrecht boven den ander heeft, 
(…)’. De gelijkheid tussen man en vrouw was er alleen in de hemel, wilde Kersten zeggen, en dus niet 
op de aarde: ‘Maar die geestelijke gelijkheid in Christus heft het natuurlijk soortverschil niet op. Ware 
dát zoo, de vrouw zou toch zeker in de kerk den man gelijk zijn, en evenals hij, ook daar deelnemen 
aan alle kerkelijke handelingen, en dienen kunnen in het ambt.’ Hij redeneerde vanuit een ongewenste 
consequentie terug. 

Dat de vrouw niet mocht dienen in een kerkelijk ambt (predikant, ouderling, diaken) leidde 
Kersten af uit wat Paulus schreef in een van zijn brieven aan de gemeente te Korinthe. Met een 
beroep op Gods wet in Genesis 3:16 stelde de apostel dat de man over de vrouw heerschappij zou 
hebben. Daaraan verbond hij het zwijgen van de vrouw in de gemeente. Het was de vrouw bevolen 
onderworpen te zijn. Kersten:  
 

God beschikte voor de vrouw een eigen plaats en schonk haar een eigen leven. Uit de wet 
Gods nu volgt, dat zoolang de wereld staat het verschil tusschen man en vrouw stand houdt, 
en de regel gelden blijft, dat de vrouw aan den man onderdanig is, en de man is het hoofd der 
vrouw. En naar dien regel is het sieraad der vrouw niet het publiek optreden, doch een 
zachtmoedige en stille geest. 

 
In dezelfde zin had Kuyper zich al uitgelaten in De Eerepositie der vrouw. Kersten ging in het 
volgende nummer (nr. 12) hierop door. Juist omdat Paulus zijn betoog grondde op de ordinantie Gods, 
die haar aan de man onderwierp, betrof het de vrouw in geheel haar leven. Die ordinantie was 
scheppingsordinantie en niet een gevolg van de zondeval:  
 

Wel wordt ná den val (Gen. 3:16, HP) uitdrukkelijk de vrouw onder de heerschappij van den 
man gesteld, doch de vrouw werd de ondergeschikte niet door de zonde. Eer God haar 
schiep, sprak Hij, Gen. 2:18: ‘Ik zal den man een hulpe maken, die als tegen hem over zij’ en 
daarmede wees God zelf de plaats der vrouw aan; ze zij een hulpe. Wat nu juist niet zeggen 
wil, dat de vrouw wezen is van lager orde dan de man. (…) Verlaging der vrouw wil Gods 
ordinantie niet. Hulpe te zijn is der vrouwe eere; dat ook is in haar het bekoorlijke (…).’  

 
Kersten las in Gen. 2:18 de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man, want zij was zijn hulp. Het 
was voor hem zonneklaar dat het bijbels onderdanig zijn het publiek optreden van de vrouw niet 
toestond. Hij verweerde zich dan ook tegen de oudtestamentische voorbeelden van vrouwen die een 
publieke rol vervulden, Debora en Hulda. Dat was uitzonderlijk geweest en daar mocht geen kiesrecht 
voor de vrouw mee worden gelegitimeerd. Die vrouwen waren opgetreden vanwege de noodtoestand 
waarin geen man beschikbaar was. 
 

Onze vrouwen liever veroordeeld 
Hoe Kersten de (on)gewenste rol van de vrouw zag, lichtte hij nader toe met een beroep op het 
wijsheidsboek Spreuken in de Bijbel. Spreuken 14:1 luidde: ‘Elke wijze vrouw bouwt haar huis, maar 
die zeer dwaas is, breekt het af met haar handen.’ De vraag was volgens Kersten: hoe bouwde de 
wijze vrouw haar huis? Als ze deel nam aan het publieke leven? Als ze, zoals de man, haar avonden 
gaf aan allerlei vergaderingen? Haar kracht en tijd besteedde aan stembusstrijd en verkiezingsactie? 
Lid werd van kiesvereniging of besturen? Straks van gemeenteraad of Staten? Het antwoord was: 
‘Immers neen!’ Die vrouw brak haar huis af. De moderne vrouw mocht dit alles als haar taak 
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beschouwen, maar Gods Woord wees op andere arbeid. Wat de taak van de vrouw was, las Kersten 
in Spr. 31:10-31:  
 

lees en doorlees dit kapittel van vers tot vers, en zie de roeping der vrouw geteekend aan den 
binnenkant van het leven; niet op de publieke markt. De vrouw heeft de zorge voor linnenkast 
en keuken en kelder; zij vereenigt in hare huishouding zuinigheid met mildheid; (…) bovenal 
de opvoeding harer kinderen weegt haar (…). Haar vreugde en eere is, dat niet zij, doch ‘dat 
haar man bekend is in de poorten, als hij zit met de oudsten des lands’ (vs. 23). Haar 
levensdoel, haar levenstaak; haar levenslust is thuis. Zulk een vrouw eeren wij naar ’t Woord 
Gods (…). En we verafschuwen de vrouw, die zich haar huis onttrekt, en haar leven zoekt 
buiten in het publieke leven; daar hoort zij niet, krachtens de bestemming die God haar gaf. 
Art. 13 van het program der Staatkundig Gereformeerde Partij is gegrond op het getuigenis 
des Heeren Heeren: wortelt in de ordinantie Gods, als het uitspreekt: ‘Vrouwenkiesrecht strijdt 
met de roeping der vrouw’.  

 
In deze paar zinnen had Kersten heel zijn visie op de vrouw samengevat. De vrouw had voor het 
huishouden te zorgen. Besturen, regeren en recht spreken was een exclusieve mannentaak. Veel 
nieuws zei hij er niet mee, hij herhaalde in hoofdzaak, maar als leidsman van de stille luyden zette hij 
zijn achterban wel zwaar onder druk. 

Het was de tijdgeest die tegen Gods inzetting indruiste, die de politieke gelijkstelling van man 
en vrouw eiste. Deze eis was niet van rechtse, christelijke, oorsprong. De idee van vrouwenkiesrecht 
was in Frankrijk opgekomen in de dagen van de revolutie, als aan het revolutiebeginsel verwant. Het 
liberalisme had het beginsel van vrouwenkiesrecht aanvaard en de christelijke partijen waren geheel 
onverwacht overgelopen. Zij hadden de wapens neergelegd. Kersten fulmineerde:  
 

De gelijkstelling van Christelijk met Openbaar Onderwijs moest gekocht voor 
Vrouwenkiesrecht. En werd dat nu erkend! Maar neen, dat moet verbloemd. 
Vrouwenkiesrecht, zoo begonnen de geleerde voorvechters heel wijselijk te zeggen, 
Vrouwenkiesrecht ‘is eene aangelegenheid, die niet met eene geloofswaarheid in strijd is’.418 
Dus in uw bestrijding van Vrouwenkiesrecht, moet ge geen geloofswaarheden meer 
hanteeren, volgens hen. ’t Is eeniglijk een politieke zaak; van beginselverloochening kan geen 
sprake zijn. Maar dan ligt al wat zich op Gods Woord beroepen wil lam geslagen. Zoo ge maar 
dat toegeven wil, zijt ge geknecht. Doch dat geven we niet toe. Gods Woord lichtte ons zoo 
anders voor. 
 

Deze woorden hielden een harde beschuldiging aan het adres van de ARP in. De partij was niet 
oprecht. Vooral het standpunt van Bavinck moest het ontgelden. 

Er was nog één groepering die hij niet uitdrukkelijk had aangevallen, dat was de 
vrouwenbeweging. Dit deed hij in het volgende nummer van De Banier, een extra nummer. Kersten 
zag het feminisme als een beweging die tegen de goddelijke ordening inging, de vrouw werd daardoor 
verlaagd en verloor haar vrouwelijkheid:  
 

Als Feminisme is bekend de beweging, die bedoelt de vrouw op te heffen uit den lagen staat, 
waarin zij verkeert. En die lage staat der vrouw is dan voor den echten feminist niet alleen 
gevolg van onrechtvaardige onderdrukking, doch tevens de haar in Gods Woord gegevene 
plaats. Het Feminisme bond den strijd tegen Gods ordinantie aan. Helaas, de vrouw daalde 
van de hooge plaatse af, die God haar schonk. (…) Feminisme zal de vrouw niet verhoogen, 
doch verlagen! De vrouw verlaagde zichzelf door het kantoor binnen te dringen, en het 
magazijn, de winkel en de fabriek. Zij klom zelfs tot hogere studie, en ging zich straks 
aandienen als arts, advocaat, of predikant. De vrouw boette met dat al het echt vrouwelijke in. 
 

Kersten ontpopte zich als een onvervalste conservatief. In het vuur van zijn betoog veroordeelde hij de 
emancipatie van de vrouw fel:  
 

De vrouwenbeweging onzer dagen is een vloek, een pest der maatschappij. (…) De vrouw 
kan den man, noch de man der vrouwe vervangen. Elk heeft een eigen plaats.  

 
Kersten verwees in een voetnoot naar A. Kuyper, De Eerepositie der Vrouw, p. 47. Hij besloot met:  

                                                            
418 Kersten verwees in een voetnoot naar H. Bavinck, De vrouw in de hedendaagsche maatschappij, 20. 
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(…) ’t Vrouwenkiesrecht is ons te zeer vrucht van deze emancipatiegeest, dan dat wij het 
zouden mogen voorstaan. Vrouwenkiesrecht strijdt met de roeping der vrouw, haar naar 
Goddelijke ordinantie opgelegd. 

 
Kersten had inmiddels een serie artikelen geproduceerd. Speciale aandacht wenste hij nog te 
besteden aan de liberale stemmers in zijn achterban. Hij schreef dat niemand minder dan dr. Kuyper 
had aangetoond en verdedigd dat de liberalistische staatsbeschouwing zo geheel anders was dan de 
christelijke. De liberaal kende het organisme in de staat niet en maakte geen onderscheid tussen man 
en vrouw. ‘De individualistische opvatting van den staat roept om algemeen stemrecht voor den man 
niet alleen; maar ook voor de vrouw. Doch dat Liberale standpunt is het onze niet’, zo schreef Kersten 
in De Banier van mei 1922  (jaargang 2, nr. 1).  

Kort voor de Tweede Kamerverkiezingen, in het nummer van 12 juni 1922 (jaargang 2, nr. 3), 
benadrukte hij nogmaals het verschil met de ARP:  
 

Met allen ernst protesteert de Staatkundig Geref. Partij tegen de huidige kieswet. Omdat Gods 
ordinantie er in vertrapt is; omdat ook des lands belang eischt, dat de vrouw thuis blijve. Ons 
land heeft behoefte aan moeders, niet aan stembusvrouwen; (…). Hier raakt men heilige 
beginselen, die gewis in eere zouden gebleven zijn, hadde de Anti-Rev. Partij krachtig 
geprotesteerd. Helaas, zij verloochende haar eigen principe (…). 
 

De antirevolutionairen hadden hun beginsel verloochend. De SGP was anders:  
 

Liever laten wij onze vrouwen veroordeelen, dan ze aan te sporen tegen het door God 
gebodene te handelen en haar van God gegeven positie te verloochenen. 

 
Met deze laatste woorden zinspeelde Kersten erop dat de vrouwen uit zijn achterban de opkomstplicht 
bij de verkiezingen zouden negeren en door de rechter daarvoor zouden worden veroordeeld. 

Hoe het bij de komende Tweede Kamerverkiezingen zou gaan, was nog onzeker. De partij 
was intern verdeeld. Op de Algemene Vergadering van 20 april 1922 had een afdeling het stemmen 
door vrouwen naar voren gebracht. Het Zeeuwse Domburg achtte het noodzakelijk dat vrouwen hun 
stem uitbrachten. De vergadering sprak echter toch weer met algemene stemmen uit het 
vrouwenkiesrecht te verwerpen. Daaruit bleek Kerstens gezag. Hij had de vergadering geopend met 
erop te wijzen dat Nederland een christelijke natie was geweest, en dacht daarbij aan de zestiende en 
zeventiende eeuw. Toen stelden ‘onze vaderen’, zo betoogde hij, zich in staatkundig en 
maatschappelijk leven onder de heerschappij van de ‘Koning der koningen’, dus van God. Daarom 
mocht de partij geen duimbreed wijken, zij moest onbeweeglijk staan bij het beginsel. Dat was geen 
overbodige waarschuwing, als men alleen al dacht aan de strijd tegen vrouwenkiesrecht. Het op de 
verkiezingen gerichte Program van actie gepubliceerd in De Banier van juni 1922 (jaargang 2, nr. 2) 
verzette zich behalve tegen het vrouwenkiesrecht en de opkomstplicht bij verkiezingen, de 
‘stemdwang’, tegen de sociale verzekeringswetgeving, de ‘verzekeringsdwang’, en tegen verplichte 
vaccinatie, de ‘vaccinedwang’. 
 
 

Het SGP-beginsel beproefd 
 

Daling opkomstpercentage in acht Zeeuwse gemeenten in 1922-1923 
Tegen de achtergrond van het door de partijleiding afgewezen vrouwenkiesrecht en de door de 
overheid opgelegde opkomstplicht voerde ik een onderzoek uit naar de opkomst van kiezers in 
Zeeland. De SGP werd te Middelburg opgericht. In de beginperiode had zij haar grootste aanhang in 
Zeeland. Ik wilde het effect onderzoeken van de invoering van vrouwenkiesrecht op de 
kiezersopkomst in de acht Zeeuwse kiesverenigingen van het eerste uur: Aagtekerke en Middelburg 
(Walcheren), ’s-Gravenpolder, Hoedekenskerke, Krabbendijke, Nisse, Waarde en Yerseke (Zuid-
Beveland). Van Hoedekenskerke waren in het gemeentearchief geen opkomstgegevens aanwezig, 
zodat deze gemeente afviel. Aan het onderzoek voegde ik het Walcherse Meliskerke toe, waar 
Kersten van 1902 tot 1905 als oefenaar was aangesteld en in 1905 en 1906 als predikant stond. 

De meeste Zeeuwse  SGP-kernen waren van origine Ledeboeriaanse gemeenten. Deze 
waren wat gemoedelijker en milder in een aantal opzichten dan de Kruisgemeenten waartoe 
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Meliskerke tot de vereniging in 1907 behoorde.419 Ze hadden ook meer heimwee naar de Hervormde 
Kerk. Dit zou meegespeeld kunnen hebben in de meningsvorming over het vrouwenkiesrecht. De 
SGP-achterban in Aagtekerke en Middelburg bestond vrijwel volledig uit leden van de Gereformeerde 
Gemeenten. De Gereformeerde Gemeente (GG) van Aagtekerke werd van 1915 tot 1925 gediend 
door ds. R. Kok, een van de weinige predikanten in het kerkverband die bereid en in staat waren 
oppositie te voeren tegen Kersten. Kok was erg gezien in Aagtekerke, hij had vermoedelijk grote 
invloed op de meningsvorming ter plaatse. Binnen de Walcherse Gereformeerde Gemeenten was 
Simon de Nood vanaf 1907 langdurig de informele leider van de Boone-gezinden, ook wel genoemd 
de Oud-Gereformeerden of Ledeboeriaansgezinden. De Nood zou een voorstander van het stemmen 
door vrouwen zijn geweest. Hij zou bezwaar hebben gehad tegen de weinig tolerante houding van 
Kersten in deze zaak.420 

Te Yerseke was Kersten predikant van 1912 tot 1926. Hij was consulent van Krabbendijke. In 
de GG te Krabbendijke bestond een onderstroom van oppositie tegen Kersten. Men dacht er sterk 
Ledeboeriaans en had nauwe banden met ds. L. Boone van Sint-Philipsland, ‘Flipland’. Voor iemand 
als de Ledeboeriaan Boone lag het niet zo scherp als voor Kersten. Zijn mening zou, volgens zeggen, 
zijn neergekomen op: ‘Als vrouwenkiesrecht dan niet hoort dan moeten alle vrouwen maar SGP 
stemmen, dan heeft deze een meerderheid en kan het afgeschaft worden.’  Boone was van 1890 tot 
1899 oefenaar te Krabbendijke geweest. Wellicht had zijn standpunt daar en in andere van origine 
Ledeboeriaanse gemeenten nog (enige) invloed. Hij was vanaf 1904 predikant te St. Philipsland. 

In het gedenkboek van de GG te Krabbendijke werd vermeld dat de kerkeraad van 
Krabbendijke lange tijd van mening verschilde met Kersten over de verkiezing van kerkeraadsleden. 
De zaak werd tot op het hoogste niveau uitgevochten. In 1926 legde de kerkeraad zich neer bij de 
uitspraak van de generale synode. In dezelfde tijd verzette de kerkeraad zich tegen het stichten van 
een eigen GG-school in het dorp. Het onderwijs op de School met de Bijbel vond men nog 
verantwoord, het schoolhoofd genoot hoge achting, én men vreesde dat achter de motieven van de 
nieuwe schoolvereniging te veel het 'eigen ik' schuilde. Dit was het type kritiek op Kersten van de zijde 
van Boone. Men stichtte in 1925 uiteindelijk toch een school.421 In een gemeente waar zo’n wind 
waaide, was men mogelijk ook niet zo volgzaam in een vergelijkbare kwestie als het stemmen door 
vrouwen. 

In onderstaande tabel staan de percentages van de niet-opgekomen stemgerechtigde kiezers 
(afgekort: n-o) en de door de SGP behaalde stemmen in de acht geselecteerde gemeenten, voorzover 
deze konden worden teruggevonden in gemeentearchieven en kranten (indien niet-aanwezig, 
afkorting: n-a).422 In de tabel staan de gegevens van de Tweede Kamerverkiezingen in 1918 en 1922 
en de gemeenteraadsverkiezingen in 1919 en 1923. In 1918 deed de SGP voor het eerst mee aan de 
verkiezingen, en in 1922 mochten voor het eerst de vrouwen gaan stemmen. 
  

                                                            
419 In 1907 verenigden gemeenten die behoorden tot twee groepen – de Ledeboerianen en de Kruisgezinden – 
zich tot het kerkgenootschap van de Gereformeerde Gemeenten, zie hoofdstuk I. 
420 E-mailbericht van dr. J.P. Zwemer, 20 juni 2007, die had gesproken met Simon de Nood jr., de kleinzoon van 
Simon de Nood sr. De Nood sr. woonde lange tijd te Buttinge in de gemeente Grijpskerke, kerkelijk ressorterend 
onder de GG van Middelburg. 
421 M.J. Goud en J.P. Sinke, Vergeet zijn grote daden niet, 100-101, 118-119. 
422 Goesche Courant 6 juli 1918, 20 en 24 mei 1919, 6 juli 1922, Middelburgsche Courant 4-15 juli 1919, 8 juli 
1922, 28 mei 1923, De Zeeuw 17 mei 1923. 
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 TK’18

% n-o
TK’18 
% SGP 

Raad’19
% n-o 

Raad’19
% SGP 

TK’22 
% n-o 

TK’22 
% SGP

Raad’23 
% n-o 

Raad’23
% SGP 

Aagtekerke 5,0 35,7 n-a 40,2 7,7 39,5 7,7423 34,2 
Meliskerke 2,0 40,2 3,3 33,1 15,0 42,0 21,5 38,3 
Middelburg 7,9 1,6 n-a 0424 10,4 1,7 16,9 2,16 
’s-Gravenpolder n-a 36,7 12,5 35,4 19,9 29,0 20,3 34,2 
Nisse 0,6 14,0 4,0 0425 13,1 10,4 8,8 13,6 
Krabbendijke 1,8 33,9 4,4 24,7 17,9 31,0 22,0 31,1 
Waarde n-a 34,1 7,0426 0427 23,4428 36,0 21,9 26,2 
Yerseke n-a 14,6 3,5 14,1 18,5429 22,0 n-a 16,9 
 
Deze tabel laat opmerkelijke uitkomsten zien. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1922 was het 
percentage van niet-opgekomen kiezers en ongeldige stemmen 12,2 voor geheel Zeeland, en het 
niet-opkomstpercentage vermoedelijk 10 à 11. Slechts één gemeente, Aagtekerke, lag onbetwist 
onder het provinciale gemiddelde, Middelburg zat er ongeveer op, en zes zaten er boven, meestal 
aanzienlijk. Vergelijking van de kolommen van 1918 en 1922 maken duidelijk dat de niet-opkomst in 
1922 tussen de diverse gemeenten veel sterker uiteenliep dan in 1918, wat in elk geval kan worden 
toegeschreven aan de variatie in opkomst van vrouwen. In verscheidene gemeenten steeg het niet-
opkomstpercentage in 1922 significant ten opzichte van 1918. In 1923 nam het niet-
opkomstpercentage voor zover de gegevens beschikbaar waren substantieel toe ten opzichte van 
1919. In het algemeen wordt de opkomst bij Raadsverkiezingen echter wel mede bepaald door lokale 
factoren, vooral welke lijsten er zijn en wie de kandidaten zijn, zodat het opkomstpercentage en het 
verkiezingsresultaat lastiger zijn te interpreteren dan bij Kamerverkiezingen. 

In Walcheren was het niet-opkomstpercentage relatief hoog voor Meliskerke. J. Kramer-
Vreugdenhil veronderstelde dat in Meliskerke meer dan de helft van de SGP-vrouwen niet stemde, 
terwijl dat in Aagtekerke juist wel zo was. De Aagtekerkse SGP-kiesvereniging was niet tegen (actief) 
vrouwenkiesrecht.430 In Zuid-Beveland lag het niet-opkomstpercentage na de invoering van 
vrouwenkiesrecht op een enkele uitzondering na ruim boven het Zeeuwse gemiddelde. De stijging van 
dit percentage was in al deze gemeenten zeer aanzienlijk, óók in Krabbendijke. Vermoedelijk is dit toe 
te schrijven aan het geestelijk klimaat van dit eiland en ter plaatse. Krabbendijke week niet af. De 
bevindelijk gereformeerden hadden een wereldmijdende instelling, meedoen aan verkiezingen en in 
de politiek pasten daar niet zo bij. 

In vier van de acht gemeenten won de SGP terrein bij de Kamerverkiezingen van 1922 ten 
opzichte van 1918, en in vier gemeenten verloor zij. Zij won 13,1 procent en verloor 16,1 procent, per 
saldo een verlies van drie procent, terwijl de partij landelijk een aanzienlijke winst boekte. Uit de 
beschikbare gegevens van de Raadsverkiezingen blijkt dat de SGP haar positie in 1923 eerder wist te 
verbeteren dan dat zij erop achteruit ging. De invloed van de invoering van vrouwenkiesrecht valt 
moeilijk te bepalen. 

In 1922 behaalde de SGP bij de Tweede Kamerverkiezingen één zetel, en in 1925 ging zij 
naar twee zetels. In de jaren 1929 en 1933 wist zij een derde zetel te bemachtigen, een restzetel, 
terwijl de Kamer toen 100 zetels telde. Bij de uitbreiding in 1956 naar 150 zetels ging de SGP opnieuw 
van twee naar drie zetels. De omvang van haar aanhang was groter dan het aantal stemmen deed 
vermoeden, doordat een – weliswaar afnemend – deel van de SGP-vrouwen niet ging stemmen. Een 
opvallend voorbeeld daarvan was Meliskerke. Vóór 1940 lag het niet-opkomstpercentage gemiddeld 
op 19,5. In 1946 daalde het naar 4,6. In deze gemeente werden in 1946 de SGP-vrouwen zelfs 
opgeroepen naar de stembus te gaan. ‘Zeg tegen je moeder, dat ze gaat stemmen, anders winnen die 
rooien teveel’, zei H. Jansen, hoofd van de Boaz-school en voorzitter van de SGP-kiesvereniging, 

                                                            
423 Niet-opgekomen kiezers plus ongeldige stemmen. Het percentage ongeldige stemmen varieerde bij 
verkiezingen tussen minder dan een half procent tot enkele procenten. 
424 Geen SGP-lijst. 
425 Geen SGP-lijst. 
426 In 1919 werden 216 stemmen uitgebracht, in 1923 364 stemmen van in totaal 466 stemgerechtigden. 
Vermoedelijk lag het niet-opkomstpercentage in 1919 tussen zes en acht procent. 
427 Geen SGP-lijst. 
428 Niet-opgekomen kiezers plus ongeldige stemmen. 
429 Niet-opgekomen kiezers plus ongeldige stemmen. 
430 J. Kramer-Vreugdenhil, Eilandbewoners, 53, 227. 
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tegen zijn leerlingen.431 In zijn biografie over Kersten erkende M. Golverdingen dat over de gang naar 
de stembus in de Gereformeerde Gemeenten van het begin af verschillend werd gedacht. Naar 
familieleden en oud-catechisanten hem hadden meegedeeld, hechtten predikanten als ds. W. den 
Hengst en ds. G. van Reenen aan dit punt weinig of geen waarde.432  
 

Niet alleen gemoedsbezwaar 
Dat vrouwen niet gingen stemmen, kwam niet uitsluitend voort uit hun geloofsovertuiging. Er waren 
ook andere motieven dan ‘gemoedsbezwaar’. Een illustratief voorbeeld hiervan bood Waarde. De 
gemeente Waarde verstrekte op 14 mei 1923 een opgave van niet-opgekomen kiezers bij de op 11 
april 1923 gehouden stemming voor de Provinciale Staten aan de ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie bij het Kantongerecht Goes te Middelburg. Een dergelijk overzicht verstuurde zij opnieuw op 
7 juli 1923 van de op 23 mei gehouden stemming voor de Raad. Op het eerste overzicht stonden 67 
namen, waarvan 63 vrouwen. Het waren dus vooral vrouwen die niet waren opgekomen. Op het 
tweede overzicht kwamen 56 vrouwen en 4 mannen voor, opnieuw bijna allemaal vrouwen die niet 
hadden gestemd. Wat waren de redenen om te verzuimen? Het eerste overzicht vermeldde 
‘gemoedsbezwaar’ (50x), ‘ongesteld’ (d.w.z., ziekte) (4x), ‘vrees’ (2x), ‘schoonmaak’ (2x), ‘niet 
voldoende haar plicht beseft’ (1x), ‘zich spiegelen aan andere vrouwen’ (1x) en diverse ongemakken 
zoals ‘zwerende voet’, ‘hoofdpijn’ of ‘reumatiek’ of omstandigheden zoals ‘te ver van stembureau 
verwijderd’. Een mannelijke kiezer gaf als reden ‘tegen stemplicht’. Op het tweede overzicht werden 
als redenen van verzuim genoemd ‘gemoedsbezwaar’ (44x), ‘tegen vrouwenkiesrecht’ (3x), ‘’s vaders 
wensch opgevolgd’(1x), ‘’s mans wensch opgevolgd’ (1x), ongesteldheid of andere lichamelijke 
ongemakken (4x), maar ook verzorging: ‘gebrek aan kinderverzorging’ (1x), ‘kind ongesteld’ (1x), 
‘ongesteldheid moeder’ (1x), en: ‘te verre afstand’ (1x). Een mannelijke kiezer gaf op: ‘uit logeeren’. 
Alleen van de gemeente Waarde waren in de archieven dergelijke overzichten aanwezig. Het betrof 
de tweede keer een voorgedrukt formulier dat kennelijk eerst was toegezonden. Het zeer grote 
aandeel van vrouwen onder de niet-opgekomen kiezers van Waarde is een aanwijzing dat het ook 
elders vooral vrouwen betrof, die gemoedsbezwaren hadden, of om een andere reden wegbleven.433 

Meer inzicht in de motieven van vrouwen om niet te stemmen bood het overzicht dat de 
Zeeuwse gemeente Wolphaartsdijk opstelde in 1922. Voor steeds één vrouw gold: 'geen vrijheid haar 
consciëntie', 'tegen Gods Woord, 1 Corinthe 14: 34, 35', 'uit religieuze beginselen' (had de actie tegen 
vrouwenkiesrecht mede ondertekend), 'dat ik dat voor mijn man laat en dat het niet op de roeping der 
vrouw legt', 'in strijd met Gods Woord en ook mijne Religie',  'omdat ik geloof dat de vrouw het niet 
mag doen'. Vier mannen hadden voor hun vrouw een antwoord ingezonden: 'dat ik niet mag geloven 
dat het een werk is voor een vrouw en het nergens in Gods Woord kan vinden, en wij moeten Gode 
meer gehoorzaam zijn dan mensen', '(…) aangezien zij als zwakste onder den man staat en als een 
hulp hem is gegeven, doch onder het recht des mans volgens Goddelijke uitspraak: “de man zal 
heerschappij over u hebben”, volgens Genesis 3:16, hetwelk de apostel Paulus 1 Cor. 14:34 de wet 
noemt voor de vrouw',  'als hoofd van (…) (naam vrouw, HP) dat zij geen reden heeft in te brengen, 
maar als hoofd van het gezin vind ik geen termen dat de vrouw moet kiezen',  '(…) dat wij in al onze 
omstandigheden waar wij in verkeeren geen termen kunnen vinden voor een vrouw om te stemmen'. 
Enige vrouwen hadden niet gestemd door onkunde. Twee vrouwen gaven aan dat ze niet wisten dat 
stemmen door vrouwen ook werkelijk verplicht was. ‘'t Zal niet geven', had een hoogbejaarde vrouw 

                                                            
431 J. Kramer-Vreugdenhil, Eilandbewoners, 227. 
432 M. Golverdingen, Ds. G.H. Kersten, 84, voetnoot 26. 
433 Hoge tot zeer hoge niet-opkomstpercentages kwamen vooral voor op Tholen: Scherpenisse in 1922 18,9 
procent (incl. ongeldige stemmen), in 1923 23,9 procent, Stavenisse in 1922 43,9 procent (incl. ongeldige 
stemmen), in 1923 48,9 procent, Sint-Annaland in 1922 18,0 procent (incl. ongeldige stemmen), in 1923 17,9 
procent, Sint-Maartensdijk in 1922 48,1 procent (incl. ongeldige stemmen), in 1923 20,7 procent, Tholen in 1923 
19,5 procent, Poortvliet in 1922 14,1 procent (incl. ongeldige stemmen), in 1923 29,0 procent. Ds. J. Fraanje van 
de Gereformeerde Gemeente te Barneveld riep zijn gemeente, dus ook de mannen, op niet te gaan stemmen. In 
het Sociaal-Democratisch Dagblad Voorwaarts van 8 juli 1922 stond het volgende artikeltje: ‘Dominé wekt tot 
niet-stemmen op! Ds. Fraanje, predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Barneveld, heeft zondag j.l. zijn 
hoorders op het hart gedrukt, toch vooral niet te gaan stemmen, aan welk voorschrift velen hebben voldaan. Aan 
enkele stembureaux kwamen wel vijftig personen hun oproepingskaart terugbrengen, met de boodschap, dat zij 
geen vrijheid hadden aan de stemming deel te nemen.’ Zie: W. Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 
1918-1948, 57, 76. 
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gedacht, volgens haar briefje. ‘Al zolang niet gestemd (…). Ze zou het een volgende keer dan maar 
doen’, schreef ze.434 
 

Vrouwen vervolgd 
Kersten verweet de ARP dat zij had meegewerkt aan de invoering van het vrouwenkiesrecht en de 
‘stemdwang’. In De Banier van 19 maart 1925 (jrg. 5, nr. 12) herplaatste hij een gedeelte van zijn rede 
in de Tweede Kamer op 21 november 1922, waarin hij deze partij had aangevallen wegens hun 
‘zwenking’ die een ‘verloochening van beginsel’ was: ‘Ik kan niet anders zien, of de antirevolutionaire 
partij heeft inzake kiesrecht het heilige princiep verloochend.’ Kersten kwam op de houding van de 
ARP terug omdat vrouwen die niet aan hun opkomstplicht voldeden, soms bij grote aantallen tegelijk 
werden beboet. Weigerden zij betaling van de boete, dan volgde plaatsvervangende hechtenis. In De 
Banier werd uiteraard aan deze als onrecht ervaren gang van zaken aandacht besteed. 

Op 1 juli 1925 hadden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsgevonden. Onder het 
kopje ‘Vrouwen-vervolging’ presenteerde Kersten in De Banier van 23 juli 1925 (jrg. 5, nr. 30) een 
voorbeeld van de brief die vrouwen die hadden geweigerd te stemmen, konden sturen aan de 
burgemeester als zij zich moesten verantwoorden voor hun verzuim: ‘Edelachtbare Heer! Ingevolge 
Uw Missive van den … Juli 1925 heeft ondergeteekende de eer U mee te deelen dat zij niet voldaan 
heeft aan den door de kieswet opgelegden stemplicht, omdat haar steeds is voorgehouden en zij 
overtuigd houdt, dat de door de wet opgelegden stemplicht in strijd is met de plaats die God in Zijn 
Woord de vrouw aanwijst. (…).’ Kersten voegde eraan toe: ‘En als de rechter u oproept, dan gaat ge 
heen en betuigt voor hem dat zelfde, dat het vrouwenkiesrecht in strijd is met Gods Woord en vrucht 
der revolutie. Lees dan dien rechter maar Spreuken 31 voor. Zoo ge desniettegenstaande wordt 
beboet, geve God u genade, schande en schade te dragen. Dan kan het nog goed zijn.’ 

Over de vervolging van vrouwen die niet naar het stembureau waren gekomen met hun 
oproepkaart, verscheen regelmatig een artikel in De Banier. Op 15 oktober 1925 (jrg. 5, nr. 43) 
besteedde Kersten aandacht aan Flakkee, op 29 oktober aan Tholen. Hij publiceerde onderstaand 
overzicht dat hem was toegezonden. 
 
 Schikking Veroordeling Boete betaald
Tholen 34 13 3 
Scherpenisse 33 4 4 
Poortvliet 8 3 2 
St. Maartensdijk 41 7 7 
St. Annaland 31 6 6 
Stavenisse 258 17 17 
St. Philipsland 1 2 2 
 
Kersten schreef dat een van de veroordeelde vrouwen uit Tholen drie dagen had doorgebracht in een 
cel van het huis van bewaring te Breda: ‘Wat had deze vrouw misdaan? Niets, Lezers! Deze vrouw 
had geweigerd te stemmen! (…) Wij worden als schurken behandeld. (…) Weet toch gij allen, die aan 
deze onderdrukkingen u schuldig maakt, dat God op Zijn tijd zal recht doen. De Heere make ons 
getrouw, volk van God (…).’ Bemoedigend schreef hij: ‘Ik hoop, de Heere geeft uitkomst; en zoo de 
gevangenis hun deel worden moet, Hij geve kracht naar ziel en lichaam en de smaad worde hun eere. 
Ons gebed zij met haar.’ 
 De SGP-leiding deed meer. Zo verdedigde de tweede man in de partij, ds. P. Zandt, vrouwen 
die voor het kantongerecht waren gedaagd. Boven een artikel in De Banier van 19 november 1925 
(jrg. 5, nr. 47) dat daarover ging, stond de kop: ‘Vrouwen voor den rechter’. Zandt had enkele vrouwen 
verdedigd. Hij vond het een heel droeve gebeurtenis dat men vrouwen, die ‘volgens hunne innerlijkste 
overtuiging naar de uitspraken van Gods Woord wenschen te leven voor het kantongerecht brengt’. 
Zijn cliënten werden ‘om des gewetenswille’ vervolgd. Het was ‘toch zeker diep treurig’ als men deze 
vrouwen in de gevangenis wierp of beboette. Moest het weer zo ver komen dat men zoals men eens 
in Oenkerk deed, een vrouw dwong haar rok uit te trekken en die verkocht opdat de boete betaald zou 
worden? Zandt wees op het onrechtvaardige van de aanklacht, want in veel grote steden werden de 
vrouwen ongemoeid gelaten. Het vonnis dat in dezelfde zitting werd uitgesproken, luidde vijftig cent 
boete of één dag hechtenis. Opmerkelijk was dat Zandt sprak van hun overtuiging, en niet van onze 
overtuiging. Hij nam dus enige afstand van het standpunt van deze vrouwen.  
                                                            
434 Inv. nr. 308 (Ingekomen stukken burgemeester, 1922) van het Archief van de Gemeente Wolphaartsdijk, het 
betrof de Tweede Kamerverkiezingen. Van de 58 vrouwen die niet waren opgekomen, hadden er 27 een 
gewetensbezwaar. De overigen waren ziek, onkundig, hadden een ziek kind, een zieke man, etc. 
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Op de Algemene Vergadering van 7 april 1926 stelde Zwijndrecht de vraag welke gedragslijn 
de vrouwen moesten volgen: op het stembureau de stemkaart inleveren en niet stemmen om 
zodoende gevrijwaard te zijn van straf, of niet opkomen omdat opkomen een erkenning van de 
stemplicht impliceerde. Bij de eerste mogelijkheid werd het protest gesmoord. Het Hoofdbestuur 
raadde dan ook het tweede aan. Al eerder (22 mei 1923) had het in een vergadering dit standpunt 
ingenomen: ‘Ons advies zij dat het wenselijk is dat de vrouw tehuis blijve.’ Het bezwaar tegen het 
voldoen aan de opkomstplicht was vooral dat de buitenwereld niet kon zien dat de vrouwen niet 
gestemd hadden. 

In de Tweede Kamer bleef Kersten zijn bezwaar onder de aandacht brengen. In een 
bespreking met de minister van Binnenlandse Zaken op 21 mei 1926 stelde hij drie onderwerpen aan 
de orde: de samenvoeging van gemeenten, de kiesplicht en de zomertijd. Hij nam steeds een 
conservatief standpunt in. Kersten schaarde zich aan de zijde van hen, die oog hadden voor ‘het 
historisch gewordene en dit wensten te handhaven, met andere woorden, hij was tegen vereniging 
van gemeenten. Hij was ook tegen de zomertijd, want daardoor leefde men met twee tijden, niet 
iedereen verzette immers de klok. Hij vroeg de minister ‘het zoo mogelijk daarheen te willen leiden, 
dat er een einde komt aan de tijdwisseling, opdat de rust in het land zal wederkeeren’. Het uitvoerigst 
sprak Kersten over de kiesplicht, in het bijzonder over de bezwaren tegen het opleggen daarvan aan 
de vrouwen en over de vervolgingen. Kersten wees op de ongelijkheid in rechtspraak en het gevoel 
van onrecht dat onnodig was gewekt. Hij wees de opkomstplicht af omdat deze verband hield met het 
uitoefenen van de, volgens hem tenminste, in de wet voorgeschreven stemplicht. Hij vroeg de minister 
‘of hij bereid is een oplossing te zoeken in de richting van vrijstelling van stemplicht, althans voor de 
vrouw’. De minister antwoordde dat het zijns inziens niet op de weg van het extra-parlementaire 
kabinet lag, deze kwestie ‘aan te roeren en dat te minder, nu onlangs een poging, om in den 
stemplicht verandering te brengen, mislukt is’.435 Kersten publiceerde zijn rede en de reactie daarop 
van de minister in De Banier van 27 mei 1926 (jrg. 6, nr. 21). Hij gaf als commentaar: ‘Zij die getrouw 
willen blijven weten dus waaraan zij toe zijn.’ De in het geweten bezwaarde vrouwen moesten weer op 
vervolging rekenen. In dit artikel in De Banier schreef Kersten overigens veel feller dan hij in de Kamer 
had gesproken: 
 

Het vrouwenkiesrecht, en den stemplicht in het algemeen, zijn (…) actueel. Nieuwe 
verkiezingen staan voor de deur. Moeten onze vrouwen weer vervolgd worden? (…) Het gaat 
hier om een beginsel, dat lijnrecht tegen de in Gods Woord geteekende roeping der vrouw in 
gaat. Het algemeene kiesrecht, en dat komt vooral in het vrouwenkiesrecht uit, is revolutionair, 
en wie zich niet op het standpunt der revolutie stellen kan, hebbe onverzwakt den strijd te 
voeren tegen de huidige kieswet-regeling. 

 
In de Tweede Kamer had één Kamerlid gereageerd op de rede van Kersten, namelijk de sociaal-
democraat J.H.A. Schaper. Hij had enige keren tegen stemplicht gestemd, want het ging hem aan het 
hart dat er vrouwen een boete moesten betalen en zelfs hechtenis ondergingen. Naar zijn mening lag 
de schuld echter bij de mannen die deze vrouwen opruiden en hen wijsmaakten dat hun geweten zich 
moest verzetten tegen een eenvoudig zich aanmelden of tegen het stemmen. Hij geloofde dat deze 
‘leeraren’ een beetje voorzichtiger moesten zijn en juist het inzicht van deze vrouwen moesten 
verhelderen. 

In De Banier van 31 maart 1927 (jrg. 7, nr. 13) kwam Kersten nog een keer terug op de 
gevolgen van de stemplicht. Hij schreef: ‘(…) te hopen is, dat onze vrouwen bij honderd- en 
duizendtallen den moed zullen hebben staande te blijven bij het beginsel der Schriften. Kome wat er 
dan wil. Het gaat ons om een heilig recht; om het recht der vrouw; om het recht der vrijheid; het recht 
der consciëntie-vrijheid (gewetensvrijheid, HP). Tot geen enkelen prijs mogen wij dat recht afstaan.’ 
Heel opmerkelijk was dat hij zich op liberale beginselen beriep. Vrijheid was een van de beginselen 
geweest van de Franse Revolutie.   

Het was ‘in droevig’, de veroordeling van vrouwen die niet waren opgekomen. Dat schreef het 
hoofdbestuurslid ds. J. Barth naar aanleiding van de uitspraak van de kantonrechter te Kampen in De 
Banier van 28 juli 1927 (jrg. 7, no. 30). Er waren 163 vrouwelijke kiezers veroordeeld. De straf was 
vijftig cent boete of één dag hechtenis voor hen die naar de rechtszaal waren gekomen, en de niet 
verschenen beklaagde vrouwen werden gestraft met één gulden of één dag hechtenis. Barth was 
verontwaardigd: ‘Rechtsgedingen, boete en gevangenis tegen de vrouw, de huisvrouw, de moeders, 
wier zorgen zoo groot zijn, wier roeping zoo heilig is in de verzorging van haar huis, in de bevordering 
van huiselijk geluk, in de opvoeding van haar kinderen, in de besteding van al haar tijd en de 
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beoefening van al hare krachten in de cel, in de woning, van waaruit kerk, staat en maatschappij 
moeten worden opgebouwd.’ Nog een keer in De Banier van 7 februari 1929 (jrg. 9, nr. 6) wees 
Kersten op het standpunt dat de SGP steeds had ingenomen en in de Tweede Kamer had verwoord: 
‘De stemdwang moet verdwijnen!’ Het verzet van zijn partij was gebleven: ‘Men kan wetten maken, die 
lijnrecht tegen Gods ordinantiën ingaan, doch er is een deeltje in het Nederlandsche volk, dat 
weigeren zal er voor te buigen. (…) De vrouwen, die Gods Woord liefhebben en daarom niet 
stemmen, hopen staande te blijven.’ 

Het officiële standpunt van de partij leverde vrouwen uit haar achterban gewetensproblemen 
op. De Bijbel verbood vrouwen te stemmen, maar ditzelfde boek gebood de overheid te gehoorzamen. 
Voor de staatkundig gereformeerden was de overheid een goddelijke instelling zoals de apostel 
Paulus schreef in Romeinen 13:1-2. De overheid werd gezien als gefundeerd in Gods 
scheppingsorde. Wat woog zwaarder: dat de vrouwen niet gingen stemmen, omdat het 
vrouwenkiesrecht indruiste tegen de bijbelse principes, of zich, eveneens op grond van de Bijbel, 
gehoorzaam onderwierpen aan het gezag van de overheid en wél stemden? De Bijbel leerde dat men 
God meer gehoorzaam moest zijn dan de mens (Handelingen 5:29). Toch wees de partijleiding daar 
niet op, zij ageerde vooral tegen het vrouwenkiesrecht. Het dilemma werd voor een groeiend deel van 
de achterban overstegen door het inzicht dat het stemmen door vrouwen niet tegen Gods gebod 
inging.436 
 

Vrouwenkiesrecht in de praktijk aanvaard 
Nadat op 5 juli 1922 de Tweede Kamerverkiezingen hadden plaatsgevonden, weersprak Kersten in 
De Banier van augustus 1922 (jrg. 2, nr. 8) het bericht dat hij vrouwen de vrijheid zou hebben gegeven 
te stemmen. Kersten had ’s zondags in de preek de vrouwen duidelijk vermaand naar het Woord Gods 
te handelen, dat de vrouw een andere plaats wijst dan aan de stembus. Hij had dat steeds overal 
gedaan: ‘Nimmer gaf ik, of iemand namens mij, een wenk dat vrouwen zouden gaan stemmen.’ Dat 
vrouwen die ‘tot onze mensen’ behoorden, op de SGP hadden gestemd, erkende hij in het 
daaropvolgende nummer, maar hij pleitte de partijleiding vrij. Zelfs al stemden vele vrouwen, het 
Hoofdbestuur was geen verwijt te maken. Trouw aan het besluit van de Algemene Vergadering had 
het niet anders dan tegen vrouwenkiesrecht gestreden en het stemmen van de vrouw ontraden 
‘getuige de artikelen in De Banier’. Toch mocht niet worden verzwegen, dat niet in het Hoofdbestuur, 
maar in de partij zelf enkelen waren, die, hoewel zij het vrouwenkiesrecht principieel geheel 
veroordeelden, ditmaal om ‘de vreze’ voor de linkse groepen er gebruik van hadden willen maken, in 
de hoop dan van het vrouwenkiesrecht voor goed af te zijn. Kersten verwierp deze benadering die 
bekend was van de ARP: ‘Hoe zullen ze teleurgesteld worden! ’t Zij hun tot leering: alleen van stoere 
handhaving der principen is heil te wachten; om geen utiliteitsredenen mogen wij wijken van het 
beginsel.’ Maar ook de AR-pers had de vrouwen bewogen te gaan stemmen. En er was nog een 
reden. Het was de invloed geweest van vrouwen ‘op wie anderen hoog zagen vanwege de vreeze 
Gods in haar, en die geloofden te moeten gaan [stemmen]’. Met andere woorden, deze vrouwen 
hadden uit geloofsovertuiging gestemd, en andere vrouwen hadden hun voorbeeld gevolgd. Kersten 
veroordeelde deze gelovige vrouwen niet rechtstreeks. Hij had er hoge waardering voor als God het 
belang van het land op het hart van zijn kinderen bond, maar grote voorzichtigheid moest worden 
betracht bij het maken van gevolgtrekkingen. Kersten: ‘De blijmoedigheid, die ’t hart dezer 
godvruchtigen vervulde, na smeekende worstelen, heeft haar ter stembus doen gaan. Ik kan niet 
anders zien, dan dat zij een verkeerden weg bewandelden en de uitkomst geloovig aan God hadden 
moeten overgeven.’ Wat de overtuiging was geweest van de vrouwen om te gaan stemmen, dat 
besprak hij niet. Zijn woorden drukten een zekere ambivalentie uit: het waren gelovige vrouwen die 
niet gelovig hadden gehandeld.  

Op 10 november 1922 sprak de parlementariër Kersten zijn eerste rede uit in de Tweede 
Kamer bij de algemene beschouwingen over de staatsbegroting 1923. Hij begon met zich opmerkelijk 
positief uit te laten over het stemmen door vrouwen bij de laatste verkiezingen: ‘Dat zoovele vrouwen, 
soms tegen haar overtuiging in, stemden en rechtsch stemden, en aan de linkerzijde een nederlaag 
bezorgden, als niemand had durven denken, is m.i. mede een bewijs, dat de oude godsdienstige 
geest nog in ons volk leeft (…).’ Positief sprak Kersten dus over het stemmen door vrouwen omdat er 
zoveel rechts hadden gestemd. Dat was juist ook de reden waarom de leiding van de ARP de 
vrouwen had opgeroepen te stemmen. Kersten vermeldde dit niet. In deze rede profileerde hij de SGP 
als een partij die bestaansrecht had naast de ARP. Hij erkende dat zijn partij grotendeels was 
gevormd uit mensen die zo zij al niet tot de ARP behoorden dichtbij deze partij stonden. Als reden om 
een nieuwe partij op te richten wees Kersten in het bijzonder op wat hij noemde ‘het bondgenootschap 
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met Rome’. Daarbij doelde hij op de samenwerking van de antirevolutionairen met de rooms-
katholieken in de politiek. Het vertrouwen in de ARP was meer recent niet versterkt door haar ‘zwakke 
houding, aangenomen bij de huidige Kieswet, met vrouwenkiesrecht’.  

De SGP daarentegen kwam op voor de calvinistische, antirevolutionaire beginselen: ‘Het staat 
vast, zoo wij als rechte Calvinisten niet stoer en strak onze beginselen durven handhaven, koste wat 
het kost, gewis, wij zullen, met den stroom des tijds medegevoerd, aanlanden waar wij juist niet zijn 
willen. Of moet het politiek optreden ons niet anders zijn dan 40 of 50 jaren bij de revolutionnairen 
achteraan komen? Is het verschil tusschen Christelijke en revolutionnaire partijen alleen gradueel? 
Doch neen, zoo is het niet!’ Kersten wees met een beroep op soevereiniteit in eigen kring elke vorm 
van dwang af: ‘vaccinedwang, leerdwang, verzekeringsdwang, stemdwang, dwang, gelegd op den 
arbeid in 8-urigen arbeidsdag, en wat al meer’. Hij zag daarin het beginsel van staatssocialisme.437  
 Opnieuw in het kader van de algemene beschouwingen voerde Kersten het woord op 21 
november. Hij zei dat hij zich de vorige keer ‘niet al te onvoorzichtig’ had trachten uit te drukken. Deze 
houding liet hij varen in zijn tweede rede. Kersten betoogde dat de SGP het vrouwenkiesrecht moest 
veroordelen omdat het Woord van God de vrouw een andere plaats wees en het een vrucht was van 
een revolutionair staatsbegrip. Daarom had hij de vrouw nimmer kunnen aanraden te gaan stemmen. 
Hij betreurde ‘de zwenking, die in dezen de antirevolutionaire partij nam. Voor mij is die zwenking 
verloochening van beginsel’. Hij verweet de ARP ‘beginselverzaking’ met betrekking tot het kiesrecht. 
Naar zijn mening had de revolutie over deze partij gezegevierd.438 

De houding van de partijleider tegenover de stemmende vrouwen had iets ambivalents. Hij 
accepteerde de vrouwenstemmen en verwierf mede daardoor in 1922 een kamerzetel. Dat ontging de 
partij niet. Op de Algemene Vergadering van 5 april 1923 stelden afgevaardigden van de 
kiesvereniging te Vlissingen de vraag of op bijbelse gronden het vrouwenkiesrecht wel kon worden 
veroordeeld. Kersten volstond met een verwijzing naar zijn artikelen in De Banier. Dit antwoord 
bevredigde de afgevaardigden niet, want de notulen vermeldden: ‘Vlissingen werpt den Voorz. voor de 
voeten, dat hij er met de vrouwen ingekomen is.’ Zij doelden daarmee op zijn Tweede Kamerzetel. 
Daar wilde Kersten niet op reageren en de vergadering nam er genoegen mee.439 Natuurlijk viel 
Kerstens houding ook buiten de partij op. Zo protesteerde in de verkiezingstijd van 1923 een 
‘vrouwelijke stemgerechtigde’, een christenvrouw, te Waarde tegen de SGP-voorman in een regionale 
krant met een ingezonden stuk (De Zeeuw, 22 mei 1923): 
 

Iedereen weet, dat ds Kersten tegenwoordig de vrouwen der Staatkundig-Gereformeerden 
afraadt te gaan stemmen, als zijnde dit in strijd met Gods Woord. Afgezien van het feit, dat op 
zoo’n manier vele kunstmatige gemoedsbezwaarden worden gekweekt, is het niet minder 
waar, dat het volgen van deze raadgeving voor de rechtsche partijen in sommige plaatsen een 
strop wordt. Voornamelijk in die plaatsen waar vele Staatkundig-Gereformeerden zijn, en waar 
de kiesdeeler op zoo’n manier wordt gedrukt ten bate van links en der vrije candidaten. Nu 
zou ik dezen vrouwen den volgenden raad willen geven: zoolang ds Kersten zich op zijn 
gemak gevoelt op een plaats waaraan hij mede door de vrouwen geholpen is (dus volgens 
hem op zonde is gegrond), zoo komt gij dan deze week vrij ter stembus en brengt uw stem uit 
op de rechtsche candidaten. 

 
Een ‘afgezaagd liedje’ van AR-zijde, vond Kersten haar constatering dat ook vrouwen staatkundig 
gereformeerd hadden gestemd (De Banier, 5 februari 1925, jrg. 5, nr. 6). Hij benadrukte het 
onderscheid met de ARP. Die partij had het beginsel verloochend, de SGP daarentegen had 
onvermoeid tegen vrouwenkiesrecht geprotesteerd. Het Hoofdbestuur had het advies gegeven: 
‘vrouwen blijft thuis’. De AR had voorgerekend dat zonder vrouwenstemmen de SGP geen Tweede 
Kamer-zetel zou hebben bemachtigd bij de verkiezingen van 1925. Kersten: ‘Wat een berekening!’ Hij 
verweet de AR-leiders dat zij de vrouwen niet hadden gemaand niet te stemmen. ‘Dat durven zij niet.’ 
Zij veroordeelden het principieel niet: ‘Maar gebruiken willen zij ‘t. Het advies bij de AR luidde: 
“vrouwen stemt!”, bij de SGP: “vrouwen blijft thuis!”’ Kersten: ‘Is er geen verschil?’440 Inderdaad, er 
was verschil, maar ook overeenkomst: vrouwen stemden. Enkele nummers later (16 april 1925, jrg. 5, 
nr. 16) verweerde hij zich opnieuw tegen de bewering dat de SGP zich van de stem van de vrouw 
bediende:  
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Steeds is van uit het Hoofdbestuur kloek en zonder eenige bemanteling, voor ieder duidelijk 
geadviseerd: Vrouwen niet stemmen! Draagt de boete dan, liever dan dat ge den nek buigt 
onder dit goddeloos, revolutionair kiesrecht. En als nu toch vrouwen stemmen, zie dan ligt de 
verantwoordelijkheid niet voor ons, doch voor haar zelf.441 

 
Was het machteloosheid of opportunisme dat Kersten zich op deze wijze uitte, of was het misschien 
een mengeling van beide? De ARP maakte het hem in elk geval lastig. In De Banier van 28 mei 1925 
(jrg. 5, nr. 22) stond een brief van de christelijke gereformeerde predikant J. Jongeleen, die een 
aanhanger van de AR was. Deze schreef dat de vrouwen van de staatkundig gereformeerden ‘niets 
minder druk [hadden]  gestemd dan de A.R. vrouwen in dezelfde streken’. Waaraan hij richting 
Kersten toevoegde: ‘Zoolang u dit niet tegenspreekt, meende ik dit als waarheid te moeten 
beschouwen.’ Kersten ging er niet op in. Wel herhaalde hij met een variatie zijn bekende standpunt: 
‘Wij moeten, indien de eeuwige beginselen van Gods Woord ons lief zijn, het [vrouwenkiesrecht] 
onvoorwaardelijk verwerpen! (…) De St. Ger. Partij heeft tot den laatsten dag der stemmingen den 
vorigen keer het alom volgehouden: Vrouwen, stemt niet!’ Kersten bleef te maken krijgen met 
verwijten van AR-zijde, waartegen hij zich bleef verweren in De Banier. De tweede keer dat hij dit 
deed, was tegen zijn plaatselijke collega, de gereformeerde ds. Meijer, in De Banier van 9 juli 1925 
(jrg. 5, nr. 28). Volgens Meijer had Kersten in 1922 een vrouw geholpen bij het stemmen. Kersten 
ontkende dit, hij had haar vermaand niet te stemmen. Zijn collega had ook beweerd dat veel vrouwen 
hadden gestemd in Yerseke. Kersten: ‘Dit feit spreek ik niet tegen, maar ook vele vrouwen zijn thuis 
gebleven. (…) feit is, dat het deelnemen der vrouwen aan de stemming is geschied in weerwil van 
mijn woord (…).’ 
 

Verweer van de partijleiding 
Vooral de antirevolutionaire pers verweet de staatkundig gereformeerden dat vrouwen uit de eigen 
achterban gingen stemmen. Kersten (jrg. 6, nr. 46) legde echter in De Banier van 18 november 1926 
de schuld bij diezelfde pers, die zijn vrouwen had beïnvloed, en ging er vanuit dat eenderde van de 
SGP-vrouwen nog had gestemd: 
 

Het zij nog eens klaar gezegd: Wij zeggen: vrouwen stemt niet. Aanvaard te dezen ook de 
revolutie niet. Al zou uw doel goed zijn, het middel deugt niet. De Partij gaat vrij uit. Is niet 
verantwoordelijk van wat vrouwen (niet-partijleden) gelieven te doen. Wij maken geen 
vrijmoedig gebruik van het stembiljet der vrouw (…). De invloed der pers is groot. Dat ziet ge 
nu al weer. Nog ruim 1/3 gedeelte der vrouwen in onze kringen schijnt te zijn gaan stemmen. 
Dat is haar voorgepreekt door de A.R. pers. (…) Wij willen onze kringen niet wit wassen van 
het feit, dat er nog vele vrouwen hebben gestemd. (…) Maar een niet belangrijk (Kersten 
bedoelde: onbelangrijk, HP) deel der schuld komt op rekening der A.R. pers, welke niet alleen 
stelselmatig de vrouwen bewerkt heeft om toch maar over die bezwaren heen te stappen, 
maar ook door de wijze van bestrijding der S.G.P. sommige vrouwen tot een gloeiende 
verontwaardiging bracht, wat ze deed grijpen naar een verkeerd middel. 

 
Met het herhaald gebruik van het woordje ‘nog’ wekte Kersten de indruk dat hij verwachtte dat in de 
toekomst minder vrouwen uit de achterban zouden gaan stemmen. Twee maanden later (De Banier, 
13 januari 1927, jrg. 7, nr. 2) verweerde Kersten zich opnieuw. Hij verdedigde zich tegen 
berekeningen van AR-zijde over het percentage stemmende vrouwen. Kersten:  
 

Wij dachten, dat, zoolang er geen vrouwen tot de partij behoorden en wij de vrouwen niet 
opwekten tot stemmen door ons helemaal geen gebruik van het stembiljet der vrouw werd 
gemaakt.  

 
Op deze manier maakte hij zich er wel gemakkelijk vanaf. 

Vele malen schreef Kersten in De Banier dat hij het kiesrecht voor de vrouw afkeurde als in 
strijd met de Bijbel. Hij schreef een serie artikelen in de perioden 1922-1925 en een tweede serie in 
1927-1930. Daarin zat veel herhaling. In De Banier van 2 juni 1927 (jrg. 7, nr. 22)  drukte hij één zin 
vet af: ‘De vrouw komt noch in de kerk, noch in politiek het stemrecht toe.’ Kersten gaf nog eens zijn 
theologische visie en beriep zich op bekende teksten: 1 Kor. 11:1-16 en 14:34, Gen. 3:16, 1 Petrus 
3:1-6 en verzen uit de Brief aan Efeze. Zijn commentaar was:  
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Paulus ziet in het spreken in het openbaar een daad van gezag, die men uitoefent met 
betrekking tot de vergadering die toehoort. En daar de positie van gezag tegenover den man 
strijdig is met die der gehoorzaamheid, welke de vrouw voor de tegenwoordige bedeeling is 
opgelegd, daar maakt hij daaruit dit besluit op, dat het in het openbaar spreken van de vrouw 
in strijd is met de positie, die haar gegeven is door den wille Gods, uitgedrukt in de Wet. Hoe 
geweldig zou Paulus zich dan hebben verzet tegen het publiek optreden der Christelijke vrouw 
gelijk thans het kiesrecht haar oplegt. Het vrouwenkiesrecht strijdt tegen de ordinantie Gods 
geldende de vrouw; en is daarom verwerpelijk!  

 
Kersten verbond zonder enige aarzeling teksten die betrekking hadden op de christelijke gemeente 
met het optreden van de vrouw in de politiek. De man/vrouwverhouding lichtte hij toe in De Banier van 
9 juni 1927 (jrg. 7, nr. 23). Hij sloot af met:  
 

Doch hoe hoog de vrouw ook zij te achten, vergeten mogen wij nooit, dat zij alleen groot is op 
de haar van God gegeven plaats. En die plaats is geteekend niet boven; niet gelijk met, maar 
onder den man. Hij zal over haar heerschappij hebben. Alles wat tegen dit woord ingaat heeft 
de vrouw te verwerpen, als harer onwaardig; wijl hoe het ook anders schijnt, het haar omlaag 
haalt in stee van verhoogt. Doch dan staat de vrouw ook te hoog om mede te loopen in de 
politieke loopbaan; te hoog om ter stembus op te gaan met haar man; naast hem; tegenover 
hem. Zij heeft andere roeping. 

 
De plaats van de vrouw zag Kersten onder de man, die plaats was te hoog om het kiesrecht uit te 
oefenen en politiek actief te zijn. In zijn volgende artikel (16 juni 1927, jrg. 7, nr. 24) kwam hij nog eens 
terug op Spreuken 31:10-31:  
 

O, die droeve moderne tijd! (…) Het moet terug naar de beginselen van Gods Woord; het 
verkeerde spoor dient geheel verlaten; de vrouw moet vrouw worden weer in het gezin; zich 
zelf, haar leven schenken aan haar man en kinderen; prijsgeven haar zucht tot vermaak en 
uitgaan; in één woord, haar leven buitenshuis. Maar dan ook behoort zij niet in 
Gemeenteraden en Staten-Provinciaal of Generaal; dan kome zij niet op kiesvereenigingen, 
om gevormd te worden voor het politieke leven; dan is haar plaats niet aan de stembus. 

 
Kersten beriep zich op de ‘deugdzame huisvrouw’ van Spreuken 31 om elke activiteit buiten het gezin 
af te keuren. Vanuit het Hoofdbestuur werd hij in zijn visie gesteund. 

Het hoofdbestuurslid ds. Barth schreef in 1924-1925 dertig artikelen met als thema ‘Het 
calvinistisch beginsel’, waarin hij herhaaldelijk het kiesrecht voor de vrouw in absolute bewoordingen 
verwierp. Calvijn stond de heiligheid van het huwelijk als door God verordend en ingesteld voor ogen. 
Het gaf aan de vrouw haar eigen plaats. De schoonheid van de vrouw bestond uit onderworpenheid 
en zedigheid:  
 

Niets is er dat de vrouwen meer betaamt dan een zachtmoedigen en stillen geest. Gelukkig is 
de vrouw, wier bekleedsel is de zedigheid, die niet hier en daar langs de straat zwiert, maar 
het huis bewaart, uit liefde welke zij voor haren man en kinderen heeft.  

 
Calvijn wees de vrouw haar eigen plaats aan, door God haar gesteld (De Banier, jrg. 5, nr. 8, 19 
februari 1925, artikel nr. XXIX).  

Vervolgens produceerde het hoofdbestuurslid ir. C.N. van Dis in 1926-1927 een serie van 
zeven artikelen waarin hij de ARP aanviel, die aan halfslachtigheid leed, en waarin hij het blazoen van 
de SGP oppoetste. Van Dis (De Banier, 12 augustus 1926, jrg. 6, nr. 32) maakte korte metten met de 
houding van de ARP: 
 

De vrouw moet dus gaan stemmen om het vrouwenkiesrecht te bestrijden! Wij zien hier dus 
het V.K. (vrouwenkiesrecht, HP) dat eerst met het A.-R. beginsel overeenkomstig artikel 11 in 
strijd was, daarna in 1917-1919 practisch in de ‘neutrale zône’ kwam, thans door de 
‘kentering’ gehuldigd als toepassing van het A.-R. beginsel! De gewone gang van zaken dus 
als bij vroeger uitgekraamde beginselen o.a. de verzekeringsdwang. 

 
Zijn partij stelde het beginsel boven het getal, aldus Van Dis.  

Toch wilde Kersten niet dat de partij formeel de vrouwen verbood te gaan stemmen. Op de 
Algemene Vergadering van 24 april 1930 stelde de kiesvereniging te Giessendam voor in het 
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beginselprogram op te nemen dat de gang van de vrouw naar de stembus in strijd was met de roeping 
van de vrouw. In het verslag stond dat de vergadering, hoewel zij ‘met beslistheid’ afkeurde dat de 
vrouw zich aan de stembus zou vertonen, ‘eenparig’ oordeelde dat in een program slechts de grote 
lijnen moesten worden aangegeven. Een aanvulling van het beginselprogram achtte zij overbodig. 
Had de vergadering het voorstel aangenomen, dan had dit ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor 
het aantal zetels dat de SGP in de politiek had. 
 

Geen uitspraak 
Tijdens de Algemene Vergadering van de SGP van 21 april 1927 deed zich een opmerkelijk incident 
voor, dat een aanleiding vormde voor de AR-gezinde De Rotterdammer om de SGP aan te vallen, en 
waar de eveneens AR-gezinde De Waarheidsvriend op inhaakte. Het incident illustreerde de 
verdeeldheid binnen de partij en de ambivalentie van Kersten. Hij wilde namelijk op de 
partijvergadering geen antwoord geven op een vraag van een van de afgevaardigden, die betrekking 
had op het stemrecht van de vrouw. In De Banier verdedigde hij zijn optreden.  

De Rotterdammer deed op 23 april 1927 verslag van de partijvergadering. Een van de 
afgevaardigden van de plaatselijke kiesverenigingen, W. Timmerman uit Krabbendijke, had de vraag 
gesteld of een kandidaat die vrouwen opwekte te stemmen gehandhaafd kon blijven. Dit had 
voetgetrappel en applaus opgeleverd. Kersten had ‘neen’ geschud met zijn hoofd, waarop hij de 
hamer had neergegooid en had gezegd verder van het woord af te zien. Timmerman, niet uit het veld 
geslagen, was opnieuw begonnen zijn vraag toe te lichten. Hierop was Kersten weer opgestaan en 
had gezegd dat hij ervoor bedankte in Krabbendijke de boel in het honderd te jagen en mensen die al 
jaren in de gemeenteraad zaten eruit te werken. Weer had Timmerman zijn vraag toegelicht. Dit was 
gepaard gegaan met geroep: ‘vrees voor stemmenverlies’, anderen riepen: ‘’t moet maar eens gezegd 
worden’ en ‘bij ons is het ook zo’. Kersten had geweigerd antwoord te geven en had gezegd dat men 
in Krabbendijke beter deed die dingen broederlijk met elkaar te bespreken, elkaar te vermanen en er 
niet mee op de vergadering te komen. Het verslag van de partijvergadering in De Banier van 5 mei 
1927 (jrg. 7, nr. 18) was soberder. Het vermeldde dat de afgevaardigde van Krabbendijke, W. 
Timmerman, een uitspraak van de vergadering wilde over de vraag of iemand die het 
vrouwenkiesrecht voorstond, als kandidaat kon worden gehandhaafd. Kersten merkte op dat deze 
zaak niet aan de orde was en wenste het punt daarom niet in bespreking te brengen. Niettemin wilde 
Timmerman dit toch, omdat de vorige vragensteller ook een beginselkwestie naar voren had gebracht, 
waarop Kersten wel had geantwoord. De voorzitter gaf zijn afkeuring zichtbaar te kennen. Men moest 
begrijpen dat het op de Algemene Vergadering niet de plaats was over bepaalde personen te 
oordelen. Men moest niet proberen in de vergadering een veroordelende uitspraak uit te lokken. 

In De Banier van 28 april 1927 (jrg. 7, nr. 17) besprak Kersten het meningsverschil tussen 
hem en de afgevaardigde van Krabbendijke. De Rotterdammer had beweerd dat de SGP te 
Krabbendijke ‘een raadszetel hoopt te behouden door de vrouw aan te sporen aan de stemming deel 
te nemen’. Kersten verweerde zich tegen deze ‘smaad’. Timmerman had van de vergadering een 
uitspraak verlangd, die hij haar niet had willen laten doen. Kersten nam de ingezonden brief van 
Timmerman op, geschreven naar aanleiding van het artikel in De Rotterdammer. Daarin stelde 
Timmerman, in tegenstelling tot wat De Rotterdammer meende, dat zijn vraag ‘in geenerlei verband 
[stond] met den toestand te Krabbendijke en ook niet met de mogelijkheid dat de SGP hier of daar een 
raadszetel [zou] verliezen’. In het nummer van 12 mei 1927 (jrg. 7, nr. 19) kwam Kersten terug op de 
kwestie: ‘Niet minder dan ooit te voren heeft ook de jongste Algemeene Vergadering der S.G.P zich 
tegen vrouwenkiesrecht uitgesproken. De kwestie liep in het geheel niet over het kiesrecht. (…) Wel 
leidde een bepaald geval tot de niet ter plaatse zijnde bespreking van Krabbendijkes afgevaardigde. 
En dat geval moest ter plaatse onderzocht. (…) Onwaar is de A.R. pers als het de wereld opdringen 
wil, dat de S.G.P gelijk de A.R.P. het vrouwenkiesrecht aanvaard heeft.’ 

De Waarheidsvriend van 13 mei 1927 (jrg. 18, nr. 24) schreef over de vraag die Kersten had 
gekregen en dat hij geen uitspraak had willen doen. Het commentaar was: ‘En zoo is feitelijk niet 
geprotesteerd tegen het vrouwenkiesrecht, ook niet tegen het opjagen van de vrouwen naar de 
stembus.’ De SGP was opgericht omdat de ARP, ‘hoewel in principe tegen vrouwenkiesrecht, in de 
practische politiek toch met het vrouwenkiesrecht is mee gegaan’. De SGP zou tegen het 
vrouwenkiesrecht optreden, maar dat had ze niet gedaan. Kersten had beter bij de ARP kunnen 
blijven dan een eigen partij op te richten. 

Opmerkelijk aan het voorval was dat de partijvoorzitter niet was ingegaan op de vraag van de 
afgevaardigde. Timmerman had niet gezegd dat de kwestie in Krabbendijke speelde. De reactie van 
Kersten impliceerde dat hij een plaatselijke kiesvereniging de ruimte bood vrouwen op te wekken te 
gaan stemmen in strijd met het beginselprogram. Hij bleek niet bereid aan het beginsel een 
consequentie te verbinden. Een vraag is waarom Timmerman zo aanhield bij Kersten om de 
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vergadering een uitspraak te laten doen. Wellicht had hij de ambivalentie van Kersten willen aantonen. 
Dat was in elk geval gebeurd.  
 

Het afwijkende standpunt van Zandt 
Wie het in het hoofdbestuur niet met Kersten eens was, was ds. P. Zandt. Hij was predikant in de 
Nederlandse Hervormde Kerk en was in 1923 op verzoek van Kersten lid van het partijbestuur 
geworden. In 1925 kwam hij in de Tweede Kamer naast de partijvoorzitter. Hij deelde het 
partijstandpunt niet, en was geen tegenstander van het actief kiesrecht voor de vrouw. Dat kon ook 
moeilijk anders, want zijn eigen vrouw ging stemmen.442 In het openbaar heeft Zandt nooit van een 
meningsverschil met Kersten willen weten. Na zijn overlijden schreef hij in De Banier van 16 
september 1948 een ‘In memoriam ds. G.H. Kersten’:  
 

Jaren, waarin, gelijk de overledene zelf ook menigmaal tijdens zijn leven verklaard heeft, zich 
nimmer enig verschil heeft geopenbaard. Eén en dezelfde zaak stond ons daarbij voor de 
ogen, namelijk: de belangen van dat volksdeel, dat op staatkundig terrein de beginselen der 
vaderen deelde en het land daarmee overeenkomstig bestuurd wilde zien.443  

 
Rond het standpunt van Zandt deden zich incidenten voor. Op 10 mei 1927 plaatste De Rotterdammer 
een ingezonden stuk (gedateerd 9 mei 1927) van H. Smit, evenals Zandt woonachtig in Delft: ‘het 
vrouwenkiesrecht en de SGP’. Hij ging in op twee verkiezingen, niet alleen een politieke maar ook een 
kerkelijke. Bij de verkiezing in november-december 1926 van ouderlingen voor de hervormde 
gemeente van Delft, waaraan de leden mochten deelnemen, waren de vrouwen tot stemmen 
aangespoord, in naam van Zandt. Bij de recente Statenverkiezingen waren opnieuw vrouwen 
opgewekt te stemmen. Zandt reageerde onmiddellijk met een ingezonden brief (gedateerd 11 mei 
1927) in De Rotterdammer van 13 mei 1927: 
 

Veroorloof mij naar aanleiding van het ingezonden stuk van de heer Smit ‘Het 
vrouwenkiesrecht en de SGP’ in uw blad het volgende te verklaren: 
dat ik nimmer een vrouw heb aangespoord ter stembus te gaan; 
dat de officiële propagandisten van de afdeling der SGP te Delft mij heden na gedaan 
onderzoek nadrukkelijk verklaard hebben dat zij bij de Statenverkiezing geen enkele vrouw 
aangespoord hebben om te stemmen (…). 

 
Smit had klaarblijkelijk een gevoelig punt geraakt. 

Zandt volgde na de Tweede Wereldoorlog Kersten op als partijvoorzitter. Hij schreef in De 
Banier van 10 mei 1946 (jrg. 24, nr. 41) onder het opschrift: ‘Den stembusstrijd tegemoet’ dat de partij 
een zware strijd te wachten stond. Zeer velen in het land moesten niets hebben van de aloude 
belijdenis van artikel 36 (een van de artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, opgesteld ten 
tijde van de Reformatie). Daarom stonden velen de SGP met alle macht tegen, vervolgden zij haar 
dikwijls met allerlei ‘schimp- en smaadredenen’ en allerlei verdachtmakingen. Het liefst hadden zij 

                                                            
442 Het stemmen van de vrouw van ds. P. Zandt was een publiek geheim, ik kom daar nog op terug in het 
volgende hoofdstuk. Zijn persoonlijk standpunt werd namelijk in de jaren 1980 openbaar gemaakt en openlijk 
erkend. Kenners van de SGP zoals de predikant M. Golverdingen en de historici W. Fieret en A.A. van der 
Schans hebben naar voren gebracht dat Kersten en Zandt niet op één lijn zaten met hun standpunt over het 
vrouwenkiesrecht. Golverdingen deelde mij in juli 2007 telefonisch mee dat Zandt een zelfstandige 
persoonlijkheid was geweest, die een afwijkende mening kon hebben gehad. Een mogelijk verschil van mening 
met Kersten over het vrouwenkiesrecht zou hij echter niet hebben geëtaleerd. In de Hervormde Kerk werd milder 
gedacht over het staatkundig vrouwenkiesrecht dan in de Gereformeerde Gemeenten. Van Dis, die samen met 
Kersten en Zandt vele jaren in het Hoofdbestuur had gezeten, had tegenover Golverdingen verklaard dat er een 
brief van Zandt aan Kersten had bestaan, dat hij over het vrouwenkiesrecht niet wilde lastig gevallen worden. De 
historicus Fieret merkt in zijn proefschrift op: ‘Opvallend is dat Kersten sterker dan Zandt beklemtoonde dat het 
stemrecht voor de vrouw niet te verenigen was met haar roeping. In zijn kamerredevoeringen over dit onderwerp 
bracht hij dit bezwaar telkens naar voren, in tegenstelling tot Zandt.’ Deze verwierp wel de stemdwang 
tegenover vrouwen, die in hun geweten overtuigd waren dat ze niet mochten stemmen. Maar een afwijzing 
gegrond op de Bijbel bracht hij niet naar voren. De vrouw van Zandt maakte gebruik van het stemrecht (W. 
Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948, 91-92). Van der Schans is inhoudelijk nagenoeg geen 
verschillen tussen Kersten en Zandt tegengekomen, uitgezonderd hun standpunt over het vrouwenkiesrecht (A.A. 
van der Schans, Kuyper en Kersten, 113).  
443 G.H. Kersten, Bedroefden om der bijeenkomst wil, 378. 
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gezien dat de SGP na de oorlog nooit meer teruggekeerd was en niet meer voor de dag gekomen was 
met het aloude beginsel van het voorgeslacht. De SGP was evenwel weer springlevend, dat was voor 
menigeen een bron van blijvende ergernis. Men had ‘veel liever gezien, dat de SGP zich opgelost had 
in een partij van verwaterd christendom’. Dat was gelukkig niet het geval geweest. De ARP en de 
CHU wilden zich niet verenigen met de SGP. De partij moest weer alleen optrekken. De leden, 
vrienden en voorstanders van de SGP dienden alle krachten in te spannen. Zandt:  
 

Geen kiezer blijve thuis. Het kan op de laatste stem aan komen. (…) Bedenkt, dat het beginsel 
van de SGP, hetwelk zoo zuiver naar des Woords Gods is, en dat der Godvreezende Vaderen 
was, het overwaard is, dat gij uwe schouders er onder zet en alles te werk stelt om de SGP 
een zoo groot mogelijk stemaantal te bezorgen. 

 
De oproep was duidelijk: de SGP kon geen stem missen. 

Dit was een ander geluid dan dat van Kersten, die altijd had gezegd dat het niet om het aantal 
stemmen ging, maar om beginselpolitiek. Had Zandt de vrouwen opgewekt te gaan stemmen? Hij 
schreef twee weken later in De Banier (24 mei 1946): 
 

Daarom wekken wij dan ook de kiezers met de meeste nadrang op om hun stem uit te 
brengen op de kandidatenlijst der SGP. Niettemin willen wij het ook thans niet verzwijgen, 
evenals wij het bij de verkiezing voor de Tweede Kamer niet verzwegen hebben – dat de SGP 
nog even onverzwakt als voor de oorlog haar standpunt ten aanzien van het vrouwenkiesrecht 
handhaaft. 

 
In eerste instantie zweeg Zandt over het stemmen door vrouwen, impliciet spoorde hij hen aan. In 
tweede instantie gaf hij het partijstandpunt door, zonder evenwel te schrijven dat het zijn persoonlijk 
standpunt was, wat Kersten wel altijd had gedaan. In De Banier van 5 mei 1948 gaf hij nog een keer 
het partijstandpunt weer dat de SGP zich steeds zowel tegen vrouwenkiesrecht als tegen stemdwang 
had gekeerd: 
 

Wij vinden het, met de aanstaande verkiezingen in het vooruitzicht, niet overbodig daarop (…) 
te wijzen. Dat vrouwen nochtans gaan stemmen, kan de S.G.P. niet ten laste gelegd worden. 
Zij heeft als partij nimmer enige actie voor het vrouwenkiesrecht gevoerd en doet dit ook 
heden niet. 

 
De heftige aanval van Van Dijk 

Een heftige aanval om zijn vermeende vrouwenkiesrechtstandpunt kreeg Zandt te verduren van ds. J. 
van Dijk, hervormd predikant te Gameren. Op aandringen van Zandt was hij in 1945 lid geworden van 
de partij. Van het beginselprogram wist hij, naar hij later schreef, toen weinig af. Op de eerste 
partijvergadering na de oorlog in 1946 werd hij lid van het Hoofdbestuur en raakte vervolgens op de 
hoogte van verscheidene misstanden in de partij. Hij bedankte nog datzelfde jaar, maar trad in 1947 
op aandrang van  Kersten weer toe tot het Hoofdbestuur. Enige jaren was hij actief binnen de partij. 
Zandt zag in hem zelfs een mogelijke opvolger. Begin jaren 1950 kwam het tot verwijdering tussen 
beiden, die in verband stond met een steeds kritischer houding van Van Dijk tegenover standpunten 
van de SGP en het optreden van het Hoofdbestuur.444 De Nieuwe Haagsche Courant publiceerde  23 
oktober 1952 het bericht dat Van Dijk had bedankt als hoofdbestuurlid. De Banier reageerde op 30 
oktober en schreef dat Van Dijk had bedankt om een kwestie die helemaal niets te maken had met de 
SGP, namelijk een kerkelijke kwestie. In december 1952 verdedigde Van Dijk zich in een circulaire 
aan vrienden tegen de aantijgingen in De Banier, waarin hij de hand van Zandt zag. Hij schreef:  
 

Eerlijk kon ik niet zijn in de S.G.P., ik denk nu aan vrouwenkiesrecht, vaccinatie en radio, over 
welke dingen ik evenals Ds Z. een andere mening heb dan vele partijgenoten. Mochten we 
ook in die kwesties eens eerlijk gemaakt worden. Onze voorzitter heeft thuis ook radio, vindt 
het best als de vrouwen gaan stemmen (…). Wat zou het een voorrecht zijn als S.G.P.ers 
over vrouwenkiesrecht etc. tot een eerlijke conclusie mochten komen. 

 
Het Hoofdbestuur reageerde met Van Dijk als partijlid te royeren, in een brief gedateerd 27 januari 
1953, en publiceerde het royement in De Banier van 30 januari 1953. Het stuurde dezelfde maand 
een brief aan de besturen van de kiesverenigingen, waarin het gedrag van Van Dijk werd veroordeeld 

                                                            
444 H. Hille, Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. Zandt, 217-218, 282. 
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en Zandt werd verdedigd. Zo schreef het dat Zandt het standpunt inzake het vrouwenkiesrecht dat de 
SGP innam, volkomen deelde. Dit zou nog blijken, als hij daarover in de toekomst bij de behandeling 
van het beginselprogram zou schrijven. Zandt schreef echter nimmer een uitleg van het 
vrouwenkiesrechtstandpunt van de SGP.445 

Van Dijk liet daarop een brochure verschijnen waarin hij zijn kritiek op het Hoofdbestuur nader 
toelichtte. De partij bestreed de ARP en de CHU maar week zelf van haar beginselen af, zoals ten 
aanzien van artikel 12: ‘Vrouwenkiesrecht strijdt met de roeping der vrouw.’ Duizenden vrouwen 
stemden SGP. Van Dijk:  
 

Had Zandt niet bij herhaling tot wijlen Kersten gezegd, dat men bij dit punt Gods Woord niet 
mee had? En dat Calvijn meende dat in de eerste christengemeente de vrouwen hebben 
gestemd? Zei Zandt niet tot mijn eigen vrouw, toen zij hem vertelde dat ze ter stembus was 
gegaan: ‘dat is maar goed ook, ik wilde dat alle vrouwen gingen, dan zou onze partij groter 
zijn’. Heeft hij mij niet meermalen gezegd, het te betreuren dat dit artikel in het 
partijprogramma stond?  

 
Van Dijk betuigde voor God dat hij niet loog.446 Zijn conclusie was dat Zandt niet oprecht was en de 
partij inconsequent door tegen vrouwenkiesrecht te zijn maar er wel van te profiteren. 
 
 

Een verschuiving in de orthodox-protestantse theologie 
 

Onder de orthodoxe protestanten vond naast de Statenvertaling (SV) de nieuwe vertaling van het 
Nederlands Bijbelgenootschap, de NBG-vertaling, in 1951 ingang en verving deze bij het niet-
bevindelijk gereformeerde deel. De SV bleef wel de gangbare vertaling van de rechterflank in de 
Nederlandse Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken en van de 
kerkgenootschappen met de aanduiding ‘Gereformeerde Gemeenten’ in hun naam. De achterban van 
de SGP bleef dus de SV gebruiken, bij de andere protestantse partijen vond de NBG-vertaling ingang. 
De SV was direct van kanttekeningen voorzien, van de NBG-vertaling verscheen een dergelijke versie 
in de jaren na 1951.447 De kanttekeningen vormen een toelichting of commentaar op de bijbeltekst. 
Een vergelijking tussen beide versies brengt overeenkomsten maar ook een verschuiving aan het 
licht. 

De NBG-versie gaf de eerste relevante kanttekening bij Gen. 1:27: ‘En God schiep de mens 
naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.’ De uitleg was dat God 
de mens ‘mannelijk en vrouwelijk’ schiep: ‘De tweeheid van de mens lag dus van meet af in Gods 
scheppingplan. Daaruit blijkt, welk een hoge plaats daarbij aan de vrouw gegeven wordt, hoger dan 
elders in het oude Oosten.’ Een dergelijke positieve kanttekening ontbrak in de SV-editie.  

In de NBG-vertaling luidde Gen. 2:18: ‘En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens 
alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.’ De kanttekening: ‘A.v. (andere vertaling, HP): 
als zijn evenbeeld, d.w.z. in alles verschillend en juist daarom bij hem passend, zoals ook met een 
pendant het geval is.’ De NBG-kanttekening wees dus op het evenbeeld- en tegenhanger-zijn van de 
vrouw, terwijl de SV-editie het hulp-zijn van de vrouw benadrukte, daarin zat het afhankelijk en 
ondergeschikt zijn. De NBG-kanttekenaren zeiden niet meer dan dat het man/vrouwonderscheid in 
acht genomen diende te worden.  

Gen. 3:16 vertaalde de NBG-editie met: ‘Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermeerderen de 
moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte 
uitgaan, en hij zal over u heersen.’ De uitleg was: ‘Anders dan in 2:18, waar de vrouw volkomen gelijk 
is aan de man. Ook in dit opzicht heeft de zonde de oorspronkelijke verhouding verstoord.’ Bij de 
oudere vertaling duidde Gen. 3:16 op een gebod, in de nieuwere ging het om een gevolg van de 
zonde.  

De NBG-kanttekenaren merkten bij Spreuken 31:10-31 op: ‘Opvallend is de zelfstandige 
positie, welke zij (de vrouw, HP) inneemt, in gezin maar ook in bedrijf. De man komt er bijna niet aan 
te pas!’ De SV- kanttekeningen bij dit gedeelte zeiden niets over de bestemming van de vrouw en de 
man/vrouwverhouding.  

                                                            
445 P. Zandt, Uiteenzetting van de artikelen van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. 
446 J. van Dijk, Staatkundig gereformeerd?, 6. 
447 J.H. Bavinck en A.H. Edelkoort (red.), Bijbel met kanttekeningen. 
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Bij de passage 1 Korinthiërs 11:3-12448 wezen de NBG-kanttekenaren in hun inleiding erop dat 
Paulus de orde in de samenkomst van de gemeente bedoelde. Hun eerste concrete opmerking was 
dat Paulus het onderscheid in positie gehandhaafd wenste te zien. Vervolgens stelden de 
kanttekenaren: ‘Paulus beziet de positie der vrouw tegenover de man niet in de eerste plaats vanuit 
het genomen zijn uit de man (Gen. 2:22,23), noch vanuit het onderworpen zijn der vrouw aan de man 
krachtens de zondeval (Gen. 3:16), maar vanuit de verhouding van Christus en de gemeente, zoals 
Eph. (Brief aan de Epheziërs, HP) 5:22-24 bewijst.’ Bij laatstgenoemde passage was het commentaar: 
‘Paulus handhaaft de ongelijkheid die in de schepping gegrond is. Van de moderne nivellering van het 
onderscheid wil hij niet weten (Colossenzen 3:18; 1 Petrus 3:1). Met “uw man” is de echtgenoot, niet 
de man als zodanig, bedoeld. Men trekke uit dit woord dus geen onjuiste conclusies ten aanzien van 
de plaats der vrouw in het publieke leven.’ De vrouw moest haar man als haar hoofd, dus in het 
huwelijk en niet daarbuiten, onderdanig zijn, zo vatten de kanttekenaren hier samen. Bij de verzen 12 
en 13 van 1 Kor. 11 stonden nog twee relevante kanttekeningen. Vers 12: ‘Het gaat ook bij de 
verhouding van man en vrouw in de gemeente om een orde van Godswege, van Hem, die man en 
vrouw geschapen heeft (Gen. 1:27).’ Vers 13: ‘Paulus beroept zich op de sociale zede, waardoor 
toentertijd het onderscheid tussen man en vrouw geëerbiedigd werd.’ Een belangrijke overeenkomst 
tussen de SV- en de NBG-editie bij 1 Kor. 11:3vv was dat beide zeiden dat Paulus aanwijzingen gaf 
voor de samenkomsten van de gemeente, maar dus niet voor bijvoorbeeld de politiek. Beide versies 
wezen erop dat de orde in de gemeentelijke samenkomst een afspiegeling moest zijn van de 
man/vrouwverhouding in het huwelijk. De SV-versie sprak over de macht en heerschappij van de man 
over de vrouw en het onderworpen-zijn van de vrouw. De NBG-versie stelde dat Paulus mede een 
beroep deed op de sociale zede.  

De passage 1 Korintiërs 14:34-35 luidde in de NBG-vertaling: ‘Zoals in alle gemeenten der 
heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar 
zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten 
zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de 
gemeente.’ De NBG-kanttekenaren verwezen bij 1 Kor. 14:34 naar Gen. 3:16 en merkten daarbij op: 
‘Het argument uit de Schrift dient om er de nadruk op te leggen, dat het onderscheid van plaats van 
man en vrouw behoort in acht genomen te worden; vgl. 1 Tim. 2:12.’ Over vers 35 zeiden zij: ‘Paulus 
beroept zich op de zede, om de onderscheiding der sexen toch in de gemeente te eerbiedigen.’ De 
SV-kanttekenaren zagen in de passage in Kor. 14:34v een toepassing van 1 Kor. 11:5: ‘Maar een 
iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is 
een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware.’ De SV-kanttekenaren merkten over ’iedere 
vrouw’ op: ‘Namelijk die getrouwd is en onder de macht staat van haren man.’ De andere vrouwen 
werden niet uitgesloten. Bij dit vers werd verklaard dat een vrouw werd verboden openlijk in de 
gemeentevergadering de gebeden te doen of de Schrift uit te leggen, onder verwijzing naar 1 Kor. 
14:34-35 en 1 Tim. 2:12. De kanttekenaren vulden in 1 Kor. 11:5 Paulus dus aan. De apostel verbood 
daar de vrouw namelijk niet het bidden of spreken, maar gaf slechts een aanwijzing hoe zij dat 
behoorde te doen.  

De passage 1 Timoteüs 2:11-14 luidde in NBG-vertaling: ‘Een vrouw moet zich rustig, in alle 
onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over 
de man heeft; zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. En Adam 
heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen.’ Het NBG-
commentaar bij 1 Tim. 2:11 was dat de vrouw zich niet naar voren behoorde te dringen. Bij vers 12 
was de opmerking dat Timoteüs mogelijk last had van vrouwen, die te veel en te opdringerig in de 
samenkomsten van de gemeente het woord voerden. De vrouw mocht geen gezag over de man 
hebben door in de gemeente de boventoon te voeren. Vanaf vers 14 begon Paulus zijn oordeel te 
gronden op wat in de schepping reeds gegeven was, en vervolgens op de zondeval. Dit was de 

                                                            
448 1 Korintiërs 11:3-12: ‘Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der 
vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God. 4 Iedere man, die bidt of profeteert met gedekten hoofde, 
doet zijn hoofd schande aan. 5 Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande 
aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is. 6 Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet 
zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar 
laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken. 7 Want een man moet het hoofd niet dekken: 
hij is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. 8 Want de man is niet uit 
de vrouw, maar de vrouw uit de man. 9 De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de 
man. 10 Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. 11 En toch, in de Here is 
evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. 12 Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook 
de man door de vrouw; alles is echter uit God.’ 
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tweede reden, waarom de vrouw in de samenkomst van de gemeente niet moest onderrichten. In 1 
Tim. 2:12vv was het volgens de NBG-kanttekenaren Paulus erom te doen dat vrouwen in de 
gemeentelijke samenkomst niet op de voorgrond traden. De SV-kanttekenaren verwezen terug naar 1 
Kor. 14:34, waar stond dat de vrouw moest zwijgen in de gemeente, omdat zij aan de man 
onderworpen was.  

Galaten 3:28 vertaalde de NBG-editie met: ‘Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf 
of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.’ De NBG-
kanttekenaren merkten hierbij op: De oude onderscheidingen van geestelijke of natuurlijke aard 
werden opgeheven, vooral die van ras en volk, van sociale positie en van de sexen. De verschillen 
bleven er in zekere zin wel, maar het nieuwe kleed waarmee de gelovigen waren bekleed, stempelde 
hen tot een nieuwe gemeenschap. Bij Gal. 3:28 benadrukten de NBG-kanttekenaren in tegenstelling 
tot de SV-kanttekenaren niet dat het wegvallen van de door Paulus genoemde onderscheidingen geen 
betrekking had op iemands maatschappelijke of sociale positie. Zij gingen niet verder dan dat de 
verschillen ‘in zekere zin’ bleven. 

De algehele conclusie moet zijn dat de NBG-kanttekenaren in afwijking van de SV-
kanttekenaren opteerden voor een nevengeschikte positie van de vrouw op grond van de eerste twee 
hoofdstukken van Genesis. Dit verschil is eveneens aanwezig in de nieuwtestamentische 
kanttekeningen. Op grond van de ondergeschikte positie van de vrouw verklaarde de SV-editie dat de 
vrouwen in de openbare gemeentelijke samenkomsten niet mochten spreken of leren. Volgens de 
NBG-editie was de beperking slechts dat zij zich niet mochten opdringen. Bij beide versies ging het 
om de samenkomsten van de gemeente, waarin de man/vrouwverhouding diende overeen te komen 
met de verhouding in het huwelijk. Het verschil in waardering van de positie van de vrouw tussen 
beide edities stemde overeen met de gewijzigde maatschappelijke positie van de vrouw in de 
twintigste eeuw ten opzichte van de zeventiende. De kanttekeningen van de SV-editie weerspiegelden 
de toenmalige patriarchale verhoudingen, de NBG-kanttekenaren gaven een geëmancipeerde 
samenleving weer, en deden minder absolute uitspraken. Beide edities sloten aan bij naar wat zich 
toen liet aanzien als de hoofdstroom in de theologie. 
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Hoofdstuk III 
 

VOORTGAANDE EMANCIPATIE VAN DE VROUW 1967-1989 
 
 

De geëmancipeerde mens 
 
De Nederlandse samenleving tussen circa 1920 en 1966 was een verzuilde maatschappij. De zuilen 
waren gebaseerd op levensbeschouwing. In de jaren 1960 raakte het zuilenstelsel aangetast. De 
ideologische posities wijzigden zich als gevolg van het deconfessionaliseringsproces. Massamedia en 
massacommunicatie droegen bij aan een zeker cultureel relativisme, waardoor een minder strikte 
naleving van normen en tradities werd gelegitimeerd. De stijging van het opleidingsniveau versterkte 
een anti-traditionalistisch innemen van standpunten en bevorderde individualiserende en 
democratiserende tendenties. Bij uitstek was het individualiseringsproces van toepassing op de positie 
van de vrouw. De invoering van de anticonceptiepil bevrijdde, in de woorden van de de historicus E.H. 
Kossmann, de seksualiteit op een doeltreffende wijze van haar biologische consequenties. Meer dan 
door iets anders werd de verhouding man/vrouw er wederzijds door gewijzigd, de oude concepties 
over huwelijk en gezin ter discussie gesteld en de mogelijkheid geopend over zowel de positie als 
zelfs de aard van de vrouw inzichten te ontwikkelen die daarvoor onrealistisch zouden zijn geweest. 
Technologische vooruitgang en welvaart vergrootten daarbij op veel gebieden de individuele 
mogelijkheden van zowel de vrouw als de man. Het resultaat was de in seksueel, cultureel en sociaal 
opzicht van zijn traditionele rol bevrijde mens. Het proces van democratisering maakte de rol van man 
en vrouw in het gezin meer gelijkwaardig in termen van beslissingsmogelijkheden.449 

De groeiende welvaart bracht een stijgende vraag naar arbeid met zich mee. De industrie en 
de dienstverlening kampten met tekorten aan arbeidskrachten. Veranderingen in de sociale structuur 
schiepen meer beroepsmogelijkheden en opleidingskansen voor vrouwen, waardoor zij meer dan 
vroeger een beroep konden en wilden uitoefenen. De maatschappelijke positie van de vrouw ging in 
het algemeen minder afwijken van die van de man.450 Gehuwde vrouwen uit alle lagen van de 
bevolking gingen zich steeds meer aanbieden op de arbeidsmarkt, deels uit financiële overwegingen, 
deels om zich te ontplooien. Dit laatste motief werd  relatief  belangrijker  naarmate de jaren 1960 
vorderden. De daling van het kindertal die zich begon af te tekenen vergemakkelijkte het deelnemen 
van gehuwde vrouwen aan het arbeidsproces. De tolerantie ten opzichte van deze categorie vrouwen 
nam toe, eerst in de kleine kring van de progressieve partijen en de feministische beweging, en later 
ook breder in de samenleving. Het buitenshuis werken van vrouwen met kinderen, zeker met jonge 
kinderen, bleef evenwel een gevoelig punt. Ondanks het emancipatieproces van de vrouw werd in de 
jaren 1960 het kostwinner-huisvrouwmodel nog breed gedragen in de Nederlandse samenleving. Uit 
een onderzoek dat midden jaren 1960 werd gehouden bleek dit model het na te streven ideaal te zijn 
van de overgrote meerderheid van de Nederlandse meisjes van 16 jaar en ouder. Tegen het einde 
van het decennium was nog 87 procent van de gehuwde vrouwen tussen de 15 en 64 jaar fulltime 
huisvrouw. Maar onder een groeiende minderheid van vooral jonge, goed opgeleide vrouwen ontstond 
verzet tegen de dominantie van het kostwinner-huisvrouwpatroon.451 

Na een uitgebreide discussie vanaf de jaren 1960 werd in overeenstemming met de 
maatschappelijke ontwikkeling in 1983 de Grondwet herzien. De toenemende nadruk op het individu 
vond zijn neerslag in de nieuwe prominente plaats van de klassieke grondrechten. De grondrechten 
vrijheid van meningsuiting, godsdienst, vereniging en vergadering stonden niet meer zoals tot dan toe 
verspreid door de Grondwet, maar werden verzameld aan het begin in één hoofdstuk. Daaraan vooraf 
ging een nieuw artikel met een gelijkheidsbeginsel en een discriminatieverbod. Vanwege het 
gelijkheidsbeginsel definieerde de Grondwet in dit hoofdstuk een lijst van nieuwe, de sociale, 
grondrechten: de overheid moest zorgen voor de spreiding van welvaart en voorwaarden scheppen 
zowel voor maatschappelijke en culturele ontplooiing als voor vrijetijdsbesteding van de onderdaan.452 
 

                                                            
449 E.H. Kossmann, De lage landen 1780-1980, 300-301. 
450 C.P. Middendorp, Ontzuiling, politisering en restauratie in Nederland, 12, 21, 38-40. 
451 H. Pott-Buter & K. Tijdens (red.), Vrouwen, leven en werk in de twintigste eeuw, 136; J. Fortuin, 
'Zelfbeschikking - vrouwen van matrimoniaat naar emancipariaat?', 244, 246, 249; A.M. van der Woude, 
'Bevolking en gezin in Nederland', 19-70; M. Morée, 'Mijn kinderen hebben er niets van gemerkt'. Buitenshuis 
werkende moeders tussen 1950 en nu, 74-89; J.C.A.P. Ribberink, Leidsvrouwen en zaakwaarneemsters. Een 
geschiedenis van de Aktiegroep Man Vrouw Maatschappij (MVM) 1968-1973, 267. 
452 E.H. Kossmann, De lage landen 1780-1980, 301-302; H. te Velde, De Grondwet van Nederland, 33-34. 
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De tweede feministische golf: een extra impuls 

 
Dankzij de eerste feministische golf (1870-1920) had de vrouw toegang gekregen tot het onderwijs en 
evenals de man tot het kiesrecht. Na de invoering van het vrouwenkiesrecht hadden de vrouwen 
geleidelijk meer rechten gekregen en was hun toegang tot de arbeidsmarkt verruimd. In 1956 was een 
wet aanvaard tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. Een jaar later 
was een einde gekomen aan de jarenlange strijd over het ontslag van de huwende ambtenares, 
waardoor de overheid als een grote werkgever belangrijke invloed uitoefende op de positie van de 
gehuwde vrouw in het arbeidsproces.453 Nog in wetgeving vastgelegde ongelijkheden werden als 
onrechtvaardig ervaren en aangevochten. De emancipatie van de vrouw was een proces dat 
weliswaar langzaam verliep, maar dat zich onomkeerbaar ontwikkelde in één richting waarbij steeds 
weer barrières werden opgeruimd. Vanaf de jaren 1960 radicaliseerde dit proces zelfs op sommige 
punten.  

Met het artikel 'Het onbehagen bij de vrouw', gepubliceerd in De Gids, bracht Joke Kool-Smit 
in 1967 de tweede feministische golf teweeg. Zij tekende verzet aan tegen de ondergeschiktheid van 
de vrouw aan de man, die onvrijheid tot gevolg had,  en tegen het verplicht zijn zich te onderwerpen 
aan regels die mannen hadden opgesteld. Dit artikel had tot gevolg dat vrouwen opnieuw ten strijde 
trokken: niet om gelijke rechten, maar om gelijke kansen. In de man/vrouwrelatie nam de vrouw over 
vrijwel de gehele linie een kansarme of zelfs onderdrukte positie in. Te veel belemmeringen beletten 
de vrouw haar rechten te realiseren. De groeiende mogelijkheden van geboortebeperking en abortus 
speelden in hun strijd een belangrijke rol.  

Naar de mening van Smit hadden de vrouwen drie wensen: een vrij mens worden, zich zoveel 
mogelijk verwerkelijken en een volwaardig lid worden van de maatschappij. Op geen van deze drie 
gebieden was het ideaal van de feministen bereikt, op geen ervan waren vrouwen zo ver gekomen als 
theoretisch mogelijk was. De sociale positie van vrouwen werd nog steeds door mannen in twee 
opzichten geconditioneerd: door het al of niet hebben van een man en als ze een man hadden door 
zijn positie. De vrouwen waren net als vijftig jaar geleden huisvrouw en zij hadden geen verdere 
aspiraties. Het huwelijk was voor de meeste vrouwen een levenswijze: huisvrouwschap. Een moeder 
van kleine kinderen kreeg vrijwel geen kans zich een normaal mens te voelen. Zij diende thuis te 
blijven zolang haar kinderen klein waren. Zij beleefde een periode van regressie, haar aspiratieniveau 
was noodzakelijkerwijs laag. Weinig vrouwen kwamen dit te boven. Dat kwam omdat de buitenwereld 
uit hun gezichtsveld was verdwenen.  

Een moeder stond bloot aan twee verleidingen: de verleiding haar taak gelijk te stellen met 
haar aspiraties, en – een stap verder – de verleiding op haar kinderen te mikken in plaats van op 
zichzelf. Smit vond het niet normaal dat een vrouw een taak had als moeder plus wat zoethoudertjes: 
stemrecht, hobby’s etc., in plaats van een eigen leven te leiden. Het ging er haar om dat de vrouw erin 
slaagde haar potenties te realiseren. Wie dat deed, kon zich tevreden voelen. De vrouw die getaxeerd 
werd op haar eigen merites in plaats van op de positie van haar echtgenoot, hoefde zich geen 
aanhangsel meer te voelen. Emancipatie en maatschappelijke integratie gaven vrouwen de 
mogelijkheid ten langen leste de condition féminine te verlaten. De vrouw werd dan in de eerste plaats 
mens en pas in tweede instantie vrouw. De slotzin van Joke Smits artikel was ‘Zou het niet goed zijn 
als moeders hun kinderen wat meer te bieden hadden dan enkel zorgzaamheid?’. Deze zin werd voor 
velen inspiratie, richtsnoer en ervaring tegelijk. 
 

Nieuwe initiatieven 
De bijval die Smit kreeg, gaf voor haar de doorslag met een al eerder gekoesterd plan voor de dag te 
komen. Zij richtte in oktober 1968 een nieuwe ‘Aktiegroep’ op, genaamd ‘Man-Vrouw-Maatschappij’ 
(MVM). MVM bracht de boodschap van het nieuwe feminisme samen in een radicaal programma dat de 
kernpunten van de tweede golf bevatte: doorbreking van verstarde rolpatronen, acceptatie van 
alternatieve samenlevingsvormen, zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen inzake abortus en herverdeling 
van betaalde en onbetaalde arbeid over de seksen. MVM verzette zich tegen de naar haar mening meest 
in het oog springende vormen van sekseongelijkheid. Het ging daarmee om het inhalen van een 
achterstand. Vrouwen lagen achter op mannen. Dat moest door allerlei regelingen worden 
gecorrigeerd. Naast MVM gingen vrouwen zich organiseren in andere actiegroepen als Dolle Mina, Wij 
Vrouwen Eisen, De Bonte Was, en door vrouwenhuizen en praatgroepen op te richten. De in 1970 
opgerichte Dolle Mina-groepering vond haar oudere zuster uit 1968 maar een ‘burgertrut’. Dolle Mina 
eiste ‘baas in eigen buik’. Het reuzenummer van MVM, mei 1977, getiteld ‘Hé zus, ze houden ons 

                                                            
453 E.A. Heringa-van Ruth, W.H. Posthumus-van der Goot, A. de Waal, ‘De laatste veertig jaar’, 378. 
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eronder’, liet een grote verscheidenheid aan motieven, wegen en middelen zien. Het socialisme had 
bij MVM de voorkeur. Een nieuwe vrouwencultuur ontstond, met andere vormen van waardering voor 
het 'vrouwelijke' in zichzelf en elkaar. Het feminisme ontwikkelde zich in een diversiteit aan 
stromingen.  

De in 1894 opgerichte Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en 
Gelijk Staatsburgerschap – een van haar voorgangsters was de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 
geweest – herwon haar elan. Zij gaf een brochure uit van A.Ch.P. Blaauw-de Ridder, Van overwicht 
tot evenwicht.454 De strekking was dat de vrouw haar achterstand zelf moest inhalen, de regering 
diende haar daarbij te steunen, en niet te hinderen. Discriminerende bepalingen uit bestaande 
voorschriften moesten worden verwijderd. Het inprenten van rollen ‘van hetgeen typisch vrouwelijk of 
typisch mannelijk’ was, diende te worden tegengegaan. Vrouwenbelangen stond los van de politieke 
partijen. Ze eiste voor de vrouw ‘gelijke rechten, gelijke verantwoordelijkheden’ op en vond 
deelneming aan het politieke leven door de vrouwen noodzakelijk. Er moest evenwicht zijn in de 
bezetting van posities in de politiek door mannen en vrouwen. In het najaar van 1984 ontstond in de 
afdeling Den Haag van Vrouwenbelangen de ‘Aktie M/V 50/50’. Het hoofdbestuur besloot de actie een 
landelijk karakter te geven met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 1986. Samen met het 
Kamerbreed Vrouwenoverleg organiseerde Vrouwenbelangen in 1989 het symposium ‘Positieve Aktie 
in de politiek’. Naast het deelnemen aan de politiek werd vanaf het begin van de jaren 1980 de 
economische zelfstandigheid van vrouwen een belangrijk beleidspunt.455  

Het perspectief verschoof voor de vrouwenbeweging steeds meer naar de zelfstandigheid van 
de vrouw: zelfstandig recht op arbeid, zelfstandig inkomen en uitkeringsrecht. In dat perspectief 
pasten ook eisen als: herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid over mannen en vrouwen, 
individualisering van inkomens, belastingen en uitkeringen. Huwelijk en gezin moesten niet meer als 
een maatschappelijke eenheid worden gezien. De samenleving moest van het individu uitgaan. In 
1979 was ook de doelstelling van Vrouwenbelangen gewijzigd. De nadruk was voor haar komen te 
liggen op de zelfbeschikking van vrouwen en lag niet meer op de dienstbaarheid aan gezin en 
maatschappij. Vrouwenbelangen stelde dan ook de abortuswetgeving aan de orde. Zij kwam daardoor 
in een ander, wijd en progressief, maar voor velen dubieus licht te staan.456 Ten opzichte van 1894 
toen deze vereniging werd opgericht, was de positie en de rol van de vrouw in de samenleving 
ingrijpend gewijzigd.  

Aan het einde van de jaren 1980 was de tweede feministische golf uitgevloeid. Een aantal 
doeleinden was gerealiseerd. MVM telde op haar hoogtepunt in 1973 drieduizend leden. In 1988 was het 
ledental geslonken tot vijfhonderd. De actiegroep werd in dat jaar opgeheven. De veranderingen die tot 
stand waren gekomen, hadden zowel betrekking op de wetgeving en de maatschappelijke moraal als 
de man/vrouwrolverdeling in studie, beroep en huwelijk.457 
 

Politieke steun 
Het Nederlandse emancipatiebeleid was geen puur nationale aangelegenheid, maar stond in een 
internationale context. Al in 1953 was het Internationale Verdrag betreffende de Politieke Rechten van 
de Vrouw in New York opgesteld. In dit verdrag was voorgeschreven dat vrouwen en mannen in 
gelijke mate over politieke rechten dienden te beschikken. Deze gelijkheid betrof onder meer het 
passief en actief kiesrecht en het op gelijke voet kunnen vervullen van overheidsambten en 
overheidsbetrekkingen. Mede naar aanleiding van dit verdrag werd in de Grondwet bepaald dat de 
positie van vrouwelijke wettige nakomelingen bij de troonopvolging gelijk was aan mannelijke.  

In de Troonrede die op de derde dinsdag van september 1975 werd voorgelezen, kwam de 
volgende passage voor: ‘Om de emancipatie van de vrouw ook na dit jaar te bevorderen, zal in 
aansluiting op het wereldactieplan van de Verenigde Naties voor vrouwen een vijfjarenplan worden 
voorbereid.’ Al eerder was 1975 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van 
de Vrouw. Dat jaar werd een VN-conferentie gehouden. Het jaar daarvoor was in ons land ter 
voorbereiding van de Nederlandse bijdrage aan deze conferentie de Emancipatiecommissie in het 

                                                            
454 W.H. Posthumus-van der Goot, ‘Nog geen tien jaar later’, 416. 
455 M. Borkus e.a., Vrouwenstemmen, 100 jaar vrouwenbelangen, 75 jaar vrouwenkiesrecht, 185-187. 
456 M. Borkus e.a., Vrouwenstemmen, 100 jaar vrouwenbelangen, 75 jaar vrouwenkiesrecht, 5-10. 
457 L.G.A. Bremmer-Lindeboom, ‘Man en vrouw in perspectief van bijbel en cultuur’, 41; W.H. Posthumus-van 
der Goot, ‘Nog geen tien jaar later’, 415-418; M. Wilcke-van der Linden, ‘Vrouw, gezin en samenleving’, 53; H. 
Verwey-Jonker, Er moet een vrouw in, 223; Vilan van de Loo, De vrouw beslist: de tweede feministische golf in 
Nederland, dit boek werd uitgegeven in samenwerking met en ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum in 
december 2005 van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV); Anneke 
Ribberink, 'De tegenstrijdige impact van de tweede feministische golf', 21-38. 
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leven geroepen. Deze had de taak gekregen de regering bij het voeren van een samenhangend beleid 
ter bevordering van de emancipatie van de vrouw te adviseren. Zij maakte na ruim zes jaar plaats voor 
de Emancipatieraad, waarbij zij kon terugzien op een zeer productieve periode, waarin zij niet minder 
dan 93 adviezen aan de regering had gegeven.458 

Het tweede specifiek op de positie van de vrouw gerichte internationale verdrag was het 
verdrag ‘inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen’, dat op 18 december 
1979 te New York werd gesloten.459 Van bijzonder belang was artikel 7:  
 

De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van 
vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen 
in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen: hun stem uit te brengen bij alle 
verkiezingen en volksstemmingen en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen; 
deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, 
alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te 
vervullen (…). 

 
Voor de Nederlandse wetgeving was een gevolg dat de Grondwet in 1983 het nieuwe artikel 1 kreeg:  
 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

 
Het was de bedoeling dat dit artikel werd uitgewerkt in de Wet gelijke behandeling. De publicatie van 
het voorontwerp ervan had al plaatsgevonden in 1981. Na een lange en uitgebreide discussie in het 
parlement en daarbuiten diende de regering in maart 1988 het wetsvoorstel Algemene wet gelijke 
behandeling (Awgb) in.460 
 Het bestrijden van discriminatie was één kant van de zaak, het bevorderen van emancipatie 
een andere. Daartoe publiceerde de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), 
mr. H.W. van Doorn, in mei 1977 de nota Emancipatie-proces van verandering en groei. De overheid 
wenste in haar emancipatiebeleid niet te volstaan met de formele erkenning van gelijke kansen voor 
man en vrouw. Een algehele herwaardering van hun rollen in de maatschappij was noodzakelijk. In 
het bijzonder voor de vrouw bood de samenleving minder mogelijkheden zich te ontplooien. Het 
uitgangspunt voor het emancipatiebeleid van de regering werd: het scheppen van voorwaarden voor 
en het zo nodig stimuleren van veranderingsprocessen, gericht op een grotere keuzevrijheid voor 
vrouwen en mannen, om alleen of samen met anderen vorm en inhoud aan hun leven te geven.  

Nederland kreeg in december 1977 zijn eerste staatssecretaris speciaal voor de emancipatie 
van de vrouw, in de persoon van de antirevolutionaire predikantsdochter Jeltien (J.G.) Kraaijeveld-
Wouters. Tijdens haar staatssecretariaat werd de nota emancipatiebeleid behandeld. Zij bracht in 
1981 de Wet tot instelling van de Emancipatieraad tot stand. De raad moest de regering gevraagd en 
ongevraagd van advies dienen over de bevordering van vrouwenemancipatie. Deze staatssecretaris 

                                                            
458 E. van Middelkoop, ‘Emancipatie en overheid’, 64-65, 67-68. 
459 In dit VN-verdrag stond te lezen: ‘De staten die partij zijn bij dit verdrag, erop wijzend dat het Handvest van 
de Verenigde Naties opnieuw het vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de 
waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen bevestigt, erop wijzend dat de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens het beginsel van de ontoelaatbaarheid van discriminatie bevestigt en 
verkondigt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en in rechten zijn geboren en dat een ieder aanspraak 
heeft op alle daarin genoemde rechten en vrijheden, zonder enig onderscheid van welke aard ook, waaronder 
begrepen ieder onderscheid naar geslacht, erop wijzend dat de staten die partij zijn bij de internationale 
verdragen inzake de rechten van de mens verplicht zijn het gelijke recht van mannen en vrouwen op het genot 
van alle (…) burgerlijke en politieke rechten te verzekeren, (…), zijn overeengekomen (…): (…) Artikel 2 De 
staten die partij zijn bij dit verdrag, veroordelen discriminatie in alle vormen van vrouwen, komen overeen 
onverwijld met alle passende middelen een beleid te volgen, gericht op uitbanning van discriminatie van 
vrouwen, en verbinden zich tot dit doel: het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen in hun nationale 
grondwet of in andere geëigende wetgeving op te nemen, indien dit nog niet is geschied, en de praktische 
verwezenlijking van dit beginsel door middel van wetgeving of met andere passende middelen te verzekeren; 
passende wettelijke en andere maatregelen te treffen, met inbegrip van waar nodig sancties, waarin alle 
discriminatie van vrouwen wordt verboden; (…) alle passende maatregelen te nemen om discriminatie van 
vrouwen door personen, organisaties of ondernemingen uit te bannen; (…).’ 
460 M.C. Burkens, Algemene leerstukken van grondrechten naar Nederlands constitutioneel recht, 152-153. 
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functioneerde binnen het ministerie van CRM. Haar opvolgster, Hedy d’Ancona, was bewindsvrouw op 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze departementale verandering 
weerspiegelde dat het emancipatiebeleid in een nieuwe fase was gekomen. In de eerste fase moest 
de emancipatiegedachte nog aan de man worden gebracht en moesten de geesten bereid gemaakt. 
In de volgende kreeg de uitwerking meer gewicht, waarbij in het bijzonder voor het brede terrein van 
de arbeid en de sociale zekerheid de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in wetgeving en 
beleid moest worden vastgelegd. Tot in de krijgsmacht, sinds mensenheugenis bij uitstek een 
manneninstituut, drong de emancipatie door. In het rapport Vrouw in de krijgsmacht van januari 1981 
werden experimenten aangekondigd om voor vrouwen zoveel mogelijk posities in de krijgsmacht open 
te stellen.461 

De politicologe M.H. Leijenaar onderzocht de participatie van vrouwen in de politiek. Het 
verwerven van het kiesrecht door de vrouw had midden jaren 1980 nog niet geleid tot een evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. De vertegenwoordiging van vrouwen in raden, staten en 
parlement was gemiddeld twintig procent. Over de gehele linie gezien bleven de christelijke partijen 
iets achter bij de liberale en socialistische partijen.  Vanaf de verkiezingen in 1986 voor de Tweede 
Kamer en de gemeenteraden en in 1987 voor de Provinciale Staten verdween het verschil tussen het 
CDA en de twee andere grote partijen (PvdA, VVD) voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten. 
Over de periode 1919-1988 waren vrijwel alle mannen in de Tweede Kamer gehuwd. Pas na 1967 
werd een gehuwde vrouw in de Kamer geen uitzondering meer. Toen steeg ook het aantal vrouwelijke 
parlementariërs met kinderen. Tot aan 1977 had een ruime meerderheid van de vrouwelijke Tweede 
Kamerleden geen kinderen. In de periode 1977-1986 nam deze groep af tot ongeveer veertig procent. 
De percentages mannelijke kamerleden met kinderen schommelden steeds omstreeks de negentig 
procent.  

Leijenaar concludeerde dat voor vrouwen de kansen op een zetel in een vertegenwoordigend 
lichaam kleiner waren dan voor mannen. Zij verwachtte in 1989 dat kennis van en inzicht in de 
toegang tot het Binnenhof de kans op selectie van vrouwelijke kandidaten in de toekomst zou 
vergroten. Anders dan zeventig jaar geleden zouden weinigen  nog vrezen dat: ‘zij hier een terrein 
betreedt, dat God in normale omstandigheden niet voor haar heeft bestemd, waar haar innerlijke leven 
licht wordt gekrenkt, haar gratie wordt bezoedeld, haar eer en heerlijkheid worden geschaad’.462 
 
 

Onderscheiden protestantse reacties 
 
In de twee voorgaande hoofdstukken bleek dat protestanten verschillend reageerden op de invoering 
van het vrouwenkiesrecht. Met betrekking tot de periode die dit hoofdstuk beschrijft, hebben 
onderzoekers zich bezig gehouden met de zich ontwikkelende verscheidenheid binnen het 
protestantse volksdeel. Een onderscheid dat zij maken is tussen gereformeerde en evangelische 
protestanten. 

 
Conservatieve of dynamische visie op de scheppingsorde 

De evangelische protestanten waren orthodox-protestants. Zij baseerden zich op de kernpunten van 
de reformatorische orthodoxie, en verzetten zich tegen vrijzinnige en moderne opvattingen, vooral 
waar vraagtekens werden gezet bij het absolute gezag van de Bijbel. De samenleving diende terug te 
keren naar de door God gegeven scheppingsordeningen en geboden. Hun organisaties maakten 
vanaf de jaren 1960 een bloeiperiode door en manifesteerden zich vanaf de jaren 1970 als een 
zelfbewuste beweging. Zorgen over ontwikkelingen in de maatschappij en de kerken, en de behoefte 
zich naar publiek en overheid duidelijker te profileren, leidden tot een groeiende samenwerking met 
gereformeerde protestanten. De evangelischen herkenden zich in het streven van de in 1975 
opgerichte Reformatorische Politieke Federatie (RPF) een bijbelgetrouw geluid te laten horen in de 
politiek. 

De godsdienstsocioloog H.C. Stoffels noemt de nota van de Evangelische Alliantie (EA) uit 
1984 over het individualiseringsproces in de samenleving ‘typerend’. De EA sprak haar ongerustheid 
uit over de ‘humanistische ontwikkeling tot nivellering en atomisering’. Traditionele, door God 
gecreëerde samenlevingsverbanden als het gezin werden in toenemende mate beschouwd als een 
rem op individuele ontplooiing. De verschillen tussen mannen en vrouwen vervaagden. Vrouwen 

                                                            
461 E. van Middelkoop, ‘Emancipatie en overheid’, 70-74. 
462 M.H. Leijenaar, De geschade heerlijkheid, 113-114, 151-152. Het citaat was een argument in een betoog in 
het Tweede Kamer-debat over de invoering van het vrouwenkiesrecht, geciteerd door J.C. Schokking, De vrouw 
in de Nederlandse politiek, 29. 
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onttrokken zich aan hun taak om ‘hulpe/complement van de man’ en ‘hoedster van een nieuw 
geslacht’ te zijn. Algemene levenswetten waren volgens de EA echter door God in de schepping 
gelegd en waren geldig voor alle mensen van alle tijden.463 De inhoud van de nota van de EA vertoont 
naar de mening van Stoffels ‘onmiskenbaar’ parallellen met het gedachtengoed van het 
conservatisme. Hij merkt op dat geschriften van evangelische zijde in de regel een conservatieve sfeer 
ademden. In het huwelijk diende de vrouw ondergeschikt te zijn aan haar man. Zij was immers door 
God ter wille van haar man geschapen. Door het huwelijk vormden man en vrouw een eenheid, waarin 
de man leiding gaf en de vrouw zich achter hem opstelde. Het feminisme bestreed het huwelijk zoals 
het door God was bedoeld.464 

Binnen het gereformeerd protestantisme definiëren onderzoekers drie stromingen: bevindelijk 
gereformeerd (de gereformeerde gemeenten, een deel van de hervormd gereformeerden (de aanhang 
van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk), een deel van de christelijk gereformeerden), 
orthodox gereformeerd (vooral vrijgemaakt gereformeerden) en modern gereformeerd (in het bijzonder 
de synodaal gereformeerden). De ‘moderne’ gereformeerden waren pas vanaf de jaren 1960 modern, 
daarvóór waren zij orthodox. De vrijgemaakt gereformeerden hadden, samen met de synodaal 
gereformeerden, de minst conservatieve opvattingen over de rol van de vrouw. De Amsterdamse 
godsdienstsociologen G. Dekker en J. Peters vinden het opvallend dat een uitgesproken orthodoxe 
groepering als die van de vrijgemaakten ‘moderne’ opvattingen huldigde over de rol van de vrouw. 
Hun opvattingen weken in dit opzicht zelfs slechts weinig af van het gemiddelde van de Nederlandse 
bevolking. De vrijgemaakten hadden bepaald geen traditioneel beeld van de vrouw. De bevindelijk 
gereformeerden hadden de traditioneelste opvatting over de rol van de vrouw. Zij waren het 
conservatiefst.465 
 Onder de orthodoxe gereformeerden voltrok zich een modernisering van de visie op de 
man/vrouwverhouding. In het neocalvinisme was de scheppingsordinantie of scheppingsorde een 
fundamenteel begrip voor het bepalen van de juiste man/vrouwverhouding. Kuyper en zijn 
geestverwanten beriepen zich erop. De ARP en de SGP verbonden er consequenties aan voor het 
vrouwenkiesrecht, de andere protestantse partijen deden dit niet. Dat had te maken met een meer 
dynamische visie op de scheppingsorde, die we al tegenkwamen bij Bavinck tegen het einde van de 
eerste emancipatiegolf. In het voetspoor van hem ging in de jaren 1980 tegen de achtergrond van de 
tweede emancipatiegolf de vrijgemaakt gereformeerde Kamper hoogleraar J. Douma erover 
publiceren. Zijn gezag reikte verder dan zijn kerkgenootschap en het daaraan gelieerde GPV. Als 
ethicus was deze theoloog in de jaren 1980 en 1990 invloedrijk in heel het orthodox-protestantse 
volksdeel. Dit betrof zeker de man/vrouwverhouding, waarover hij als een van de zeer weinigen 
schreef. 

De Bijbel – de Schrift – leerde dat er constante gronden waren, fundamentele zaken die hun 
geldigheid behielden te midden van alle veranderingen. De mens was schepsel, hij was in een 
verbond met God opgenomen en hij was beeld van God. De mens representeerde God in deze 
wereld, die hij moest beheren (Gen. 1:27vv).  De wisselende bedelingen binnen de Schrift maakten 
duidelijk dat het morele patroon niet voor alle tijden gelijk was. Douma: ‘Waar wonen we? In welke tijd 
leven we? Voor welke nieuwe vragen stellen ons technische uitvindingen? Dat en nog veel meer moet 
in rekening gebracht worden om te verklaren dat er onder alle constantheid ook veel variatie en 
ontwikkeling in de (christelijke) moraal aanwezig is.’466 Zo verschilde de macht van de overheid over 
haar onderdanen, van de werkgever over de werknemer, van de man over zijn vrouw, van de ouders 
over hun kinderen duidelijk met vroeger.  

Bavinck kon naar de mening van Douma terecht schrijven dat in de Schrift de verhouding 
tussen overheid en onderdanen, meesters en slaven, ouders en kinderen, man en vrouw op één lijn 
gesteld en op dezelfde wijze behandeld werden, maar onderling zeer verschillend waren en in de loop 
van de tijd sterke wijzigingen ondergingen.467 Voor Douma betekende dit dat de rangorde was 
gebleven – een constante grond – maar dat de beleving ervan was veranderd. Precies zo ging het 

                                                            
463 Stoffels vroeg zich bij het schrijven van zijn boek wel af of de EA in 1990 een nota met dezelfde strekking 
zou hebben gepubliceerd. Een minderheid hing meer progressieve waarden aan, zie: H.C. Stoffels, Wandelen in 
het licht, 71. 
464 Zie voor de evangelische protestanten: H.C. Stoffels, Wandelen in het licht, 20-68. 
465 G. Dekker en J. Peters, Gereformeerden in meervoud, 48-50, 73-75, 109. 
466 J. Douma, Verantwoord handelen, 48-49. 
467 ‘In de Schrift wordt de verhouding van Overheid en onderdanen, meesters en slaven, ouders en kinderen, man 
en vrouw op ééne lijn gesteld en op dezelfde wijze behandeld. Toch zijn deze verhoudingen, ook naar de leer der 
Schrift zelve, onderling zeer verschillend, en in den loop der tijden ook sterk gewijzigd.’ Zie: H. Bavinck, De 
vrouw in de hedendaagsche maatschappij, 76. 
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naar zijn mening met de verhouding tussen overheid en onderdanen. Vroeger was er van volksinvloed 
op het politieke leven nauwelijks sprake. Mettertijd echter kozen veel volken hun eigen regering. 
Daarmee ontstond een ander beeld van gehoorzaamheid aan de overheid dan in vroeger dagen. Het 
ging om ontwikkelingen die men niet kon negeren. Wat vroeger kon, kon niet meer, zoals bloedwraak 
en slavernij. De samenleving was anders geworden. Patriarchale structuren waren verdwenen. 
Douma noemde het voorbeeld dat de vader zijn dochter niet meer uithuwelijkte, wat Paulus volgens 1 
Kor. 7:38 nog gewoon vond.468 

De bevindelijk gereformeerden reageerden afwijzend op het emancipatieproces van de vrouw. 
In De Waarheidsvriend van 7 april 1966 schreef H. Goedhart over ‘De vrouw in het gezin’. De 
tegenstanders van de openstelling van de kerkelijke ambten voor de vrouw waren van mening dat de 
vrouw in het gezin en niet in een openbaar optreden haar ereplaats innam. Dit betrof dus ook de 
politiek. In De Saambinder stond in 1969 (jrg. 47, nr. 18)  een ‘Kort Kommentaar’, zoals het opschrift 
luidde. Volgens dit artikel mochten in de Christelijke Gereformeerde Kerk vrouwen deelnemen aan de 
verkiezing van ambtsdragers. Het minderheidsrapport dat was ondertekend door ds. M.C. Tanis, 
stelde echter dat de verkiezing tot het ambt door de leden van de gemeente een daad van 
regeermacht was die de vrouw niet toekwam in het licht van de scheppingsordinantie. Ds. W. Heerma 
meende dat de begeerte aan de vrouw het kiesrecht toe te kennen, voortkwam uit de beginselen van 
de Franse Revolutie. Aan de vrouw gelijke rechten toe te kennen was niet naar de Schrift. Het 
commentaar van De Saambinder was dat de toekenning van het kiesrecht aan de vrouw in de kerk 
een ontwikkeling was die voortvloeide uit de aanvaarding van revolutionaire beginselen op staatkundig 
terrein. Het besluit van de christelijk gereformeerden was een stap op weg naar het toelaten van de 
vrouw tot het ambt.  
 

Assimilatie bevindelijk gereformeerden 
Een tendens bij de bevindelijk gereformeerden was volgens de onderzoekers Dekker en Peters 
wereldmijding: het zich afzonderen van of beschermen tegen de zondige wereld. De socioloog C.S.L. 
Janse die zelf tot deze groepering behoorde en er onderzoek naar deed, bezag de bevindelijk 
gereformeerden als een emancipatiegroepering in de spanning tussen persistentie en assimilatie. Hij 
definieerde emancipatie als het proces waarin een minderheid een positie verwierf in de sociale 
gelaagdheid van de samenleving min of meer gelijkwaardig aan die van de meerderheid. Om 
succesvol te emanciperen kon de minderheid het cultuurpatroon van de dominerende meerderheid 
positief herwaarderen en overnemen. Dit proces van assimileren ging in het bijzonder ten koste van 
die identiteitskenmerken van de minderheid, die in de ogen van de meerderheid kenmerken van 
achterlijkheid waren. De bevindelijk gereformeerden stonden dus voor een keuze tussen 
identiteitshandhaving, het behouden van traditionele opvattingen en kenmerken enerzijds en 
aanpassing aan moderne inzichten en ontwikkelingen anderzijds. In hun ogen stond assimilatie gelijk 
aan vervlakking, verwereldlijking en wereldgelijkvormigheid. Zij streefden daarom als reactie naar het 
behoud van hun culturele identiteit. Daartoe stichtten zij eigen scholen en organisaties vanaf de jaren 
1970. Dit was het proces van de oprichting en instandhouding van de reformatorische zuil, kortweg: de 
refozuil. De SGP was een factor in dit verzuilingsproces en vervulde een specifieke rol in deze zuil. 
Het proces van zuilvorming was te meer opmerkelijk, omdat de bestaande zuilen werden 
geconfronteerd met erosie. In de spanning tussen persistentie en assimilatie ging het mede om de 
emancipatie van de vrouw en haar rol in de politiek.469 

Uit het onderzoek dat Janse in 1981 uitvoerde onder bevindelijk gereformeerden, de 
natuurlijke achterban van de SGP, viel al af te leiden dat de SGP op een zeker moment de vrouw in 
de partijorganisatie en in de politiek zou kunnen accepteren. Hij wees erop dat als gevolg van de 
tweede emancipatiegolf over heel de linie ‘het primaat van de man [werd] doorbroken’, een 
ontwikkeling die de bevindelijk gereformeerden onder druk zette:  
 

Deze emancipatie van de vrouw botst in allerlei opzichten met de bevindelijk gereformeerde 
visie. (…) In het maatschappelijk leven (en zeker in de politieke sector) dient zij geen 
vooraanstaande plaats in te nemen. Met deze opvattingen en praktijken komen de bevindelijk 
gereformeerden in onze maatschappij steeds meer geïsoleerd te staan. Dit gebrek aan sociale 
ondersteuning maakt het moeilijker voor hen om hieraan te blijven vasthouden.470 

 

                                                            
468 J. Douma, Verantwoord handelen, 49. 
469 C.S.L. Janse, Bewaar het pand, 10-37. 
470 C.S.L. Janse, Bewaar het pand, 160. 
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Janse had de kern van de problematiek hiermee aangegeven. De bevindelijk gereformeerde cultuur 
botste met de dominante seculiere cultuur, maar een zich terugtrekken in een zelf gekozen isolement 
kon de oplossing niet zijn. Een aanzienlijk deel van de bevindelijk gereformeerden wilde ondanks het 
spanningsveld maatschappelijk betrokken en actief zijn, onder meer in de politiek. Dat vereiste overleg 
en afstemming met andersdenkenden, en beïnvloedde de minderheidskenmerken. Dit proces van 
assimileren werd versterkt door de moderne massamedia. De assimilatie kon gevolgen hebben voor 
formele SGP-standpunten. In de eerste plaats betrof dit het actieve kiesrecht. Janse analyseerde: 
 

De afwijzing van het vrouwenkiesrecht, zoals die in het beginselprogram is vastgelegd, wordt 
tegenwoordig door velen in de partij – met name de jongeren – niet meer (zo erg) serieus 
genomen. Althans het overgrote deel van de SGP-ers vindt niet dat vanwege de bezwaren 
tegen het actief vrouwenkiesrecht, de vrouwen bij de verkiezingen thuis zouden moeten 
blijven. (…) Vroeger kwam het veel vaker voor dat vrouwen uit bevindelijk gereformeerde kring 
om principiële redenen van de stembus wegbleven. Ook werden vrouwen toen zonder meer 
geweerd van politieke vergaderingen van de SGP. Dat is tegenwoordig lang niet altijd meer 
het geval.471 

 
De acceptatie van het actieve vrouwenkiesrecht door de overgrote meerderheid van de bevindelijk 
gereformeerden was al bekend. Veel opmerkelijker was wat Janse constateerde over het passieve 
kiesrecht en het meedoen van vrouwen in het politieke domein:  
 

Het stellen van vrouwelijke kandidaten voor het Parlement, de Provinciale Staten of de 
gemeenteraden was door de SGP vanouds afgewezen (…) en is tot op heden – althans 
publiekelijk – geen punt van discussie. Toch bleek bij onze enquête dat een belangrijk deel 
van de ondervraagde ouders die SGP stemden of zelfs lid waren van deze partij, daar geen 
overwegende bezwaren tegen hadden (d.w.z. tegen kandidaatstelling van vrouwen, HP). Bijna 
de helft van de ondervraagde ouders (46,3 procent) was het met de hun voorgelegde 
uitspraak eens (‘Principieel gezien is tegen een vrouwelijk kamerlid geen doorslaggevend 
bezwaar in te brengen.’) Bij de leerlingen was dat ruim de helft (54,5 procent). Daar was 
slechts een klein deel (20,3 procent) principieel tegen een vrouwelijk kamerlid. Onder de 
ouders die op de SGP zouden stemmen was een relatieve meerderheid tegen vrouwelijke 
kamerleden (46,8 tegen 41,4 procent). Onder de leerlingen die op de SGP zouden stemmen 
was een relatieve meerderheid er juist voor (48,4 tegen 29,9 procent).472  

 
Onder de SGP-stemmers stonden de SGP-leden dichter bij het officiële partijstandpunt dan de niet-
leden. Van de leden wees een krappe meerderheid (52,0 procent) een vrouwelijk kamerlid af. Een 
meerderheid voor het partijstandpunt was te vinden bij degenen die kerkelijk behoorden tot de 
Gereformeerde Gemeenten, de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland. Bij de hervormden was een relatieve meerderheid (46,2 tegen 30,2 procent) voor een 
vrouwelijk kamerlid. Bij de kleine categorie christelijk gereformeerden was een absolute meerderheid 
(66,3 tegen 28,1 procent) voor een vrouwelijk kamerlid.  

De kloof die Janse in de eerste helft van de jaren 1980 vaststelde tussen partijstandpunt en 
mening van de achterban was beïnvloed door opleiding en studie. De wereldmijdende houding in de 
SGP-achterban was aan het afnemen, wat het accepteren van de emancipatie van meisjes en 
vrouwen bevorderde. In het verleden was het belang van een goede schoolopleiding voor meisjes 
minder hoog aangeslagen dan voor jongens. Volgens Janse was dat nog maar in beperkte mate het 
geval, het meest nog in de rechtervleugel. Zowel onder de ouders (62,9 procent)  als onder de 
leerlingen (72,2 procent) was de absolute meerderheid het beslist niet eens met de enquête-uitspraak 
dat een goede schoolopleiding voor een meisje minder belangrijk was dan voor een jongen. Dat was 
ook in de SGP-subgroep (61, 4 en 70,4 procent) het geval.473 Uit het onderzoek van Janse kwam naar 
voren dat de bevindelijk gereformeerde achterban van de SGP zich in haar opvattingen aanpaste aan 
de samenleving waarvan zij deel uitmaakte. Janse concludeerde:  
 

                                                            
471 C.S.L. Janse, Bewaar het pand, 252-253. 
472 De enquête is in 1981 gehouden onder ouders en leerlingen van een aantal onderwijsinstellingen van 
bevindelijk gereformeerde signatuur, citaat: 252-253. 
473 C.S.L. Janse, Bewaar het pand, 259. 
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Alles bij elkaar blijkt er bij de SGP-kiezers en ook bij de SGP-leden een vrij grote discrepantie 
te zijn met het officiële standpunt dat de partij sinds jaar en dag inneemt.474 

 
De discrepantie die Janse signaleerde, was gegroeid en nog groeiende. Op een zeker moment zou 
een correctie moeten plaatsvinden, naar de ene of naar de andere zijde. 
 
 

CHU en ARP: een lange weg voor de vrouw  
 
Onder de vrouwen die actief waren in de Centrale van Christelijk-Historische Vrouwengroepen voltrok 
zich een mentaliteitsverandering. Geleidelijk aan werden zij actiever. Hun houding ten opzichte van de 
verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de samenleving én in de CHU werd kritischer, zoals 
bleek uit de toon en inhoud van hun eigen orgaan Vrouwengeluiden. Zij vonden dat de partij vaak niet 
luisterde naar de CH-vrouwen en hun wensen met betrekking tot de integratie van vrouwen in de CHU 
niet honoreerde. De Centrale ging benadrukken dat mannen en vrouwen in de maatschappij 
verschillende belangen hadden.475 In 1971 kwam zij met een echte eigen verkiezingsfolder. Hierin 
pleitte zij onder meer voor kinderdagverblijven en crèches en voor het beter combineren van woon- en 
werkgebieden ten behoeve van werkende gehuwde vrouwen. Op de jaarlijkse conferentie spraken de 
vrouwen over thema’s die door de feministische vrouwenbeweging waren aangedragen, zoals abortus 
en echtscheiding.  

De vertegenwoordiging van CHU-vrouwen in politieke organen nam wel toe, maar bleef zo 
lang de CHU bestond gering. Vanaf 1967 had de CHU meestentijds twee vrouwen in de Tweede 
Kamer, in 1970 had de partij drie vrouwen in de Provinciale Staten en veertig in gemeenteraden.476 In 
1977 werd Hanske Evenhuis-van Essen voor de CHU gekozen in de Tweede Kamer. Zij was al vanaf 
1971 presidente van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk 
Staatsburgerschap en bleef dat nog tot 1978. In 1981 werd zij de eerste voorzitter van het 
Kamerbreed Vrouwenoverleg; zij was toen kamerlid van het CDA, en was dat tot 1986.477 In de Eerste 
Kamer had de CHU een vrouwelijke afgevaardigde in de jaren 1975-1977. De discussie over 
deelname van vrouwen in de CH-besturen en de kandidaatstelling van vrouwen voor de verkiezingen 
verstomde in de tweede helft van de jaren 1970. De aandacht verschoof naar de vorming van het 
CDA.478 

De ARP had tot 1973 nooit meer dan één vrouwelijk Tweede Kamerlid. Via tussentijdse 
opvolging kwam in dat jaar de tweede vrouw in de AR-fractie. In de Eerste Kamer had namens deze 
partij nooit een vrouw zitting. De activiteiten van het A.R. Vrouwencomité (ARVC) namen sterk af, in 
de jaren 1970 vond een bezinning op haar rol en functioneren plaats. Het ARVC ging in 1980 op in het 
CDA-Vrouwenberaad.479 

In 1953 had de antirevolutionaire senator prof. I.A. Diepenhorst bij het aantreden van KVP-lid 
dr. Anna de Waal als eerste vrouwelijke staatssecretaris gesproken: ‘Het is een lange weg geweest 
van Sara in de tent naar de vrouw op het departement.’ Dit gold echter nog sterker de eigen AR-
vrouwen. Het duurde nog een kwart eeuw voordat een van hen op zo’n hoge post zou worden 
benoemd. Juist zij kreeg de portefeuille Emancipatiezaken te beheren. Diemer-Lindeboom noemde dit 
de ‘humor der AR-geschiedenis’.480 Jeltien Kraaijeveld-Wouters was in 1973 in de Tweede Kamer 
gekomen en werd vier jaar later staatssecretaris.  

De visie van Kraaijeveld-Wouters op emancipatie was dat man en vrouw samen voor de 
cultuuropdracht stonden, het bouwen en bewaren van de aarde, van de schepping. Emancipatie 
betekende vrij worden van overbodige afhankelijkheid, loskomen van onjuiste begrenzingen, en 
wegnemen van belemmeringen. Het emancipatiebeleid diende gericht te zijn op een veelzijdige 
ontplooiing van de vrouw. Op alle levensterreinen moesten vrouwen met mannen op gelijkwaardige 
wijze én vanuit hun eigenheid verantwoordelijkheden kunnen delen en functies kunnen vervullen. Het 
Evangelie was haar richtsnoer: ‘In Christus is noch man, noch vrouw’.481 Kraaijeveld beriep zich dus 
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op Galaten 3:28. Zij nam een nogal radicaal standpunt in dat lang niet door iedereen werd gedeeld 
binnen haar eigen partij. 

Diemer-Lindeboom die dertig jaar eerder het passieve kiesrecht voor de vrouw bepleitte, had 
bij het honderdjarig bestaan van de ARP gemende gevoelens over het moderne emancipatiedenken. 
De tweede emancipatiegolf legde ‘zó enorme nadruk op de betekenis van het hebben van een baan 
en vooral ook een zelfstandig inkomen’, zo schreef zij, ‘dat deze beide elementen dan als ’t ware de 
toetssteen vormen voor het al dan niet geëmancipeerd zijn’. Zij zag daarin een gevaar:  
 

Nóg staat de vrijheid van de vrouw en de mogelijkheid tot het werken buitenshuis centraal. 
Maar reeds presenteert zich de gedachte, dat, met het oog op een gelijke verdeling van 
politieke en maatschappelijke macht, bedoelde vrijheid op den duur in dwang uit zal moeten 
monden. 

 
Zij zag een revolutionaire geest werkzaam en legde verband met de Bataafse Revolutie van 1795, 
waarbij er werd gezongen en gedanst rond de vrijheidsboom: ‘Aan zo’n vrucht onderkent men de 
voosheid van deze vrijheidsboom.’482 Vrijheid die tot dwang leidde, was geen vrijheid. 

Deze gevoelens leefden breder binnen de ARP en binnen het CDA (Christen Democratisch 
Appèl) dat in 1980 werd gevormd door een fusie tussen CHU, ARP en KVP. De houding van de 
nieuwe partij kenmerkte zich naar de mening van H.L.J van de Velde door ambivalentie ten opzichte 
van politieke participatie van vrouwen. Net als de confessionele voorgangers ging het CDA uit van een 
zeker verschil in aard en visie tussen mannen en vrouwen. Hoewel het CDA in haar 
beginselprogramma geen expliciete uitspraken opnam over de maatschappelijke positie van vrouwen, 
kon het als partij van ná de tweede emancipatiegolf niet om het thema heen. In de 
verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer in 1977 stond in een van de spreekschetsen die voor 
het partijkader beschikbaar waren, dat emancipatie van vrouwen voor het CDA niet direct een politieke 
aangelegenheid was.483 In het emancipatiedenken moest de wederzijdse afhankelijkheid van mannen 
en vrouwen centraal worden gesteld in plaats van het streven naar onafhankelijkheid van welke groep 
dan ook. Daarbij moest het belang van het gezin voorop staan. De christen-democratische visie was 
dat man en vrouw samen verantwoordelijk waren. Ze hadden elkaar nodig bij de realisering van hun 
opdracht. Als de vrouw in de marge van het maatschappelijk leven gehouden werd, deed de 
maatschappij zichzelf tekort. Vrouwen hadden vanwege hun sociale ervaring vaak een andere kijk en 
benadering dan mannen.484 

De ondervertegenwoordiging van vrouwen in het partijkader stond in de jaren 1980 op de 
agenda van het CDA. Het was volgens Van de Velde opmerkelijk dat hierbij vooral publicitaire en 
electorale overwegingen een rol speelden. De vertegenwoordiging van vrouwen kwam aan de orde, 
niet zozeer in het kader van de wens om het vrouwelijk electoraat aan te spreken, maar meer in het 
algemeen als onderdeel van een moderner imago. In 1984 sprak de partijraad de wens uit meer 
vrouwen in partijfuncties en op kandidatenlijsten op te nemen. Pas op het moment dat de overheid 
daartoe in 1988 subsidie beschikbaar stelde, ontwikkelde de partij een plan om de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen op te heffen. Dat was vooral gericht op het vergroten van het 
aandeel van vrouwen in het ledenbestand en in de lokale politiek. Een belangrijk deel van de 
maatregelen bestond uit scholing van vrouwen.485 

De ontwikkeling in het standpunt van het CDA werd bepaald door de wens als partij te 
emanciperen, de emancipatie van de vrouw binnen de partij was hiervan een afgeleide. Dit proces van 
assimilatie verminderde de in de partij aanwezige ambivalentie. Overeenkomstig de definitie van 
Janse ging dit ten koste van de christelijke identiteit van de partij. 
 
 

GPV: een mannenmonopolie doorbroken 
 

In september 1969 schreef partijvoorzitter Veurink in Ons Politeuma: ‘Het GPV krijgt langzamerhand 
een kader, mannen die ter zake kundig zijn, over de zaken kunnen spreken en handelen en tot 
besluitvorming weten te komen – mannen, die werken willen en kunnen en die wat verstaan van de 
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cultuuropdracht in onze tijd.’ Veurink had niets tegen vrouwen, maar bij deze gelegenheid noemde hij 
hen niet. Het GPV-kader bestond – nog – uit mannen.486 Dat was soms bewust. Zo stond in het 
reglement van de Gereformeerde Kiesvereniging van Harderwijk dat het bestuur bestond uit 
mannelijke personen.  

Een van de opstellers van het in 1966 vastgestelde Program van richtlijnen was dr. A.J. 
Verbrugh. Deze ‘ideoloog’ van het GPV besteedde bij zijn uitwerking ervan in het eerste deel van 
Universeel en Antirevolutionair geen aandacht aan de term ‘scheppingsordening’. Hij besprak 
evenmin een vrouwenkiesrechtstandpunt van het GPV.487 In het derde deel behandelde hij het 
onderwerp vrouwenemancipatie. Hij schreef dat het GPV deze als zodanig niet afwees, in de zin van 
toekenning van gelijke rechten en gelijkstelling voor de wet. De feministen verabsoluteerden echter de 
emancipatie van de vrouw. Al het andere moest ervoor wijken, het rekenen met biologische 
verschillen, bijbelse regels en de wensen van de betrokkenen zelf. Ook in dit deel besteedde hij geen 
aandacht aan vrouwenkiesrecht.488  
 

Een gegronde klacht 
Een voortrekkersrol onder de vrouwen vervulde M.G. Idema-Schilder uit Ede, die in 1970 de eerste 
vrouwelijke lijsttrekker van het GPV was bij gemeenteraadsverkiezingen. Zij werd net niet gekozen.489 
Idema was in 1971 de eerste vrouw op de GPV-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, op nummer 
21.490 Daar bestonden in de partij wel bezwaren tegen. Ds. J. van Raalte van ’t Harde schreef de 
Generale Verbondsraad (GVR)491 dat hij het onaanvaardbaar vond dat zij op de kandidatenlijst van het 
GPV was komen te staan:  
 

Ik ben overtuigd, dat dit tegen de Schrift is en dat een vrouw niet in de Tweede Kamer tehuis 
behoort, maar dat zij van God haar plaats in de huiskamer heeft ontvangen, om even een 
woordspeling te gebruiken.  

 
Van Raalte was blij dat het GPV nog nooit een vrouw had gekandideerd, in tegenstelling tot andere 
partijen. Hij was overigens zowel tegen actief als passief kiesrecht van vrouwen.492 In de GVR was de 
kandidatuur van Idema-Schilder kort daarvoor besproken. GVR-lid J. van der Weijde uit Drenthe had 
voorgesteld haar te schrappen van de lijst. Hij had bezwaren tegen vrouwelijke kandidaten. Voorzitter 
Veurink deelde deze bezwaren niet. In tegenstelling tot de SGP had het GPV geen bezwaren tegen 
vrouwen in de politiek. De ARP- en CHU-verontrusten waarop het GPV mikte, kenden deze bezwaren 
evenmin. Volgens CVR-lid J.P. de Vries had mevrouw Idema-Schilder als weduwe geen gezinstaak 
meer. Hij wees ook op het verschil met de SGP:  
 

Wij zeggen niet dat er evenveel vrouwen als mannen op de lijst moeten staan. (…) Maar we 
mogen de vrouw niet uitsluiten van het passief kiesrecht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
had het GPV in Tilburg, Voorburg en Ede een vrouw op de lijst. In Ede was mevr. Idema 
lijsttrekker. (…) Als wij een vrouw op de lijst hebben is het voor de buitenstaander ook 
makkelijker om te begrijpen wat het verschil is tussen SGP en GPV.  

 
Secretaris A.J. Verbrugh merkte op dat sommige GPV'ers in de begintijd vrouwen wel eens wilden 
weren in de politiek. Hij doelde op ds. Joh. Francke. GVR-lid B. Elshout meende dat de kwestie niet 
leefde in de kiesverenigingen. Het GPV had sinds zijn oprichting nooit vrouwen op de lijst gehad, maar 
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volgens Veurink was een vrouw op de lijst voor het GPV geen principiële zaak.493 De meeste GPV'ers 
verwierpen het passieve vrouwenkiesrecht niet. Het was vooral om praktische redenen dat het tot 
1971 had geduurd voordat er een vrouw op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen stond. 
Misschien had het GPV moeilijker gedaan als zij nog getrouwd was geweest en een gezin had gehad.  

Vanaf het begin van de jaren 1970 had het GPV op haar kandidatenlijsten bij verkiezingen 
vrouwen. Op de jubileumdag van de GPV-jongerenorganisatie GPJC op 4 maart 1989 kon partijleider 
G.J. Schutte echter niet anders dan verzuchten:  
 

Volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen moet het mannenmonopolie maar eens 
doorbroken worden!  

 
Zijn klacht was niet ongegrond. Tien jaar eerder, op 30 juni 1979, had hij in Ons Burgerschap 
(voorheen: Ons Politeuma) bepleit dat de vrouw politieke ambten zou vervullen. Hij had toen 
geschreven dat het vrouwenkiesrecht in de politiek niet omstreden was binnen de partij. Het hulp zijn 
van de vrouw tegenover de man hoefde niet te betekenen dat voor de vrouw een eigen terrein was 
gereserveerd – bijvoorbeeld gezin en huishouding – naast een eigen terrein voor de man – 
bijvoorbeeld de politiek. Het regeerambt in de kerk moest duidelijk worden onderscheiden van het 
regeerambt dat aan de overheid was gegeven. Mét de SGP erkende het GPV dat het ambt van onze 
vorstin haar door God was gegeven. Mocht dan elk politiek ambt worden onthouden aan de andere 
vrouwen? In de regering door een koningin zag het GPV een argument andere vrouwen het politieke 
ambt niet te onthouden. Schutte had voor zijn pleidooi verwezen naar het artikel van Vreeken in Ons 
Politeuma (februari/maart 1964) en dat van Bremmer-Lindeboom in Rondom het Woord (15 mei 
1964). Hij had afgesloten met: ‘Het Evangelie van Jezus Christus wijst de weg der verlossing, voor 
man en vrouw.’494 Schutte hoefde in 1989 niet meer tot 1990 te wachten. Al binnen een paar weken 
ging zijn wens in vervulling en werd de eerste GPV-vrouw gemeenteraadslid.495 

In 1985 had Schutte het belang van het verlossingswerk van Christus verduidelijkt:  
 

(…) dankzij Christus’ verlossingswerk mogen we in de nieuwe bedeling leven naar de normen 
van den beginne. Gelijkwaardigheid van de man en vrouw, die ongelijkheid insluit. Wat zou 
het van grote betekenis zijn als (…)  de christelijke politiek zou laten zien hoe man en vrouw, 
elk met eigen talenten, in harmonie kunnen samenwerken aan de uitvoering van de 
cultuuropdracht, die God aan alle mensen, man en vrouw, heeft gegeven (Gen. 1:27 en 
volgende). 

 
Schutte bracht dit naar voren naar aanleiding van de kort daarvoor uitgebrachte nota van de SGP met 
haar vrouwenstandpunt. De nota wees het actieve vrouwenkiesrecht niet af, terwijl het 
beginselprogram dat wel deed. Schutte vond het een goede zaak als de SGP tot een uitspraak zou 
komen: ‘Een dubbelhartige houding is zeker onder christenen niet geoorloofd.’ Hij hoopte dat de 
theorie in overeenstemming zou worden gebracht met de praktijk. Het rapport wees het passief 
kiesrecht voor de vrouw af. Daar was Schutte het niet mee eens: ‘We betreuren het, dat deze krasse 
uitspraken in het rapport zo summier worden onderbouwd.’ Voor het stemmen door vrouwen was hun 
belevenis bepalend. Schutte gaf als commentaar: ‘Het Hoofdbestuur heeft zelf aangevoeld dat hier 
iets wringt.’ Hij vond het winst als de SGP ook op dit punt de principiële discussie zou aangaan.496 
 

Geen opstand tegen God 
Anders dan de CHU en de ARP had het GPV geen aparte vrouwenorganisatie. Dit punt kwam in Ons 
Burgerschap twee keer aan de orde, in 1984 en 1986. De vrouwen vonden dat die niet nodig was. Het 
GPV ging uit van een heel ander mensbeeld dan feministen. De GPV-vrouwen verzetten zich tegen 
de emancipatie-ideologie, de ideologie van zelfontplooiing, verzelfstandiging en individualisering. God 
schiep de mens als man en vrouw. Aan hen samen gaf Hij de opdracht de aarde te ontplooien. De 
gemeenschappelijke taak van vrouwen én mannen was de belangen van heel de samenleving te 
dienen. Dat betekende niet dat vrouwen het wel aan mannen konden overlaten. De vrouwen moesten 
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lid worden van het GPV en actief betrokken worden bij het werk van de plaatselijke kiesverenigingen. 
Vrouwen konden de politiek verbeteren.497 

Het GPV stond kritisch tegenover het emancipatiebeleid van de overheid. Bij de behandeling 
van de rijksbegroting 1985 wees Schutte af dat ieder volwassen individu in eigen onderhoud moest 
kunnen voorzien. Een geïndividualiseerde samenleving was een samenleving vol vervreemding en 
egoïsme, het tegendeel van wat de Schepper voor ogen stond toen hij de mens schiep. Schutte vond 
het een politieke misser van J.M. den Uyl (PvdA) om het GPV het stempel a-democratisch op te 
drukken. Den Uyl reageerde dat hij daarmee ook de SGP en de RPF had bedoeld, omdat wat deze 
drie partijen verstonden onder Gods geboden door de overheid moest worden gesanctioneerd en 
uitgevoerd. Ze legden een verbinding met een interpretatie van bijbelteksten die hij als strijdig zag met 
het volwaardig laten functioneren van het gelijkheidsidee dat aan de democratie ten grondslag lag. 
Schutte protesteerde omdat de suggestie werd gewekt dat hij zijn door Gods Woord geïnspireerde 
politieke uitgangspunten probeerde te realiseren via andere regels dan die gelden in een 
parlementaire democratie. Dat was verre van hem.498 
 In 1985 bracht het GPV een brochure uit over vrouwenemancipatie en hield de partij een 
congres. In het ‘woord vooraf’ van Gedwongen gelijk te zijn werd gesteld dat onder de vlag van 
emancipatie door de overheid een ‘normloos individualisme’ actief werd bevorderd. Het 
emancipatiebeleid van de overheid was bij uitstek gericht tegen het gezin, zo stond in de brochure te 
lezen. Het GPV was daartegenover van mening dat de overheid moest uitgaan van huwelijk en gezin. 
Aan de vrouw moest de keuzevrijheid worden geboden tussen taken in het gezin en buitenshuis. Het 
congres werd onder ‘grote’ belangstelling gehouden. J. Blokland, de partijvoorzitter, verwoordde het 
partijstandpunt:  
 

Iedere kiesgerechtigde burger in Nederland is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar stem bij 
de stembus. Man en vrouw zijn daarin gelijkwaardig en beide moeten ten volle tot een 
verantwoorde keuze komen. Dat betekent dat ook vrouwen actief betrokken dienen te zijn bij 
de totstandkoming van politieke besluitvorming.499 

 
De in vrouwenemancipatie gespecialiseerde M.J. Verkerk betoogde dat sociaal-economische factoren 
een grote invloed hadden gehad op de vormgeving van huwelijk en gezin. Het gezin van Abraham in 
het bijbelboek Genesis en dat van de vrouw van Spreuken 31 waren zeer verschillend geweest. De 
rangorde in Genesis 1-2 stond niet op gespannen voet met de gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
maar impliceerde deze juist, vanuit een organische verbondenheid. Dit betekende echter niet dat de 
stem van de man de doorslag mocht geven. De zonde was dat de man de vrouw overheerste. De man 
wilde in strijd met Gods bedoeling de vrouw onder hem stellen, in plaats van naast hem.500 

Een van de conclusies van het emancipatiecongres was dat de bijbel een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid leerde van man en vrouw voor het functioneren van het gezin als een door God 
gegeven instituut. Een op de individualiseringsgedachte gebaseerde sterke scheiding van taken van 
man en vrouw paste daarom niet. De taakverdeling  waarbij de man het werk buitenshuis op zich nam 
en de vrouw voor het gezin thuis zorgde, deed afbreuk aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
de cultuuropdracht. De essentie van wat op het congres werd betoogd en waarin de partij opvallend 
eensgezind was, had een van de sprekers, M. Wilcke-van der Linden, een paar jaar eerder onder 
woorden gebracht. Zij had geschreven dat het heersende emancipatiedenken een opstand tegen God 
was, die man en vrouw op elkaars hulp had aangewezen. De individualiseringsgedachte en de 
gelijkheidsideologie gingen in tegen Gods scheppingsordening, waarbinnen Hij de mens als twee-
eenheid van man en vrouw had geschapen. Samen hadden zij de opdracht hun kinderen op te 
voeden. Elk op hun wijze hadden zij ook een taak in het kerkelijk leven en op maatschappelijk en 
politiek gebied. Juist omdat ze verschillend waren, konden ze elkaar zo goed aanvullen. Wat ‘typisch 
manlijk’ of ‘typisch vrouwelijk’ werd genoemd, moest op zijn waarde worden getoetst. God schiep de 
mens als man en vrouw, ieder met eigen aard en mogelijkheden. Als hulpe tegenover van haar man 
kon een vrouw zich op veel terreinen ontplooien. Het hulpe-zijn hoefde niet te betekenen dat voor de 
vrouw een eigen terrein was gereserveerd naast een eigen terrein voor de man. De opvatting dat een 
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vrouw geheel behoorde op te gaan in haar gezin was niet bijbels gegrond. Wel was een gehuwde 
vrouw geroepen de juiste prioriteiten te stellen. Het werken buitenshuis mocht niet ten koste gaan van 
haar gezin.501 
 

Nog een invloedrijke Lindeboom 
De door Schutte als ‘invloedrijke vrouw’ aangeduide predikantsvrouw mr. L.G.A. Bremmer-Lindeboom 
onderbouwde in 1983 haar standpunt met een historisch en theologisch betoog. In de Bijbel kwamen 
geen statische opvattingen over de taken van man en vrouw voor en in de profane geschiedenis was 
het beeld steeds wisselend. Door heel de geschiedenis heen vertoonde de verhouding van man en 
vrouw zich in allerlei verschijningsvormen. In ons land nam de vrouw in de zestiende en zeventiende 
eeuw vaak een behoorlijke positie in. De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) stimuleerde de 
zelfstandigheid van de vrouw. Na de bloeitijd gedurende de zeventiende en de eerste helft van de 
achttiende eeuw volgde een lange periode van inzinking, tot ver in de negentiende eeuw. Daarna ging 
het weer bergopwaarts. Belangrijk voor haar was Genesis 1 en 2. Gen. 2:18 legde zij als volgt uit:  
 

(…) Die als tegenover hem zij: dus op één niveau stelt God man en vrouw. (…) Er is een 
zekere rangorde, maar die rangorde sluit de volkomen gelijkwaardigheid van man en vrouw 
niet uit, maar in. God stelt de vrouw niet onder de man, ook niet áchter de man, maar náást 
hem, als tegenover hem. Sikkel zegt: ze is zijn evenwichtige vervulling, zijn maat. (…) De 
vrouw is geen hulp in de huishouding voor Adam, er wordt op haar geen deeltaak 
afgeschoven om Adam wat verlichting te brengen bij zijn vele werk: nee, man en vrouw krijgen 
samen de volledige opdracht en dragen samen integraal de hele verantwoordelijkheid. (…) 
Alles is bij de schepping op elkaar afgestemd. Er heerst harmonie, in volledige betrokkenheid 
op elkaar. Geen enkel terrein is speciaal voor de man of speciaal voor de vrouw gereserveerd. 
God geeft geen taakverdeling – alléén in de essentie van vaderschap en moederschap. 

 
Bremmer gaf op basis van haar uitleg de voorkeur aan roltoenadering, na een periode van 
onderscheiding, gevolgd door scheiding van vader- en moedertaken. In haar visie vingen man en 
vrouw elkaar op in wat de ander niet goed kon of waartoe deze geen gelegenheid had. De familie-
Lindeboom was eensgezind.502 
  
 

RPF: een antirevolutionair welkom aan de vrouw 
 
De Reformatorische Politieke Federatie (RPF) kwam voort uit overleg tussen drie orthodox 
protestantse organisaties. Het Nationaal Evangelisch Verband (NEV)  was in 1966 opgericht door 
sympathisanten van het GPV. Bij deze partij vonden zij de oude antirevolutionaire beginselen terug, 
die ze bij de ARP misten. Van het GPV konden ze geen lid worden omdat ze niet vrijgemaakt 
gereformeerd waren. Het NEV legde vanaf 1972 contacten met bezwaarden binnen ARP, CHU en 
SGP: de Gesprekgroep AR-gezinden, die onder leiding stond van een aantal rechtse VU-hoogleraren, 
en het Reformatorisch Politiek Contact (RPC). De RPF werd 15 maart 1975 opgericht. Zij wilde 
onderdak verschaffen aan gelijkgezinde politiek daklozen die een bijbelgetrouwe politiek 
nastreefden.503 De nieuwe partij stelde oktober 1976 het Basisprogram vast. Artikel 2 formuleerde de 
grondslag van de partij: ‘De RPF aanvaardt als enige norm voor haar politieke denken en handelen 
het onfeilbare en gezaghebbende Woord van God (…).’ 

Het Basisprogram diende te allen tijd te worden getoetst aan de Heilige Schrift, want Gods 
Woord, de Bijbel, was een lamp voor de voet en een licht op het pad. Gods wetten beoogden het 
geestelijk, maatschappelijk en politiek welzijn van allen. Christelijke politiek hield in dat Gods Woord 
functioneerde als fundament en richtsnoer voor wetgeving, rechtspraak, bestuur, etc. De partij wilde 
politiek bezig zijn in overeenstemming met de normen die God had geopenbaard in de Bijbel. De 
bestaande wetgeving droeg nog duidelijke invloeden van christelijk normbesef, maar werd op allerlei 
punten die de zedelijkheid betroffen, niet gehandhaafd. Dat moest anders.  
 In het partijorgaan Nieuw Nederland verscheen in 1978 een artikel dat een pleidooi inhield 
voor het participeren van de vrouw in de politiek. Van Groen van Prinsterer werd gezegd dat hij niet 
contra-revolutionair was, maar anti-revolutionair. Anti betekende: in plaats van, in ruil voor. Groen 
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stelde tegenover het revolutionaire denken het schriftuurlijke, bijbelse denken. Het revolutionaire 
denken wees hij af, maar vele praktische veranderingen aanvaardde hij. De schrijver was van mening 
dat in de lijn van de Heilige Schrift het kerkelijk ambt was opgedragen aan de man. Op het 
maatschappelijke en politieke terrein aanvaardde de RPF ‘met vreugde de inbreng en medewerking 
van onze vrouwen en meisjes. Graag zien we haar een plaats innemen in onze besturen en op onze 
candidatenlijsten’.504 
 In dezelfde periode als het GPV hield de RPF zich bezig met het vraagstuk van de gelijke 
behandeling. De partij wijdde er een speciaal congres aan. Partijleider M. Leerling meende dat de Wet 
Gelijke Behandeling, die in de fase van wetsvoorstel verkeerde, een ernstige dreiging vormde. De wet 
zou gaan uitdraaien op discriminatie van christenen. Zij kon dynamiet leggen onder het christelijk 
organisatiewerk. Daarbij wees Leerling op het non-discriminatiebeginsel, verwoord in artikel 1 van de 
Grondwet. Het had naar zijn mening bij de eerste volzin van dit artikel mogen blijven. De rest leidde tot 
misverstanden. Aan het einde van 1981 was het bij de grondwetswijziging geen vanzelfsprekendheid 
dat artikel 1 het ‘paraplu-artikel’ zou worden, waaraan alle andere grondrechten werden onderworpen. 
In eerste lezing had de regering duidelijk gesteld dat dit geenszins het geval was. In tweede lezing 
noemde minister E. van Thijn het gelijkheidsbeginsel de vlag op de grondwet, onderhuids werd het 
daarmee verheven tot supergrondrecht waarvoor andere vrijheidsrechten desnoods moesten wijken. 
Dat was niet alleen in de verticale relatie tussen overheid en burger, waarvoor in feite grondrechten 
waren bestemd, maar ook in die tussen burgers onderling. Leerling voorzag dat de horizontale 
werking ‘een heel belangrijke zaak’ zou worden.505 
 De RPF ontwikkelde zich in de jaren 1975-1989 tot een antirevolutionaire optie, in het 
bijzonder in concurrentie met CDA en SGP. De vrouw was in de partij en in politieke functies welkom. 
De RPF stond ver van de SGP af in haar acceptatie van een politieke rol voor de vrouw. Het was een 
van de punten waarop de partij zich van de staatkundig gereformeerden onderscheidde door een veel 
modernere uitleg van de Bijbel. 
 
 

SGP: actief vrouwenkiesrecht aanvaard 
 
In de achterban van de SGP nam het deel van de vrouwen dat ging stemmen toe. De principiële 
bezwaren boetten aan betekenis in. De partij had nog altijd in haar beginselprogram staan dat zij het 
actieve kiesrecht voor de vrouw verwierp, en het passieve kiesrecht was helemaal uit den boze. Moest 
het officiële partijstandpunt niet eens worden aangepast, zoals ook de ARP had gedaan? Of zou de 
partij in de spanning tussen persistentie en assimilatie kiezen voor het handhaven van het oude 
beginsel als kenmerk van haar identiteit? Maar daar paste niet bij dat vrouwen gingen stemmen. Wilde 
en kon men een ontwikkeling terugdraaien of moest wat men als een beginsel zag, dus als iets 
fundamenteels, worden opgegeven om te kunnen voortbestaan als partij? Of hadden de vroegere 
voormannen het misschien verkeerd gezien? In de partij leefden dit soort vragen. Sommigen hadden 
uitgesproken standpunten. Om daarmee om te gaan was een partijbestuur nodig dat in staat was 
leiding te geven aan een proces waarin de bestaande dubbelzinnige situatie werd omgezet in een 
eenduidige. Het kon op verschillende manieren misgaan, een breuk in de partij was niet ondenkbaar, 
of zou het uitdraaien op ‘pappen en nathouden’? Dit alles was aan de orde met als context een 
samenleving waarin de vrouw emancipeerde en andere politieke partijen – ook de protestantse – een 
politieke rol voor de vrouw al hadden aanvaard. De SGP nam een uiterst afwijkend standpunt in. 
 

Een ‘revolutionaire’ rechterflank 
Op 4 maart 1961 was onverwacht partijvoorzitter Zandt overleden. Zandt had nauw samengewerkt 
met Kersten tot diens overlijden in 1948 en was hem opgevolgd als partijleider. Zij waren nog de 
mannen van het eerste uur. Op 13 september 1961 had het hoofdbestuur de relatief onbekende ds. 
H.G. Abma (1917-1992) tot voorzitter gekozen. Abma behoorde tot de Gereformeerde Bond, de 
rechterflank in de Hervormde Kerk. De waarnemende partijvoorzitter, burgemeester D. Kodde uit 
Zoutelande, had een voorkeur gehad voor opnieuw een hervormde predikant. Onder de hervormden 
zat een groot aantal (potentiële) stemmers. Wel was er een verschil in geestelijke ligging tussen Zandt 
en Abma, Abma was niet zo rechts als Zandt, en meer te vergelijken met ds. J. van Dijk, die in 1952 
uit het hoofdbestuur was gegaan en kort daarop als partijlid was geroyeerd. Abma was in 1956 in het 
hoofdbestuur gekozen op uitdrukkelijke voorspraak van Zandt.506 In het verleden was dat nooit zo 
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gebleken, maar de SGP kreeg onder het bewind van Abma te maken met twee vleugels, een op 
vernieuwing gerichte linkervleugel en een conservatieve rechtervleugel. Deze vleugels reageerden op 
elkaar. Het kiesrecht voor de vrouw was een van de onderwerpen in de strijd om de identiteit van de 
partij. Abma stond voor de taak eenheid in de partij te smeden, terwijl de kwestie van het 
vrouwenkiesrecht om een oplossing vroeg en de partij kiezersaanhang verloor. 

De Tweede Kamerverkiezingen van 1967 resulteerden opnieuw in een teleurstellend resultaat 
voor de SGP. Vanaf de jaren 1950 had een dalende tendens ingezet: in 1952 2,4 procent, in 1956 2,2 
procent, in 1959 2,1 procent, in 1963 (na het aantreden van Abma als partijvoorzitter) 2,2 procent, 
maar in 1967 2,0 procent. Deze terugval was voor de SGP een absoluut dieptepunt. Een van de 
redenen leek te zijn dat een deel van de jongeren verstek had laten gaan. De Jongerengroep 
Walcheren die al in 1964 was opgericht, en waaraan M. Golverdingen, de latere predikant van de 
Gereformeerde Gemeenten, leiding gaf, besloot een enquête te houden. De Statenkring Zeeland van 
de SGP, een provinciaal verband van kiesverenigingen, had de oprichting van de Jongerengroep 
gestimuleerd ten behoeve van verjonging en vernieuwing in de partij. De enquête was een 
ongebruikelijke én succesvolle actie. Het eruit voortvloeiende rapport concentreerde zich op de 
partijstructuur. Het bepleitte organisatorische wijzigingen, verjonging en meer deskundigheid van 
degenen die de partij vertegenwoordigden in de politiek.507 Abma vond de uitkomst verrassend, want 
maar liefst negentig procent van de ondervraagden gaf te kennen dat er iets moest veranderen. Uit de 
enquête leidde hij ook af dat het vraagstuk van het vrouwenkiesrecht achterhaald was.508 Of hij dit juist 
zag viel te betwijfelen, want in het rapport was het een ondergeschikt punt. 

Het rapport-Walcheren bracht tegenstellingen aan het licht. De conservatieve vleugel vond het 
verschijnen ervan een teken van afglijding van het partijleven. Op de Algemene Vergadering van de 
partij van 22 februari 1969 wensten na het huishoudelijk gedeelte drie leden het woord. De voorzitter 
stond dit niet toe. Daarop werd op 1 maart 1969 in Utrecht door negen bezwaarden een comité 
opgericht. Hun belangrijkste grieven hadden behalve op de gang van zaken tijdens de Algemene 
Vergadering betrekking op de samenstelling van het hoofdbestuur. Zij wensten een dertiende 
hoofdbestuursbestuurslid. Terwijl de Gereformeerde Gemeenten (GG), de ‘synodalen’, al drie zetels 
hadden in het hoofdbestuur, was ook de twaalfde zetel naar dit kerkverband gegaan. Deze zetel had 
moeten gaan naar de oud-gereformeerden, de zogenoemde vrije groepen of de ‘uitgetredenen’. 
Laatstgenoemde groepering was uitgetreden uit de GG. In 1953 had zich namelijk een breuk 
voorgedaan in de GG en waren de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) gevormd. Op 22 
maart 1969 hielden de bezwaarden een landelijke vergadering, waar volgens eigen opgave 325 
mannen aanwezig waren. De vergadering eiste dat het hoofdbestuur het rapport-Walcheren duidelijk 
afkeurde. De bezwaarden hadden een sterke aversie jegens het progressief geachte Landelijk 
Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS), dat, zo meenden zij, al had 
bereikt dat Golverdingen in het Hoofdbestuur kwam en ir. H. van Rossum in de Kamer. Een van de 
aanwezigen vroeg het hoofdbestuur te verzoeken zich onomwonden uit te spreken over het 
vrouwenkiesrecht, dat al jaren ‘in de koelkast’ zat. De bezwaarden hadden op 19 mei 1969 een 
bespreking met het hoofdbestuur.  

Het hoofdbestuur was niet onder de indruk van de rechtse kritiek. Het rapport-Walcheren 
bevatte alleen voorstellen van organisatorische aard en had niet betrekking op beginselkwesties, zo 
stond in de verklaring van zeven punten die het partijbestuur op 12 september 1969 publiceerde. Een 
ervan behandelde art. 12 van het beginselprogram over het vrouwenkiesrecht. Het hoofdbestuur 
stelde dat dit artikel werd gehandhaafd. Nimmer had het een voorstel gedaan artikel 12 te schrappen. 
Wanneer uit een kiesvereniging wel eens wijziging van standpunt was bepleit, had het dit steeds 
afgewezen. Nimmer ook waren door het hoofdbestuur de vrouwen opgewekt naar de stembus te 
gaan. Het comité kon hem geen beginselverzaking in de schoenen schuiven. Bovendien kwam het 
hoofdbestuur aan de bezwaarden tegemoet door in 1970 een dertiende zetel in zijn midden voor hen 
te reserveren. Vanaf 1971 was één hoofdbestuurslid afkomstig uit de kring van de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland (GGiN), de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGG) of de vrije 
gemeenten.509 In datzelfde jaar vond een voorkeursactie plaats om F. Mallan, de leidende predikant in 
de GGiN, in de Tweede Kamer te krijgen voor de SGP. Hij kreeg slechts 12.762 stemmen. De actie 
was daarmee mislukt. Na de verkiezingen vond een gesprek plaats met het hoofdbestuur, waaraan 
onder anderen Mallan en E. du Marchie van Voorthuysen, een gezaghebbend predikant binnen de 
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OGG, deelnamen. In het weekblad van de GGiN, waarvan Mallan hoofdredacteur was, De Wachter 
Sions, verscheen op 7 december 1972 het artikel ‘Vrouwenkiesrecht als steeds verwerpelijk’ (jrg. 20, 
nr. 14, 109). De schrijver wees erop dat ds. Barth in zijn boek Het Calvinistisch beginsel (een 
bundeling van de gelijknamige serie artikelen in De Banier) het vrouwenkiesrecht beslist had 
veroordeeld.  

Naar aanleiding van de perikelen schreef Abma in zijn dagboek: ‘Ze bliezen hoog van de 
toren. Godonterend, verzaking en dergelijke vervloekingen deden opgeld.’ November 1972 hadden 
felle discussies plaatsgevonden over het vrouwenkiesrecht. De partijvoorzitter profeteerde: ‘Het zal 
eens tot een explosie komen, tenzij het zich rustig voegt. De dag van de klaarheid moet komen, want 
aan de onduidelijkheid, het vertrokken gezicht, gaat de SGP te gronde.’510 Abma typeerde de situatie 
op een rake wijze toen hij aan het papier toevertrouwde:  
 

Vele partijen hebben een revolutionaire linkervleugel – de SGP een revolutionaire 
rechterflank. Dat is het verschil, en een niet gering onderscheid.511 

 
Hij schreef dit in 1976 naar aanleiding van gesprekken over een lijstverbinding met de RPF, die 
verkeerd waren gevallen in de kring van de bezwaarden.512  

Op 5 februari 1977 vond de oprichting plaats van de Landelijke Stichting tot handhaving van 
de Staatkundig Gereformeerde beginselen (voortaan aangeduid met: de stichting van de 
bezwaarden). Een van de leidende figuren was Du Marchie van Voorthuysen. Het doel was: het 
handhaven van de aloude staatkundig gereformeerde beginselen.513 En men wenste een getuigende 
in plaats van een praktische politiek, dus een politiek in de stijl van Kersten en Zandt, waarbij de 
oordelen Gods werden uitgesproken in ’s lands vergaderzalen. De bezwaarden behoorden vooral tot 
de GGiN, de OGG en de bevindelijk gereformeerden in de Hervormde Kerk die voornamelijk rechts 
van de Gereformeerde Bond stonden.514 Het SGP-hoofdbestuur publiceerde in De Banier van 1 maart 
1979 een ‘Verklaring inzake de Stichting tot handhaving van de Staatkundig Gereformeerde 
Beginselen’. Bij eerdere gelegenheden en herhaalde malen had het uitgesproken bereid te zijn tot een 
gedachtenwisseling met leden van de partij op basis van wederzijds respect. Het gewenste resultaat 
was uitgebleven, en wat bereikt was bood geen perspectief voor verder contact. De bezwaarden 
wisten zich ondertussen gesteund door De Wachter Sions dat het hoofdbestuur in het nummer van 28 
juni 1979 (jrg. 26, nr. 44, 350) bekritiseerde: het hoofdbestuur had volgens het kerkblad beweerd dat 
het niet consequent was de vrouw uit te sluiten van de politiek, terwijl de meisjes wel voortgezet 
onderwijs volgden en studeerden. Gods Woord echter kende de vrouw een andere plaats toe dan in 
de regering des lands, in de staatkunde en in het politieke bedrijf. 
 

De Puttense kwestie 
Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer op 31 mei 1979 was de SGP voorwerp van bespreking. 
De kwestie was in de pers breed uitgemeten. Ter voorbereiding op de Euroverkiezingen had de SGP-
kiesvereniging te Putten op 24 april een openbare vergadering belegd. In een aankondiging vooraf in 
een plaatselijk blad was vermeld dat bezoek van vrouwen niet was toegestaan. Dit was voor een 
groep vrouwen met een andere overtuiging aanleiding naar de vergadering te komen en zichzelf 
toegang te verschaffen. Het bestuur verzocht de vrouwen zich te verwijderen, wat zij weigerden. 
Hierop besloot het bestuur de vergadering een besloten karakter te geven, zodat alsnog geen 
vrouwen aanwezig waren. Kamerleden van PvdA, PPR en PSP zagen in de gang van zaken 
aanleiding de minister van Binnenlandse Zaken te vragen of hier sprake was van discriminatie van 
een categorie van de bevolking op grond van geslacht. Minister H. Wiegel stelde in zijn antwoord dat 
er inderdaad sprake was van discriminatie op grond van het geslacht, maar dat er nog geen 
strafbepaling was, die deze discriminatie als strafbaar feit kwalificeerde. De partijleiding van de SGP 
bewaarde het stilzwijgen over de Puttense kwestie. Maar Abma had zich in De Banier van 3 mei 1979 
in algemene zin wel uitgelaten. Hij had geschreven dat het wel eens gebeurde dat kiesverenigingen 
een openbare vergadering aankondigden met de mededeling dat vrouwen niet welkom waren. Dat 

                                                            
510 H.A. van Dolder-de Wit, ‘Levend in het werk des Heeren’, 179-184, citaat: 179. 
511 H.A. van Dolder-de Wit, ‘Levend in het werk des Heeren’,195. 
512 In 1977 deed de RPF voor het eerst aan de kamerverkiezingen mee, Janse schatte dat de SGP bij die 
gelegenheid 7.000 stemmen aan de RPF verloor, zie: C.S.L. Janse, Bewaar het pand, 330, voetnoot nr. 24. 
513 De staatkundig gereformeerde plaats van de vrouw, uitgegeven door de Landelijke Stichting tot handhaving 
van de Staatkundig Gereformeerde Beginselen, 1985, 10; In het Spoor, jrg. 11, nr. 1, april 1987, 2-6; C.S.L. 
Janse, Bewaar het pand, 256-257. 
514 J.P. Zwemer, In conflict met de cultuur, 119-120, 289. 



138 
 

was volgens hem inconsequent. Men liet op zeer uitgebreide schaal de dochter genieten van 
voortgezet onderwijs. Alles mocht. Dan moest men niet op één enkel terrein ineens heel stoer 
principieel en bezwaard gaan doen. Abma: ‘Misschien om het geweten te sussen voor het feit dat het 
in vele andere opzichten niet klopt.’ 

De kiesverenigingen voerden dus op dit punt een uiteenlopend beleid. Vriezenveen, 
bijvoorbeeld, belegde 9 februari 1979 een bijeenkomst, waar een politieke rede werd uitgesproken, 
vrouwen mochten daarbij niet aanwezig zijn. De kiesverenigingen Stolwijk en Berkenwoude hielden 
een gecombineerde vergadering op 10 februari 1979, waar een tijdrede werd uitgesproken en waarbij 
vrouwen hartelijk welkom waren. Rechtvaardigde het verschil in type rede het al dan niet uitnodigen 
van vrouwen? Het zwijgen van de SGP noemde partijleider Abma een ‘wijselijk spreken’. GPV-
partijleider Schutte was echter van mening dat Abma en zijn partij niet konden blijven zwijgen. De 
greep van de overheid dreigde. Wat nog belangrijker was: Gods Naam werd gebruikt als het ging om 
het weren van de vrouw uit de praktische politiek. Het officiële partijstandpunt wees het 
vrouwenkiesrecht nog steeds af. Schutte vroeg zich af wat de SGP deed om in deze zaak tot klaarheid 
te komen. Wilde men blijven zwijgen uit vrees voor verdeeldheid in eigen kring? Dit kon tijdelijk van 
verstandig beleid getuigen maar was op den duur onhoudbaar. Schutte: ‘Als we ons principieel willen 
keren tegen de gelijkheidswaan in allerlei emancipatiestreven (en dat willen we als GPV), dan zal ons 
verweer hiertegen de toets van Schriftuurlijke kritiek moeten kunnen doorstaan.’515 Met andere 
woorden, de SGP zat er op dit punt met haar uitleg van de Bijbel naast. 
 

De plaats van de vrouw 
De rechterflank in de partij maakte zich niet voor niets zorgen. Op de Algemene Vergadering van 27 
februari 1982 vroegen de kiesverenigingen van Den Haag en Scheveningen om een vernieuwde 
standpuntbepaling over het actieve vrouwenkiesrecht:  
 

Omdat ‘de plaats van de vrouw’, zowel in onze gehele Nederlandse samenleving als in de 
kring van de Gereformeerde gezindte, een geheel andere is dan die in 1918 was, achten wij 
het, in verband met de onder onze jongeren levende vragen hierover, dringend gewenst dat 
het Hoofdbestuur een publicatie daarover laat verschijnen. (…) [De] (…) meeste van onze 
vrouwen en meisjes gaan stemmen. Hoe is dit te rijmen met artikel 12 van ons Program van 
beginselen? 

 
In artikel 12 van het beginselprogram stond: ‘Vrouwenkiesrecht echter strijdt met de roeping der vrouw 
(…).’ Wat de kiesverenigingen vroegen, kon op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. 
Wensten zij dat de partij het stemmen door vrouwen ging goedkeuren, dus wijziging van artikel 12, of 
moest het partijstandpunt alleen beter worden uitgelegd door antwoord te geven op de vragen die 
leefden? Het hoofdbestuur zegde als reactie toe een commissie in te stellen om ‘de plaats van de 
vrouw’ te onderzoeken. Het kon deze toezegging direct doen, omdat het in zijn vergadering van 1 
februari 1982 al had besloten twee commissies in te stellen, één om een ‘Nota over de vrouw’ op te 
stellen, en één om een ‘Toelichting Program van Beginselen’ te schrijven. De nota’s moesten in deze 
volgorde gereed komen. Dit besluit werd tijdens de partijvergadering niet bekend gemaakt.  

Verder stemmenverlies voor de SGP moest worden voorkomen Tegen die achtergrond had het 
hoofdbestuur zich genoodzaakt gezien te besluiten deze twee commissies te benoemen. Op de 
Algemene Vergadering had partijsecretaris C.G. Boender zijn bezorgdheid uitgesproken over de 
dalende tendens in de verkiezingsuitslagen voor de SGP, terwijl de voornaamste concurrent, de RPF, 
groeide. In de aan de SGP gelieerde krant het Reformatorisch Dagblad (RD) van 1 maart 1982 gaf de 
hoofdredactie commentaar. In dat artikel kwam de spanning tussen persistentie en assimilatie heel 
helder naar voren, overigens zonder de termen te gebruiken. De hoofdredacteur van deze krant was 
C.S.L. Janse, die aan zijn proefschrift over dit thema werkte (het boek verscheen in 1985).  

De plaats van de vrouw in de Nederlandse samenleving was volop in beweging, zo schreef de 
krant, maar men moest zich houden aan wat de Bijbel leerde:  
 

Voor wie de Bijbel ziet als het geïnspireerde Woord van God, dat gezaghebbend is voor alle 
tijden en plaatsen, zal het duidelijk zijn dat de plaats van man en vrouw niet zonder meer aan 
elkaar gelijk en onderling verwisselbaar zijn. (…) De ongelijkheid van man en vrouw wordt in 
de Bijbel gefundeerd zowel in de schepping als in de zondeval. (…) De man is het hoofd der 
vrouw (…). Dat is geen onbeduidend, tijd- en cultuurgebonden gegeven, dat men desgewenst 
gemakkelijk tussen haakjes kan zetten en toch rechtzinnig kan blijven. 

                                                            
515 G.J. Schutte, ‘Actuele ambterkenning III’. 
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Het commentaar zette in met het doen van een beroep op de Bijbel, wees op de bijbelse 
man/vrouwverhouding en drong aan op behoud van de identiteit. Daarbij nam het toch een ambivalent 
standpunt in: 
 

Het is geen eenvoudige zaak om in deze ontwrichte maatschappij het rechte spoor te blijven 
volgen. Zo heeft de SGP enerzijds vanaf haar oprichting het (actief en passief) 
vrouwenkiesrecht afgewezen, maar moet zij anderzijds opereren in een politiek bestel waar 
dat vrouwenkiesrecht al sinds jaar en dag is ingevoerd. Geen wonder dat daarop verschillend 
gereageerd werd. Vooral in het verleden weigerden tal van SGP-vrouwen te gaan stemmen. 
(…) In onze maatschappij spitst de strijd der geesten zich steeds sterker toe. Veel meer dan 
allerlei concrete politieke kwesties zijn bij de verkiezingen voor ons de principiële grondvragen 
in het geding. Daarbij zullen wij allen, mannen en vrouwen, niet in het onzekere mogen laten, 
waar wij staan in het leven. Maar daarbij zal het van belang zijn om er regelmatig op te wijzen 
dat ‘vrouwenkiesrecht strijdt met de roeping der vrouw’. (…) Hoe gemakkelijk raakt men 
immers ook in eigen kring gewend aan de bestaande situatie. 

 
Het RD veroordeelde de praktijk van het stemmen door vrouwen niet en handhaafde tegelijkertijd het 
beginsel dat het vrouwenkiesrecht afkeurde. In de spanning tussen persistentie en assimilatie inzake 
het identiteitsbepalende kiesrechtstandpunt maakte de krant geen keuze voor een van beide. 
 

Zeventigduizend vrouwen in strijd met de Bijbel 
Waar Boender al op had gewezen, was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1982 opnieuw aan de 
orde. De SGP leed verlies, de dalende lijn werd voortgezet, de partij ging van 1,9 procent in 1981 naar 
1,8 procent. Deze uitslag leidde tot diverse reacties. Het RD (9 september 1982) schreef dat de SGP 
er goed aan deed zich op de neergaande lijn te bezinnen. Twee dagen later analyseerde 
hoofdredacteur Janse in het RD de verkiezingsresultaten. Twee aspecten ervan vielen op. Bijna de 
helft van de SGP-kiezers was vijftig jaar of ouder. De partij had weinig aantrekkingskracht onder de 
jongere generaties. En alle confessionele partijen hadden meer vrouwelijke dan mannelijke kiezers: 
CDA 54 procent, RPF 55 procent, SGP 56 procent, GPV 57 procent. De SGP onderscheidde zich op 
dit punt niet (meer) van andere christelijke partijen. De lezer kon niet anders concluderen dan dat er 
iets moest gebeuren.  

Voor Abma was de tijd rijp om het partijstandpunt gemoderniseerd te krijgen. Naar aanleiding 
van de verkiezingsuitslag schreef hij in De Banier van 1 oktober 1982 dat de SGP hervormde 
stemmen aan de RPF was kwijtgeraakt, en dat de SGP haar grip op de jongeren dreigde kwijt te 
raken. Hij wees op artikel 12. Het RD had een onderzoek gepubliceerd: de SGP was een van de 
partijen die het hoogste percentage stemmen van vrouwen incasseerden. Abma: ‘Men kan daar niet 
met de ogen dicht aan voorbij gaan. Men ziet er iets onoprechts in. (…) Halfslachtigheid wreekt zich 
op den duur.’ In reactie op een publicatie vanuit de rechterflank van de partij maakte Abma op een 
ongebruikelijk felle wijze zijn mening duidelijk in De Banier van 9 december 1982. Hij schreef een 
artikel met als opschrift ‘Minstens zeventigduizend SGP-vrouwen in strijd met de Schrift’. SGP-
vrouwen die hun stem uitbrachten waren in strijd met de Bijbel. Dat was althans de mening van de 
bezwaarden, die een brochure hadden uitgebracht met deze strekking. Volgens Abma hadden bij de 
laatste verkiezingen tenminste 70.000 SGP-vrouwen gestemd: 
  

Het feit ligt er (…) dat zeventigduizend vrouwen in strijd handelen met de Schrift. Is er 
onderzoek gedaan naar wat deze vrouwen bewoog? (…) Ik herinner mij hoe Ds Paul (een 
predikant van de Gereformeerde Gemeenten, HP) recent in Daniël (het GG-jeugdblad, HP) 
uitsprak in eerbiedige herinnering aan zijn moeder ‘dat zij een oprecht christin was en dat de 
koets door vader werd ingespannen om moeder en oudere zusters naar de stembus te rijden’. 
Hoe lang zal dat geleden zijn? Zeventigduizend vrouwen. Mogen die zelfs niet te kennen 
geven wat haar bewoog en dreef? Betekent dit dat in zovele SGP-gezinnen opstandigheid 
heerst (…)? Ten tweede, wanneer deze kwestie dermate ernstig weegt, zal van alle fracties in 
raden en staten de helft moeten aftreden en eenmansfracties zonder meer. 

 
Abma nam het op voor de vrouwen die stemden, en confronteerde zijn partijleden met hun 
inconsequente houding ten opzichte van het beginsel dat vrouwen niet mochten stemmen. In het 
bijzonder onder bevindelijk gereformeerden stonden predikanten in hoog aanzien. Vandaar dat hij zijn 
tegenstanders confronteerde met een uitspraak van de in de GG geliefde ds. H. Paul, zoals hij dat ook 
deed met het standpunt van Zandt. 
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Al eerder, in De Banier van 13 maart 1980, had de partijvoorzitter namelijk geschreven over 
het standpunt van zijn door de bezwaarden hooggeprezen voorganger. Abma en Zandt hadden elkaar 
goed gekend vanaf het midden van de jaren 1950. Over artikel 12 placht Zandt met de hem 
kenmerkende Groningse tongval te zeggen dat op dit punt ‘de SGP de Heilige Schrift (of kort ‘de 
Schrift’) niet meehad’. Wijlen Van Dis had het als zijn taak gevoeld Abma duidelijk te maken dat bij 
Kersten een getekend document berustte, waarin de stellige verklaring was opgenomen dat Zandt 
nimmer terzake van het vrouwenkiesrecht gedwongen zou worden in strijd met zijn opvatting en 
geweten te handelen. Abma maakte van de gelegenheid gebruik de partij opnieuw te herinneren aan 
het afwijkende standpunt van Zandt. Hij kwam daarbij met een nieuw argument:  
 

Die Ds. Zandt hebben gekend – en daartoe reken ik mijzelf – weten hoe Ds. Zandt, zacht 
gezegd, twijfel had ten aanzien van artikel twaalf en dat hij evenals zovele geestverwante 
predikanten in die tijd voorstond de uitoefening van het stemrecht van vrouwen bij de 
toenmalige tienjaarlijkse stemming in de kerkelijke gemeente, wat (…) stellig zwaarder ligt dan 
stemmingen voor politieke lichamen. 

 
Aan de tienjaarlijkse stemming waar Abma op doelde, mochten de lidmaten, zowel mannen als 
vrouwen, in de Hervormde Kerk deelnemen. Als het de vrouwen was toegestaan daaraan deel te 
nemen, dan mochten zij zeker hun politieke stemrecht uitoefenen. Abma kwam terug op zijn artikel uit 
1980. Kersten had een brief gehad van Zandt, dat die over zijn vrouwenstandpunt niet wilde lastig 
gevallen worden. De reden voor die brief was dat Zandt was aangeklaagd bij Kersten, maar die had in 
de kwestie nooit een aanleiding gezien de positie van Zandt ook maar ter discussie te stellen.  
 De toezegging van het hoofdbestuur op de partijvergadering van februari om een onderzoek in 
te stellen naar ‘de plaats van de vrouw’ had de stichting van de bezwaarden aangezet tot het schrijven 
van de brochure De Schrift gebonden plaats van de vrouw. Deze lijvige brochure van ruim tachtig 
bladzijden besprak behalve de positie van de vrouw in de Bijbel haar positie door de eeuwen heen. De 
beschrijving van de historische ontwikkeling van het vrouwenkiesrecht en het feminisme werd in de 
brochure aangevuld met de meningen van mannen als Kuyper, Fabius, Kersten, Barth en Van Dis. De 
hervormde predikanten K. Veldman, W. Pieters en Tj. de Jong leverden een bijdrage. Veldman 
schreef in het voorwoord dat de Bijbel een belofte (van welzijn) verbond aan het vragen naar de oude 
paden en een straf aan het gaan in eigen gekozen wegen. De plaats van de vrouw was in 
afhankelijkheid van de man, een plaats waarop zij zweeg en stil was. Een vrouw die deelnam aan het 
kiesrecht, die ging stemmen of haar man een volmacht gaf, verliet haar bijbelse plaats, want kiesrecht 
was regeerrecht, aldus Pieters en Veldman in een gezamenlijke bijdrage.516 Veldman, Pieters en De 
Jong behoorden tot de groepering rond het blad Het Gekrookte Riet, die in 1981 was gevormd. De 
redactie van dit blad was in handen van De Jong. Deze predikanten stonden rechts van de 
Gereformeerde Bond waartoe Abma behoorde. Het stichtingsbestuur van de bezwaarden reageerde 
op het artikel van Abma met een brief op 12 januari 1983. Het vroeg om een correctie, want Abma had 
volgens hen een waarde-oordeel gegeven zonder inhoudelijk op de brochure in te gaan. Het 
hoofdbestuur van de SGP liet de brief onbeantwoord. 
 De zorgelijke uitslag van de verkiezingen had het hoofdbestuur ondertussen besproken in zijn 
vergadering van 16 oktober 1982, in aanwezigheid van Tweede Kamerfractievoorzitter ir. H. van 
Rossum. Het had besloten tot het instellen van een Commissie onderzoek stemmenverlies.517 Het 
rapport van deze commissie besprak het hoofdbestuur een half jaar later, op 27 april 1983. Het 
besloot de aanbevelingen nader te bespreken op 2 juli 1983. In deze vergadering nam het 
hoofdbestuur het besluit een persvoorlichter aan te stellen om de communicatie te verbeteren. In De 
Banier stond twee maanden later (1 september 1983, jrg. 62) een bericht over het rapport. Het 
percentage SGP-stemmers was aanzienlijk teruggelopen. De daling van 1981 en 1982 was 
verontrustend groot. De partij verloor in het bijzonder stemmen aan de RPF en het kiezersbestand 
vergrijsde. Het stemmen op een andere partij hing samen met het ontzuilingsproces. De zuil brokkelde 
af door identiteitsverlies. Met andere woorden, assimilatie van de bevindelijk gereformeerden won het 
van persistentie. Op 15 mei 1984 stuurde het hoofdbestuur een brief aan de kiesverenigingen om 
regionale gesprekken te houden met leidinggevenden in kerken en partij over het rapport. Het stond 
echter in de schaduw van de twee nota’s die verschenen in verband met het stemmen door vrouwen. 
 

                                                            
516 De Schrift gebonden plaats van de vrouw, verwijzing: 2, respectievelijk 13. 
517 De Commissie ‘Onderzoek Stemmenverlies SGP’ bestond uit de heren G. van de Berg (namens de 
jongerenorganisatie van de partij, het LVSGS), M. Burggraaf (namens het hoofdbestuur), H. van Rossum 
(namens de Kamerfracties), L.M.P. Scholten, en G. van Velzen (namens het Voorlichtingscentrum van de partij). 
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Alleen moderne vrouwenemancipatie afgewezen 
Op de partijvergadering van februari 1982 had het hoofdbestuur toegezegd dat een commissie ‘de 
plaats van de vrouw’ zou gaan onderzoeken. De inlossing leek geen haast te hebben. In de 
hoofdbestuursvergadering van 22 december 1982 werd opgemerkt dat de commissie nog niet in 
vergadering bijeen was geweest. Het hoofdbestuur besloot de commissie, die grotendeels bestond uit 
leden van het hoofdbestuur, te verzoeken haar eerste vergadering te houden op 17 februari 1983.518 
In die vergadering stelde de commissie vast dat de artikelen 11 en 12 van het beginselprogram in het 
geding waren.519 Dat lag dus gevoelig. De partij was voor het gezinshoofdenkiesrecht en zag het 
vrouwenkiesrecht als iets revolutionairs. Op de Algemene Vergadering van 26 februari 1983 kon 
Abma meedelen dat aan de nota werd gewerkt. Om de verontrusting weg te nemen die leefde bij 
enkele kiesverenigingen – Ederveen, Veenendaal, Vriezenveen – zei hij erbij dat de ’geëigende weg’ 
zou worden bewandeld.520 Met andere woorden, de partijleden zouden nog inspraak krijgen. In het 
najaar kwam de nota gereed en het hoofdbestuur stelde haar op 25 november 1983 officieel vast. Een 
van de leden van de commissie had een suggestie gedaan voor de titel ervan. Voor de hoofdtitel had 
hij voorgesteld In haar waarde of Man en vrouw schiep hij ze. De ondertitel kon zijn: Het 
emancipatiedrijven getoetst aan Gods Woord. Hij had zelf een lichte voorkeur voor de eerste 
hoofdtitel. Die werd het ook. 
 Op de Algemene Vergadering van 25 februari 1984 deelde Abma mee dat de nota gereed 
was. De rechtse oppositie roerde zich. De kiesvereniging Vriezenveen stelde voor de vergadering de 
volgende uitspraak te laten doen: ‘Op grond van Gods Woord en in overeenstemming met de 
belijdenisgeschriften der kerk heeft de SGP voor alles de Staatkundig Gereformeerde beginselen tot 
meerdere erkenning te brengen. Zoals dat van ouds is gedaan, zo zal dat ook in deze tijd moeten 
plaats hebben en wel zo lang het dag is, ziende op het gebod en blind in de uitkomst.’ Dat was stoere 
taal: het beginselprogram mocht niet worden gewijzigd, wat ook de consequentie daarvan zou zijn. 
Het hoofdbestuur adviseerde verwerping. Veenendaal en Wierden stonden achter Vriezenveen. Het 
voorstel werd verworpen.521 Het dagblad Trouw schatte op eigen wijze de situatie in en kopte op 2 
maart 1984: ‘Vrouw mag van SGP voorlopig nog stemmen’. Of het op een verbod zou uitdraaien, 
zoals deze krant dacht, was nog maar de vraag. Wel had de krant gelijk dat de SGP er nog niet uit 
was of vrouwen mochten stemmen. Een partijcommissie had dit netelig probleem voorlopig voor zich 
uitgeschoven.  
  De partijleiding had met de nota een uitspraak willen doen of het geoorloofd was dat vrouwen 
hun stem uitbrachten bij verkiezingen. Een dergelijke uitspraak vereiste echter eerst een bezinning op 
de veranderde positie van de vrouw in de samenleving. Dat laatste bood de nota. Het lag ook 
opgesloten in de op de Algemene Vergadering van 1982 gestelde vraag. De behandeling van de 
kwestie van het vrouwenkiesrecht vroeg meer tijd. Daartoe zou nog een tweede nota worden 
uitgebracht. In het ‘Ter inleiding’ schreef het hoofdbestuur dat de blijvende opdracht was ‘aan de 
vrouw de plaats toe te kennen die de Schrift [haar] aanwijst’, en: ‘(…), de vrouw de vrijheid te laten, 
waarmede Christus haar heeft vrijgemaakt’.522 Die twee deelzinnen lieten een spanning zien, waarbij 
de nadruk op de ene dan wel de andere kon worden gelegd. Negen van de tien hoofdstukken waren 
bijbeluitleg. De conclusie van de eerste vier hoofdstukken was:  
 

De gezagsverhouding tussen man en vrouw wortelt in de schepping. Het leiderschap van de 
man is scheppingsordinantie van God. De onderworpenheid van de vrouw aan de man staat 
in verband met haar rechtstreekse onderworpenheid aan God en een ootmoedig buigen onder 
de straf Gods op haar zonde. (…) Zij is van nature het zwakkere vat (1 Petrus 3:7). (…) De 
vrouw is van huis uit de vrouwelijke mens. Dit (…) wil zeggen dat zij wezenlijk anders is. Zo is 

                                                            
518 De Commissie ‘Nota over de plaats van de vrouw’ bestond uit de predikanten die deel uitmaakten van het 
Hoofdbestuur, H.G. Abma, J. van der Haar, C. Harinck, W.Chr. Hovius, D. Slagboom en S. de Jong, en voorts 
uit burgemeester G. van den Berg, de Delftse hoogleraar J. Blaauwendraad, de jurist L.M.P. Hage en de 
hoofdbestuursleden M. Burggraaf en J. Pijl (De Banier, 23 mei 1985). 
519 Notulen Hoofdbestuur, 17 februari 1983. Program van beginselen (1918):  
Artikel 11: Haar ambt oefent de overheid uit onder medewerking van het volk. Die medewerking wordt 
verkregen door het kiesrecht zoveel mogelijk aan alle kringen van ons volk toe te kennen. De Staatkundig 
Gereformeerde Partij staat een organisch kiesrecht voor, dat rekening houdt met het gezin als cel der 
samenleving. 
Artikel 12: Vrouwenkiesrecht echter strijdt met de roeping der vrouw en stemdwang met de vrijheid der burgers. 
520 Notulen Hoofdbestuur, 22 december 1982; Notulen Dagelijks Bestuur, 31 maart 1983. 
521 Notulen Dagelijks Bestuur, 29 maart 1984. 
522 In haar waarde, 6-7. 



142 
 

zij door God geschapen. (…) Wanneer zij mannelijk wil zijn, verloochent de vrouw haar 
schepping.523 
 

Daarmee zei de nota In haar waarde dus niets nieuws. In de jaren 1920 was zo ook over het 
onderwerp geschreven in De Banier. Met heel de exegese in de nota was de partij vertrouwd sinds de 
vroege jaren. Inhoudelijk stond dit echter ver af van de maatschappelijke realiteit, waarin ook de SGP-
achterban leefde en waardoor zij werd beïnvloed. 

In het laatste, het tiende, hoofdstuk stond de toepassing. De nota vond het van belang het 
onderscheid ‘duidelijk’ in het oog te houden tussen de eerste en de tweede emancipatiegolf. Tijdens 
de eerste hadden zich veranderingen voorgedaan die zij positief beoordeelde, waaronder het 
tegengaan van de ongelijkwaardigheid van de vrouw. De recente emancipatiedrift daarentegen 
poogde de ongelijkheid tussen man en vrouw weg te werken en was in strijd met het bijbels 
getuigenis. Man en vrouw waren immers verschillend geschapen.524 Het Reformatorisch Dagblad van 
27 februari 1984 vatte de boodschap van het rapport kernachtig voor haar lezers samen: 
 

De moderne emancipatiegedachte moet worden afgewezen als strijdig met het Woord van 
God. Ook na de komst van Christus is de scheppingsordinantie van kracht gebleven. De man 
is het hoofd der vrouw en dat moet ook in het kerkelijke en politieke leven gestalte krijgen. 
Bevatte de eerste emancipatiefase nog elementen die we positief kunnen waarderen, de 
tweede emancipatiegolf staat volledig in het teken van het opzij zetten van het door God 
gewilde onderscheid tussen man en vrouw. 

 
Zowel het hoofdbestuur als de krant wezen de moderne emancipatiegedachte af. Beide zagen een 
positieve kant aan de eerste emancipatiegolf, namelijk het bestrijden van de ongelijkwaardigheid van 
de vrouw. Dat was een vernieuwing in standpunt. Door een onderscheid te maken tussen 
gelijkwaardigheid en gelijkheid kon de nota de eerste en de tweede emancipatiegolf verschillend 
waarderen. Daarbij vond een wijziging in standpunt plaats ten opzichte van Kersten, Barth en Van Dis 
die in de jaren 1920 tegenover de eerste afwijzend hadden gestaan, hoewel ook zij vanzelfsprekend 
waren geweest voor het bestrijden van wat zij als misstanden zagen. Het doel van de eerste 
emancipatiegolf was geweest gelijke rechten voor de vrouw, met als spits het vrouwenkiesrecht, actief 
én passief. Over het verschil in inzicht met Kersten c.s. zweeg de nota. De consequentie van de 
gewijzigde waardering van de eerste emancipatiegolf was dat de vrouw in het publieke domein werd 
aanvaard: ‘Naar de praktijk toe betekent dit dat: al heeft de vrouw taken en functies buitenshuis, de 
bijbelse verhouding (de man is het hoofd van de vrouw, de vrouw mag geen gezag hebben over de 
man, zij is aan de man onderworpen, HP) tussen man en vrouw niet mag worden verstoord.’ Wat de 
acceptatie van een publieke rol voor de vrouw betekende voor  haar kiesrecht, moest de volgende 
nota openbaar maken. 
  

Zij ook van de partij? 
De commissie die de nota In haar waarde had opgesteld, zette haar werkzaamheden voort. De vraag 
die de kiesverenigingen van Den Haag en Scheveningen op de partijvergadering van 1982 hadden 
gesteld, was immers nog slechts ten dele beantwoord. Tot dan toe stond zij wel bekend als ‘de 
commissie (nota over) de plaats van de vrouw’, dat werd ‘de commissie stemrecht van de vrouw’. Het 
hoofdbestuur wenste dat eerst de commissie haar mening zou vormen, voordat het zelf zijn vragen 
over artikel 12 ging behandelen, namelijk: hoe legde het hoofdbestuur dit artikel uit en was het 
stemmen door vrouwen geoorloofd? De commissie  besprak deze vragen voor het eerst op 5 januari 
1984. Twee van de aanwezige tien leden waren voor het ongewijzigd handhaven van art. 12. Zij 
wensten slechts een toelichtende verklaring. Abma die niet aanwezig kon zijn, had een brief gestuurd. 
Hij vroeg om duidelijkheid. De partij was niet geloofwaardig. Het aantal zetels in vertegenwoordigende 
lichamen moest worden gehalveerd of art. 12 aangepast. Hij wees bovendien op de komende anti-
discriminatiewetgeving. Met het oog daarop moest de commissie zich afvragen of de formulering van 
art. 12 wel van fundamentele betekenis was. De door Abma gewenste doortastendheid kon zij echter 
niet opbrengen.  

De commissie vergaderde op 1 mei 1984 opnieuw. Abma voerde de druk op: er moest een 
ondubbelzinnige keuze worden gemaakt. Als het stemmen door vrouwen niet vanuit de Bijbel kon 
worden verboden, dan wenste hij om principiële en praktische redenen art. 12 te laten vallen. Een van 
de commissieleden had een concept-nota geschreven, met als titel Zij ook van de partij?. Dit concept 

                                                            
523 In haar waarde, 16. 
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werd enigszins aangepast aanvaard. Op de in de vergadering gerezen vraag of stemmen een 
regeerdaad was, moest nog een antwoord komen. Dat was een belangrijke vraag, want als dat 
inderdaad zo was, mocht de vrouw niet stemmen. De commissie ging het hoofdbestuur adviseren de 
nota toe te zenden aan de kiesverenigingen zonder het aan het slot opgenomen voorstel tot wijziging 
van de artikelen 11 en 12 van het beginselprogram. Eerst wenste zij de reactie van de partij af te 
wachten en pas daarna een voorstel gereed te maken tot wijziging van die artikelen. Dit voorstel zou 
aan de Algemene Vergadering van 1985 ter behandeling kunnen worden aangeboden. De commissie 
wenste dus behoedzaam te werk te gaan om onenigheid in de partij te voorkomen. De nota zou op 6 
juli 1984 met het hoofdbestuur worden besproken. Voorafgaand aan deze vergadering lieten twee 
commissie- tevens hoofdbestuursleden opnieuw weten dat zij tegen wijziging van art. 12 waren. 

Op verrassende wijze kregen de vernieuwers steun vanuit de hoek van de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland, een kerkgenootschap dat doorgaans een behoudend standpunt innam. Nog 
vóór de hoofdbestuursvergadering stond in hun kerkblad De Wachter Sions een artikel over het 
stemmen door vrouwen. Het zette uiteen dat enerzijds de predikanten  Kersten en Barth ‘onwrikbaar’ 
hadden gestreden voor artikel 12, terwijl anderzijds Zandt, G. van Reenen en W. den Hengst geen 
moeite hadden gehad met het vrouwenkiesrecht. In de loop van de jaren had een wijziging 
plaatsgevonden in de houding van het grootste deel van de SGP-vrouwen. Inmiddels ging zo’n 
negentig procent van de SGP-vrouwen stemmen, in strijd met artikel 12 van het beginselprogram. De 
Wachter Sions wilde zich onthouden van een standpuntbepaling omdat het geen politiek orgaan was. 
Wel plaatste het enkele kanttekeningen: 1. het gegeven dat negentig procent van de vrouwen stemde, 
mocht niet doorslaggevend zijn; 2. vanaf de begintijd bestond er discussie in de partij, een reden om 
voorzichtig te zijn in de meningsvorming; 3. men moest net als Kersten en Zandt de onderlinge 
verhouding goed houden; 4. het moest een voorwerp van het gebed zijn, want het verloop van de 
discussie en de uitkomst zouden dan nog mee kunnen vallen. Het artikel wees een eventuele wijziging 
van artikel 12 niet bij voorbaat af. Deze publicatie werd overgenomen in De Banier.525 

Op de extra hoofdbestuursvergadering van 6 juli 1984 werd door vier aanwezigen stevige 
kritiek geuit op de nota. Een van hen miste de principiële lijn van In haar waarde. Een ander was van 
mening dat het stemmen van vrouwen een gevolg was van de eerste paradijszonde. De derde was 
van mening dat stemmen door vrouwen een regeerdaad was en door Gods Woord werd verboden. De 
vierde was bevreesd voor revolutie in de partij. Enkele hoofdbestuursleden hadden waardering maar 
deden wijzigingsvoorstellen. Zo vond een van hen de titel Zij ook van de partij? wat uitdagend. 
Voorzitter Abma concludeerde dat het gewenst was dat het rapport terug ging naar de commissie om 
een aantal wijzigingen aan te brengen, waarna het opnieuw op een extra hoofdbestuursvergadering 
kon worden besproken.  

De schrijver van het oorspronkelijke concept was de aangewezen persoon om de nota aan te 
passen. Hij zag zich echter voor een onmogelijke opgave geplaatst. Hij stuurde op 18 augustus 1984 
een brief naar zijn mede-commissieleden. Met sommige opmerkingen wist hij niet goed raad of was hij 
het niet eens. Het standpunt dat ds. Slagboom had ingenomen, kwam er volgens hem op neer: laat in 
art. 12 staan dat kiesrecht strijdt met de roeping van de vrouw, maar leg in de nota uit dat zij vrij is om 
te stemmen. Slagboom was een christelijk gereformeerd predikant die binnen zijn kerkgenootschap 
behoorde tot de groepering ‘Bewaar het Pand’ op de rechterflank. Het ging voor dit commissielid 
tegen zijn geweten in dat het kiesrecht streed met de roeping van de vrouw. Hij dacht ook dat vrees 
voor onrust ongegrond was. Vooral vond hij dat men zichzelf moest zijn en zich ervoor over moest 
hebben door sommigen niet meer gerekend te worden bij het ‘zuiverste’ deel van de partij. Daaraan 
schortte het. Dat verlamde mateloos en uitzichtloos. Met andere woorden, de commissie moest de 
moed opbrengen een nota te produceren waar zij achter kon staan. 
 Het gewijzigde concept stelde de commissie een maand later vast, op 14 september. Als 
mogelijke titels werden genoemd: Het stemrecht van de vrouw en In haar waarde II. Twee niet 
aanwezige commissieleden bleven overwegende bezwaren houden tegen de nota, zo schreven zij 
nadien. Op 12 oktober vergaderden hoofdbestuur en commissie opnieuw gezamenlijk. Slagboom 
vroeg of het mogelijk was aan de nota een ‘minderheidsverklaring’ toe te voegen, waaruit zou blijken 
dat enige hoofdbestuursleden het inhoudelijk niet geheel eens waren met de nota. Zo had een van 
hen die niet aanwezig kon zijn, een brief gestuurd en geschreven: ‘Ik zie in het passief en actief 
stemrecht van de vrouw geen onderscheid, misschien omdat ik uit de school van Ds. Kersten kom, en 
van het eerste uur dit heb onderschreven en verdedigd, maar ook omdat ik uit Gods Woord geen 
onderscheid zie.’ Met andere woorden, deze bezwaarde bestuurder ontzegde de vrouw zowel het 
recht om gekozen te worden als het recht om te stemmen, dat was de opstelling van Kersten geweest 

                                                            
525 C. Dubbeld, ‘In haar waarde’, De Wachter Sions, 14 juni 1984, jrg. 31, no. 42, 333-334; De Banier, 16 
augustus 1984, vol. 63, afl. 17, 12-13. 
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en daar hield hij ook aan vast. Beide rechten maakten deel uit van het regeren, waar de vrouw niet toe 
bevoegd was. De minderheidsverklaring kwam er niet, maar na enig overleg besloot het hoofdbestuur 
de nota In haar waarde II de partij aan te bieden als een ‘discussiestuk’ en dan af te wachten hoe de 
partij hierop reageerde. Alle aanwezigen konden zich met dit besluit verenigen. Dit impliceerde dat het 
partijbestuur geen leiding gaf aan het proces van meningsvorming van de partij. Zij leek de uitkomst 
over te laten aan de er binnen levende krachten. Maar misschien was dat toch niet waar, want een 
concreet voorstel tot herziening van de artikelen 11 en 12 van het beginselprogram was apart 
voorbereid, en daar ging het, twee nota’s ten spijt, uiteindelijk allemaal om. 
 

De partij in nood 
Afzonderlijk werd op 20 september 1984 door de commissie een voorstel voor een nieuwe versie van 
de artikelen 11 en 12 van het beginselprogram aan het hoofdbestuur aangeboden. Het bestaande 
artikel 11 hield een erkenning van de democratische rechtsstaat in maar wenste een organisch 
kiesrecht, dat rekening hield met het gezin als primaire cel van de samenleving, echter zonder 
expliciet gezinshoofdenkiesrecht te bepleiten. Het geldende artikel 12 verwierp het stemmen door 
vrouwen en de opkomstplicht. De twee nieuwe artikelen hielden een verwerking in van In haar 
waarde. Artikel 11: 
 

Met erkenning van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen wordt de in de schepping 
wortelende ongelijkheid gehandhaafd volgens welke de man het hoofd is der vrouw. 
Maatregelen die de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen bevorderen, worden positief 
beoordeeld. Revolutionair drijven dat de ongelijkheid omverwerpt, wordt krachtig bestreden. 

 
Artikel 12 kwam inhoudelijk in de plaats van de bestaande artikelen 11 en 12: 
 

Het regeerambt van de overheid behoort tot de aan de man opgedragen taak en strijdt met de 
roeping der vrouw. De overheid oefent haar ambt uit onder medewerking van het volk. Het 
kiesrecht houde rekening met het gezin als cel der samenleving. Algemeen kiesrecht is ten 
principale een vrucht van revolutie. 

 
Dit artikel verwierp dus uitdrukkelijk het passieve kiesrecht voor de vrouw. De bestaande artikelen 
deden dit niet. Toen zij in 1918 werden opgesteld was dit niet nodig. Dat was niet alleen omdat het te 
ver van de partij afstond, maar ook omdat het in het verlengde lag van de afwijzing van het actieve 
kiesrecht voor de vrouw en haar betrokken zijn bij de kiesvereniging. Het geldende artikel 12 verwierp 
het stemmen door de vrouw als in strijd met haar roeping, maar het nieuwe zei er niets meer over. De 
commissie wenste het stemmen door de vrouw aan haar geweten over te laten, zij liet haar vrij. In 
plaats daarvan werd gesteld dat algemeen kiesrecht, zoals de begeleidende brief dit formuleerde, ‘in 
beginsel een verfoeilijke revolutievrucht is’. Zij accepteerde het daarmee in de praktijk. Hoewel het 
hoofdbestuur zich in een volgende vergadering over de voorgestelde artikelen 11 en 12 ging beraden, 
besloot het in de vergadering van 12 oktober direct de laatste zin te schrappen. Als deze zin zou 
worden gehandhaafd, zou de partij daarmee te kennen geven dat zij ‘revolutionairen’ waren, zo werd 
opgemerkt. Toch was het in artikel 12 niet verkeerd geformuleerd. Wat de commissie had voorgesteld 
was in overeenstemming met de oorspronkelijke antirevolutionaire visie op het kiesrecht, maar 
strookte niet met de realiteit: de partij had het algemeen individualistisch kiesrecht lang en breed 
aanvaard. Dat werd verhuld met de zin die eraan vooraf was gegaan, maar de laatste werd. 
 Zeer gewenste spoed bij het wijzigen van de artikelen 11 en 12 vroeg voorzitter Abma in de 
vergadering van 12 oktober, niet zozeer vanwege de aanvallen van binnen de partij maar van 
buitenaf. Fractievoorzitter Van Rossum, die ook aanwezig was, voegde daar een zorgelijk woord aan 
toe. Tijdens het door hem ontketende interruptiedebat op 9 oktober jl. in de Tweede Kamer had Den 
Uyl, de leider van de PvdA, ‘klein rechts’ a-democratisch genoemd, waarbij hij letterlijk had geciteerd 
uit het SGP-verkiezingsprogram en –beginselprogram.526 Hij had het dreigement uitgesproken de SGP 
te zullen aanvallen zodra de Wet gelijke behandeling zou zijn aangenomen. Handhaving van de 
bestaande tekst van de artikelen 11 en 12 zou dan zeker niet meer mogelijk zijn. Of de partij het zou 
redden met het commissievoorstel liet hij in het midden. Abma wees nogmaals op de haast door de 
thans ontstane situatie. Hij was niet bereid het standpunt te gaan verdedigen dat actief 
vrouwenkiesrecht streed met de roeping van de vrouw, omdat het zijn mening niet was. Tenminste de 
helft van de door de SGP bezette zetels was verkregen door vrouwenstemmen. In het hoofdbestuur 

                                                            
526 Zie: De Banier, 13 september 1984, 6; 25 oktober 1984, 11, 15; 8 november 1984, 6. Den Uyl had zijn 
verwijt gemaakt in een debat met G.J. Schutte, de fractieleider van het GPV, zoals ik eerder vermeldde. 
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dacht echter niet iedereen zo over de opmerkingen van Den Uyl als Van Rossum en Abma. In zijn 
referaat voor de Statenkring van de SGP te Ede stelde ds. W.Chr. Hovius enige maanden later  dat 
‘we ons er voor moeten hoeden om onder druk het beginselprogram te wijzigen’ (RD, 22 februari 
1985). 
 Gelet op de kritieke situatie stelde in de vergadering van 12 oktober een hoofdbestuurslid voor 
bij het aanbieden van de nota de partij te wijzen op de noodtoestand. Dat stond in het verslag in De 
Banier van 8 november 1984. Een van de medebestuurders beklaagde zich over dit verslag. 
Verscheidene leden hadden immers ernstige bezwaren gemaakt tegen de nota en tegen wijziging van 
de artikelen 11 en 12. Daarover werd in het verslag met geen woord gerept. Waarom was de mening 
van ds. Slagboom en anderen die bezwaren hadden niet vermeld? In De Banier van 22 november 
1984 stond een aanvulling op het verslag waarin van de bezwaren melding werd gemaakt, die 
trouwens ook leefden in de achterban. Zo had het bestuur van de kiesvereniging te Utrecht op 28 
september 1984 een brief gestuurd naar het partijbureau met het voorstel artikel 12 van het 
beginselprogram niet te wijzigen of te schrappen. Het gaf als redenen dat dit artikel niet tijdgebonden 
was maar gebonden aan Gods Woord, en dat wijziging of schrapping ervan de polarisatie binnen de 
partij zou versterken en zelfs aanleiding kon geven tot scheuring. 

In De Banier van 14 februari 1985 verantwoordde het bewuste hoofdbestuurslid, ds. C. 
Harinck, zich voor zijn uitspraak dat de partij in een noodtoestand verkeerde. Het was niet denkbeeldig 
dat de partij zich in de toekomst zou moeten verantwoorden over artikel 12 in het licht van de Wet 
gelijke behandeling. Er moest daarom duidelijkheid komen over de vraag: hoe denkt de partij over 
artikel 12? De partij moest van haar hypocriete houding af. Zij moest dit artikel laten functioneren óf zij 
moest zeggen, dat zij met de voortrekkers instemde dat vrouwenkiesrecht inderdaad uit de hoek van 
de onbijbelse emancipatiegeest kwam, maar dat zij er gebruik van wilde maken om haar getuigende 
taak te volbrengen. Was stemmen door de vrouw de man van zijn plaats als hoofd en leider beroven? 
Voor Harinck was dat niet het geval. Vanuit de tegenstelling tussen wat in art. 12 werd beleden een 
beginsel van de partij te zijn en de algemene praktijk dat de vrouwen stemden, was de Commissie 
Stemrecht van de vrouw ingesteld die In haar waarde II (en I) had geschreven. Die had een 
meerderheids- en een minderheidsstandpunt uitgebracht. In de vergadering van 12 oktober dreigde er 
geen besluit te worden genomen over art. 12. Dat was voor Harinck een noodtoestand geweest. Hij 
behoorde tot de linkerflank van de Gereformeerde Gemeenten. 

De aanbiedingsbrief van het hoofdbestuur aan de partij bij In haar waarde II in november 1984 
sprak in het opschrift van een gedachtenwisseling. Zij wees erop dat de praktijk niet was te rijmen met 
art. 12. De brief verhulde niet waaraan de vertraging van het uitbrengen van de nota te wijten was, 
namelijk verdeeldheid. Het hoofdbestuur schreef dat het helaas niet mogelijk – of nog niet mogelijk – 
was de nota aan te bieden met een zo groot mogelijke overeenstemming van gevoelens binnen het 
hoofdbestuur. Een aantal leden had overwegende bezwaren tegen de nota. Naar hun mening 
honoreerde deze onvoldoende de strijd van de partij in de beginperiode tegen de gelijkstelling van 
man en vrouw in de politiek, in het bijzonder die van Kersten. Het hoofdbestuur dacht dat de tijd van 
beraad misschien nog ruimer genomen had moeten worden, maar het vraagstuk was in een 
stroomversnelling geraakt. Langer wachten vond het niet verantwoord, ‘waar na zeventig jaren het 
bestaansrecht van de Staatkundig Gereformeerde Partij in geding’ was. Van buitenaf werd van de 
partij gezegd dat zij ondemocratisch was. Het hoofdbestuur suggereerde dat de partij zou worden 
aangeklaagd wegens discriminatie, omdat in het beginselprogram stond: ‘Vrouwenkiesrecht strijdt met 
de roeping der vrouw’. De nota In haar waarde II diende daarom ‘met bekwame spoed’ door de 
kiesverenigingen te worden besproken. Tot 1 maart 1985 konden zij hun vragen en opmerkingen doen 
toekomen aan het hoofdbestuur. Dit hoopte vervolgens tijdig te reageren, zodat de partij zich nog in 
1985 kon uitspreken over ‘deze voor haar gewichtige aangelegenheid’.  
 Volgens het hoofdbestuur vestigde de nota er terecht de aandacht op dat verdeeldheid over 
het vrouwenstandpunt de partij altijd al parten had gespeeld. De vraag was niet pas ingebracht door 
andere groeperingen die in de loop van de eerste jaren tot de partij toetraden. De vraag leefde reeds 
in de bakermat. Het stemmen van de vrouwen werd echter – en niet zonder reden – in de beginjaren 
tegemoet getreden als een uiting van onversneden emancipatiezucht. De partijleiding zag het 
deelnemen van vrouwen aan stemmingen thans niet meer als ‘een zucht tot overheersing’ door de 
vrouw van de man. Het was in tegendeel haar roeping zij aan zij met de man te strijden tegen al wat 
afweek van Gods Woord en Wet. Daarom verdedigden een toenemend aantal leden van de partij en 
ook binnen het hoofdbestuur de deelname van vrouwen en meisjes aan de verkiezingen. Het was dus 
niet eerlijk hen te betichten van op grove manier de beginselen te willen verzaken. De brief wees op 
hetzelfde als waar Abma de vinger bij had gelegd in De Banier. De partij maakte zich hoe langer hoe 
meer ongeloofwaardig door de wijze waarop zij in de praktijk met art. 12 omging. De brief riep op 
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consequent te zijn. Het was de roeping van de man het ‘zwakkere vat’ – de vrouw – haar eer te geven. 
Dat gebeurde niet: 
 

Aan die roeping geven wij slecht gehoor, wanneer wij verheugd zijn over de uitslagen van 
verkiezing en daarna kiezers voor ruim de helft ernstig belasten met de veroordeling, iets 
gedaan te hebben dat strijdt met haar roeping. Dat komt hypocriet over. In het licht van al wat 
de SGP voorstaat mogen wij ons in hoge ernst afvragen of het verantwoord is in deze 
dubbelzinnige en lauwe houding te volharden. 

 
Dat was stevige taal, die niet misverstaan kon worden, en niet door iedereen werd aanvaard. 
 Ten slotte maakte de brief er melding van dat in het hoofdbestuur verschil van inzicht bestond 
of al wat gold voor de vrouw in de kerkelijke gemeente precies gelijk van toepassing was voor haar 
plaats in staat en maatschappij. Op dit punt ging de brief niet nader in. Wel sloot zij af met het citeren 
van de grote reformator Calvijn uit zijn verklaring van 1 Korinthe 14:35527: ‘Ondertussen is het plicht 
van de verstandige lezer te overwegen, dat de dingen waarover de apostel hier spreekt van 
middelmatig en minder belangrijk gewicht zijn, waarin niets onwettig is dan wat in strijd is met 
gepastheid en stichting.’ Bij vers 33 had Calvijn reeds opgemerkt dat hij een zodanige noodzaak niet 
uitsloot, dat het spreken van de vrouw in het publiek vereist werd. En omdat het om een middelmatige 
zaak ging, mochten de partijleden ingevolge Kolossensen 2:16-18 elkaar niet oordelen. Geheel in de 
calvinistische traditie had het hoofdbestuur met een beroep op de Bijbel en de Geneefse reformator 
de partij de weg gewezen. 
 

Overwegingen bij het stemmen door vrouwen 
De nota In haar waarde II had als subtitel ‘Overwegingen bij het stemmen door vrouwen’. Zij meende 
dat de bijbelse gegevens toegesneden waren op de plaats van de vrouw in het gezin en de kerk. Over 
het al dan niet toelaatbaar zijn van vrouwelijk optreden op maatschappelijk terrein waren de 
aanwijzingen ‘aanzienlijk minder direct’.528 Bij haar oprichting had de partij in meerderheid geoordeeld 
dat vrouwenkiesrecht streed met de roeping van de vrouw. De bezinning diende erover te gaan of de 
zaak voor de SGP een fundamentele kwestie was.529 Ook in de begintijd was de partij over het 
stemmen door vrouwen verdeeld geweest. Veelvuldig was beweerd dat de echtgenote van ds. Zandt 
deelnam aan het stemmen. De conclusie was: ‘De minderheid heeft zich loyaal neergelegd bij het 
officiële standpunt, maar het overgrote deel der vrouwen stemt.’530  
 De nota gaf meer ruimte voor de emancipatie van de vrouw dan de eerste, maar benadrukte 
tegelijk haar ongelijke positie:  
 

Onze meisjes bezoeken als regel het middelbaar onderwijs. De grote reformatorische 
scholengemeenschappen hebben vrijwel evenveel jongens als meisjes tot leerling. (…) Je zou 
kunnen zeggen, dat we impliciet instemmen met een sterkere mate van betrokkenheid van 
onze vrouwen op het maatschappelijk leven dan voorheen. Toch ervaren we dat kennelijk niet 
als strijdig met de roeping der vrouw en haar zwijgende rol. (…) Niet bepalend is primair de 
activiteit, maar de gerichtheid van de vrouw. Grote maatschappelijke betrokkenheid van de 
vrouw staat haar niet in de weg om christin te zijn. Als de vrouw God vreest, zal deze 
betrokkenheid de erkenning van het koningschap van de man insluiten. Het gaat om de geest, 
waaruit haar handelen opkomt. Dan is zowel de vrouw in het gezin als daarbuiten in stilheid. 
En daarmee binnen de perken van Gods Woord.531 

 
De vrouw behoorde haar plaats ondergeschikt en ‘in stilheid’, dus zwijgend, in te nemen. De nota 
meende dat dit volgens de Bijbel zo was. De emancipatie van de vrouw in de zin van scholing en 
betrokkenheid werd niet verworpen, doorslaggevend was wat zij ermee beoogde. Wilde zij als gelijke 
aan de man in gezin, maatschappij of politiek functioneren, dan moest dit worden afgekeurd. Geen 
gelijke behandeling bepleitte de nota dus. 
 Er bestond onderscheid tussen beginselen en zaken die daaruit werden afgeleid. Het beginsel 
was Gods Woord en daarover was geen discussie mogelijk. Het kon uitwerkingen toelaten in een 

                                                            
527 1 Korinthe 14:35: ‘En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk 
voor de vrouwen, dat zij in de Gemeente spreken.’ 
528 In haar waarde II, 33. 
529 In haar waarde II, 34. 
530 In haar waarde II, 37. 
531 In haar waarde II, 38-39. 
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aantal richtingen, die geen van alle streden met het beginsel. Maar bij het passieve kiesrecht ging het 
niet om een toepassing. Het was voor de SGP een zaak van beginsel dat het regeerambt was 
voorbehouden aan de man:  
 

Wie de Schriftgegevens (…) wil honoreren, kan niet anders besluiten. (…) Het moet onder ons 
bondig en vast zijn, dat het regeerambt van de overheid het uitgesproken terrein is van de 
man. Daarover bestaat eenheid onder ons. (…) Dat ze zwijgt en stil is, heeft staatkundig maar 
één mogelijke vertaling: het overheidsambt van de vrouw is niet in overeenstemming met 
Gods Woord. 

 
Wat de nota hier dus deed, was een uitwerking tot een beginsel verklaren dat boven de discussie 
stond. Zij erkende dat in de Bijbel wel vrouwen voorkwamen die een overheids- of regeerambt 
vervulden, maar dat was onder bijzondere omstandigheden, zoals in het geval van Debora en Hulda. 
Nooit werd het regel. Zo was de koningin een uitzondering die het bijzondere van de afwezige koning 
accentueerde.532 De nota bepaalde dat ‘het SGP-standpunt’ was:  
 

Regeren en gekozen worden (passief kiesrecht) behoort tot de roeping van de man. Dit vindt 
in de SGP zijn weerspiegeling in het werk van de partijorganisaties.533 

 
Met andere woorden, zij verwierp niet alleen het passieve kiesrecht voor de vrouw en het 
overheidsambt, maar zij keurde ook af dat de vrouw lid zou zijn van de partij en daarbinnen zou 
functioneren. 
 De standpuntbepaling over het actieve kiesrecht vergde ‘bredere overweging’. De nota 
constateerde dat de Bijbel niet de democratie en het moderne kiesstelsel kende. Daarom was het 
kiesstelsel moeilijk een zaak van beginsel te noemen. De vraag was of stemmen een regeerdaad was. 
De Bijbel sprak zich er niet expliciet over uit en de mogelijke antwoorden verschilden. Daarom zocht 
de nota een uitweg in de beleving van de vrouw: 
 

De meeste vrouwen beleven het stemmen niet als een regeerdaad en zeker niet als een in de 
plaats van de man willen treden. (…) En ze ervaren stemmen niet als strijdig met de eigen 
specifieke roeping of als een verlaten van de eigen erepositie. En wie zou deze vrouwen 
beroven van de vrijheid waarin ze staan?534 

 
Het hoofdbestuur was zich ervan bewust dat niet iedereen in de partij deze retorische vraag met 
‘niemand’ beantwoordde. Om toch de goedkeuring van de achterban te verkrijgen maakte de nota een 
subtiel onderscheid. De vrouwen mochten stemden, maar onder voorwaarde. Stemde de vrouw om 
daarmee te demonstreren dat zij als de man wenste te zijn, dan was zij in strijd met Gods Woord en 
haar roeping. Zo mocht het dus niet. Stemde zij in de erkenning van de man als hoofd, dan ging zij 
haar perk niet te buiten: ‘Zó is een vrouw een goede SGP-er.’535 De nota gaf de vrouw een positie die 
de andere politieke partijen als niet-geëmancipeerd afwezen. Zij was op dit punt conservatief en toch 
gaf zij ook ruimte aan het proces van maatschappelijke emancipatie van de vrouw en aan haar 
subjectieve individuele beleving. Dit laatste was een opmerkelijk element in een stuk dat zich op de 
Bijbel beriep voor haar standpuntbepaling. 
 Een maand na het verschijnen van In haar waarde II citeerde partijvoorzitter Abma in De 
Banier van 20 december 1984 (p.3-5) zijn illustere voorganger Kersten met de kennelijke bedoeling de 
partij mee te krijgen in het wijzigen van artikel 12. Hij refereerde aan en citeerde uit een brief van 
Kersten aan Van Dis. Kersten had deze brief geschreven nog geen twee maanden voor zijn overlijden 
in 1948. Er kon niet genoeg tegen verwatering van de beginselen worden gewaakt, stelde Kersten. Hij 
noemde in dat verband het vrouwenkiesrecht:  
 

Ook in eigen gelederen wordt dit meer en meer goed gepraat. Is het ongeoorloofde daarvan 
niet duidelijk aantoonbaar? Zo niet laat ons dan ons Program van Beginselen herzien en niet 
hinken op twee gedachten.  

 
Volgens Abma stelde Kersten hier zijn voorheen zo onwrikbaar ingenomen standpunt ter discussie:  

                                                            
532 In haar waarde II, 40. 
533 In haar waarde II, 42. 
534 In haar waarde II, 41-42. 
535 In haar waarde II, 42. 
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Mij dunkt dat dit hem siert. Met vooruitziende blik wilde hij tot het laatst toe meedenken over 
het wel en wee van de SGP. Hij heeft zijn opvolgers een document willen toebetrouwen in de 
discussie, die zeker zou ontstaan. 

 
Of Abma Kerstens bedoeling juist interpreteerde, was de vraag. Hij schreef Kersten dezelfde 
aarzelingen of bedenkingen toe, als hijzelf kende. Met veel gevoel voor understatement schreef 
partijvoorzitter Abma in zijn dagboek immers: ‘Het artikel waarin staat dat het stemmen van de vrouw 
strijdig is met haar roeping, is niet het sterkste punt uit ons program.’ Hij was ervan overtuigd dat nog 
maar heel weinig vrouwen wegbleven van de stembus.536 
 Voor Abma en zijn medestanders was het gunstig dat het RD de koers die het partijbestuur 
met In haar waarde uitzette, ondersteunde. De krant schreef op 13 november 1984:  
 

De SGP is voorstander van een kiesstelsel dat zo goed mogelijk recht doet aan het besef dat 
het gezin de cel van de samenleving is en aan de eigen plaats van de man en van de vrouw, 
conform de aanwijzingen van Gods Woord. Aangezien dit principe thans niet verwezenlijkt is, 
is er geen wezenlijk bezwaar tegen dat ook vrouwen uit SGP-kring aan de verkiezingen 
deelnemen. Dit stemmen moet dan niet gezien worden als een regeerdaad, maar als het 
uitkomen voor een beginsel. 

 
Hiermee nam het RD een standpunt in dat sterk overeen kwam met dat van de ARP in de jaren 1920. 
De vrouwen moesten stemmen om hun stemrecht kwijt te raken aan het gezinshoofd. 
 Het ‘Commentaar’ in dezelfde kranteneditie was dat de  SGP een partij was, waarvan de 
doelstellingen en principes ver afstonden van de bestaande situatie. Het was voor de SGP moeilijk 
hoe zij moest opereren, want de beginselen van Gods Woord stonden haaks op het politieke bestel. 
Een van de punten waarop van een botsing sprake was, betrof de plaats van de vrouw in de politiek. 
De SGP wees het vrouwenkiesrecht principieel af. In de loop der jaren waren echter steeds meer 
vrouwen uit SGP-kring gaan stemmen. De krant:  
 

Hoezeer ook begrijpelijk en verantwoord, roept dat stemgedrag toch vragen op die een nadere 
doordenking vereisen (…) in het besef dat hier belangrijke principiële waarden in het geding 
zijn. Ten aanzien van de plaats van de vrouw in de politiek laat de Bijbel ons zien dat – zeer 
bijzondere omstandigheden daargelaten – het regeerambt niet behoort tot de taak van de 
vrouw. In het studierapport (In haar waarde II, HP) van de SGP wordt daar terecht de nadruk 
op gelegd. De SGP zal er goed aan doen dit ook in haar beginselprogram duidelijk tot 
uitdrukking te brengen. 

 
De hoofdredactie vroeg op een indirecte wijze om een aanpassing van het beginselprogram vanuit de 
aanvaarding in de praktijk van het actieve vrouwenkiesrecht. Het front was komen te liggen bij de 
afwijzing van het passieve kiesrecht van de vrouw. 
  

De Schrift misbruikt 
Vanaf het najaar van 1984 waren de kiesverenigingen in de gelegenheid In haar waarde te bespreken 
en een reactie te geven. Het was de bedoeling van het hoofdbestuur dat de partij in 1985 haar 
standpunt zou bepalen. Vooral de conservatieve flank roerde zich. Het eerste harde afwijzende 
commentaar kwam van de stichting van de bezwaarden (voluit: de Landelijke Stichting tot handhaving 
van de Staatkundig Gereformeerde beginselen). Deze bracht in januari 1985 de brochure uit De 
staatkundig gereformeerde plaats van de vrouw, die een toespitsing was van De Schrift gebonden 
plaats van de vrouw uit 1982. De voorzitter van de stichting, ds. K. Veldman te Staphorst, schreef: ‘Wij 
belijden met onze vaderen, vanuit het verleden, dat vrouwenkiesrecht tegen de Bijbelse lijnen ingaat.’ 
Ds. W. Pieters te Genemuiden voegde eraan toe: ‘Zijn wij waarlijk bedroefd over de bestaande praktijk 
van de stemmende vrouw? Of vinden we het gewoon?’ Evenals door de tegenstanders werd Zandt 
voor het karretje gespannen. Hij werd geciteerd uit De Banier van 24 mei 1946: ‘(…) willen wij (…) niet 
verzwijgen – evenals wij het bij de verkiezing voor de Tweede Kamer niet verzwegen hebben – dat de 
SGP nog even onverzwakt als voor de oorlog haar standpunt ten aanzien van het vrouwenkiesrecht 
handhaaft.’ Daarnaast werden Calvijn, de antirevolutionair Fabius en de predikanten Barth en Kersten 
aangehaald. De bezwaarden namen het vanouds ingenomen standpunt in. 

                                                            
536 H.A. van Dolder-de Wit, ‘Levend in het werk des Heeren’, 211. 
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In de brochure schreef Du Marchie van Voorthuysen, de oud-voorzitter van de stichting van de 
bezwaarden, dat hij had kennis genomen van het meerderheidsstandpunt van het SGP-hoofdbestuur. 
Hij wees op wat Barth had geschreven in Het calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn: 
‘Maar die eenheid in Christus neemt de maatschappelijke ongelijkheid niet weg. Hoe droevig is onze 
tijd. (…) Ruk de vrouw van haar door God aangewezen plaats, werk mede tot de valse gelijkheid 
tussen man en vrouw (…) en gij schendt de ordeningen Gods, gij verloochent het zuivere 
calvinistische beginsel (..).’ Toen Du Marchie van Voorthuysen zo’n twaalf jaar eerder (in 1972, HP) in 
een interview was gevraagd naar zijn mening omtrent de ontwikkeling in de SGP, zoals die toen reeds 
duidelijk was waar te nemen, onder meer met betrekking tot het vrouwenkiesrecht, had hij zijn zeer 
ernstige verontrusting uitgesproken, en gezegd dat het hem wel eens beangstte of die hele 
ontwikkeling niet veroppervlakkiging en het loslaten van oude principia tot gevolg had. Ziende op de 
hele ontwikkeling, was er nog zoveel te meer reden voor die vrees.537 Op een oppervlakkige wijze 
nam de partij afscheid van oorspronkelijke beginselen. Dit werd ook benadrukt in andere reacties. 
  De kiesvereniging uit het Veluwse dorp Barneveld, De Banier I geheten,538 reageerde op 5 
februari 1985 op de toezending van In haar waarde II en de aanbiedingsbrief. Zij kon niet inzien 
waarom het bestaansrecht van de partij in het geding was. Dat nagenoeg alle vrouwen en meisjes 
gingen stemmen, kwam door eigen schuldige nalatigheid: ‘Wij allen, ook wij zijn ons daarvan pijnlijk 
bewust, hebben de wacht bij dit artikel van ons beginselprogram (artikel 12, HP) niet betrokken. Wij 
hebben gefaald om een bijbelse en principiële voorlichting aan onze vrouwen en meisjes te geven.’ 
De kiesvereniging te Vriezenveen reageerde op 28 april 1985 op de toezending van de nota met een 
brief van maar liefst 12 kantjes. Zij had in haar vergadering van 13 februari 1985 unaniem besloten het 
hoofdbestuur te laten weten dat zij er zich beslist niet mee kon verenigen. Vooral de begeleidende 
brief zette de partij onder grote druk. De kiesvereniging vond het ongehoord om van een hypocriete, 
dubbelzinnige en lauwe houding te gewagen. Per dezelfde datum dat Vriezenveen vergaderde, 
stuurde de kiesvereniging te Veenendaal een aanzienlijk kortere afwijzende brief aan het 
hoofdbestuur.  
 De kiesvereniging ‘Gideon’ te Veenendaal – in de Bijbel wordt de richter Gideon een strijdbare 
held genoemd – was in september 1917 opgericht en was daarmee de oudste SGP-kiesvereniging in 
de provincie Utrecht. Zij was een van de grotere in het land.539 Belangrijk voor haar positionering in de 
partij was de landelijke scheuring in 1953 in het kerkgenootschap van de Gereformeerde Gemeenten 
als gevolg van een conflict tussen hun predikanten over de juiste leer. Hierdoor ontstonden ook in 
Veenendaal twee gemeenten, een van de ‘synodalen’ (GG) en van de ‘uitgetredenen’ (GGiN). Daarop 
volgde in 1980 een conflict en een scheuring binnen de GGiN, waardoor Veenendaal twee gemeentes 
van uitgetredenen kreeg, de ‘Beatrixstraat’ (‘binnen verband’) en de ‘Fluiterstraat’ (‘buiten verband’). 
Gezamenlijk maakten die laatste twee in elk geval vanaf de jaren 1980 een relatief groot deel uit van 
de op de vergadering van de kiesvereniging aanwezige leden. Deze twee bestreden elkaar bovendien 
binnen de kiesvereniging, op zodanige wijze dat leden van andere kerkgenootschappen zich op de 
vergaderingen niet meer thuis voelden. Gezamenlijk domineerden zij de ledenvergadering in aantal, 
de besluitvorming en de afvaardiging naar de partijvergaderingen. Het kostte daardoor moeite 
bestuursleden te vinden behorend tot de GG, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlandse 
Hervormde Kerk.540  
 De kiesvereniging had door de dominantie van de uitgetredenen bezwaren tegen politieke 
betrokkenheid van meisjes en vrouwen. Bij haar oppositie voeren onderhield zij contacten met andere 
rechtse kiesverenigingen en met de stichting van de bezwaarden. Zij oefende invloed uit op het 
standpunt van de provinciale kiesvereniging van Utrecht. Op de ledenvergadering van donderdag 7 
februari 1985 besprak Gideon de nota In haar waarde II. Zij stuurde een brief naar het hoofdbestuur 
met de strekking dat de artikelen 11 en 12 van het beginselprogram niet gewijzigd mochten worden, 
het kiesrecht streed immers met de roeping van de vrouw. Zij stemde wel in met de vrijheid van 
geweten, maar het passief vrouwenkiesrecht was in elk geval volstrekt onaanvaardbaar. De 
kiesvereniging was bovendien van mening dat er een heldere formulering moest komen die uitsloot 
dat vrouwen als lid konden worden toegelaten tot welke vereniging binnen het partijverband dan ook, 

                                                            
537 De staatkundig gereformeerde plaats van de vrouw, 10. 
538 van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal geeft als omschrijving van banier: vaandel, standaard 
waarom zich de krijgslieden scharen. 
539 Bron: notulenboeken van de kiesvereniging ‘Gideon’ te Veenendaal; de jubileumuitgave In uw hand gegeven. 
75 jaar staatkundig gereformeerde politiek in Veenendaal. 
540 Deze informatie werd mij verstrekt door de secretaris van de kiesvereniging, ir. Joh. Jansen, op 23 juli 2007. 
Hij gaf mij tevens inzage in de notulen van de kiesvereniging. 
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dus ook van een studievereniging die was aangesloten bij het LVSGS, waarvan jongeren, ook 
meisjes, lid waren. 
 Een voor het hoofdbestuur positieve reactie was in het RD van 16 februari 1985 het artikel van 
redacteur G. Roos. Het ging er volgens hem niet om dat het hoofdbestuur ‘nieuwigheden’ wilde 
doordrukken: ‘Zie je wel, zegt men, er is geen reden meer tot enig onderscheid tussen man en vrouw, 
waar dan ook. Deze argumentatie misbruikt de Schrift.’ Hij bedoelde dat degenen die op grond van de 
bijbeltekst Galaten 3:27-28541 het kiesrecht voor de vrouw bepleitten, omdat de Bijbel geen 
onderscheid maakte tussen man en vrouw, verkeerd met de Bijbel omgingen. Hij steunde het 
hoofdbestuur door te ontkennen dat het stemmen door de vrouw een regeerdaad was, het was 
daarentegen ‘een getuigenis van de wijze waarop, van het beginsel waarnaar zij geregeerd zou willen 
worden. Indien dat beginsel het eenmaal gewonnen zou hebben – ik spreek van een ver ideaal – zou 
ook het algemeen vrouwenkiesrecht kunnen verdwijnen’. Roos bestreed dat er sprake was van het 
‘schuiven’ van ‘theologische argumenten’ onder ‘de zucht tot emancipatie’. Vrouwen mochten 
stemmen, niet om aan de man gelijk te zijn, maar ter bevordering van het beginsel van het organisch 
kiesrecht. Zijn commentaar kwam erop neer dat de lezers van de krant gerust konden zijn over de 
wijziging van het beginselprogram. Op de in februari gehouden algemene vergadering van de partij 
werd geïnformeerd naar de stand van zaken. Het hoofdbestuur deelde mee dat na 1 maart 1985 de 
reacties zouden worden geïnventariseerd, waarna het hoofdbestuur zich nader zou beraden over de 
te volgen procedure. 
 

Vrees voor moeilijkheden 
Voor het hoofdbestuur was de fase van het laten opstellen van de nota’s en het aanbieden ervan aan 
de partij een relatief eenvoudige opgave geweest; zij had tweeënhalf jaar geduurd. De reacties erop 
moesten als peiling dienen om de partij een zodanig voorstel te kunnen doen dat een concreet besluit 
zou kunnen worden genomen. Gezien de verdeeldheid in de partij was het nog maar de vraag of het 
hoofdbestuur hierin zou slagen ondanks de urgentie die al in 1984 was geconstateerd. Daar kwam 
nog bij dat zich in het partijleiderschap wijzigingen hadden voorgedaan. Abma was afgetreden als 
partijvoorzitter omdat ir. B.J. van der Vlies tijdens de algemene vergadering van 23 februari 1985 door 
de partij was benoemd als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1986.542 Officieel ging 
het niet om de persoon van Van der Vlies zelf maar om de gevolgde procedure, waar Abma het niet 
mee eens was. Van der Vlies behoorde wel net als Abma tot de Hervormde Kerk, maar hij werd 
gezien als iemand die niet tot de Gereformeerde Bond behoorde maar tot de kring rond het blad Het 
Gekrookte Riet, een groepering die nauwe banden onderhield met de stichting van de bezwaarden. In 
1981 was Van der Vlies op de derde plaats van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer gekomen in 
plaats van degene die de voorkeur van Abma had, waarbij Abma op de partijvergadering van 1981 
had gezegd: ‘Ik sta (…) met de kruk van de deur in de hand.’543 Als partijvoorzitter was Abma 
opgevolgd door ds. Slagboom die een duidelijk conservatievere instelling had dan Abma, wat in het 
najaar van 1984 nog was gebleken in het hoofdbestuur. Dit alles zou vertragend kunnen uitwerken 
voor een herziening van het partijstandpunt. Onder Abma die haast had, ging het niet snel. Gerekend 
naar het eerste hoofdbestuursbesluit was inmiddels drie jaar verstreken. Hoe lang zou het nog gaan 
duren voordat de partij een besluit nam over het beginselprogram? 
 Het eerste signaal was niet ongunstig. In De Banier van 23 mei 1985 stond dat de commissie 
‘stemrecht van de vrouw’ haar werkzaamheden voortzette. Maar het zag er niet eenvoudig uit. Een 
deel van de partij wenste wijziging van de artikelen 11 en 12, een ander deel wenste aanvulling op de 
bestaande artikelen, een derde deel wenste noch wijziging noch aanvulling. De eerste keer dat de 
commissie weer vergaderde was pas op 18 november 1986. Een concrete reden waarom het zo lang 
had moeten duren, ontbrak. In de tussentijd was wel iets gebeurd, namelijk de resultaten van de 
peiling waren op een rij gezet. De commissieleden J. Blaauwendraad (een Delftse hoogleraar), D. 
Slagboom (partijvoorzitter) en J. Pijl (lid hoofdbestuur) hadden een tussenrapport opgesteld. In totaal 
was van 212 kiesverenigingen een reactie ontvangen: 107 verenigingen waren vóór en 85 waren 
tégen wijziging, terwijl de mening van twintig kiesverenigingen onduidelijk was. Voorts hadden achttien 
verenigingen concrete vragen gesteld.544 

                                                            
541 Galaten 3:27-28: ‘Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is noch 

Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in 
Christus Jezus.’ 
542 Bron: De Banier, 28 februari 1985, 14 maart 1985. 
543 H.A. van Dolder-de Wit, ‘Levend in het werk des Heeren’, 205 (citaat), 213-214. 
544 Het tussenrapport was inhoudelijk gelijk aan de brief die Pijl op 19 augustus 1985 had gestuurd aan 
Blaauwendraad en Slagboom, waarin deze gegevens stonden. 
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  Commissievoorzitter Slagboom merkte aan het begin van de vergadering op dat hij zich 
achteraf had afgevraagd of toezending van de begeleidende brief bij de nota In haar waarde II wel 
juist was geweest, gelet op de kritiek die erop was gekomen. Impliciet bekritiseerde hij daarmee oud-
partijvoorzitter Abma, wiens hand duidelijk in de brief te herkennen was. De commissie besprak het 
verslag van de subcommissie die de reacties van de kiesverenigingen op In haar waarde II had 
geïnventariseerd. Daar zaten een groot aantal vragen bij. Een daarvan was wat de mening van de 
minderheid van het hoofdbestuur was. De aanleiding om deze vraag te stellen was wat er in de 
aanbiedingsbrief had gestaan over verdeeldheid in het hoofdbestuur. Die brief had polariserend 
gewerkt, zo stond er in het verslag. Abma had in elk geval de koe bij de hoorns gevat. Een aantal 
kiesverenigingen deed concrete voorstellen voor het opnieuw redigeren van de artikelen 11 en 12. In 
veel gevallen stelde men voor het woord ‘passief’ toe te voegen als werd gesproken over het kiesrecht 
dat streed met de roeping van de vrouw. Een vaak voorkomende suggestie was dat als de artikelen 
11 en 12 werden aangepast ook de overige onder de loep werden genomen. De commissie besloot 
het rapport van de subcommissie door te sturen naar het hoofdbestuur als ‘tussenstand’ en in haar 
volgende vergadering te trachten haar rapport samen te stellen. Zij sprak er haar spijt over uit dat haar 
voorstel voor herziening van de artikelen 11 en 12 niet was opgenomen in In haar waarde II. De 
commissie verzocht het hoofdbestuur al de wijzigingen van het beginselprogram te behandelen in één 
huishoudelijke vergadering, zo mogelijk in 1987, uiterlijk in 1988. Het hoofdbestuur had namelijk nog 
een commissie aan het werk gezet die het beginselprogram moest moderniseren.545 
  Eén type reactie op de nota’s In haar waarde was om te regelen dat alleen mannen lid konden 
zijn van de partij. In de tweede nota was dit onderwerp niet aan de orde gesteld. De commissie had er 
een brief over ontvangen van het hoofdbestuur van 23 oktober 1986. Het had geschreven dat het 
vragen had gekregen over het toelaatbaar zijn van het accepteren van vrouwen als lid van een 
kiesvereniging. Deze vragen waren gesteld door de provinciale vereniging Utrecht alsmede door de 
kiesverenigingen Leersum, Loenen aan de Vecht, Scherpenzeel en Woudenberg. Hun was ter ore 
gekomen dat enkele kiesverenigingen vrouwen als lid hadden ingeschreven. Zij wensten een 
duidelijke, afwijzende uitspraak van het hoofdbestuur op de komende partijvergadering. De 
ledenvergadering van Loenen aan de Vecht had op 24 september 1986 eenparig besloten op de 
algemene vergadering van 1987 het voorstel in te dienen om in artikel 5 van de statuten, dat het 
lidmaatschap regelde, het woordje ‘zij’ te wijzigen in ‘die mannen’, waardoor vrouwen werden 
uitgesloten. Het hoofdbestuur had geantwoord dat het deze aangelegenheid zou voorleggen aan de 
commissie Stemrecht van de vrouw. Het verzocht haar zo spoedig mogelijk haar standpunt mee te 
delen. Het hoofdbestuur had de kiesverenigingen volledigheidshalve meegedeeld dat het reeds in 
1980 had besloten de studieverenigingen toestemming te geven vrouwelijke leden toe te laten. 
 De commissie besprak het verzoek van het hoofdbestuur. Haar antwoord was dat zij uitging 
van de principiële notie in In haar waarde II. Het daar verwoorde SGP-standpunt was: ‘Regeren en 
gekozen worden (passief kiesrecht) behoort tot de roeping van de man. Dit vindt in de SGP zijn 
weerspiegeling in het werk van de partij-organisatie.’ De commissie meende dat een kiesvereniging 
een instrument was voor politiek handelen en regeren. Een vrouw kon daarom geen stemgerechtigd 
lid van een kiesvereniging zijn. Zij gaf het hoofdbestuur te overwegen kiesverenigingen vrij te laten 
een gastlidmaatschap van vrouwen mogelijk te maken, wat inhield dat niet mocht worden 
deelgenomen aan stemmingen voor bestuursleden en kandidaatstelling. Een half jaar eerder had 
fractieleider Van der Vlies zich tegenover het christelijke opinieblad Koers (11 april 1986, 14-17) in 
dezelfde zin uitgelaten. Hij had gereageerd op de uitspraak dat de vrouw die politiek geïnteresseerd 
was, geen onderdak kon vinden bij de SGP. Volgens hem wist men waar de belemmering tot het 
actief deelnemen van de vrouw aan de partij vandaan kwam en ‘hoe dat lang heeft gefunctioneerd in 
de gereformeerde gezindte’. De vrouw was niet tot de kerkelijke ambten toegelaten, en dat had 
doorgewerkt tot in maatschappelijke verbanden. Hij had uitgelegd dat het uitsluiten van vrouwen van 
het partijlidmaatschap voortvloeide uit de overtuiging dat de ambten die de kerken regeerden, niet 
open stonden voor vrouwen. 

                                                            
545 Het hoofdbestuur had 22 november 1984 bekend gemaakt dat het in de vergadering van 19 oktober 1984 de 
commissie had benoemd, die was belast met het schrijven van de toelichting op het beginselprogram. Zij bestond 
uit het dagelijks bestuur (Abma, Boender, Pijl, R. van Ommeren, A. Vlasblom), aangevuld met: P. van de 
Breevaart (redacteur van het Reformatorisch Dagblad), H. Freeke (wethouder te Lienden), A. Geurtsen 
(werkzaam in het onderwijs), mr. J. de Heer (directeur van de Driestar te Gouda, een reformatorische opleiding 
voor leerkrachten in het basisonderwijs), ir. J. Holland (lid van de Provinciale Staten van Gelderland) en dr. R. 
Seldenrijk (voormalig SGP-raadslid te Zeist, iemand met cultuurethische en biomedische kennis) (De Banier, 22 
november 1984; brief Hoofdbestuur aan de leden van de partij, juli 1987). In 1985 werd zij de commissie 
Herziening Program van beginselen. 
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 In haar vergadering van 18 december 1986 stelde de commissie naar aanleiding van de 
reacties op In haar waarde een gewijzigde versie vast van de artikelen 11 en 12. Enerzijds was de 
grootst mogelijke meerderheid voor, anderzijds sprak zij haar vrees uit voor moeilijkheden.  De 
gewijzigde versie luidde: 
 

Artikel 11 : Overeenkomstig Gods Woord wordt erkend dat mannen en vrouwen gelijkwaardig 
zijn. Tegelijk leert de Heilige Schrift dat de man en de vrouw een eigen specifieke van elkaar 
onderscheiden roeping en plaats hebben ontvangen. In deze orde is de man het hoofd van de 
vrouw. Maatregelen die de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen bevorderen, worden 
positief beoordeeld. Elk emancipatiestreven dat de van God gegeven roeping en plaats van 
mannen en vrouwen miskent, is revolutionair en dient krachtig te worden bestreden. De 
overheid dient rekening te houden met het gezin als hoeksteen van de samenleving. 
Artikel 12: Het regeerambt van de overheid behoort tot de aan de man opgedragen taak en 
strijdt met de roeping van de vrouw. 

 
Dit voorstel werd bij het hoofdbestuur ingediend. Ten opzichte van de vorige versie was artikel 11 
uitgebreid maar inhoudelijk ongewijzigd. In artikel 12 was vervallen ‘Het kiesrecht houde rekening met 
het gezin als cel der samenleving.’ De verwijzing naar het vroeger door de antirevolutionairen 
gepropageerde gezinshoofdenkiesrecht was verdwenen. Het passieve kiesrecht voor de vrouw bleef 
afgekeurd en het actieve kiesrecht voor de vrouw werd opnieuw niet verworpen. In dat laatste zat de 
pijn voor een minderheid. De commissie Herziening program van beginselen stuurde op 27 mei 1987 
een brief aan de commissie Stemrecht van de vrouw en het hoofdbestuur met het voorstel voor de 
nieuwe artikelen 9 en 10 ter vervanging van de oude artikelen 11 en 12. Zij had het voorstel van de 
commissie Stemrecht van de vrouw vrijwel ongewijzigd overgenomen. 
 

Hutspot van de ergste soort 
Het hoofdbestuur besloot op de algemene vergadering van 28 februari 1987  de partij te informeren 
over het commissierapport en mee te delen dat het zich beraadde over een wijziging van de artikelen 
11 en 12. Het desbetreffende voorstel van de commissie legde zij de partij echter niet voor. Kort voor 
de ledenvergadering van 1987 mengde het oud-hoofdbestuurslid K. Meuleman zich in het debat in het  
RD van 11 februari 1987. Hij verliet op 77-jarige leeftijd de politiek na de SGP in de gemeenteraad, de 
Provinciale Staten en de Eerste Kamer te hebben vertegenwoordigd. Openlijk maakte hij zijn 
standpunt bekend dat hij in het hoofdbestuur had ingenomen:  
 

Wij mogen niet beslissen over het geweten van de vrouw. Op grond van de Bijbel is het 
vrouwen verbieden te gaan stemmen niet te verdedigen, evenmin als het lid worden van een 
kiesvereniging. Overigens is dat een zaak van de kiesverenigingen zelf. 

 
Meuleman deed niet alleen een uitspraak over het vrouwenkiesrecht maar ook over het 
vrouwenlidmaatschap. Niet eerder had een (voormalig) partijbestuurder dit gedaan. 
 Voorzitter Slagboom deelde tijdens de partijvergadering mee dat motieven van 
kiesverenigingen tegen wijziging van het beginselprogram waren: vrees voor twist, polarisatie en 
scheuring, vrees voor de volgende stap, dat wilde zeggen, eerst actief kiesrecht en vervolgens lid van 
de kiesvereniging, en hoge achting voor de godzalige opstellers van het beginselprogram. In de 
vergadering deed een aantal kiesverenigingen voorstellen voor het opnieuw redigeren van de 
artikelen 11 en 12. De voorzitter zegde toe dat indien enigszins mogelijk nog in 1987 een 
huishoudelijke vergadering zou worden gehouden voor de wijziging van het beginselprogram.546   
 Enkele dagen na de partijvergadering bracht Slagboom in het Reformatorisch Dagblad van 2 
maart 1987 zijn zorgen onder woorden: 
 

Ik vrees voor een onbedachtzaam voorbijgaan aan de strijd tegen het kiesrecht van de vrouw, 
zoals het is opgekomen uit de autonome gedachten van de mens. Ik vrees ook voor een 
onbedachtzaam daaruit concluderen dat een vrouw het stemmen werkelijk verboden wordt.  

 
Onbedachtzaamheid kon hem of het hoofdbestuur toch zeker niet worden verweten. Al in 1982 waren 
de eerste stappen gezet tot modernisering van het beginselprogram. Het punt was natuurlijk hoe hij 
een eensgezinde partij achter zich kon krijgen. Vooral had hij last van oppositie op de rechterflank, die 

                                                            
546 De Banier, 12 maart 1987, jrg. 66, nr. 6; 26 maart 1987, jrg. 66, nr. 7; Notulen Dagelijks Bestuur, 26 maart 
1987 en 9 april 1987. 



153 
 

nog eens werd gestimuleerd door de stichting van de bezwaarden. Deze had in haar blad In het Spoor 
verkondigd dat artikel 12 – het vrouwenkiesrechtartikel – dreigde te verworden tot ‘de boom van een 
spoorwegovergang die machteloos naar omhoog moet blijven wijzen en daardoor niemand meer 
beveiligt tegen de sneltrein van democratisch, algemeen kiesrecht’.547  
 De voortgang besprak het hoofdbestuur op 9 juni 1987. De voorzitter vond het beter het door 
de commissie voorgestelde artikel 12 niet aan de partij voor te stellen. De inhoud ervan betekende 
feitelijk dat de partij tegen het regeerambt van de koningin zou moeten zijn. In het hoofdbestuur waren 
de meningen verdeeld over de artikelen 11 en 12. Door verscheidene leden werd vrees uitgesproken 
voor de gevolgen van een wijziging. De voorzitter was evenwel van mening dat er niet aan viel te 
ontkomen. Een van de hoofdbestuursleden was van mening dat in het voor te stellen artikel over het 
kiesrecht moest worden opgenomen dat het vóór of tegen vrouwenkiesrecht zijn diende te worden 
overgelaten aan de vrijheid van het geweten. Een maand later ontvingen de partijleden een brief van 
het hoofdbestuur om hen te informeren over de herziening van het beginselprogram. Het was van 
mening dat de vrouw die ging stemmen Gods geboden niet overtrad. In het verleden was er onder de 
‘voortrekkers van onze partij’ al verschillend over gedacht: enerzijds ds. G.H. Kersten en ds. J.D. 
Barth, anderzijds ds. H. Kieviet, ds. L. Boone en ds. P. Zandt. Onder de gelovige vrouwen was er 
vanaf het begin ook verschillend gehandeld. Daarom vond het hoofdbestuur het wijs de zaak van het 
stemmen door de vrouw te laten aan de vrijheid van haar geweten. Wel was het passief kiesrecht in 
strijd met haar roeping en plaats, haar door de Bijbel gewezen. Het hoofdbestuur schreef voorts dat 
de behandeling op een huishoudelijke vergadering van de eventuele herziening van het program van 
beginselen dat jaar niet meer zou plaatsvinden. Dankbaar onderstreepte het hoofdbestuur de in vele 
brieven van kiesverenigingen geuite wens samen de eenheid in de partij te bewaren. 

Maar de eenheid ontbrak. Daardoor zat het hoofdbestuur met het kiesrechtartikel in zijn maag. 
Het vergaderde op 26 november 1987 opnieuw. De meeste bestuursleden hadden om uiteenlopende 
redenen bezwaar tegen het voorgestelde artikel 10. Voorzitter Slagboom en een ander 
hoofdbestuurslid formuleerden nog een alternatief. In de vergadering van 14 januari 1988 bleek dat 
‘slechts’ drie leden het bestaande artikel 12 wensten te handhaven. Het hoofdbestuur werd het eens 
over een gewijzigde tekst voor art. 9 en een nieuwe tekst voor art. 10. Het stelde de volgende versies 
vast: 
 
van artikel 9:  
 

Gods Woord leert, dat man en vrouw krachtens de scheppingsorde een eigen specifieke van 
elkaar onderscheiden roeping hebben ontvangen. In deze orde is de man het hoofd van de 
vrouw. Maatregelen ter erkenning van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen worden 
positief beoordeeld. Elk emancipatiestreven, dat de van God gegeven roeping en plaats van 
mannen en vrouwen miskent, is revolutionair en dient krachtig te worden bestreden. De 
overheid houdt rekening met het gezin als de kern van de samenleving en staat mitsdien een 
organisch kiesrecht voor.  

  
van artikel 10: 
 

De opvatting van het vrouwenkiesrecht, voortkomend uit het in artikel 9 genoemde 
emancipatiestreven, strijdt met de roeping van de vrouw. Dat laatste geldt ook voor het zitting 
nemen van de vrouw in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke. Een 
vrouw kan echter in vrijheid haar stem uitbrengen met inachtneming van de haar door God 
gegeven plaats. 

 
In artikel 9 werd de scheppingsorde genoemd en was toegevoegd dat de partij organisch kiesrecht 
voorstond. Inhoudelijk verwoordde de formulering van artikel 10 hetzelfde standpunt als de brief aan 
de leden van juli 1987. De eerste zin refereerde aan de afkomst van het vrouwenkiesrecht. Als de 
vrouw ging stemmen omdat zij zich gelijk waande aan de man, dan ging zij tegen Gods bedoeling met 
haar leven in. Omdat zij niet de gelijke van de man was, mocht zij ook niet worden gekozen. De vrouw 
die zich de ondergeschikte van de man wist, werd toegestaan haar stem uit te brengen. Een van de 
leden van de commissie die het eerdere voorstel voor de artikelen 9 en 10, toen nog 11 en 12, had 
geformuleerd, reageerde op 6 september 1988 op de artikelen zoals zij waren opgenomen in het 
concept-beginselprogram. Hij was er niet blij mee: ‘Het is hutspot geworden van de ergste soort.’ Hij 

                                                            
547 In het Spoor, 1987, nr. 4, 65. 
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had er moeite mee dat men zou kunnen denken dat deze artikelen het resultaat waren van het 
zorgvuldig beraad van de commissie. Dat waren zij dus niet. 
 

Een ander beginsel 
Op de algemene vergadering van 27 februari 1988 deelde de partijsecretaris mee dat de twee 
commissies die de herziening van het beginselprogram hadden voorbereid, hun werkzaamheden 
hadden beëindigd. Het hoofdbestuur was dus aan zet.548 In de rondvraag informeerden verscheidene 
afgevaardigden naar het lidmaatschap van vrouwen. De voorzitter antwoordde dat het hoofdbestuur 
had besloten eerst de vaststelling van het beginselprogram door de partij af te wachten.549 Zelf stelde 
het hoofdbestuur het concept-beginselprogram vast in maart 1988, waarna het naar de 
kiesverenigingen ging. De eerste reactie, waar het hoofdbestuur niet op zat te wachten, kwam van de 
stichting van de bezwaarden. Die vond de vernieuwing te ver gaan en stelde een alternatief concept 
op, dat aan de kiesverenigingen werd toegestuurd. Een van de belangrijkste verschillen betrof het 
vrouwenkiesrecht. Zij stuurde vervolgens op 12 augustus 1988 een brief aan de leden van de SGP 
met het verontrustende opschrift: ‘het beginselprogram in beweging’. Haar bestuur, met als voorzitter 
ds. Tj. de Jong, had vele en uiteenlopende bezwaren tegen het concept van het partijbestuur. 
Wezenlijke verbeteringen konden worden bereikt door systematisch aansluiting te zoeken bij Gods 
geboden. Het vond dat de laatste zin van art. 10 geen bevredigend, want geen afwijzend, antwoord 
gaf op de vraag of de vrouw mocht deelnemen aan het openbare staatkundige leven.550 Het 
hoofdbestuur stelde op 19 augustus 1988 vast dat het concept van de bezwaarden  verwarring had 
gesticht en besloot dat het geen onderdeel van de bespreking door de partij kon zijn.  

Met het lezen van 2 Timotheüs 3 opende de tweede voorzitter van de kiesvereniging Gideon 
te Veenendaal de bestuursvergadering van 29 augustus 1988 en wees naar aanleiding daarvan op 
‘het laatste der dagen’.551 Paulus vermaning was actueel: ‘Laten we niet al te klakkeloos 
vernieuwingen invoeren’, zo waarschuwde hij, ‘zeker nu het een vernieuwd beginselprogram betreft. 
We hebben ons immer voor ogen te houden, dat Gods Woord ónveranderlijk is! Elke verandering zal 
aan dát Woord getoetst dienen te zijn!’ Er was een bespreking van het concept-beginselprogram 
binnengekomen van de stichting van de bezwaarden, dat zodanig van inhoud was dat het voor de 
kiesvereniging een ‘welkome handreiking’ kon zijn om tot een definitief voorstel te komen. Unaniem 
was het bestuur het er over eens, dat de voorkeur uitging naar handhaving van het oude program. 
Anderhalve maand later, op 10 oktober, vergaderde de kiesvereniging. De voorzitter opende met het 
lezen van Jesaja 31 en merkte op: ‘Zou ’t niet veel beter zijn het huidige program maar te handhaven? 
Als er toch een meerderheid voor wijzigen was, moest men zo voorzichtig mogelijk zijn. Want zeventig 
jaar geleden hadden méér mensen het beginsel in een hartelijke beleving!’ Met deze enkele 
waarschuwende woorden achtte hij de vergadering voor geopend. Het aan de stichting van de 
bezwaarden verbonden lid M. van Manen hield een referaat. Het bestaande beginselprogram wees 
zowel het passieve als het actieve kiesrecht voor de vrouw af. De partij werd echter geconfronteerd 
met een ‘sterke vervlakking aangaande het vrouwenkiesrecht’. Na de pauze bleek duidelijk dat de 
overgrote meerderheid vóór handhaving van het beginselprogram was. Sommigen zouden art. 12 iets 
aangepast willen zien, in de zin van vrouwen géén passief, wél actief kiesrecht. Ten slotte merkte de 
voorzitter nog op ‘dat we zo lang mogelijk op onze post moeten blijven, of het moest zover komen, dat 
er een Beginselprogram komt, waar we het beslist niet mee eens kunnen zijn. Maar dat verhoede de 
Heere genadig!’  
 Op de kritiek van de rechterflank in de SGP reageerde partijvoorzitter Slagboom met een 
uitvoerig artikel in De Banier van 15 december 1988. Hij nam de wijziging van het beginselprogram 
voor zijn rekening en trachtte aannemelijk te maken dat er geen sprake was van een breuk met het 
verleden. In het algemeen was hem gebleken dat men binnen de partij achter de principiële koers 
stond, die in de nieuwe artikelen 9 en 10 werd gewezen. Omstreden waren, aldus Slagboom, de 
woorden aan het eind ‘en staat mitsdien een organisch kiesrecht voor’. Deze woorden waren vanuit 
het bestaande program overgenomen. Maar hij plaatste een kanttekening: ‘Onder ons heeft het 
voorstaan van een organisch kiesrecht zijn plaats gekregen in de tegenstand tegen de gedachten over 
het kiesrecht in revolutionaire zin. Het is echter de vraag of de consequenties zijn overdacht.’ Hij 
lichtte dit niet verder toe. Bedoelde hij te zeggen dat de partij nog nooit een concrete omschrijving van 
het organisch kiesrecht had gegeven, evenmin als de ARP overigens, en dat een consequentie ervan 
kon zijn dat alleen de gezinshoofden nog mochten stemmen?   

                                                            
548 De Banier, 10 maart 1988, jrg. 67, nr. 5. 
549 Notulen Dagelijks Bestuur, 24 maart 1988. 
550 In het Spoor, jrg. 12, september 1988, 69-70. 
551 2 Timotheüs 3 begint aldus: ‘En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.’ 
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Vervolgens besprak Slagboom artikel 10, dat in de plaats kwam van artikel 12. Fundamenteel 
voor het verstaan van artikel 12 was dat het kiesrecht voor de vrouw werd gezien in zijn afkomst uit 
revolutionaire bron. Terecht had Kersten gezegd, toen in de Kamers de anti-revolutionaire fracties 
stemden voor het algemeen kiesrecht, zij ‘de kamp’ hadden opgegeven en het beginsel hadden 
verloochend. Bezwaren tegen het kiesrecht in die zin betekenden echter niet noodzakelijk dat de partij 
het stemmen door vrouwen op zichzelf verwierp. Slagboom: ‘Ik maak van ds. G.H. Kersten geen 
voorstander van dit standpunt. Toch meen ik te mogen zeggen, dat hij behalve duidelijke uitspraken 
tegen de gang naar de stembus ook ándere gedaan heeft.’ Kerstens houding was hem opgevallen 
tegenover een voorstel in 1927 om geen personen op de lijst te zetten, die voor het stemmen van 
vrouwen waren. Slagboom doelde hier op het conflict met de afgevaardigde van Krabbendijke. In de 
begintijd en later waren er verscheidene predikanten geweest, voor wie in SGP-kring achting was, die 
bij de principiële bezwaren tegen de bron van het vrouwenkiesrecht geen bezwaar hadden tegen het 
stemmen van de vrouwen en hen zelfs opwekten om in die weg hun instemming met de 
partijbeginselen te betuigen. De jongeren ervaarden het bovendien als tweeslachtig: een artikel tégen 
het vrouwenkiesrecht en wél vrouwen laten stemmen. Het was nodig in het beginselprogram zowel de 
fundamentele afwijzing uit te spreken als de vrijheid voor de vrouwen om te stemmen.  Die vrijheid kon 
de vrouwen worden gegeven, want: ‘Een stemverbod is er nooit geweest. Het huidige artikel wekt 
misverstand.’ Slagboom was dus ‘om’. 
 In de aanloop naar de huishoudelijke vergadering waarop het concept-beginselprogram zou 
worden besproken, verschenen er enkele kritische artikelen in het Reformatorisch Dagblad. Op de 
Opiniepagina van 16 februari 1989 schreef G.P.P. Hogendoorn, leraar geschiedenis op het Van 
Lodensteincollege, een reformatorische scholengemeenschap, te Amersfoort. Hij vond het nieuwe 
program een duidelijke verbetering ten opzichte van het oude, maar het kon op een aantal punten 
beslist worden verbeterd. De aloude beginselen werden niet prijsgegeven. Het was wat jammer dat 
het hoofdbestuur niet had gezorgd voor een toelichting en uitleg bij het concept, wat de stichting van 
de bezwaarden wel had gedaan. Haar alternatieve voorstel was bovendien duidelijker en beter 
geformuleerd, en overzichtelijker ingedeeld. Hij vroeg zich af of het wel zinvol was dat het 
beginselprogram vasthield aan het organisch kiesrecht. 

Op verzoek van de redactie ging het oud-hoofdbestuurslid R. van Ommeren en mede-
opsteller van het nieuwe beginselprogram in op het artikel van Hogendoorn. Van Ommeren erkende 
dat het concept op diverse punten voor verbetering vatbaar kon zijn. Het was een ‘discussiestuk’. De 
aanvankelijke opdracht had ingehouden een toelichting op het bestaande program te schrijven. Dit 
was niet goed mogelijk gebleken. Het opstellen van het concept had al veel tijd gekost, terwijl uit de 
partij voortdurend was aangedrongen op spoed. Het schrijven van een toelichting had ‘uiteraard zeer 
veel meer tijd’ gevergd. Daarom was ervoor gekozen dit niet te doen. Het alternatief van de stichting 
van de bezwaarden kon geen ‘voorstel’ zijn, omdat de stichting geen partijorgaan was. Van Ommeren 
gaf aan dat wat hem betrof, artikel 12 slechts had hoeven te worden aangevuld met wat in het 
concept-artikel 9 werd uitgedrukt, namelijk een afwijzing van de emancipatiedrijverij. Het standpunt 
over het vrouwenkiesrecht was echter geen hoofdzaak waardoor verwijdering zou mogen ontstaan. Hij 
was verheugd dat de eenheid binnen het hoofdbestuur was bewaard en hij wenste dat voor de gehele 
partij. Over het stemmen van vrouwen hadden de vroegere voormannen al van mening verschild, 
maar men hield elkaar wel vast: ‘Blijkbaar waren dit voor hen dus geen hoofdzaken waardoor 
verwijdering zou kunnen ontstaan.’ Met andere woorden, als dat toen zo was, dan hoefde het dat ook 
niet te zijn in 1989. Toen Van Ommeren lid werd van het hoofdbestuur, behoorde hij tot de GGiN, in 
1982 had zijn gemeente te Zierikzee zich aangesloten bij de OGG. Hij behoorde tot de rechterflank in 
de partij. 

Een tweede reactie op het artikel van Hogendoorn kwam van mr. L. Molenaar, bestuurslid van 
de stichting van de bezwaarden (RD, 2 maart 1989). Zijn kritiek richtte zich uiteraard op artikel 10, dat 
leek te betekenen: ‘Het is denkbaar dat de vrouw stemt zonder dat zij de haar door God gegeven 
plaats verlaat’. Molenaar concludeerde dat dit concept-artikel niet alleen een ander beginsel bevatte 
dan het bestaande artikel 12, maar ook een veel vager beginsel. Hij had wel een punt. Hij maakte 
duidelijk dat de partij haar standpunt ging moderniseren door een antirevolutionair beginsel los te 
laten, namelijk de verwerping van het stemmen door de vrouw. Van Ommeren trachtte dit te 
ontkennen door op de verdeeldheid te wijzen die er altijd was geweest in de partij. Uit zijn bijdrage viel 
op te maken dat het concept compromis-formuleringen bevatte, wat ten koste was gegaan van de 
helderheid en de consistentie. 
 

Een gewetenszaak voor de vrouw 
Op 15 april 1989  werd de eerste huishoudelijke vergadering gehouden die de algehele herziening van 
het beginselprogram moest vaststellen. In 1989 vonden in totaal drie vergaderingen met dit doel 
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plaats, de volgende waren op 20 mei en 25 november. Op de eerste vergadering werden 14 van de 
32 artikelen behandeld, waaronder het nieuwe vrouwenkiesrechtartikel. Zoals te verwachten was, 
kwam de afwijzing van rechts. 

De kiesvereniging te Barneveld stelde voor om het oude program te handhaven. Van de 410 
afgevaardigden stemden 121 voor dit ordevoorstel. De Bilt en andere kiesverenigingen stelden voor 
de laatste zin van artikel 10 als volgt te wijzigen: ‘De vrouw zij in haar eigen consciëntie (= geweten, 
HP) overtuigd of zij haar stem kan uitbrengen, met inachtneming van de haar door God gegeven 
plaats.’ Dit amendement werd door het hoofdbestuur ontraden, evenals dat van Veenendaal om de 
eerste zin van dit artikel te wijzigen in: ‘Vrouwenkiesrecht, vrouwenlidmaatschap van politieke partijen 
alsmede het zitting nemen van de vrouw in politieke organen, zowel bestuurlijk als 
vertegenwoordigend, strijden met de roeping van de vrouw.’ De uitslag was een vervelend signaal 
voor het hoofdbestuur: 215 afgevaardigden stemden tegen en 185 vóór het amendement van 
Veenendaal. Na een discussie van anderhalf uur waren alle amendementen verworpen. Het concept-
artikel 10 werd aangenomen met een krappe meerderheid van 220 stemmen vóór. Na deze 
aanvaarding was artikel 10 nog steeds een concept, het hoofdbestuur nam de tijd om nog eens naar 
de redactie ervan te kijken, zoals het dat deed met alle artikelen. Op een latere vergadering zou het 
artikel definitief worden vastgesteld. Partijleider Van der Vlies wenste echter wel dat met de 
goedkeuring van het concept van artikel 10 de discussie over het vrouwenkiesrecht van tafel zou 
zijn.552 
  Hoewel artikel 10 een compromiskarakter had, gaf het in de partij zoveel weerstand dat de 
definitieve versie ervan nog omzichtiger werd. De kritiek van de stichting van de bezwaarden dat het 
geen houvast bood, sneed kennelijk hout.553 Het hoofdbestuur paste artikel 10 aan in 
overeenstemming met de eerder door hem verworpen amendering van De Bilt. Dat de vrouw in 
vrijheid kon stemmen werd geschrapt, ervoor in de plaats kwam dat het stemmen voor haar een 
gewetenskwestie was. De vrouw moest de gang naar de stembus voor God kunnen verantwoorden. 
De stichting van de bezwaarden riep in haar brief van 3 november 1989 nogmaals op het oude artikel 
12 te handhaven, want het voorgestelde nieuwe artikel nam afstand van de opvatting dat de vrouw 
geen publieke, staatkundige activiteiten toekwam, wat het standpunt van Kersten was geweest. De 
huishoudelijke vergadering van 25 november 1989 nam het nieuwe beginselprogram echter aan, 
inclusief artikel 10:  
 

De opvatting van het vrouwenkiesrecht, voortkomend uit een revolutionair emancipatiestreven, 
strijdt met de roeping van de vrouw. Dat laatste geldt ook voor het zitting nemen van de vrouw 
in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke. De vrouw zij in haar eigen 
consciëntie overtuigd of zij haar stem kan uitbrengen met inachtneming van de haar door God 
gegeven plaats.  

 
Met 295 stemmen vóór, 91 tegen en 29 blanco werd het nieuwe artikel 10 aanvaard, de tweederde 
vereiste meerderheid werd ruimschoots gehaald. Het hoofdbestuurslid ds. Hovius schreef in De Banier 
van 14 december 1989 dat zoveel mogelijk was tegemoet gekomen aan hen, die op onderdelen 
bezwaard waren. De stichting van de bezwaarden had echter geen concessies willen doen in de 
richting van actief vrouwenkiesrecht. De wijziging van het beginselprogram werd vooral door haar 
oppositie niet met algemene stemmen aanvaard.554 Maar onder degenen die niet voor stemden, 
waren er ook die de herziening niet ver genoeg vonden gaan.555 Hoewel de partij dus had ingestemd 
met een aanpassing van het vrouwenkiesrechtartikel was de onderlinge verdeeldheid nog wel een 
punt van zorg. Het RD publiceerde daarom op de oudejaarsdag van 1989, traditioneel een dag om 
terug te zien op een jaar dat was voorbijgegaan, een artikel van haar redacteur P. van de Breevaart. 
Hij was lid geweest van de SGP-commissie die het beginselprogram had herzien. Het opschrift boven 
zijn artikel was: ‘Nieuw hoofdstuk in geschiedenis van SGP’.  
  Van de Breevaart erkende dat het artikel over het vrouwenkiesrecht omstreden was gebleven. 
Het hoofdbestuur had de vrouw de noodzakelijke gewetensvrijheid gegeven om te stemmen. Dit was 
een juist uitgangspunt, vond hij, want een politieke partij behoorde zich verre te houden van 
gewetensdwang. Bovendien formaliseerde de SGP daarmee de praktijk die deze partij vanaf haar 

                                                            
552 Vergaderstukken Huishoudelijke Vergadering 15 april 1989; Reformatorisch Dagblad, 17 april 1989, 
Nederlands Dagblad, 18 april 1989. 
553 In het Spoor, augustus 1988, Nederlands Dagblad, 7 april 1989. 
554 Nederlands Dagblad, 28 november 1989; Kroniek, Jaarboek 1988, 51, Groningen 1989; Kroniek, Jaarboek 
1989, 51-52, Groningen 1990. 
555 J.P. de Vries, ‘De SGP en de roeping van de vrouw’. 
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oprichting had gekenmerkt. Het was frappant hoe polariserend een enkeling binnen de SGP had 
gereageerd op de beslissing van het hoofdbestuur om aan vrouwen gewetensvrijheid toe te kennen. 
Zo had het bestuur van de stichting van de bezwaarden tijdens de op 11 november 1989 gehouden 
jaarvergadering de vraag voorgelegd gekregen of het niet hoog tijd werd een alternatieve SGP op te 
richten. Voor Van de Breevaart was het onbegrijpelijk dat zo’n gedachte was geopperd, en dan nog 
wel om een kwestie die ten diepste tot de middelmatige zaken moest worden gerekend. Het ging niet 
aan in 1989 als een soort echo ds. G.H. Kersten of ds. P. Zandt na te galmen. De RD-redacteur prees 
het partijbestuur en bestrafte de rechtervleugel, die de onderlinge verbondenheid had beschadigd.  

 Het RD-artikel maakte duidelijk hoe zeer de partij afstand had genomen van de vroegere 
voormannen. De afwijzing van actief vrouwenkiesrecht was niet langer een identiteitskwestie. De SGP 
was de weg van de ARP gegaan. Het nieuwe artikel 10 moest dit verhullen, en was daardoor 
onbegrijpelijk en innerlijk tegenstrijdig. Het onderscheidde impliciet twee motieven: een feministisch 
motief dat het afwees en een bijbels motief dat het goedkeurde. Het was een zaak van het individuele 
geweten van de vrouw om te bepalen welk motief voor haar gold. Dat was een modern criterium. Het 
nieuwe artikel was bovendien niet consequent. Want als een vrouw een beroep op haar geweten kon 
doen om te stemmen, waarom mocht zij dat dan niet om zich door de SGP te laten verkiezen? Bij de 
afwijzing van beide soorten vrouwenkiesrecht ging het toch om dezelfde bijbelteksten. 
 
 

De kwestie van vrouwelijke SGP-leden 
 
Kersten en andere voormannen hadden zich uitdrukkelijk gekeerd tegen het lidmaatschap van de 
vrouw van de kiesvereniging, terwijl de vrouw van elke andere politieke partij lid kon worden. Dat was 
althans in principe zo, want lokaal waren er bij de ARP en het latere GPV wel verschillen. In de SGP-
logica was het stemmen door een vrouw nog het minst bezwaarlijk, want dat kon zij ‘in stilheid’ doen 
zonder haar natuur ontrouw te worden en haar roeping te verzaken. Deelnemen aan vergaderingen 
van een kiesvereniging en aan besluitvorming van de partij, in het bijzonder over kandidatenlijsten 
voor verkiezingen, ging een stap verder. In de visie van de oprichters van de partij kon dat echt niet. 
Het was ook het algemeen gevoelen in de achterban. Maar de SGP-vrouw emancipeerde en de partij 
werd steeds uitzonderlijker in haar exclusief mannelijk functioneren. In 1983 meldde zich voor het 
eerst een vrouw aan om lid te worden van de SGP. Het bleef natuurlijk niet bij deze ene vrouw. 
 

Een moeder die zich schaamde 
Op 24 mei 1983 schreef de Haagse W. van Donge-van Bezooijen een brief aan het hoofdbestuur met 
de vraag of zij lid mocht worden van de SGP. Zij had zich aangemeld bij de plaatselijke SGP-
kiesvereniging, maar die had haar geweigerd omdat zij vrouw was. In de brief introduceerde zij 
zichzelf. Zij was moeder van zes kinderen en parttime lerares wiskunde op de Driestar te Gouda, een 
reformatorische scholengemeenschap. Zij las onder meer Het Gekrookte Riet en het SGP-partijblad 
De Banier. Sinds haar jeugd had zij levendig belangstelling voor politiek. Dat had zij van haar moeder 
meegekregen. Haar zoon van 19 was lid geworden van de SGP. Het kwam vreemd over als je als 
moeder je kinderen wees op de noodzaak van christelijke politiek en zelf geen daadwerkelijke inbreng 
mocht leveren. Haar dochter van 17 was ook geïnteresseerd, maar die wist nog niet dat zij geen lid 
mocht worden. Daar schaamde deze moeder zich voor. Zij wilde graag lid worden van de partij die 
haar zeer ter harte ging.  

Haar brief werd behandeld in de hoofdbestuursvergadering van 2 juli 1983. In de notulen werd 
daarover vermeld: ‘Geantwoord zal worden dat dit naar de mening van het Hoofdbestuur niet kan 
(ofschoon dit niet uit de Statuten blijkt!).’ Wat tussen haakjes stond, was de kennelijke mening van 
degene die notuleerde en de brief moest opstellen en versturen. Tijdens de volgende 
hoofdbestuursvergadering op 30 september bleek dat de op 2 juli geformuleerde reactie niet was 
verzonden. De zaak werd weer besproken. In de notulen van deze vergadering stond dat besloten 
was de gevraagde toestemming te verlenen. Tijdens de vergadering van 15 oktober van het 
hoofdbestuur merkte een van de leden op dat niet had moeten worden genotuleerd dat het 
hoofdbestuur de gevraagde toestemming verleende, maar dat het de beslissing overliet aan het 
bestuur van de Haagse kiesvereniging. Hiermee in overeenstemming werden de notulen met de pen 
gecorrigeerd. Namens het hoofdbestuur was echter al op 4 oktober een brief naar Van Donge 
gestuurd, waarin stond:  
 

Noch uit ons Program van beginselen, noch uit onze Statuten blijkt dat een vrouw geen lid 
mag zijn van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Wij hebben er dan ook geen bezwaar 
tegen dat u zich aanmeldt als lid van onze Haagse vereniging.  
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Deze brief was in overeenstemming met de notulen vóórdat deze werden gewijzigd, maar gaf het 
standpunt van het hoofdbestuur niet goed weer. 
 Naar aanleiding van de brief van het hoofdbestuur verzocht Van Donge het bestuur van de 
Haagse kiesvereniging opnieuw lid te mogen worden. Haar verzoek was onderwerp van bespreking in 
de bestuursvergadering van 4 oktober 1983, op dezelfde dag als het hoofdbestuur zijn brief stuurde.556 
Hoe dit precies zat, was niet meer te achterhalen. In elk geval vormde haar verzoek kennelijk  – de 
notulen waren niet expliciet – de aanleiding voor een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk 
reglement. In de ledenvergadering van 29 november 1984 besloot de kiesvereniging tot wijziging van 
artikel 5, zodat niet langer alleen mannen lid konden worden. Het nieuwe artikel 5 luidde: 
 

Leden kunnen zijn alle personen, die instemmen met de grondslag en het doel, en de leeftijd 
van zeventien jaar hebben bereikt. 

 
Eind januari 1985 ontving het hoofdbestuur een brief (gedateerd 26 januari 1985) van een lid van de 
Haagse kiesvereniging, waarin hij protesteerde tegen het besluit van het hoofdbestuur om vrouwen 
toestemming te verlenen lid te worden van de partij. Aangezien een reactie uitbleef, stuurde hij een 
tweede brief op 9 april. Bij de behandeling van de twee brieven in mei 1985 merkte een van de 
hoofdbestuursleden op dat deze toestemming nimmer was verleend, maar dat in 1983 was besloten 
de zaak over te laten aan het bestuur van de Haagse kiesvereniging. Daarom werd een gewijzigde 
brief geschreven gericht aan Van Donge: 
 

Aan het bestuur van de Haagse kiesvereniging laten wij de beslissing over of zij u als lid 
wensen te accepteren. 

 
Deze brief werd echter niet verstuurd.  
 

De brief van ‘meneer’ Grabijn 
Het bestuur van de Haagse kiesvereniging deelde de aanpassing van het reglement mee aan het 
hoofdbestuur in zijn brief van 12 december 1984. Nog in 1984 werd Van Donge lid van de Haagse 
kiesvereniging. Nog een tweede vrouw meldde zich dat jaar aan om lid te worden van de SGP. Dat 
had een merkwaardige aanleiding.  

In De Telegraaf van 28 april 1984 liet de voorman van de stichting van de bezwaarden, de tot 
de kring rond Het Gekrookte Riet behorende SGP’er ds. K. Veldman, zich zeer negatief uit over zijn 
partij. Een van zijn grieven was dat SGP-vrouwen gingen stemmen. Verontwaardigd schreef de 
Haagse H. Grabijn hem een brief die tevens op 5 mei 1984 werd verstuurd naar het partijbestuur. Op 
8 mei ging de telefoon in huize Grabijn. De Hagenaar J. Pijl, lid van het hoofdbestuur van de SGP, 
vroeg mevrouw Grabijn haar man te spreken naar aanleiding van zijn brief. Zij zei dat hij niet 
bereikbaar was, maar vertelde er niet bij dat zij de brief zelf had geschreven. Dat had zij niet kenbaar 
gemaakt, omdat zij dacht dan niet serieus te worden genomen. Op 9 mei schreef zij Pijl dat zij de brief 
had geschreven en dat zij ontevreden was dat de SGP vrouwen weerde. Vervolgens ontving H. 
Grabijn een verzoek van de Haagse kiesvereniging om lid te worden. Mevrouw Grabijn had weinig 
haast te reageren en nog eens uit te leggen hoe het zat. Tot haar verbazing ontving zij in augustus 
een brief van het partijbureau naar aanleiding van haar brief van 9 mei jl. De brief was gedateerd 10 
augustus 1984 en ondertekend door hoofdbestuurslid Pijl. Hij schreef:  
 

Onlangs bereikte ons het verzoek van een Haagse dame, een lerares, ingeschreven te mogen 
worden als lid van de partij. Het Hoofdbestuur heeft daar positief op gereageerd en haar 
aangeraden zich te wenden tot het secretariaat van de Haagse kiesvereniging. Ik kan u dus 
aanraden zulks ook te doen.557 

 
Grabijn wendde zich naar aanleiding van deze brief op 18 augustus tot de Haagse kiesvereniging. Op 
dat moment kon zij niet als lid worden ingeschreven, omdat het reglement dit niet toestond. Zij ontving 
opnieuw een brief op 5 december 1984 dat het reglement was gewijzigd. Enkele dagen later meldde 
Grabijn zich aan als lid. De notulen van de bestuursvergadering van 9 januari 1985 vermeldden als 

                                                            
556 De informatie van de kiesvereniging in Den Haag werd mij verstrekt door de voorzitter ten tijde van het 
onderzoek,  J.W. Rouwendal. 
557 Riet Grabijn – van Putten, Ik wil het gewoon vertellen. Zie pag. 8 voor een kopie van de brief van J. Pijl. 
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ingekomen stuk de aanmelding als lid van mevrouw Grabijn-Van Putten. Haar brief was op 8 
december 1984 verzonden. 
  Het lidmaatschap van de twee vrouwen in Den Haag bleef echter niet onbesproken. De 
Scheveningse kiesvereniging ‘Vreest God, eert de Koning’ vergaderde namelijk periodiek gezamenlijk 
met de Haagse in diverse verbanden en had er daarom mee te maken. Het bestuur ervan stuurde in 
september 1985 een brief aan het hoofdbestuur en schreef dat zij haar bijdrage wilde leveren tot 
grotere eenheid binnen de partij. Het deed een voorstel: 
 

Vanwege de toenemende onderlinge verwijdering van de leden binnen de S.G.P., verzoekt de 
Kiesvereniging Scheveningen met klem de besprekingen met de Landelijke Stichting tot 
handhaving van de Staatkundig Gereformeerde beginselen opnieuw te openen c.q. te 
continueren, met als doel de eenheid binnen de S.G.P. en rondom haar beginsel te 
bevorderen. Het achterwege laten van overleg en samensprekingen leidt aan beide kanten 
alleen maar tot verdergaande polarisatie, verwijdering en vervreemding. 

 
Tegen het partijlidmaatschap van de vrouw was van de kant van zo’n kiesvereniging dus stevige 
oppositie te verwachten: Scheveningen had ernstige bezwaren tegen de aanwezigheid van vrouwen 
op partijvergaderingen. 

Grabijn vernam van de voorzitter van de Haagse kiesvereniging de Scheveningse afkeuring. 
In oktober 1985 kregen de vrouwelijke leden een brief van hun bestuur. Zij werden niet uitgenodigd 
voor de vergadering van de statenkring, een gezamenlijke vergadering, omdat de kiesvereniging van 
Scheveningen dat niet wilde. Grabijn schreef een verontwaardigde brief aan het Haagse bestuur en 
het hoofdbestuur op 22 november 1985. Zij gaf haar afkeuring te kennen over de gang van zaken en 
verweet het bestuur er eerste- en tweederangsleden op na te houden. Zij vroeg zich af: ‘waarom altijd 
die angst, die halfslachtigheid?’. Grabijn verzocht het hoofdbestuur zijn mening te geven over het 
conflict met Scheveningen. Het hoofdbestuur antwoordde haar op 14 mei 1986. Het schreef ‘volkomen 
begrip en zelfs waardering’ te hebben voor haar standpunt. Het meende zich echter van een oordeel 
te moeten onthouden in afwachting van het rapport van de commissie Stemrecht van de vrouw.558 Uit 
deze brief bleek haar dat het hoofdbestuur geen standpunt had en zich zelfs nog helemaal niet bezig 
hield met het lidmaatschap van de vrouw van de partij. De brief van Pijl had toch een andere indruk 
gewekt. 

 
Landelijke aandacht voor Den Haag 

Vanuit de partij kwamen vragen om ‘opheldering’ en om een officieel partijstandpunt. Op de algemene 
vergadering in februari 1987 informeerde de kiesvereniging Lekkerkerk naar het lidmaatschap van 
vrouwen bij kiesverenigingen. De voorzitter reageerde dat dit onderwerp zou worden uitgewerkt door 
de commissie Stemrecht van de vrouw. Het hoofdbestuur wenste dat jaar een standpunt in te nemen. 
Hij zei dus niets over het in 1983 ingenomen standpunt. Toen had het hoofdbestuur besloten de 
toelating van vrouwelijke leden over te laten aan de Haagse kiesvereniging. Omdat een 
standpuntbepaling in 1987 uitbleef, schreef de Scheveningse kiesvereniging op 9 december 1987 een 
brief aan het hoofdbestuur, met een kopie naar alle hoofdbestuursleden persoonlijk, alle 
Scheveningse bestuursleden en de kiesvereniging Den Haag. Hierin wees zij opnieuw op problemen 
die waren ontstaan door het vrouwenlidmaatschap in Den Haag. Zij verwachtte van het hoofdbestuur 
een duidelijk standpunt op de aankomende partijdag en wenste vóór 1 februari a.s. een duidelijk 
antwoord. De Scheveningse kiesvereniging stelde relevante vragen, zoals: hoe reageert het 
hoofdbestuur als dames de partijdag gaan bezoeken en afgevaardigde zijn, mogen dames op een 
partijdag het woord voeren?  

Verscheidene kiesverenigingen informeerden op de algemene vergadering van 27 februari 
1988 naar het vrouwenlidmaatschap. Het antwoord luidde dat het hoofdbestuur had besloten eerst de 
vaststelling van het concept van het Program van beginselen af te wachten. De Scheveningse 
kiesvereniging kreeg later dan gevraagd een schriftelijke reactie van het hoofdbestuur. Pijl schreef op 
31 maart 1988 op geïrriteerde toon. Het Haagse reglement sprak van personen, niet over mannen en 
vrouwen, maar dat gold voor zeker de helft van de huishoudelijke reglementen van kiesverenigingen. 
Pijl: ‘Wij verzoeken u dan ook uw bezwaren nader toe te lichten.’ Hij schreef dat wat het 
vrouwenlidmaatschap betrof, het hoofdbestuur had besloten eerst de vaststelling van het concept-
beginselprogram af te wachten. Daarover was een mededeling gedaan zowel op de laatste algemene 
vergadering als in De Banier van 24 maart 1988. Pijl voegde eraan toe dat het hoofdbestuur ontstemd 

                                                            
558 Zie: Riet Grabijn – van Putten, Ik wil het gewoon vertellen, 8-13. 
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was dat de kiesvereniging haar brief had gestuurd naar alle hoofdbestuursleden, omdat alle 
ingekomen stukken werden behandeld door het hoofdbestuur. 

De Scheveningse kiesvereniging gaf het nog niet op. Zij schreef op 19 april 1988 met 
verwondering kennis te hebben genomen van het verslag in De Banier van 24 maart 1988. Haar 
afgevaardigden hadden ook op de partijdag vernomen dat de kiesvereniging eerst maar eens met 
bewijzen moest komen, dat vrouwen lid waren en konden zijn. Dat had de partijvoorzitter ook 
meegedeeld aan de secretaris in een telefonisch onderhoud op 2 februari 1988. Maar het 
hoofdbestuur had toch goedgekeurd dat Van Donge lid werd in Den Haag. De Scheveningse 
kiesvereniging verzocht het hoofdbestuur dit besluit terug te draaien of alle kiesverenigingen hiervan 
in kennis te stellen. Zij wenste een uitspraak op de huishoudelijke vergadering die in de eerste week 
van mei zou worden gehouden. Met de toezegging: ‘we nemen hierover een besluit na vaststelling 
van het concept-beginselprogram’ ging zij niet akkoord. Zo’n toezegging had het hoofdbestuur al 
verscheidene malen gedaan. Bijna vijf jaar sleepte de kwestie zich voort, duidelijkheid was op haar 
plaats! Het hoofdbestuur liet zich niet van de wijs brengen en reageerde met een brief op 13 
september 1988. Het had besloten dat eerst een gesprek zou plaats hebben met het bestuur van de 
Haagse kiesvereniging, voordat het op de Scheveningse brief zou ingaan. In de notulen van het 
hoofdbestuur van 19 augustus 1988 stond dat twee hoofdbestuursleden een gesprek hadden gehad 
met het bestuur van de Scheveningse kiesvereniging en dat nog een gesprek zou plaats hebben met 
het Haagse bestuur. Het gesprek met de Scheveningers had er kennelijk toe geleid dat zij hun 
dreigement om hun brief aan het hoofdbestuur ook te sturen aan alle kiesverenigingen niet hadden 
uitgevoerd. 
 Op de algemene vergadering op 25 februari 1989 werd gevraagd of het gesprek had 
plaatsgevonden tussen het hoofdbestuur en ‘die kiesvereniging waar vrouwen lid zijn’. De voorzitter 
antwoordde hierop bevestigend: ‘Het resultaat is dat het bestuur van de bedoelde vereniging zal 
trachten, zolang het betreffende rapport van het hoofdbestuur nog niet gereed is, een oplossing te 
vinden.’ Wat die oplossing zou kunnen of moeten zijn, deelde hij niet mee. Hij was dus rijkelijk vaag. 
Nog maar kort daarvoor, op 10 februari 1989, hadden twee leden van het hoofdbestuur gesproken 
met twee Haagse bestuursleden. Het hoofdbestuur had, aldus Grabijn, van het bestuur van de 
Haagse kiesvereniging aandacht gevraagd voor de verschillen van inzicht die binnen de SGP 
bestonden over het lidmaatschap van vrouwen. Het bestuur reageerde hier niet op.  

De leden van de kiesvereniging Veenendaal gingen op hun jaarvergadering van 6 april 1989 
unaniem akkoord een brief naar het hoofdbestuur te sturen, waarin nogmaals, de eerste keer was in 
1985 geweest, de verontrusting kenbaar gemaakt werd over het beleid van zowel het hoofdbestuur als 
de kiesvereniging Den Haag. Volgens de kiesvereniging werd de identiteit van de SGP door het 
toelaten van vrouwen ondergraven: ‘U dient als Hoofdbestuur de identiteit van onze partij te 
handhaven. Doet U dit niet, dan wordt de identiteit van de SGP hiermee ter discussie gesteld. Hoewel 
U steeds weer betoogt dat er geen beslissing in deze genomen kan worden in afwachting van In haar 
waarde, het beginselprogram, etc. blijkt uit Uw correspondentie, inzake Den Haag, overduidelijk dat U 
reeds in 1983 een beslissing heeft genomen, zoals hiervoor weergegeven.’ De kiesvereniging 
verzocht het hoofdbestuur dringend zijn standpunt te herzien en vroeg om opening van zaken. Op 21 
juli 1989 stuurde het hoofdbestuur zijn geruststellende antwoord: ‘Wij hebben besloten u mede te 
delen dat naar onze mening vrouwen geen lid van een kiesvereniging behoren te zijn.’ In het licht van 
dit antwoord had het hoofdbestuur wel een probleem, want niet alleen Den Haag maar nog twee 
kiesverenigingen hadden vrouwen als lid. 
 

Vrouwelijke leden in Schoonhoven en Groningen 
Naast Den Haag hadden de kiesverenigingen te Schoonhoven en Groningen vrouwelijke leden. Dat 
was bekend bij het partijbureau. 
 In 1984 werden twee vrouwen lid in Schoonhoven en in 1987 volgden er nog twee. Het was 
niet een vast punt in de bestuursvergaderingen van de kiesvereniging nieuwe leden te melden, maar 
in het geval van vrouwen gebeurde dat wel. De vrouwen bezochten de ledenvergaderingen niet. Op 
de ledenvergadering in november 1985 ontdekte het lid A.A. Hogendoorn, in verband met de lijst voor 
de gemeenteraadsverkiezing van 1986, dat er vrouwen op de  ledenlijst stonden en hij vroeg hoe dat 
mogelijk was. Het bestuur deelde mee dat het had overlegd met het SGP-voorlichtingsbureau, en dat 
het lidmaatschap van vrouwen was toegestaan. Hogendoorn begreep dit niet en belde ook het 
partijbureau. Hij kreeg te horen dat het vrouwenlidmaatschap nog lang niet aan de orde was, men was 
pas bezig met het stemrecht voor de vrouw. Deze reactie stelde hij aan de orde op de jaarvergadering 
van de kiesvereniging in januari 1986. Het bestuur vond het maar vreemd, en zegde toe het 
hoofdbestuur een brief te schrijven. Het schreef op 10 april 1986 dat het indertijd om advies had 
gevraagd, omdat in de statuten niets was te vinden over het lid worden van vrouwen. Het 
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voorlichtingscentrum had bevestigd dat er geen direct aanwijsbare passages waren die het 
lidmaatschap van vrouwen verboden. Het bestuur vroeg het hoofdbestuur om een uitspraak. Het 
antwoord (gedateerd 20 mei 1986) luidde: ‘Het aanvaarden van vrouwen als lid van de kiesvereniging 
wensen wij over te laten aan het beleid van het betreffende bestuur, zulks in afwachting van het 
rapport, dat dient te worden uitgebracht door de “Commissie stemrecht van de vrouw”.’ Het lag in de 
bedoeling dat dit rapport datzelfde jaar gereed kwam.559 Nadien was er geen contact meer tussen 
Schoonhoven en het hoofdbestuur. 

De secretaris van de kiesvereniging Groningen, A. van Maldegem, stuurde op 31 juli 1986 een 
brief aan het partijbureau met een vraag over het lidmaatschap van vrouwen. Dit antwoordde op 28 
augustus 1986. Er waren kiesverenigingen met vrouwelijke leden en hoewel dit niet streed met de 
statuten was de zaak in behandeling bij een commissie. De Groningse kiesvereniging voelde zich vrij 
om het huishoudelijk reglement aan te passen, de secretaris stelde in zijn brief van 17 november 1987 
het partijbureau daarvan in kennis. In de nieuwe versie was gezet dat iedereen ouder dan 16 jaar en 
instemmend met de beginselen als lid kon worden toegelaten. Daarbij behoorden dus vrouwen. In de 
jaren 1980 werden twee vrouwen lid, een weduwe en een vrouw wiens man geen lid wilde zijn maar 
die ook voor haar kinderen wel SGP-betrokkenheid wilde tonen. In de Groningse praktijk deed de 
kiesvereniging weinig meer dan het helpen indienen van kandidatenlijsten bij landelijke verkiezingen, 
en het organiseren van politieke voorlichtingsavonden. Iedereen was daarbij van harte welkom.560 
Maar wat in Groningen gebruikelijk was, kon aan de andere kant van het land de krant halen. Zo kopte 
De Eendrachtbode te Tholen: ‘Een vrouw!’ De krant deed verslag: ‘Er is een vrouw in de zaal! “Wat 
moeten we daarmee”, zegt voorzitter M. Dijke bezorgd. De nieuwe lijsttrekker van de SGP, ir. B.J. van 
der Vlies, blijft er nuchter onder: “gewoon laten zitten”. “Ik had wel het vermoeden dat ik de enige 
vrouw was”, zegt de 31-jarige lerares natuur- en scheikunde aan de chr. mavo in Tholen, mevr. M.M. 
Wisman. “Ik zat er echt niet om te provoceren, maar ik wilde lijsttrekker Van der Vlies graag horen en 
daarvoor had ik in Scherpenisse de kans. In Groningen – waar ik oorspronkelijk vandaan kom – is het 
gebruikelijk. Een kwart van de aanwezigen op SGP-bijeenkomsten is vrouw of meisje. In de 
verenigingen ben je er ook mee bezig en een vrouw kan best goede adviezen geven.”’561 Met ‘de 
verenigingen’ doelde Wisman op de plaatselijke studieverenigingen, waarvan meisjes en jonge 
vrouwen lid konden worden, hoewel zij lang niet overal welkom waren. 
  

Meisjes lid ondanks bezwaren 
De landelijke organisatie van de studieverenigingen – officieel het Landelijk Verband van Staatkundig 
Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS) – ontwikkelde zich tot de jongerenorganisatie van de 
SGP. In 1989 werd de leeftijdsgrens  van 27 jaar ingevoerd, wie 28 werd kon niet langer gewoon lid 
zijn.562 De eerste keer dat de kwestie van de aanwezigheid van meisjes/vrouwen op vergaderingen 
aan de orde kwam binnen het LVSGS, was in 1966. Twee verontruste leden van de studievereniging 
Ridderkerk waren ontsteld over het feit dat sommige aangesloten studieverenigingen ‘vrouwelijke 
personen’ toelieten op de vergaderingen. Zij vroegen het bestuur zijn standpunt hierover in het eigen 
orgaan Onderling Kontakt (latere naam: Ons Contact) kenbaar te maken. Het bestuur oordeelde dat 
een studievereniging geen kiesvereniging was en dat de toelating van vrouwelijke belangstellenden tot 
de vergaderingen ter beoordeling stond van de besturen van de betrokken verenigingen.563 Die 
verschilden onderling van opvatting, zodat het onderwerp ‘meisjes op de studieverenigingen’ een 
terugkerend onderwerp werd op de jaarvergaderingen van het LVSGS. De jaarvergadering van 24 
april 1987 hakte de knoop door met het besluit meisjes toe te laten tot de jongerenorganisatie. Daarbij 
voerde men aan dat de activiteiten van een studievereniging dienden te worden gezien in het 
verlengde van school en kerkelijk jeugdwerk, waar ook allerlei maatschappelijke en politieke 
onderwerpen ter sprake kwamen en de meisjes volop meededen. Een studievereniging bleef zelf 
bepalen of zij meisjes toeliet op de vergadering en als lid, en had daarbij de goedkeuring nodig van de 

                                                            
559 E-mail van A.A. Hogendoorn, secretaris kiesvereniging Schoonhoven, 18 september 2007. In het archief 
bevond zich geen ledenlijst uit de jaren 1980. 
560 Mededelingen van: M.T de Koning, secretaris kiesvereniging Groningen, telefoongesprek 18 september 2007 
en e-mailbericht 2 november 2007, mevr. J.J. van Willigen-Kirpestein, telefoongesprek 5 november 2007, ir. A. 
van Maldegem, voormalig secretaris van de kiesvereniging, notitie 24 december 2007. 
561 Van dit krantebericht ontbreekt de datering maar aangezien van de ‘nieuwe’ lijsttrekker werd gesproken, is 
het van 1985, of 1986, Van der Vlies werd in 1985 lijsttrekker.  
562 Een mededeling hierover stond in Ons Contact, 1989, nr. 4. 
563 Notulen Bestuur LVSGS, Gouda 9 juli 1966. 
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kiesvereniging waaronder zij viel. Het bestuurslidmaatschap bleef voorbehouden aan leden van de 
partij, dus aan de jongens, omdat ‘Gods Woord aan de vrouw geen regerende funktie toebedeelt’.564 

Het hoofdbestuur kreeg in 1980 te maken met vragen van de kiesverenigingen Putten en Zeist 
over het lidmaatschap van meisjes van het LVSGS. Een commissie uit het hoofdbestuur met daarin 
alle predikanten bracht vervolgens een advies uit. Dit nam het hoofdbestuur in zijn vergadering van 3 
mei 1980 over. Het stuurde op 15 mei 1980 een brief aan de kiesvereniging Zeist en schreef: ‘Het 
karakter van een Studievereniging is duidelijk anders dan van een kiesvereniging en het toelaten van 
meisjes als lid van onze Studieverenigingen heeft dan ook naar de mening van het hoofdbestuur geen 
politieke gevolgen. (…), het hoofdbestuur is unaniem van mening dat tegen het toelaten van meisjes 
als lid van onze Studieverenigingen géén bezwaren aan te voeren zijn.’ Het criterium was dat de 
kiesverenigingen vooral een bezinnend karakter hadden. Het hoofdbestuur onderkende bij zijn besluit 
geen mogelijke gevolgen voor de partij. 

Ondanks de argumenten die het aanvoerde, kreeg het hoofdbestuur te maken met oppositie 
op de rechterflank. Het bestuur van de kiesvereniging te Barneveld protesteerde op 5 januari 1985 bij 
het hoofdbestuur. De discussie over de plaats van de vrouw in de partij verkeerde pas in een 
beginstadium. Vooruit lopend op te nemen beslissingen had het hoofdbestuur de leden van de 
studieverenigingen al beïnvloed, zo meende het. Het bestuur van de Provinciale Vereniging Utrecht, 
waarin het bestuur van de Veenendaalse kiesvereniging vertegenwoordigd was, zij hadden dezelfde 
secretaris, stuurde op 15 januari 1985 een brief aan het bestuur van het LVSGS, met een afschrift aan 
het hoofdbestuur. Het maakte bezwaar tegen het lidmaatschap van meisjes van de 
studieverenigingen, want het toelaten van meisjes was een vrucht van het emancipatiestreven en 
strijdig met de partijbeginselen. Het bestuur van de kiesvereniging Veenendaal stuurde op 24 
december 1987 een brief aan het hoofdbestuur. Het was, met haar studievereniging, bezorgd over de 
toelating van meisjes. Het bestuur stelde de vraag of de ‘luttele duizend gulden’ overheidssubsidie de 
grote weerstand en onrust in de partij waard was. Het hoofdbestuur reageerde op 16 mei 1988. Het 
schreef dat het verblijd was dat de laatste jaren zoveel jongeren zich hadden aangemeld als lid van 
het LVSGS. Reeds in 1980 had het hoofdbestuur het besluit genomen dat meisjes mochten worden 
toegelaten.  

Vanzelfsprekend was ook de stichting van de bezwaarden het niet eens met de toelating van 
meisjes op de SGP-studieverenigingen. L.J. Molenaar keurde het af. Overigens vond hij het nog erger 
dat de meisjes werden aangespoord tot het stemmen op de SGP, onder meer in Ons Contact 
(nummer 1986/2). Het beginselprogram was volkomen op de tocht komen te staan.565 Het 
hoofdbestuur was niet onder de indruk van de kritiek. Op de algemene vergadering van 27 februari 
1988 informeerden enkele afgevaardigden naar het lidmaatschap van meisjes bij studieverenigingen. 
De voorzitter antwoordde dat het hoofdbestuur reeds in 1980 unaniem had besloten daar geen enkel 
bezwaar tegen te hebben.566 
 

De partij in een impasse 
Over het lidmaatschap van vrouwen van de SGP was het hoofdbestuur weifelmoedig. Het nam in 
1983 geen beslist standpunt in. In de jaren daarna kreeg het last van verdeeldheid in de partij. Als een 
deel van de achterban al problemen maakte over aanvaarding van het actieve kiesrecht voor de 
vrouw, dan konden de bezwaren tegen het lidmaatschap nog aanzienlijk ernstiger zijn. Bijna alle 
vrouwen stemden immers al zolang men zich kon herinneren. Diverse kiesverenigingen vroegen om 
opheldering over het vrouwenlidmaatschap. Daar zat achter dat zij het wilden verbieden. Het verst 
ging de actie op de algemene vergadering van 25 februari 1989 van de kiesverenigingen Barneveld, 
Loenen aan de Vecht, IJsselmuiden en Putten. Deze stelden voor in artikel 5 van de statuten, dat de 
toelating als lid regelde, het woordje ‘zij’ te wijzigen in ‘die mannen’. De kiesvereniging Barneveld had 
op 10 oktober 1988 besloten dit voorstel in te dienen, want het was zeer noodzakelijk dat duidelijk 
werd vastgelegd dat alleen mannen lid konden zijn van de SGP. In een tijd van emancipatiestreven 
waarin de van God gegeven roeping en plaats van mannen en vrouwen werd miskend, moest de partij 
blijven vasthouden aan Gods Woord en Wet. Het hoofdbestuur ontraadde aanneming van dit voorstel. 
Volgens het verslag van het hoofdbestuur stemde ‘slechts bijna 58 procent’ voor, terwijl tweederde 
vereist was voor een statutaire wijziging.567 Ondertussen hield de uitslag wel een afwijzing van het 
vrouwenlidmaatschap in door een royale meerderheid van de afgevaardigden. Het hoofdbestuur kon 
dit niet negeren. Die zomer bekende het hoofdbestuurslid Pijl openlijk kleur. Hij verklaarde in juni 1989 

                                                            
564 Ons Contact, 1987, nr. 3, 27; J. Kol,’Vrouwenkwestie’ in historisch perspectief. 
565 In het Spoor, jrg. 11, nr. 1, april 1987, 18-19. 
566 De Banier, 24 maart 1988, jrg. 67, nr. 6. 
567 Notulen Dagelijks Bestuur, 6 april 1989; De Banier, 6 april 1989. 



163 
 

in het gezamenlijke orgaan van de kiesverenigingen van Den Haag en Scheveningen: ‘Ik vraag me 
nog steeds af waarom vrouwen wel lid mogen zijn van een kerk en niet van een politieke partij. Dat 
ontgaat mij.’568 

Aan het einde van 1989 duurde de beraadslaging over het vrouwenlidmaatschap al bijna 
zeven jaar, terwijl een oplossing nog niet in zicht was. De rechterflank was zich gaan roeren. Zij kon 
zich beroepen op de partijtraditie en het standpunt dat was ingenomen door de voormannen in de 
beginperiode van de SGP. Voor een partij met een conservatieve inslag was dit een belangrijk 
gegeven. Tegelijkertijd was het een onomstotelijk feit dat de vrouwelijke achterban emancipeerde en 
dat de mannen anders waren gaan denken over de positie van de vrouw. Daaruit vloeide de officiële 
goedkeuring van het actieve kiesrecht voor de vrouw voort. Het hoofdbestuur dat zelf ook verdeeld 
was, slaagde er niet in leiding te geven aan de opinievorming in de partij door zijn eigen 
standpuntbepaling voor zich uit te schuiven. Het werd daarbij gehinderd door de discussie over de 
aanvaarding van het actief kiesrecht voor de vrouw, die pas eind 1989 formeel werd afgerond met een 
partijbesluit. Een ontwikkeling die invloed kon gaan uitoefenen op het partijstandpunt was de sterke 
groei van het LVSGS, inmiddels de jongerenorganisatie van de SGP, waarin meisjes en jonge 
vrouwen volop meededen.569 Het liet zich denken dat de jongeren een moderner standpunt innamen 
dan de ouderen. 
 Iets anders was het passieve kiesrecht voor de vrouw. Onder de politieke partijen nam de 
SGP een uitzonderingspositie in. Speelde dit niet in de partij? Bij zijn vertrek uit de landelijke politiek 
zei Abma in 1986 dat hij niet bang was dat op den duur de discussie zou loskomen of SGP-vrouwen 
ook in vertegenwoordigende organen plaats mochten nemen: ‘Die discussie heeft in de partij nooit 
gespeeld. Het gaat alleen om het actieve kiesrecht.’570 Misschien had hij beter kunnen zeggen ‘nog 
niet’, maar dat zou de toekomst moeten uitwijzen.  

                                                            
568 J. den Heijer, interview met J. Pijl, Rondom de Haagse toren, juni 1989, 21. 
569 Opinieblad Koers kopte 6 januari 1989 (12-16): ‘SGP wint de slag om de eigen jeugd’. Het berichtte dat het 
aantal jongerenleden in drie jaar was verdubbeld tot 3000. De meisjes maakten hier een aanzienlijk deel van uit. 
570 Reformatorisch Dagblad, 28 juni 1986. 
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Hoofdstuk IV 
 

STRIJD OM DE VROUW IN DE SGP 1990-1996 
 
 

Orthodox-protestanten in een veranderde samenleving 
 

De vrouw gelijk aan de man 
In 1990 was Nederland ingrijpend veranderd ten opzichte van 1918 toen de SGP werd opgericht. Het 
was niet langer een hiërarchisch geordende maatschappij, waarin het gezag een gewichtige rol 
vervulde. Nederland was een samenleving waarin mensen hun vermeende rechten opeisten en zelf 
zeiden wat zij wilden. Dit proces van democratisering werd gedreven door een vrijheids- en een 
gelijkheidsideaal. Daarbij hadden zich verstrekkende veranderingen voltrokken in de positie van de 
vrouw. In 1918 had een groot onderscheid tussen man en vrouw bestaan, in 1990 was dat er in veel 
opzichten niet meer of nog nauwelijks. In 1918 was de gehuwde vrouw handelingsonbekwaam, in 
1990 werd de vrouw vanaf 18 jaar ongeacht haar staat economisch zelfstandig geacht.   

De eerste emancipatiegolf had de vrouw het kiesrecht opgeleverd. Met de tweede 
emancipatiegolf waren binnen politieke partijen nieuwe vrouwenorganisaties gevormd en waren 
traditionele vrouwengroepen zich activistischer gaan opstellen. De geringe aanwezigheid van vrouwen 
in politieke en bestuurlijke organen was in de geledingen van de partijen een punt van discussie 
geworden en op de agenda gekomen. Voor het emancipatiebeleid van de overheid was de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek een issue geworden. De overheid had 
emancipatieprojecten van politieke partijen gesubsidieerd en de vertegenwoordiging van vrouwen in 
de politiek gestimuleerd.571 De verandering was voor de vrouw groot. In 1918 had zij nog geen actief 
kiesrecht en was zij nog nauwelijks actief in de politiek en het openbaar bestuur. In 1990 was het 
stemmen voor vrouwen net zo normaal als voor mannen en volledig geaccepteerd. In de politiek was 
de vervulling van functies niet vijftig/vijftig procent maar de ontwikkeling in die richting was gestaag. 
Vrouwen bezetten even goed als mannen hoge posities in het overheidsbestuur.  

De twee emancipatiegolven hadden geresulteerd in een vergaande egalisering in de praktijk. 
In toenemende mate hadden jongens en meisjes en mannen en vrouwen in en buiten huwelijk en 
gezin gelijke kansen en gelijke ontplooiingsmogelijkheden gekregen.572 Deze maatschappelijk-
politieke ontwikkeling beïnvloedde de orthodox protestanten tot in hun identiteit. De 
godsdienstsocioloog Stoffels onderscheidde drie kernen: de vrijgemaakt-gereformeerde kern, de 
evangelisch-reformatorische kern en de bevindelijk-gereformeerde kern.573  
 

Toestroom vrouwen gewenst door GPV 
De vrijgemaakt-gereformeerde kern was orthodox-gereformeerd maar niet-bevindelijk. Deze kern werd 
primair gerepresenteerd door de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en het GPV. De zuilvorming op 
basis van dit ene kerkgenootschap stond wel onder druk. Vanaf 1993 mochten leden van andere 
kerken lid van het GPV worden. Het Nederlands Dagblad (ND), de krant van deze zuil, stond al open 
voor journalisten van niet-vrijgemaakt-gereformeerde huize. Van interkerkelijkheid op basis van 
gelijkwaardigheid was echter geen sprake: anderen mochten meedoen in vrijgemaakt-gereformeerde 
organisaties.  

Het verschijnsel van vrouwen op kandidatenlijsten, vrouwen in fracties, in plaatselijke besturen 
en het landelijke partijbestuur was in 1990 voor het GPV ‘zeer recent’. De GPV-kenner Th. Haasdijk 
verwachtte dat spoedig meer vrouwen als gemeenteraadslid zouden volgen na de eerste in 1989. Een 
van de vrouwen die een goede kans maakte, was de lijsttrekker van het GPV in Leeuwarden. Haar 
verkiezing tot lijsttrekker was niet van een leien dakje gegaan, want de partij had plaatselijk een 
gezamenlijke lijst met RPF en SGP. Pas toen duidelijk was dat er echt geen man beschikbaar was 
voor het GPV, gingen de Leeuwarder SGP’ers na ruggespraak met het hoofdbestuur akkoord. Het 
groeiend aantal GPV-vrouwen in politieke functies was naar de mening van Haasdijk ‘geen gevolg van 
misplaatste emancipatie’, van een ‘ook zo nodig moeten’. Het had te maken met twee andere 
ontwikkelingen: door een betere opleiding kwamen steeds meer vrouwen beschikbaar en het aantal 
disponibele mannen daalde door tijdgebrek. Vrouwen mochten niet actief zijn in de kerkeraad, zij 
kwamen daardoor automatisch terecht op een plek waar dat wel kon, de politiek. Daar waren zij van 

                                                            
571 H. van de Velde, ‘Van pressie tot beleid, Het streven naar meer vrouwen in de partijpolitiek in de jaren 
tachtig’, 158. 
572 G. Dekker, De stille revolutie, 27-31, 195. 
573 H. Stoffels, Als een briesende leeuw, 127. 
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harte welkom: hoe meer, hoe beter.574 Mannen waren niet alleen al druk, vrouwen hadden vaak beter 
zicht op de doorwerking van allerlei politieke maatregelen in het dagelijkse leven. Zij vormden voor 
partijvoorzitter Blokland daarom een belangrijke doelgroep: vrouwen moesten toestromen tot de 
partij.575 

Geen enkele moeite met het dragen van publiek gezag door vrouwen had politiek leider 
Schutte. Hij zei dat in 1992 in een gesprek waaraan ook M. Leerling van de RPF en Van der Vlies van 
de SGP deelnamen. Hij was integendeel blij dat vrouwen konden meedoen in de politiek, omdat de 
mannen vaak weinig tijd hadden door het vele werk dat er in de kerk door hen gedaan moest worden. 
Schutte erkende dat man en vrouw verschillend waren, maar de consequentie daarvan was niet dat 
men kon zeggen: dát is de taak van de man en dát is de taak van de vrouw. Zo’n 
scheppingsordinantie was er niet. De Bijbel gaf alleen voorschriften voor de verhouding tussen 
mannen en vrouwen binnen het huwelijk en de kerk. Inderdaad sprak de Bijbel over de plaats van 
man en vrouw in de maatschappij, bijvoorbeeld in Spreuken 31, maar dat was niet te zien als ‘een 
voorschrift voor alle tijden’. Dat kon ook moeilijk, omdat de plaats van man en vrouw sterk werd 
bepaald door hoe de maatschappij eruit zag. Het voorbeeld uit Spreuken was geïnspireerd door de tijd 
waarin dat werd geschreven. Het gaf daarom niet de norm voor een heel andere maatschappij.576 
 

Publieke leidinggevende functie van vrouw voor RPF 
De achterban van de RPF werd gevormd door de evangelisch-reformatorische kern. Zij bestond uit 
diverse groepen evangelische en calvinistische protestanten, die elkaar op een aantal punten hadden 
gevonden, maar op andere punten gescheiden optrokken. De RPF representeerde het brede 
middenveld van het orthodox protestantisme. Binnen de partij domineerden de calvinisten. Zo was 
Leerling, lijsttrekker en fractievoorzitter van 1981 tot 1994, lid van de Gereformeerde Bond in de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Zijn opvolger als partijleider tot de fusie met het GPV in 2001, L. van 
Dijke, was lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelburg. De RPF-achterban zag het CDA 
als een partij met een verwaterde christelijke identiteit die christelijke beginselen niet of onvoldoende 
handhaafde. De RPF moest weer staan voor christelijke politiek. De partij had een neocalvinistische 
inslag. Zij ging in haar denken terug op de antirevolutionaire leider Kuyper.  

De evangelischen oriënteerden zich evenals de calvinisten op de Bijbel. De 
godsdienstsocioloog Stoffels stelde vast dat bijna een kwart van de evangelischen van mening was 
dat de Bijbel op een groot aantal terreinen precieze leefregels verschafte. Een meerderheid echter 
was daar maar matig of zelfs in het geheel niet van overtuigd en vond in de Schrift voornamelijk 
globale aanwijzingen voor het leven. Hij stelde een verschuiving van waarden onder hen vast. 
Evangelischen waren met hun waarden aanzienlijk conservatiever dan de bevolking als geheel, maar 
een opvallende uitzondering vormden hun opvattingen over de man/vrouwverhouding in het huwelijk. 
Op dit punt weken evangelischen niet, of niet meer, significant af van de bevolking als geheel. De 
overgrote meerderheid van hen stemde in met de opvatting dat het huishouden even goed tot de 
verantwoordelijkheid van de man behoorde als van de vrouw. Het kiesrecht was geen item in het 
onderzoek van Stoffels.577 Hij reconstrueerde uit diverse publicaties de dominante evangelisch-
reformatorische visie op de moderniteit. De mens die streefde naar autonomie ten opzichte van God, 
handelde in tegenspraak met de door God gegeven scheppingsorde.578 De achterban van de RPF gaf 
aan dit begrip echter een moderne invulling met zijn geëmancipeerde visie op de rolverdeling van man 
en vrouw. 

In deze visie paste de mening van partijleider Leerling. Er was volgens hem geen beroep dat 
voor de vrouw niet toegankelijk behoorde te zijn. Hij erkende in een gesprek met GPV-leider Schutte 
en SGP-leider Van der Vlies wel het verschil tussen man en vrouw. De situatie dat de man dominant 
was in de samenleving, vond hij ‘op zichzelf bijbels verantwoord’. Hij baseerde dat onder meer op 
Genesis 3:16 en concludeerde: ‘Dat is toch breder dan wat Paulus zegt over de relatie tussen man en 
vrouw in het huwelijk.’ Toch had de RPF geen doorslaggevende bezwaren tegen actief en passief 
kiesrecht voor de vrouw. De man had voor alles de taak om leiding te geven, en dat niet uitsluitend in 
het gezin. Maar de vrouw mocht niet van de publieke, leidinggevende functie worden geweerd. 
Bestond daar dan geen spanning tussen? Leerling: ‘Ja, maar wat moet je als er geen man is die het 
wil doen?’.579 

                                                            
574 Th. Haasdijk, ‘GPV-vrouwen in opmars’. 
575 J. Blokland, ‘Openingswoord Algemene Vergadering’. 
576 W. van der Knaap, ‘Eensgezindheid en verdeeldheid over de vrouw’. 
577 H.C. Stoffels, Wandelen in het licht, 101-105, 119. 
578 H. Stoffels, Als een briesende leeuw,147-148. 
579 W. van der Knaap, ‘Eensgezindheid en verdeeldheid over de vrouw’. 
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Op afstand volgen door SGP 

De bevindelijk gereformeerden vormden globaal de achterban van de SGP. Deze stroming gaf aan de 
religieuze ervaring, de bevinding, een bijzondere plaats. Tot de bevindelijk gereformeerde zuil 
behoorde een brede variëteit aan organisaties op onder meer het gebied van hulpverlening, media, 
recreatie en reizen. Op maatschappelijk terrein waren de eigen politieke partij, de eigen krant, het 
Reformatorisch Dagblad, en het eigen reformatorisch onderwijs van vitaal belang. Van de drie 
onderscheiden orthodox protestantse kernen stond de bevindelijk gereformeerde kern naar de mening 
van Stoffels het verst af van de moderne cultuur. Dat was mede te danken aan de nauwgezetheid 
waarmee zij volhardde in een eigen, van de dominante cultuur afwijkende levensstijl. Hierin waren wel 
allerlei gradaties te bespeuren.580 Janse onderscheidde een rechtervleugel, een linkervleugel en een 
middengroep.581 De bevindelijk gereformeerden kenden aan de Bijbel als het geopenbaarde Woord 
van God ‘absolute zeggenschap’ toe ‘voor alle mensen, alle volken, alle naties en in alle tijden’. Dit 
gold dus ook de SGP.582 De samenhang tussen godsdienst en politiek was daardoor bij de SGP 
uitermate sterk aanwezig. Opvattingen die in de maatschappij breed werden geaccepteerd, zoals de 
emancipatie van de vrouw, werkten niettemin door onder bevindelijk gereformeerden. Tot op zekere 
hoogte volgden zij naar de mening van Janse de samenleving op afstand.583 
 

Bezwaar tegen anti-discriminatie van vrouw 
De Tweede Kamer behandelde in 1990 het wetsvoorstel ter goedkeuring van het VN-vrouwenverdrag 
van december 1979, dat in juli 1980 door staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters namens Nederland 
was ondertekend in Kopenhagen. Als gevolg van de parlementaire instemming werd Nederland partij 
bij dit verdrag tegen discriminatie van vrouwen. Het verdrag werd op 3 juli 1991 goedgekeurd en trad 
op 22 augustus 1991 voor Nederland in werking.584 Artikel 7 van dit verdrag droeg de staten op alle 
passende maatregelen te nemen om vrouwen op gelijke voet met mannen deel te laten nemen aan 
niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van openbaar en politiek leven.  

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer wees GPV-fractieleider Schutte erop dat een 
confrontatie met andere grondrechten onvermijdelijk was. Een gevolg van het verdrag kón zijn dat 
politieke partijen gedwongen werden gelijke rechten toe te kennen aan mannen en vrouwen, zowel als 
het ging om het lidmaatschap als het kandideren voor vertegenwoordigende lichamen. Doordat een 
dergelijk voorbehoud niet werd gemaakt, kon extra druk ontstaan op wetgever en rechter om binnen 
particuliere organisaties voorrang te geven aan gelijke behandeling boven andere vrijheidsrechten, 
zonder dat werd aangetoond dat een publiek belang hiertoe noopte.585 Staatssecretaris E. ter Veld 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betoogde dat het VN-verdrag niet als een geïsoleerd 
document gelezen mocht worden:  
 

Artikel 1 (van de Grondwet, HP) bevat mede de opdracht aan de wetgever discriminatie in 
particuliere verhoudingen ongedaan te maken. Andere grondrechten (…) stellen evenwel 
bepaalde vrijheden en dus grenzen daartegenover. De algemene conclusie lijkt mij dan ook te 
zijn, dat de verplichtingen van het verdrag moeten worden gelezen in samenhang met andere 
verdragen en regelingen waarin bepaalde rechten en vrijheden worden beschermd. (…) 
uitsluiting van vrouwen van politieke partijen of bepaalde functies daarbinnen staat wél op 
gespannen voet met het verdrag, maar wegens de bijzonder positie van politieke partijen acht 
de regering ingrijpen van de wetgever thans niet noodzakelijk.586 

 
Het kabinet was kennelijk van mening dat de klassieke grondrechten – vrijheid van godsdienst, 
onderwijs, vereniging en vergadering – grenzen stelden aan de anti-discriminatiebepaling in artikel 1 
van de Grondwet, waar het VN-vrouwenverdrag bij aansloot. Het leek niet zo te zijn dat artikel 1 in 

                                                            
580 H. Stoffels, Als een briesende leeuw, 130-132. 
581 C.S.L. Janse, Bewaar het pand, 65-67. 
582 Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum van de SGP, De Staatkundig Gereformeerde Partij, 5. 
583 C.S.L. Janse, ‘De bevindelijk gereformeerden: een sociologisch portret’, 12, 28. 
584 De lange termijn van elf jaar voordat het VN-vrouwenverdrag in Nederland in werking trad (en die bij dit 
soort verdragen niet heel ongebruikelijk is), had te maken met lastige discussies in  het parlement en het feit dat 
Nederland wilde bezien of er nog wetgeving moest worden aangepast. De ondertekening was een zaak van het 
kabinet, terwijl de parlementaire behandeling werd beïnvloed door het debat over de wetgeving gelijke 
behandeling. 
585 Handelingen Tweede Kamer, 3 juli 1990, 85-4614. 
586 Handelingen Tweede Kamer, 3 juli 1990, 85-4846, 4847, 4848. 
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rangorde boven de klassieke grondrechten stond. De staatssecretaris wenste de SGP dan ook niet 
aan te pakken. Maar zij sprak het woordje ‘thans’ met enige nadruk uit. De GPV’er Schutte vond dat 
de regering ‘best wat positiever [kon] zijn’. Een volgend kabinet zou ingrijpen wel noodzakelijk kunnen 
achten. De bewindsvrouw hield echter vast aan haar standpunt dat het publieke belang vroeg dat 
politieke partijen geen onderscheid maakten, ‘maar anderzijds past (…)  terughoudendheid van de 
wetgever’. Het RD concludeerde dat voor Ter Veld de SGP met haar vrouwenstandpunt een niet te 
rechtvaardigen onderscheid maakte.587 
 

Geactualiseerde gereformeerde schriftuitleg 
Twee gezaghebbende theologen in de jaren 1990 waren Douma, die ik in het vorige hoofdstuk al ter 
sprake bracht, en prof. dr. C. Graafland, die van 1972 tot 1993 hoogleraar was te Utrecht namens de 
Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. Beiden waren orthodox protestants maar 
theologiseerden ‘in rapport met de tijd’. Douma hield zich bezig met de man/vrouwverhouding en 
Graafland met de positie van de vrouw in de kerk. Beiden deden daardoor uitspraken over 
bijbelteksten op grond waarvan mannen als Kuyper en Kersten een politieke rol voor de vrouw hadden 
afgewezen. 

Gender-identiteit was volgens Douma wezenlijk voor de mens, maar het was een misverstand 
te denken dat de hulp die mannen en vrouwen elkaar konden bieden, altijd specifiek verbonden was 
aan kwaliteiten die óf alleen mannen óf alleen vrouwen bezaten.588 Hij was dan ook terughoudend in 
het spreken van een ethiek van de scheppingsordeningen. Hij was er wel toe bereid, maar dan diende 
de gehele Bijbel te resoneren en een genuanceerde benadering was vereist. Terwijl de structuren niet 
veranderden, kon dit wel gelden voor de vormgeving, in reactie op zich wijzigende omstandigheden. 
Met de schepping waren verschillen gegeven tussen man en vrouw, maar desondanks konden de 
meeste taken in de samenleving zowel door mannen als door vrouwen worden verricht. In het 
verleden had men daar anders over geoordeeld. Die beoordelingen waren echter ‘heel cultureel 
bepaald’. Vrouwen konden zich van de laagste tot de hoogste functies in het sociale en politieke leven 
en op alle terreinen van de wetenschap even goed verdienstelijk maken als mannen: ‘Ons land wordt 
al meer dan honderd jaar koninklijk geregeerd door vrouwen, die daarvoor niet minder capaciteiten 
bleken te bezitten dan velen van hun mannelijke voorouders.’589 

De rol van de vrouw in de samenleving had in de loop van de tijd veranderingen ondergaan. 
Door haar emancipatie was de vrouw, meer dan in het verleden het geval was, gaan deelnemen aan 
betaalde arbeid buitenshuis. Allerlei voor de hand liggende factoren hadden dat proces bevorderd. 
Meisjes studeerden even vaak en even goed als jongens. De tijd was al lang voorbij dat zij alleen als 
verpleegkundige of onderwijzeres een betaalde betrekking hadden en daarmee ophielden zodra zij 
trouwden. Op bijbelse gronden viel er geen bezwaar tegen aan te voeren dat man en vrouw, vader en 
moeder, beiden een baan hadden. Nergens stond in de Bijbel dat de getrouwde vrouw zich moest 
beperken tot het grootbrengen en opvoeden van kinderen en de daarbij horende huishoudelijke 
werkzaamheden. Een bewijs daarvoor vond hij in Spreuken 31. Deze ‘degelijke’ huisvrouw deed meer 
dan het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. Daarover sprak dit hoofdstuk zelfs nauwelijks. 
Wel was deze vrouw bezig met vlas, met de aankoop van een akker, met het drijven van handel en 
met het vervaardigen van tapijten. Wie meende dat de getrouwde vrouw binnenshuis moest werken, 
en daarmee uit, verabsoluteerde een bepaalde periode uit de geschiedenis van de arbeid en had 
daarmee nog niet de Heilige Schrift achter zich. Blijvende geldigheid had dat als er in een gezin 
kinderen waren, er tegelijk een stuk arbeid was waarvoor de beide ouders de eerstverantwoordelijken 
waren. Zij konden hun verantwoordelijkheid zo verdelen dat er voor man én vrouw ruimte was om 
buitenshuis een baan te hebben.590 

Als verklaring voor de gelijkwaardige capaciteiten zag Douma dat zij zeer veel 
gemeenschappelijk hadden: ‘Dat is geen wonder wanneer we op hun schepping letten. Man en vrouw 
werden beiden naar het beeld van God geschapen, en kregen samen de opdracht om deze aarde te 
onderwerpen (Gen. 1:28). Als in de wereldgeschiedenis de mannen gedomineerd hebben, is dit nog 
geen bewijs dat het ook zo eenzijdig behoorde te gaan.’ Hij zag in de overheersing van de man een 
door de zondeval verscheurde wereld, niet die van de Schriften. Hij vroeg zich af of we positief konden 
oordelen over vormen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het licht van Gen. 3:16 en vond 
van wel: ‘(…) een vloek is wat anders dan een norm. De vloek zegt: zo zal het gaan; de norm zegt: zo 
behoort het te gaan. Het verschil is zo duidelijk als dat tussen de geschapen en de in zonde gevallen 
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wereld.’ In het huwelijk gold een functionele man/vrouwrangorde, zo interpreteerde Douma 1 Korinthe 
11:3, en ging het om een taakverdeling die man en vrouw beiden deed regeren. Het Vijfde Gebod 
luidde dat de vader én de moeder geëerd moesten worden. Mannen en vrouwen moesten samen de 
wereld regeren. In allerlei taken regeerden vrouwen zelfs over mannen, en dan niet bij gebrek aan 
beter. Hij vond dat de emancipatiebeweging aan de afwezigheid van de vrouw of aan haar 
ondergeschikte rol op tal van terreinen terecht een eind had gemaakt.591 
 Graafland besprak de veelvuldig gebruikte paulinische teksten 1 Korinthe 14:34-35, 1 
Timotheüs 2:11-15 en Galaten 3:28. De twee eerstgenoemde teksten hadden naar zijn mening geen 
betrekking op het bekleden van een (kerkelijk) ambt. In 1 Kor. 14 refereerde de apostel Paulus aan 
samenkomsten van de christelijke gemeente. Het probleem was dat het er daar nogal wanordelijk aan 
toeging. Profetische uitspraken die in de samenkomsten werden gedaan, werden beoordeeld. Daarbij 
vonden hooglopende discussies plaats, waarin vrouwen opvallend en zelfs hinderlijk de boventoon 
voerden. In dat verband klonk de vermaning van Paulus tot de vrouwen om te zwijgen. Zij mochten 
overigens de gave van de profetie evenals de mannen gebruiken, zoals Paulus had aangegeven in 1 
Kor. 11. Ongeveer hetzelfde was aan de orde in 1 Tim. 2:11-15. De nadruk viel daar op het heersen 
van de vrouw over de man in de samenkomst van de gemeente, wat Paulus afkeurde. De gehuwde 
vrouw moest haar man onderdanig zijn. De apostel had het niet over het ambt, en ook niet over de 
vrouw in het algemeen. In de samenkomsten waren vrouwen die door hun (be)leren van en 
discussiëren met de (hun) mannen een vorm van overheersing ten toon spreidden over de aanwezige 
mannen. Dat achtte Paulus ongepast, hoewel hij de vrouw niet van een ambt uitsloot. Gal. 3:28 wees 
op de eenheid van man en vrouw in Christus. Deze doordrong alle verhoudingen in huwelijk, 
samenleving en gemeente. Een beperking tot het alleen-maar-geestelijke terrein werd door de tekst 
zelf niet aangegeven. Volgens Graafland had de tekst ook betrekking op het sociale, kerkelijke en 
ambtelijke, en dus ook het politieke, leven. 

Aan zijn woordelijke – letterlijke – tekstuitleg verbond Graafland de regel dat God zich 
openbaarde in de geschiedenis van de mens en de mensheid met alles wat erop en eraan zat, 
inclusief de culturele context, waarbinnen de diverse perioden in de geschiedenis zich voltrokken. De 
Schrift gaf bij de schepping van man en vrouw een fundamenteel kader aan, waarin de positie van 
zowel de man als de vrouw structureel werd vastgelegd. Het bleek te gaan om zowel de eigenheid als 
de gelijkwaardigheid van beiden. In de loop van de voortgaande geschiedenis van Israël in het Oude 
Testament was de cultuurwereld van grote invloed op de concrete positie van man en vrouw. In het 
Nieuwe Testament werd een heel ander beeld gegeven, waardoor de vrouw op een veel hoger niveau 
werd geplaatst. Het optreden van Jezus was daarvan wel het duidelijkste bewijs. Graafland wilde niet 
ontkennen dat de cultuurwereld waarin het Nieuwe Testament zijn historische positie innam, nog veel 
restanten van het patriarchale had overgehouden. Zo dacht Paulus uitsluitend aan gehuwde vrouwen 
en wees hij erop dat de taak van de vrouw lag in het moederschap.592  
 
 

1990: een onbestemd jaar 
 

Een opiniërende bijdrage van het RD 
De groei van de jaren 1980 van de SGP-jongerenorganisatie hield in 1990 aan, het ledental steeg dat 
jaar tot boven de 10.000.593 De partij mocht zich verheugen in een bloeiende jongerenorganisatie die 
een grote toeloop van meisjes kende. Haar vergaderingen toonden een heel ander beeld dan die van 
de moederpartij, zoals een toeschouwer schreef: ‘De meisjes verschijnen er keurig in rok, zoals dat 
van hen verwacht wordt, maar ze komen wel.’ Hij verbond daar de vraag aan: ‘Kan men hun 
vervolgens op den duur het lidmaatschap van de partij ontzeggen?’594  

Speciaal voor jongeren wijdde het RD op 20 april 1990 een hele pagina aan het 
vrouwenkiesrecht en de vrouw in de politiek. Dat was in de rubriek ‘De wereld om je heen’. In een van 
de artikelen becommentarieerde redacteur drs. R. Toes het nieuwe vrouwenkiesrechtartikel in het 
beginselprogram. De formulering van artikel 10 was wat ruimer dan van het oude artikel 12, maar 
droeg niet echt bij tot de vereiste duidelijkheid door een zekere ambivalentie: enerzijds een 
afkeurenswaardige revolutionaire wortel, anderzijds begrip voor het gebruik van het stemrecht door 
vrouwen. De nieuwe tekst was echter onmiskenbaar een stap dichter naar de praktijk die onder SGP-
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stemmers al jaar en dag gewoon was geworden. Toes wees erop dat Janse in zijn proefschrift595 
vaststelde dat de impliciete afkeuring van het vrouwenkiesrecht, zoals eigenlijk nog steeds verwoord 
in het nieuwe beginselprogram, door velen in de partij, vooral de jongeren, niet meer zo serieus werd 
genomen. Zelfs ten aanzien van het passieve kiesrecht bestond er een tegenspraak tussen het 
officiële partijstandpunt en de visie van een deel van de partijleden of -kiezers. Een niet onbelangrijke 
minderheid zou er geen moeite mee hebben als er een vrouwelijk kamerlid zou zijn voor de SGP. Bij 
jongeren leefde deze gedachte waarschijnlijk nog meer dan bij ouderen. Voor de buitenwacht was de 
onverzettelijkheid waarmee aan beginselen werd vastgehouden kenmerkend voor de SGP. De 
versoepeling van het partijstandpunt was volgens haar meer terug te voeren tot de harde cijfers – 56 
procent van de kiezers bestond uit vrouwen – dan op een puur principiële problematiek. Toes 
analyseerde daarnaast de opstelling van het GPV en de RPF. Voor het GPV de RPF was het 
deelnemen van de vrouw in de politiek geen hot item. De vrouw mocht vrijelijk gebruik maken van 
zowel het actieve als het passieve kiesrecht.  

Tegen deze achtergrond interviewde Toes partijvoorzitter ds. D. Slagboom. Boven het artikel 
stond: ‘We lopen geen zeventig jaar achter’. Hij vroeg Slagboom of de nieuwe formulering in het 
beginselprogram niet ambivalent bleef. De partijbestuurder verdedigde zich: 
 

De huidige formulering is allerminst tegenstrijdig. Het komt aan op goed lezen wat er staat. De 
verwerping van de revolutionaire gedachte van het vrouwenkiesrecht strijdt niet met de vrijheid 
om te stemmen. (…) We zadelen zo de vrouw niet op met een gewetensnood – als die al zou 
bestaan! – die geen grond heeft. We wensen de vrouw de vrijheid te geven om haar stem uit 
te brengen voor de beginselen naar Gods Woord. 

 
Hiermee pareerde hij mogelijke aantijgingen van de linkerzijde, tegelijkertijd had hij een weerwoord 
tegenover de rechterzijde:  
 

Al te gemakkelijk gelooft men tot in onze eigen kring de vlot uitgesproken gedachte: we lopen 
alleen wat achteraan. Men baseert dit bijvoorbeeld op bepaalde ontwikkelingen binnen de 
vroegere ARP. (…) De ARP nam in wezen al afstand van de problematiek rond het 
vrouwenkiesrecht toen de kamerfractie de onderwijsgelijkstelling hanteerde als wisselgeld 
voor de kiesrechtkwestie. De principiële bezinning verviel hierdoor. Ds. Kersten sprak terecht 
van een ombuiging van het beginsel. Die ombuiging van het beginsel heeft de SGP niet 
gezocht tot vandaag toe. 

 
Met andere woorden, de SGP handhaafde het beginsel. 

De journalist was nog niet tevreden en vroeg door: ‘Is de huidige versoepeling ten aanzien van 
het vrouwenkiesrecht niet gewoon een stap in het proces van de totale politieke emancipatie van de 
vrouw? Er zijn immers ook SGP’ers die geen moeite hebben met een vrouwelijk kamerlid.’ Slagboom:  
 

Tot nu toe heb ik buiten enkele persoonlijke opmerkingen in die richting op officiële 
vergaderingen geen SGP’ers ontmoet die voor een vrouwelijk kamerlid zijn. Het onlangs 
aangenomen artikel 10 zegt het trouwens wel anders. Vanuit dit standpunt, dat we graag 
eerlijk overbrengen, blijft het uiteraard onze roeping om ons te bezinnen op de vraag hoe we 
dit vertolken (…). 

 
Slagboom erkende dat er voorstanders waren in de partij van passief vrouwenkiesrecht en daarom 
verklaarde hij zich bereid tot een nieuwe vertolking van het partijstandpunt, maar niet tot een 
aanpassing. Met het toelichten van het beginselprogram hoopte de voorzitter de partij te bewaren bij 
haar vrouwenstandpunt. 
 

Voortgaand overleg met Den Haag 
Het hoofdbestuur benoemde in zijn vergadering van 12 mei 1990 een commissie Toelichting Program 
van beginselen.596 Het besprak tevens het rapport van de commissie Stemrecht van de vrouw van 18 

                                                            
595 C.S.L. Janse, Bewaar het pand; zie de bespreking van Janse in het vorige hoofdstuk: ‘assimilatie bevindelijk 
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drs. W. Fieret (historicus, promovendus historie SGP), H. Freeke, A. Geurtsen, ir. J. Holland, ds. Tj. de Jong 
(voorman stichting van de bezwaarden), R. van Ommeren (oud-lid hoofdbestuur), J. Pijl (secr.), dr. R. 
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november 1986 en het besloot dat het dagelijks bestuur (DB) naar aanleiding daarvan een concept-
brief zou opstellen aan de kiesverenigingen inzake vrouwelijke leden. Aan dat besluit werd dat jaar 
echter geen uitvoering gegeven. 

In 1990 waren veertien vrouwen lid van de SGP: tien in Den Haag, twee in Groningen en twee 
in Schoonhoven. Een van de vrouwelijke leden in Den Haag was de echtgenote van de GG-predikant 
K. de Gier, ‘mevr De Gier-Segers’, zoals de ledenlijst vermeldde.597 Dat vrouwen lid waren in 
Groningen en Schoonhoven was niet partijbreed bekend. Alle aandacht richtte zich op Den Haag, de 
twee andere kiesverenigingen bleven in de luwte. Op 9 februari 1990 spraken de voorzitter en de 
plaatsvervangend voorzitter van het hoofdbestuur met het Haagse bestuur. Het hoofdbestuur wees 
erop dat de afwijkende positie die de Haagse kiesvereniging innam binnen het geheel van de SGP tot 
onrust had geleid. Het deelde mee dat het herstel van de eenheid binnen de partij hem erg aan het 
hart ging. In dat verband wees het op Filippenzen 2, waar de apostel Paulus opwekte tot 
eensgezindheid. Het kwam terug op de brief van Den Haag uit 1989 en vond dat het Haagse bestuur 
niet ver genoeg was gegaan. Het drong opnieuw aan op een heroverweging van het 
vrouwenlidmaatschap. Het Haagse bestuur bracht daar tegenin dat het in het verleden in goed overleg 
met het hoofdbestuur had gehandeld. Het verzoek van het hoofdbestuur had geleid tot verdeeldheid 
binnen het Haagse bestuur en de ledenvergadering had terughoudend gereageerd. Tijdens het 
gesprek lanceerde het hoofdbestuur het idee van een ‘gastlidmaatschap’ voor vrouwen. Dat hield in 
dat de vrouwen die lid waren, van de ledenlijst werden geschrapt. Dat zou ‘tijdelijk’ zijn, want het 
hoofdbestuur werkte nog aan zijn standpunt over het vrouwenlidmaatschap. 

Op de algemene vergadering van de SGP van 24 februari 1990 vroeg de kiesvereniging 
Genemuiden of het gesprek tussen het hoofdbestuur en ‘die kiesvereniging waar vrouwen lid zijn’ had 
plaatsgevonden. Zo ja, wat was daarvan het resultaat? De voorzitter antwoordde bevestigend op de 
eerste vraag. Het resultaat was dat het bestuur van deze kiesvereniging zou trachten, zolang het 
betreffende rapport van het hoofdbestuur nog niet gereed was, een oplossing te vinden.598  

De Haagse ledenvergadering weigerde unaniem over het voorstel van het hoofdbestuur van 
gedachten te wisselen, dat was een zaak van het bestuur. Het bestuur schreef twee brieven aan het 
hoofdbestuur, de eerste op 18 juli 1990. Het stelde daarin dat het zich bewust was van de unieke 
positie dat bij haar vrouwen lid waren. Het hoofdbestuur had het bestuur erop gewezen dat haar 
afwijkende positie binnen de partij tot onrust had geleid en dat het herstel van de eenheid wenste. Het 
had het Haagse bestuur gevraagd de plaats van de vrouw te heroverwegen. Het bestuur schreef dat 
de kwestie een gevolg was van de onduidelijke koers van het hoofdbestuur en dat zijn verzoek had 
geleid tot verdeeldheid binnen het Haagse bestuur. De ledenvergadering was geraadpleegd, die had 
met terughoudendheid gereageerd. Het Haagse bestuur was bereid constructief in te gaan op het 
verzoek van het hoofdbestuur en zou zich nader beraden op de bijbelse gegevens en binnen een half 
jaar het hoofdbestuur een voorstel overleggen.  

Al op 29 september schreef het Haagse bestuur opnieuw een brief. Tot zijn spijt was het er 
niet in geslaagd een oplossing te vinden die enerzijds recht deed aan het gegeven dat er op grond 
van de Bijbel geen bezwaar bestond tegen het lidmaatschap van vrouwen, en die anderzijds rekening 
hield met de terechte vrees dat een verkeerde emancipatiegeest in eigen kring terrein won. De brief 
herinnerde eraan dat in 1983 na een positieve reactie van het hoofdbestuur het reglement was 
aangepast, zodat vrouwen lid konden worden. De Scheveningse kiesvereniging had bezwaar tegen 
de aanwezigheid van vrouwen op gezamenlijke vergaderingen. De voornaamste oorzaak hiervan was 
volgens het Haagse bestuur dat de Scheveningers van het hoofdbestuur een standpunt verwachtten. 
In goed overleg met Scheveningen was afgesproken dat de vrouwelijke leden zich ‘terughoudend’ 
zouden opstellen.  

Het Haagse bestuur constateerde dat binnen de partij verschillend werd gedacht over het 
vrouwenlidmaatschap. Dat was op zichzelf geen bezwaar. Er waren immers zaken van ‘middelmatig 
en minder gewicht’ (Calvijn over 1 Kor. 14:35), waarover verschil van mening mogelijk was. Naar de 
mening van het Haagse bestuur kon niet staande worden gehouden dat het vrouwenlidmaatschap 
verboden kon worden op grond van Gods Woord. In In haar waarde II had het hoofdbestuur terecht 

                                                                                                                                                                                          
Seldenrijk, L.M.P. Scholten (lid hoofdbestuur), ds. D. Slagboom (voorz.). Boender, Van de Breevaart, Freeke, 
Geurtsen, Holland, Van Ommeren, Pijl en Seldenrijk hadden al deel uitgemaakt van de in 1984 benoemde 
commissie die een toelichting had moeten schrijven maar de herziening van het beginselprogram had voorbereid, 
die in 1989 werd aanvaard door de partij. 
597 Schriftelijke mededeling van J.W. Rouwendal, voorzitter kiesvereniging Den Haag, 16 november 2007; e-
mail van A.A. Hogendoorn, secretaris kiesvereniging Schoonhoven, 18 september 2007; telefonische 
mededeling van M.T. de Koning, secretaris kiesvereniging Groningen, 18 september 2007. 
598 De Banier, jrg. 69, nr. 7, 5 april 1990. 
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gewezen op de geschiedenissen van Debora en Hulda. Al waren het uitzonderingen, toch had God in 
die situaties het regeerambt gelegd op de schouders van vrouwen. Het ontbreken van duidelijke 
eenduidige bijbelse gegevens noopte tot een voorzichtig en genuanceerd stelling nemen, als het ging 
om de positie en taak van de vrouw in de maatschappij. De nuance ontbrak in In haar waarde II. Gelet 
op de door de Schrift toegestane ruimte was het Haagse bestuur van mening dat de kiesverenigingen 
de vrijheid dienden te hebben zelf te beslissen. Het Haagse bestuur verzocht het hoofdbestuur op de 
algemene vergadering in 1991 mededeling te doen van zijn in 1983 tegenover de Haagse 
kiesvereniging ingenomen standpunt. Het hoofdbestuur liet de toelating van vrouwen als lid toen over 
aan het bestuur van de kiesvereniging.  

Een week eerder had de kiesvereniging Loenen aan de Vecht een brief gestuurd aan het 
hoofdbestuur. Haar ledenvergadering had eenparig besloten op de volgende algemene vergadering 
van 23 februari 1991 deze vraag in te dienen: 
 

Gaarne vernemen wij van het Hoofdbestuur welke oplossing het Bestuur van die 
Kiesvereniging waarvan vrouwen lid zijn, gevonden heeft om de in onze Partij gerezen onrust 
dienaangaande, uit de weg te ruimen. Indien er nu onverhoopt nog vrouwen lid zijn, welke 
stappen denkt het Hoofdbestuur dan voorts te ondernemen? 

 
Het hoofdbestuur reageerde op 31 oktober 1990 met de mededeling aan deze kiesvereniging dat het 
de vraag terugstuurde. Een overeenkomstige vraag was op de algemene vergadering van 1990 
gesteld door Genemuiden. Het hoofdbestuur had besloten op de partijdag van 1991 met een uitspraak 
te komen over het vrouwenlidmaatschap.  

De interne verdeeldheid van de partij werd treffend geïllustreerd naar aanleiding van een 
interview in het RD met Riet Grabijn-van Putten op 20 december 1990. Zij had in Den Haag op 
persoonlijke titel plaatsgenomen in de Emancipatie Advies Raad (EAR). Het RD plaatste op 4 januari 
1991 een ingezonden stuk van J. Mouthaan te Veenendaal. Hij vond haar opstelling provocerend. 
Door het artikel werden de tegenstellingen in de SGP aangescherpt. Het was jammer dat het RD in 
haar berichtgeving niet voorzichtiger was te werk gegaan. Op 17 januari 1991 plaatste het RD nog 
twee ingezonden stukken. Het ene was van J. Janse, oud-bestuurslid van de Haagse kiesvereniging. 
Hij lichtte de Haagse situatie toe en schreef: ’Laten we ons in deze tijd, waarin Gods inzettingen 
worden vertreden, toch verre houden van het elkaar bestrijden in middelmatige zaken.’ G.J. Wentink 
uit Genemuiden dacht daar anders over. Het DB had volgens hem informeel gesteld dat het 
lidmaatschap van de vrouw het einde van de SGP betekende. Als dat zo was, waarom had het dan in 
voorgaande jaren zo krampachtig gereageerd op verzoeken duidelijk stelling te nemen? Op de 
eerstkomende Algemene Vergadering had het hoofdbestuur de mogelijkheid zijn informele standpunt 
te formaliseren door een duidelijke afwijzing van het vrouwenlidmaatschap, zonder een slag om de 
arm te houden voor de toekomst: ‘Hopelijk neemt het die mogelijkheid te baat, opdat ons getuigenis 
niet verzwakt wordt door interne verdeeldheid.’  

De oppositie op de rechterflank was in 1990 intussen wél verzwakt. Drie bestuursleden van de 
Landelijke Stichting tot handhaving van de Staatkundig Gereformeerde Beginselen stapten dat jaar uit 
de partij vanwege het nieuwe beginselprogram. Het gevolg daarvan was de opheffing van deze 
stichting. Een viertal oud-bestuursleden, waaronder de drie die uit de SGP waren getreden, richtten 
vervolgens een nieuwe stichting op met een bijgesteld doel, in plaats van handhaving bevordering: de 
Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde Beginselen, dat wilde zeggen, 
de beginselen zoals omschreven in het beginselprogram van 1918.599 
 
 

1991: eindelijk een standpunt 
  

Haagse perikelen 
Op de hoofdbestuursvergadering van 18 januari 1991 vond een gesprek plaats met een delegatie van 
het bestuur van de Haagse kiesvereniging. De Haagse voorzitter gaf een toelichting op de brief van 29 
september 1990, waarin de kiesvereniging vroeg zelf te mogen beslissen over het 
vrouwenlidmaatschap. Zowel in februari 1989 als 1990 had een gesprek plaatsgevonden tussen een 
afvaardiging van het hoofdbestuur en het bestuur van de Haagse kiesvereniging. De pogingen van het 
Haagse bestuur vrouwelijke leden te weren waren mislukt. Het desbetreffende voorstel was door de 
ledenvergadering verworpen. De Haagse bestuursleden vroegen het hoofdbestuur aan te tonen dat 
vrouwen op bijbelse gronden konden worden geweerd. De partijvoorzitter antwoordde dat het 
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hoofdbestuur binnen afzienbare tijd met een verklaring hierover zou komen. De leden van het bestuur 
van de Haagse kiesvereniging ontvingen in februari 1991  een verslag van de bespreking van de 
delegatie met het hoofdbestuur. Daarin stond dat het hoofdbestuur had meegedeeld het door hem in 
1983 ingenomen standpunt als te ver gaand te betreuren. Nadat de Haagse afvaardiging de 
vergadering had verlaten, besprak het hoofdbestuur dat enkele Haagse vrouwelijke leden 
toegangskaarten hadden aangevraagd voor de aanstaande partijvergadering. Het hoofdbestuur 
besloot dat de voorzitter met deze dames zou gaan praten, de gevraagde kaarten werden niet 
verstrekt. In dezelfde vergadering benoemde het hoofdbestuur een commissie die een concept-
verklaring voor de partijvergadering en een concept-brief voor de kiesverenigingen moest opstellen 
over het vrouwenlidmaatschap. 

De Haagse vrouwen W. van Donge-van Bezooijen en H. Grabijn-van Putten hadden op 16 
januari 1991 kaarten aangevraagd voor de algemene vergadering van 23 februari 1991. Zij 
motiveerden hun verzoek: ‘Misschien zullen de tegenstanders van het vrouwenlidmaatschap der SGP 
wat minder fel reageren als we inderdaad aanwezig zijn.’ Het hoofdbestuur beantwoordde hun brief 
niet, maar op 31 januari 1991 vond wel een gesprek plaats tussen partijvoorzitter Slagboom en deze 
vrouwen. Hij wees hun verzoek af, en deed een beroep op hen hun aanvraag in te trekken. Zij gaven 
toe. Op 6 februari 1991 stuurde Grabijn een brief aan het hoofdbestuur, waarin zij erop wees dat 
afwijzing van vrouwelijke leden strijdig was met de Grondwet, vastgesteld op 15 maart 1980. Zij 
herhaalde wat zij en Van Donge aan de voorzitter hadden meegedeeld, dat zij niet zouden accepteren 
dat na zeven jaar hun lidmaatschapsrechten zou worden aangetast. Zij gingen ermee akkoord de 
komende partijvergadering niet te bezoeken, maar dat was het uiterste waartoe zij bereid waren. Op 
persoonlijke titel voegde zij eraan toe dat het hoofdbestuur de consequenties van het besluit vrouwen 
toe te laten als lid moest aanvaarden. Zij was bereid haar rechten als lid langs juridische weg te 
bevechten als andere mogelijkheden ontbraken: ‘Ik zal zeker niet de vernedering accepteren dat mijn 
SGP-lidmaatschap op welke manier dan ook wordt ingeperkt.’ Drie dagen later stuurde zij een brief, 
waarin zij alsnog om drie toegangskaarten vroeg. Het hoofdbestuur reageerde op 15 februari 
afwijzend op dit verzoek. 
 

De ‘augustus-brief’ 
De concept-tekst voor de verklaring van het hoofdbestuur was eind januari gereed. Daarin werd 
gesteld dat de activiteiten van de kiesvereniging niet los konden worden gezien van het regeerambt, 
en naar art. 10 van het beginselprogram niet behoorden tot de roeping van de vrouw. De kardinale zin 
was: ‘Daarom handhaaft de SGP het standpunt dat vrouwen geen lid van een kiesvereniging kunnen 
zijn.’ Daaraan werd toegevoegd dat het hoofdbestuur erop vertrouwde dat indien een kiesvereniging 
een andere lijn volgde, zij daarop zou terugkomen. Het bedoelde te zeggen dat het ervan uitging dat 
Den Haag haar vrouwelijke leden hun lidmaatschap zou ontnemen, zonder zich af te vragen of dit 
juridisch wel mogelijk was. Ten slotte verklaarde het hoofdbestuur dat als kiesverenigingen vrouwen 
bij hun bezinning wilden betrekken, dit niet als ‘onschriftuurlijk’ kon worden verworpen. Met andere 
woorden, het was niet in strijd met de Bijbel als vrouwen meedachten, maar zij mochten niet 
meepraten en meebeslissen. Het was volgens het hoofdbestuur van groot belang dat verder werd 
nagedacht over hoe vrouwen bij de kiesvereniging konden worden betrokken.  

Acht hoofdbestuursleden reageerden dat zij niet akkoord gingen met de verklaring. Enigen 
waren van mening dat het lidmaatschap van de kiesvereniging niet zo nauw mocht worden verbonden 
met het regeerambt als in het concept gebeurde. Het uitoefenen van het actieve kiesrecht was 
aanzienlijk sterker betrokken op het regeerambt. Het was dan ook onjuist te stellen dat het 
vrouwenlidmaatschap in strijd was met de statuten en het beginselprogram. Deze gaven aan dat de 
plaats van de vrouw een andere was dan die van de man. Dit kon beperkingen opleggen aan haar 
functioneren, het was beter dat men zich daarop zou bezinnen. Het leek hen goed als het 
hoofdbestuur eerst eens duidelijk met elkaar ging spreken. Zij wezen op de negatieve publiciteit die 
anderhalve week voor de verkiezingen zou ontstaan als het hoofdbestuur eind februari de verklaring 
zou afleggen. Een hoofdbestuurslid vond het niet consequent het stemmen bij verkiezingen aan de 
gewetens van de vrouwen over te laten en het kiezen op de kiesvereniging vrouwen niet toe te staan. 
Dat was dubbelhartig. Een vrouw moest dus volgens deze zienswijze lid van de kiesvereniging kunnen 
worden. Volgens een ander hoofdbestuurslid hield de verklaring een totale wijziging van het SGP-
standpunt in. Het hoofdbestuur had geen bevoegdheid in te grijpen in wat de verantwoordelijkheid van 
de kiesverenigingen was. Enkele leden hadden soortgelijke bezwaren. Twee van hen hadden vooral 
moeite met de verklaring dat het betrekken van vrouwen bij de bezinning niet onbijbels was. Het 
terrein van de politiek en daarmee van het regeerambt was aan de man voorbehouden. De plaats van 
de vrouw was ‘in alles’ in onderdanigheid aan de man (Ef. 5:22-24). Dat kwam erop neer dat de man 
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had te regeren en de vrouw zich had te schikken. Om uit de impasse te komen stelde een 
hoofdbestuurslid een alternatieve versie van het concept op, dat vriendelijker van toon was. 

Het was niet mogelijk nog voor de aanstaande partijvergadering bijeen te komen om de 
bezwaren te bespreken. Op de algemene vergadering kwam het hoofdbestuur dan ook niet met een 
standpunt. De voorzitter deelde mee: het hoofdbestuur had zich beraden op de betrokkenheid van 
vrouwen binnen de kiesvereniging. Het overleg was nog niet afgerond. Het hoofdbestuur was van plan 
voor de komende zomer een uitspraak te doen, en deze schriftelijk mee te delen aan de 
kiesverenigingen.600 Daartoe vergaderde het in april en mei. Op de vergadering van 19 april gaven vijf 
leden aan bezwaar te hebben tegen het concept. Zij konden niet inzien dat op grond van art. 10 van 
het beginselprogram vrouwen geen lid konden zijn. De overige acht deelden dit bezwaar niet. Het 
hoofdbestuur besloot de volgende keer een nieuw concept te bespreken. Op de vergadering van 21 
mei 1991 hadden de vijf hoofdbestuursleden nog hetzelfde bezwaar. Als compromis werd voorgesteld 
een nieuw punt aan de verklaring toe te voegen. Dit hield in dat de meerderheid bijbelse bezwaren 
had en de minderheid historische: ‘Tot de conclusie dat het lidmaatschap van een vrouw van een 
kiesvereniging moet worden afgewezen komt een meerderheid van het Hoofdbestuur [op grond van 
het voorgaande]; een minderheid op grond van het feit dat a. vanouds de historische lijn in onze partij 
gevolgd is dat alleen mannen lid kunnen zijn van een kiesvereniging; b. het volwaardig lidmaatschap 
van een kiesvereniging in principe de mogelijkheid in zich heeft van het passief kiesrecht.’ Daaraan 
werd toegevoegd: ‘Ondanks de verschillen in motivatie was het Hoofdbestuur tot dit standpunt 
gekomen, mede vanuit het verlangen de eenheid in de partij te bevorderen en polarisatie tegen te 
gaan.’ Het kwam erop neer dat de definitieve verklaring een vriendelijkere en genuanceerdere versie 
was van het oorspronkelijke concept. Eén lid sprak zich er tegen uit. 

De verklaring in de vorm van een brief van het hoofdbestuur, gedateerd augustus 1991, 
ondertekend door voorzitter ds. D. Slagboom en secretaris C.G. Boender, somde de taken en 
verantwoordelijkheden van de kiesvereniging op. Daaruit werd duidelijk dat het lidmaatschap van een 
kiesvereniging een belangrijk middel was voor het georganiseerd uitoefenen van invloed op de 
politiek. Het regeerambt behoorde niet tot de roeping van de vrouw, zoals werd gesteld in art. 10 van 
het beginselprogram. De partij had de activiteiten van de kiesvereniging nooit geheel los gezien van 
het regeerambt en daarom vanouds het standpunt ingenomen dat vrouwen geen lid van een 
kiesvereniging konden zijn. Het hoofdbestuur had op 21 mei 1991 na uitvoerig beraad geen redenen 
kunnen vaststellen om van dit standpunt af te wijken. De brief beargumenteerde dit met verwijzing 
naar nieuwtestamentische bijbelteksten. God leerde in de Bijbel dat Hij in de schepping aan de man 
en de vrouw een onderscheiden plaats had toegekend, waardoor haar het regeerambt, afgezien van 
buitengewone omstandigheden, niet toekwam. Dit werd in het bijzonder geleerd in de zendbrieven van 
de apostelen, zoals in 1 Timotheüs 2:11vv en 1 Korinthe 11:3vv, Efeze 5:22 en 24, Kolossensen 3:18, 
Titus 2:5, 1 Petrus 3:1, 1 Korinthe 14:34vv. In de laatstgenoemde plaats sprak Paulus weliswaar over 
het kerkelijk leven, maar de regel die hij daar stelde, leidde hij af van de scheppingsorde die gold voor 
de gehele samenleving.  

Het hoofdbestuur vertrouwde erop dat, indien een kiesvereniging een andere lijn volgde, deze 
daarop zou terugkomen. Het merkte op dat de kiesvereniging waarvan bekend was dat er vrouwen lid 
waren, daar mede toe was gekomen naar aanleiding van correspondentie met het hoofdbestuur in 
1983 en dat zij niet van een ‘onrechtmatige’ daad beticht kon worden. Het schreef dat vrouwen 
vanouds bij activiteiten van de partij betrokken waren geweest en het achtte dit van grote waarde. Het 
was de verantwoordelijkheid van de kiesverenigingen voortdurend naar gepaste en verantwoorde 
wegen te zoeken om het meeleven van een ieder, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, op de 
juiste wijze te bevorderen, in overeenstemming met de beginselen van de partij. Een van de middelen 
daartoe was het beleggen van openbare bijeenkomsten, maar daar werd binnen de partij verschillend 
over gedacht. Het hoofdbestuur riep daarom iedereen op daar verder over door te denken. 

Op de vergadering van de Haagse kiesvereniging van 20 september 1991 lichtte 
partijvoorzitter Slagboom het standpunt van het hoofdbestuur toe. De leden beraadden zich op 4 
november 1991 over een reactie. In haar brief van 22 november 1991 stelde de Haagse 
kiesvereniging dat het lidmaatschap van vrouwen een voldongen feit was.  
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1992: de worsteling voortgezet 
 

‘Een ladder in de zwarte kous’ 
De kiesvereniging Groningen stuurde op 3 januari 1992 een brief aan het hoofdbestuur. Zij had twee 
vrouwelijke leden. Voordat zij haar reglement ging wijzigen, wilde zij de betrokkenheid van mannen en 
vrouwen eerst duidelijk en principieel beargumenteerd zien. Groningen had zich niet laten overtuigen 
door de augustus-brief van het hoofdbestuur. 

Het Haagse lid Grabijn vroeg 6 januari 1992 bij het hoofdbestuur vier kaarten aan voor de 
algemene vergadering van 29 februari 1992. Op dit verzoek kwam geen formele reactie van het 
hoofdbestuur. Zij schakelde daarop een advocaat in. Deze stuurde op 15 januari 1992 een brief aan 
het hoofdbestuur met als strekking dat het onrechtmatig was Grabijn te verhinderen de algemene 
ledenvergadering bij te wonen. Hij dreigde met een kort geding. Het hoofdbestuur vergaderde op 24 
januari. De voorzitter had de brief voorgelegd aan twee juristen uit eigen kring. Zij zagen geen 
mogelijkheid de kaarten niet te verstrekken. Niettemin liepen in het hoofdbestuur de meningen sterk 
uiteen. Sommigen wensten eerst een gesprek, anderen voelden meer voor het direct aangaan van 
een kort geding, weer anderen wilden ‘node’, dus bepaald niet van harte, de kaarten doen toekomen. 
Uiteindelijk besloot het een brief te schrijven en de kaarten door de Haagse kiesvereniging te laten 
verstrekken. In zijn brief van 29 januari 1992 deed het op Grabijn een dringend appèl in het belang 
van de partij af te zien van het bezoeken van de partijvergadering. Het toelaten van vrouwen was in 
strijd met het beleid en haar aanwezigheid zou als provocerend worden ervaren. Het voegde eraan 
toe: 
 

Wij achten het overigens diep betreurenswaardig en in het licht van de Heilige Schrift (1 
Korinthe 6) geheel onjuist, dat wij binnen onze partij, die geheel vanuit de grondslag van de 
Heilige Schrift wil werken, elkaar dagen voor de aardse rechtbank. 

 
In hoofdstuk 6 van de eerste Brief aan de Korintiërs vermaande de apostel Paulus de christelijke 
gemeente te Korinthe als er onderlinge conflicten waren, elkaar niet voor de rechtbank te dagen, waar 
ongelovige rechters uitspraken deden. Het was beter om onrecht te lijden. Met andere woorden, ook al 
stond Grabijn in haar recht, zij behoorde het geschil niet met een kort geding uit te vechten. Het 
hoofdbestuur schreef het bestuur van de Haagse kiesvereniging Grabijn dringend af te raden de 
vergadering te bezoeken.  

In de pers verscheen het bericht dat het hoofdbestuur een vijftal vrouwen een toegangskaart 
had verstrekt om ‘heisa te voorkomen’. De secretaris van het partijbureau, D. Nieuwenhuis, bekende: 
‘Op basis van artikel 1 in de grondwet – die discriminatie verbiedt – hadden we als Hoofdbestuur geen 
schijn van kans om een kort geding te winnen. We hebben daarom maar toegegeven.’601 Het RD 
schreef op 22 februari 1992 dat het hoofdbestuur op de algemene vergadering de partijleden meer 
informatie zou geven. Daarbij rekende het partijbestuur erop dat de SGP-leden zich niet lieten 
verleiden tot onwaardige reacties. De aanwezigheid van vrouwen op de vergadering kreeg veel 
aandacht in de landelijke media en leverde de SGP aanzienlijke negatieve publiciteit op. De 
Volkskrant had die dag als kop: ‘”Meneer Grabijn” brengt revolutie in SGP.’ Trouw schreef achteraf: 
‘Dat was nog eens een doorbraak. De SGP heeft sinds haar oprichting in 1918 – het is de oudste 
partij van Nederland – Adams rib buiten de deur weten te houden.’602 Aan het begin van de 
vergadering legde partijvoorzitter Slagboom namens het hoofdbestuur een verklaring af. In de 
vergadering zou met geen woord worden ingegaan op de zaak van ‘het vrouwenlidmaatschap’. Er kon 
geen discussie over worden gevoerd en het hoofdbestuur zou zich in zijn eerstkomende vergadering 
over de kwestie buigen.  

In de rondvraag kreeg de voorzitter van twaalf kiesverenigingen vragen te behandelen die 
verband hielden met het lidmaatschap van vrouwen en die hij terzijde legde, maar waarbij hij toch een 
reactie gaf: ‘Wij blijven bij ons besluit geen discussie over deze zaak te willen voeren in deze 
bijeenkomst. Dus mogen we daar nu zelf ook niets over zeggen. Dat zou uitlokken betekenen van 
onwettige discussies tot groot bederf van onze goede vergadering.’ Slagboom wist zich niet helemaal 
te houden aan zijn eigen grenzen. Hij verklaarde dat het hoofdbestuur naar aanleiding van de gang 
van zaken verder wilde studeren op ‘de begrenzing van de betrokkenheid van de vrouw’ en voegde 
eraan toe dat er naar zijn mening verschil was tussen de positie van meisjes en vrouwen op de 
studieverenigingen (de jongerenorganisatie) en die van de vrouw op de kiesvereniging. Er was immers 
onderscheid tussen ‘studeren en worden onderwezen in de beginselen’ en ‘het werk van de 

                                                            
601 H. Heyt, ‘Storm in de SGP door een vrouw’. 
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kiesverenigingen’. Hij hoopte in ieder geval ‘het rechte licht te krijgen om binnen de beginselen van 
het Woord van God te blijven’. Politiek redacteur J.W. van Houdt  gaf in het ND als commentaar dat 
een hoofdbestuur er is om knopen door te hakken en niet om uit te blinken in besluiteloosheid.603 

Een van de SGP-parlementariërs wees er het hoofdbestuur in zijn brief van 28 maart 1992 op 
dat een tendens in de partij was het meerderheidsstandpunt in de augustusbrief (1991) te 
vereenzelvigen met het bijbelse standpunt. Dit was hem opgevallen bij een van de schriftelijke vragen 
die op de partijdag waren gesteld over voor te dragen kandidaten voor het hoofdbestuur. Terecht had 
de voorzitter de suggestie van de hand gewezen als zou het bij het verschil van visie op de positie van 
de vrouw binnen de partij gaan om het al of niet trouw zijn aan de beginselen van de SGP. Daarmee 
had hij aangegeven dat er binnen de partij legitieme ruimte was voor onderscheid in opvatting. De 
parlementariër vroeg zich af of deze ruimte ook niet de kiesverenigingen kon worden gelaten. Hij was 
er niet expliciet in, maar het was duidelijk dat hij dat wel vond.  

In het orgaan van de SGP-jongerenorganisatie verscheen een interview met Riet Grabijn-van 
Putten dat in de partij minstens gefronste wenkbrauwen opleverde. Het had als opschrift ‘Er hebben 
op één dag nog nooit zoveel mannen naar mij gekeken’.604 Zij had de mannenwereld van de SGP op 
zijn kop gezet. De ‘plaag van Den Haag’ noemde zij zichzelf. Een krant had haar aangeduid als ‘een 
ladder in de zwarte kous’. Zij betoogde dat jonge mensen bedankten voor de SGP juist met het oog op 
het vrouwenlidmaatschap. Een meisje uit haar kerk had gezegd: ‘Denk je dat ik op de SGP stem? Ben 
je gek, ik discrimineer mezelf niet.’ Het hoofdbestuur sprak in zijn vergadering van 4 mei 1992 
‘eenparig’ zijn veroordeling uit over dit artikel. 
 

De ‘november-brief’ 
Het hoofdbestuur realiseerde zich dat het er met de augustus-brief van 1991 nog niet was. Het 
benoemde daarom op 2 april 1992 uit zijn midden een commissie Lidmaatschap Vrouw. Zij moest vier 
mogelijkheden onderzoeken: 1. geen wijzigingen aanbrengen in de Statuten, 2. aan de eerste zin van 
lid a van artikel 5 van de Statuten toevoegen ‘en die instemmen met het Program van beginselen’, 3. 
in de Statuten opnemen dat vrouwen gastlid konden worden, 4. in  de Statuten een bepaling opnemen 
dat alleen mannen lid konden zijn. De commissie moest het hoofdbestuur rapporteren over de 
historische feiten en de juridische mogelijkheden en adviseren hoe gehandeld diende te worden met 
de kiesverenigingen die vrouwelijke leden hadden. Van de dertien aanwezige bestuurders waren vijf 
tegen de benoeming van een commissie, want zij wensten geen wijziging van de statuten. Het 
hoofdbestuur besloot dat aan derden beslist niet mocht worden meegedeeld wie deel uitmaakte van 
de commissie. Het besloot ten slotte een mededeling te sturen aan de kiesverenigingen dat een 
commissie was benoemd die in de zomer zou rapporteren. 

Na twee vergaderingen in mei en juni kwam de commissie niet tot een unanieme 
standpuntbepaling. Eén lid van de commissie had een minderheidsrapport opgesteld. De keuze ging 
volgens de meerderheid van de commissie tussen mogelijkheid 1 en 4.  Uit de reacties op de 
augustusbrief van 1991 bleek hoe gevoelig de materie was en hoe bepalend zij werd geacht voor de 
identiteit van de partij. Om een einde te maken aan de verwarring en de onzekerheid was het 
onvermijdelijk dat het standpunt van het hoofdbestuur in deze brief werd vertaald in een voorstel tot 
statutenwijziging in de geest van mogelijkheid 4. De partij kon zich dan uitspreken of zij het beleid van 
het hoofdbestuur al dan niet steunde. Artikel 5 lid a moest als volgt gaan luiden: 
 

Leden der partij zijn zij, die door de plaatselijke kiesvereniging in hun gemeente als lid zijn 
toegelaten. Door een plaatselijke kiesvereniging kunnen als lid worden toegelaten mannen 
van achttien jaar en ouder die instemmen met het Program van beginselen. 

 
Deze formulering hield in dat van de vier door het hoofdbestuur genoemde mogelijkheden zowel de 
tweede als de vierde werden gerealiseerd. De commissie adviseerde het hoofdbestuur zo spoedig 
mogelijk een huishoudelijke vergadering te beleggen voor dit voorstel tot statutenwijziging. De 
gedachten gingen uit naar de tweede helft van september 1992. 
 Volgens de commissie verzette de wet zich niet tegen een vorm van beperkt lidmaatschap 
voor vrouwen. Een deel van de kiesverenigingen zou er bezwaar tegen hebben, omdat zij het zouden 
zien als een compromis op weg naar een volledig lidmaatschap. Het was nog te vroeg te concluderen 
dat dit het geëigende middel was om tegemoet te komen aan de wens tot meer betrokkenheid bij de 
politiek. De commissie gaf aan dat de Grondwet en het VN-verdrag tegen vrouwendiscriminatie 

                                                            
603 P. Lucardie, I. Noomen en G. Voerman, ‘Kroniek 1992’, 45; De Banier, 19 maart 1992, jrg. 71, nr. 6; J.W. 
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konden worden gebruikt om de SGP te dwingen het lidmaatschap zonder enige reserve open te 
stellen voor vrouwen. Bij de behandeling in de Tweede Kamer op 3 juli 1991 had staatssecretaris Ter 
Veld meegedeeld dat de regering thans geen maatregelen overwoog politieke partijen te dwingen 
vrouwen toe te laten als lid. De commissie vreesde dat ‘onder de toelating Gods’ en ‘in Zijn 
ongenoegen’ de partij vroeg of laat een proces niet zou kunnen ontgaan. Op een bevindelijk 
gereformeerde wijze wilde zij daarmee zeggen dat als de SGP voor de rechtbank zou worden 
gedaagd, dit niet buiten Gods regering en oordeel omging. Waarop Gods ongenoegen betrekking kon 
hebben, werd niet duidelijk gemaakt. Een ander punt van aandacht was, dat voor zover de commissie 
bekend was, er drie kiesverenigingen met vrouwelijke leden waren: Den Haag, Groningen en 
Schoonhoven. Deze hadden na augustus 1991 hun beleid niet gewijzigd. De partij zou hen pas 
kunnen aanpakken na wijziging van artikel 5 van de statuten, zoals door de commissie voorgesteld. 
 Het commissielid met het minderheidsstandpunt formuleerde dat ‘het onfeilbaar Woord des 
Heeren’ – dus de Bijbel, die geen fouten maakte – volstrekt beslissende stem had. Eén vraag was 
belangrijk: was de aanwezigheid of betrokkenheid van de vrouw zonde voor God? Als dat zo was, 
moesten de vrouwelijke partijleden worden geroyeerd. Uit de Schrift kon dit echter niet worden 
bewezen, een verbod was daarom niet aanvaardbaar. Het commissielid pleitte voor het ongewijzigd 
laten van de statuten, want een vrouw kon al geen lid zijn in volle rechten. Volgens het 
beginselprogram kon zij nimmer verkiesbaar zijn, dat was voorbehouden aan de mannelijke leden. Er 
was dus al onderscheid. Moeite had hij ermee dat meisjes en vrouwen volwaardig lid konden zijn van 
de studieverenigingen, zelfs in besturen zitting konden nemen, maar dat voor hen een leeftijdsgrens 
gold. Vanaf 28 jaar konden vrouwen op geen enkele wijze meer meedoen binnen de partij, omdat zij 
vrouw waren. Indien de partij zou besluiten tot statutenwijziging maar de vrouwelijke leden ongemoeid 
zou laten, was van een principiële standpuntbepaling geen sprake. Dat was oneerlijk geschipper. Wat 
dit commissielid wel wilde, was niet helemaal duidelijk. De Bijbel verbood het vrouwenlidmaatschap 
niet, maar de logische conclusie ontbrak dat het enig juiste standpunt was dat de vrouw gewoon lid 
moest kunnen worden. 

Het hoofdbestuur besprak in zijn vergadering van 20 augustus 1992 de twee rapporten. Het 
was verdeeld. De als adviseur aanwezige Tweede Kamerfractievoorzitter Van der Vlies deelde mee 
dat de fractie het hoofdbestuur ernstig ontraadde over te gaan tot statutenwijziging. Het was bekend 
dat de meningen in de partij verdeeld waren. Als het een zaak van beginselen was dat alleen mannen 
lid konden zijn, dan moest dit in de statuten worden opgenomen. Werd deze bepaling de partij dan 
later ontnomen, dan betekende dat het einde van de partij. Naar de mening van de Tweede 
Kamerfractie was het echter geen zaak van beginsel. Het resultaat van het beraad was dat het 
hoofdbestuur de commissie Lidmaatschap Vrouw opnieuw de opdracht gaf een rapport op te stellen 
over de betrokkenheid van de vrouw, zoals toegezegd in de augustus-brief (1991) van het 
hoofdbestuur. Het besloot de in het vooruitzicht gestelde huishoudelijke vergadering te houden op 16 
januari 1993.  

Het lid van de commissie dat het minderheidsstandpunt had ingenomen, stelde op 21 
september 1992 een notitie op. Hij schetste vier mogelijkheden. De eerste was alles te laten zoals het 
was. Dit voorstel kreeg steun van een belangrijke minderheid in het hoofdbestuur. De tweede was aan 
de kiesverenigingen voor te stellen alleen die leden toe te laten die grondslag, statuten en 
beginselprogram onderschreven. Dit voorstel loste de problematiek niet op. De derde mogelijkheid 
was de vrouw het gastlidmaatschap te geven. Dit voorstel zou de een niet ver genoeg en de ander 
veel te ver gaan. De vierde mogelijkheid was de statuten te wijzigen zodat alleen mannen lid konden 
zijn. Dit voorstel werd gedragen door de meerderheid van het hoofdbestuur. Allerminst was duidelijk 
wat de juridische en politieke gevolgen waren. De schade kon erg groot zijn. Van een beginselpartij 
mocht verwacht en geëist worden dat alleen Gods Woord het voor het zeggen had. Als niet vanuit de 
Schrift kon worden aangetoond wat ver- en geboden was, maakte de partij zich ongeloofwaardig. De 
commissie stelde op 22 september een rapport op in haar vergadering, waarbij het lid dat een 
minderheidsstandpunt had ingenomen, niet aanwezig was. Zij legde vier mogelijkheden voor die alle 
inhielden: lidmaatschap vrouw uitgesloten, wat werd vastgelegd in artikel 5 van de statuten of artikel 
10 van het beginselprogram. Twee varianten boden een gastlidmaatschap voor vrouwen. 

Het hoofdbestuur vergaderde op 16 oktober 1992. De meningen over het commissierapport 
liepen uiteen. Een van de leden merkte op dat het niet de bedoeling was van de augustus-brief 
voorstellen te ontwikkelen die aan besluitvorming van de partij zouden worden onderworpen, maar om 
modellen te presenteren voor verbreding van de discussie in de partij. Na een uitgebreide 
gedachtenwisseling ging het gehele hoofdbestuur met deze visie akkoord. Het verzocht de commissie 
een brief op te stellen met een drietal mogelijkheden: 1. ‘alles blijft zoals het is’, 2. ‘lidmaatschap 
vrouwen uitgesloten’, 3. een model met de mogelijkheid van een gastlidmaatschap. Het hoofdbestuur 
besprak de concept-brief op 10 november 1992, na ruime discussie werd men het eens over de 
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definitieve tekst. De kiesverenigingen ontvingen de brief een week later. Hij was  bedoeld als een 
‘handreiking’ aan de kiesverenigingen voor de samenspreking op de huishoudelijke vergadering van 
16 januari 1993 met afgevaardigden van de kiesverenigingen. Na deze partijvergadering zou het 
hoofdbestuur zo spoedig mogelijk met een definitief voorstel komen en opnieuw een huishoudelijke 
vergadering beleggen. 
 

Een ‘zekere’ ontwikkeling 
Het hoofdbestuur schreef in de ‘november-brief’ dat de betrokkenheid van de vrouw reeds jarenlang 
vroeg om een definitieve standpuntbepaling. In de augustus-brief had het hoofdbestuur antwoord 
gegeven op de vraag of vrouwen lid konden worden van de partij. Dat kon niet, maar zo stelde het 
hoofdbestuur: 
 

Tegelijk echter werd erkend dat het tot de taak van de kiesverenigingen behoort om 
voortdurend te zoeken naar gepaste en verantwoorde wegen om het medeleven van een 
ieder, ook vrouwen dus, op de juiste wijze te bevorderen. Hoe vullen we deze ‘betrokkenheid’ 
in? Dat is feitelijk de vraag waarvoor wij ons nu gesteld zien. 

 
Voordat het hoofdbestuur nader op deze vraag inging, gaf het eerst een historisch overzicht, waarbij 
opnieuw alleen Den Haag werd genoemd als de kiesvereniging met vrouwelijke leden. De hele 
geschiedenis overziende, meende het dat een meer principiële doordenking beter was geweest toen 
in 1983 de eerste vrouw zich meldde. Het hoofdbestuur had in de achterliggende jaren te lang een 
aarzelende houding aangenomen. Dit was mede de oorzaak geweest van onrust en onbegrip in de 
partij. Het treffen van de juiste maatregelen was daardoor niet eenvoudiger geworden.  

Het hoofdbestuur wenste aan de hand van drie modellen de gevoelens van de 
kiesverenigingen te peilen: 
 
Model I: lidmaatschap vrouwen uitgesloten. Dit hield in dat art. 5, lid a diende te worden aangepast, in 
die zin dat kiesverenigingen alleen mannen konden toelaten als lid. Het voordeel van dit model was 
dat het volstrekte duidelijkheid verschafte. Van dit model zei het hoofdbestuur: 
 

Het bewandelen van deze weg om te komen tot het uitsluiten van vrouwen als lid, kan de 
meest verregaande consequenties hebben voor de partij. Ook wordt in dit model de 
betrokkenheid van de vrouw bij het partijgebeuren op geen enkele wijze geregeld. 

 
Model II: lidmaatschap vrouwen overlaten aan de kiesverenigingen. Als dit model de meerderheid zou 
krijgen, was het noodzakelijk aanvullende bepalingen op te stellen om de rechten van vrouwelijke 
leden te beperken, zoals de uitsluiting van het passief kiesrecht, bestuursfuncties en de afvaardiging 
naar bredere vergaderingen. Anders kon een ongewenste verscheidenheid in toelatingsbeleid tussen 
kiesverenigingen ontstaan, wat een blijvende bron van tweedracht kon zijn. Het hoofdbestuur voegde 
eraan toe: 
 

Beseft moet worden dat ‘niets doen’ in dezen niet meer mogelijk is. ‘Laten zoals het is’ 
betekent: het lidmaatschap van vrouwen mogelijk maken voor verenigingen die daartegen 
geen bezwaar hebben. 

 
Model III: lidmaatschap vrouwen uitgesloten, betrokkenheid niet. Bij dit model gaf het hoofdbestuur de 
uitgebreidste toelichting. Zonder dat het dit openlijk toegaf had dit model zijn voorkeur. Het 
hoofdbestuur schreef dat artikel 7 van het beginselprogram de specifieke van elkaar onderscheiden 
roeping en taak van man en vrouw benadrukte. De vrouw mocht haar vrouwelijke talenten dienstbaar 
doen zijn tot Gods eer en tot welzijn van het volk, waarbij het ging om: het gebed, het onderwijs aan 
de kinderen en het spreken in haar omgeving. Haar betrokkenheid bij de plaatselijke kiesvereniging 
werd dus niet uitgesloten. De nadere invulling ervan kon worden gegeven in artikel 10 van het 
beginselprogram. Daarin zou moeten worden aangegeven: 1. dat het voor vrouwen niet mogelijk was 
lid te worden en 2. dat het de kiesverenigingen vrij stond vrouwen toe te laten op haar vergaderingen. 

In de slotalinea erkende het hoofdbestuur dat over het vraagstuk verschillend werd gedacht in 
de partij en binnen het hoofdbestuur, maar: ‘Ondanks dat is er een eendrachtig verlangen de eenheid 
in de partij te bewaren.’ Die eensgezindheid was er vanwege het gemeenschappelijk doel, dat werd 
bedreigd: 
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Wij leven in een wereld die begeert zich te ontdoen van alles wat nog wijst op Gods Woord en 
Wet. De laatste sporen van het leven overeenkomstig dat Getuigenis moeten [worden] 
uitgewist. En als we er niet voor bewaard worden, werken wij er zelf aan mee. De Heere 
beware ons voor een ijveren als Jehu en voor een toegeven als Eli. 

 
Het hoofdbestuur wilde met deze passage erop wijzen dat ernstige gevaren de achterban bedreigden. 
In een samenleving die de Bijbel en het leven naar Gods bevelen verwierp, mocht de partij niet 
verdeeld zijn. In de laatste zin werd gewezen op twee personen uit het Oude Testament, de eerste 
had wel geijverd voor Gods zaak, maar had daarmee alleen zijn eigen belang op het oog gehad, en 
de tweede had slap toegegeven aan een goddeloze levenswijze van zijn zonen en was daarvoor door 
God gestraft. 

De brief bevatte enige inconsistenties. Hij sprak van ‘peilen’, van een ‘samenspreking’ en een 
‘discussie’, en in De Banier (december 1992, nr. 26, 5-6) schreef het hoofdbestuur dat de vergadering 
een ‘opiniërend’ karakter moest krijgen. Tegelijkertijd echter stond in de brief dat het mogelijk was dat 
een model de meerderheid kreeg, wat leek te duiden op een stemming. In dat geval kon het 
hoofdbestuur moeilijk om de uitslag heen. In het licht van de augustus-brief had het hoofdbestuur 
kunnen volstaan met het derde model. Het tweede model was ermee in strijd en het eerste was 
onvolledig. Waarom presenteerde het hoofdbestuur dan toch deze drie modellen? Omdat voor elk 
ervan iets viel te zeggen. De partijvergadering moest meer duidelijkheid verschaffen. 

Het dagblad Trouw vond het op 1 december 1992 opvallend wat in de voorstellen ontbrak, de 
keuze voor een onvoorwaardelijk ‘ja’. Partijvoorzitter Hovius gaf als reactie: ‘De gedachte aan een 
lidmaatschap in volle rechten [voor de vrouw] leeft in onze kring niet zodanig dat wij de vrijmoedigheid 
hadden haar te opperen.’ Vermoedelijk vreesde hij de reactie van de rechterzijde, zoals die van zijn 
hervormde collega ds. Tj. de Jong uit Staphorst, de voorman van de stichting van de bezwaarden. 
Deze broeder uitte in het opinieblad Koers van 23 december 1992 zijn bezorgdheid over de koers van 
de SGP, over haar ‘verbreding van de beginselen en de praktijk daarvan’. Daarbij doelde hij onder 
meer op de discussie over de positie van de vrouw: ‘Daar ben ik geenszins blij mee. Geenszins.’ De 
‘verbreding’ bleek ook daaruit dat  Van der Vlies, naar men zei, af en toe op de radio te beluisteren 
was. De Jong zat niet te wachten op een splitsing van de partij: ‘Pertinent niet. Maar ik hoop wel dat 
de SGP ter rechterkant blijft staan.’ Impliciet dreigde hij dus wel met een scheuring. 

De vroegere jeugdwerkadviseur van de SGP, Wim Dekker, zei in Trouw van 1 december 1992 
dat de partijleiding zich ‘inconsequent’ opstelde. Aan de ene kant wees zij vrouwen de deur, aan de 
andere kant juichte zij heimelijk de politieke acties toe die vrouwen uit SGP-kring ondernamen in 
organisaties als de Nederlandse Patiënten Vereniging of de anti-abortusbeweging. Partijleider Van der 
Vlies moest eens openlijker voor zijn opvattingen uitkomen, hij moest zijn stilzwijgen over de vrouwen 
in de partij doorbreken. Toevallig had die dat al gedaan. In juni 1992 had Van der Vlies in een gesprek 
met de partijleiders van GPV en RPF geredeneerd langs de lijnen van Schrift en historie, en daarmee 
in de traditie van Groen van Prinsterer. Man en vrouw verschilden biologisch en psychologisch. Dat 
had geleid tot een zekere taakverdeling:  
 

Maar je ziet steeds uitzonderingen en die werden ook aanvaard. (…) Je moet niet al te 
dogmatisch zijn in die dingen, denk ik. Er is ruimte om een eigen verantwoordelijkheid te 
beleven voor het aangezicht van God. 

 
Daarom wilde Van der Vlies niet spreken van een absoluut verbod van een bepaald beroep voor 
vrouwen. Waar de Bijbel sprak over de verhouding tussen man en vrouw binnen het huwelijk en 
binnen de kerk, trok hij dat door naar de samenleving. Maar hij erkende tegelijk dat daar veel 
vraagtekens bij geplaatst konden worden:  
 

We moeten recht doen aan de bijbelse gegevens. Je kunt vaststellen dat een man in 
gezagsrelaties aan het hoofd staat. De vrouw moet niet heersen over de man. Vanuit die 
opvatting kun je zeggen dat de vrouw niet past in het regeerambt, maar daar is discussie over. 
Ook de SGP moet die discussie voeren in het licht van de Heilige Schrift.  

 
Van der Vlies erkende dat discussie over de positie van de vrouw legitiem was, want de Bijbel was 
daarin niet zo duidelijk:  
 

Hebben wij de wijsheid om Gods bedoeling te kennen? We moeten héél behoedzaam zijn en 
elkaar niet verketteren.  
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Hij ging nog een stap verder. De discussie over het recht van de vrouw om als gekozene in de politiek 
mee te doen liet ‘een zekere ontwikkeling’ zien, zo meende hij. Van der Vlies deed daarom een 
beroep op zijn partijgenoten elkaar vast te houden: ‘Dit punt moet niet opgefokt worden tot een 
element van schisma.’ Om tot eenheid te komen wilde hij zich aansluiten bij de opvattingen zoals die 
er waren ten tijde van de Reformatie en de Nadere Reformatie. Dat hoefde overigens nog niet altijd 
uitkomst te geven, want er waren vragen die toen helemaal niet bestonden.605 
 
 

1993: een roerig jaar 
 
Een week voor de huishoudelijke vergadering van 16 januari 1993 verscheen een artikel in het aan de 
SGP gelieerde Reformatorisch Dagblad. Redacteur J.A. Coster poneerde een radicaal dilemma: 
‘Worden er bijbelse lijnen getrokken of moet een historische achterstand worden ingelopen?’ Het 
emancipatieproces holde het bijbelse grondpatroon uit van gelijkheid als mens en tegelijkertijd 
ongelijkheid in roeping. Deze uitholling diende men zich te realiseren voordat men zou besluiten de 
vrouw in de partij als gelijkwaardig aan de man te behandelen:  
 

Verandering van partijstandpunt zal uitgelegd worden als een overwinning voor de 
emancipatiebeweging. (…) Het is zeer de vraag of het door allen beleden verzet tegen de 
geest van de tijd en het emancipatiestreven als een dominante uiting daarvan gebaat is bij 
zo’n overwinning, zelfs al zou het gaan om een bijstellen van tijdgebonden structuren. 

 
Net als het hoofdbestuur meende Coster met een vijandige samenleving van doen te hebben. 

Enigszins verrassend verdedigde de schrijver model III, ‘lidmaatschap niet, betrokkenheid 
wel’. Maar daarbij ging het erom dat men niet – emancipatoir – het onderste uit de kan wilde hebben, 
en ook niet – uit conservatisme – alles bij het oude wilde houden. Dan was de uitkomst voor alle 
‘partijen’ acceptabel.606 Met andere woorden, Coster wenste ondanks zijn stevige taal een concessie 
aan het vrouwenemancipatieproces. Zijn doelstelling was kennelijk de neuzen in de partij één kant op 
te krijgen. 
 

Een verheugende uitslag 
Partijvoorzitter Hovius zei aan het begin van de huishoudelijke vergadering dat het hoofdbestuur 
ootmoedig had te belijden dat het in het verleden niet altijd even helder en duidelijk was geweest. Hij 
vroeg vergeving voor alles wat onrust had gebracht en onduidelijk was geweest. De bespreking ging 
over de plaats van ‘onze’ vrouwen, waarvan sommigen hadden laten weten dat ze zich beslist niet 
herkenden in het streven van andere vrouwen binnen de partij. Met de ‘andere vrouwen’ werden de 
vrouwen bedoeld die in Den Haag lid waren. De afgevaardigden mochten de partij liefhebben, zoals 
de predikant dat uitdrukte, als ‘een instrument Gods’ en zij mochten God bidden: ‘Uw werk, o HEERE, 
behoud dat in het leven in het midden der jaren’. God kon gebruik maken van de SGP en daarom 
mochten zij hem vragen of Hij de partij deed overleven. Hovius wilde zowel de Scylla als de Charybdis 
bij de besluitvorming vermijden, waartoe hij zich vertrouwd uitdrukte: ‘De Heere beware ons, enerzijds 
voor de vloedgolf van de secularisatie en het moderne emancipatiestreven, en anderzijds voor star 
conservatisme dat niet verbonden is aan de vreze des Heeren.’ Natuurlijk was elk verstandig mens het 
met zijn wens eens, maar wat was de consequentie? Suggereerde hij een voorkeur voor het 
compromisachtige model III? 
 Na het openingswoord las hij een verklaring van het hoofdbestuur voor. Bij nader onderzoek 
was pas onlangs gebleken, dat vanuit het hoofdbestuur de afhandeling van de correspondentie met 
mevrouw Van Donge en in de richting van de Haagse kiesvereniging niet correct was geweest. Als 
antwoord op haar verzoek in 1983 was geschreven: ‘Noch uit ons Program van Beginselen, noch uit 
de Statuten blijkt dat een vrouw geen lid mag zijn van de Staatkundig Gereformeerde Partij’. Evenwel 
had in de brief moeten staan dat zij zich had te wenden tot het bestuur van de Haagse vereniging. 
Hovius zei er niet bij dat dit overeenkwam met model II. Vervolgens deelde de voorzitter mee dat geen 
vertegenwoordigers van de pers waren toegelaten en dat het hoofdbestuur de aanwezigen verzocht 
de beraadslagingen als vertrouwelijk te behandelen. Een verklaring daarvoor gaf hij niet. De 
afgevaardigden van de kiesverenigingen kregen het woord. 
 Ede merkte op dat het hoofdbestuur in de augustus-brief van 1991 de uitspraak had gedaan 
dat vrouwen geen lid konden zijn van een kiesvereniging, daar werd met model II op teruggekomen. 

                                                            
605 W. van der Knaap, ‘Eensgezindheid en verdeeldheid over de vrouw’. 
606 J.A. Coster, ‘Lidmaatschap vrouwen dwingt SGP tot principiële discussie’. 
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Genemuiden vroeg of het hoofdbestuur in 1983 had gesproken over de mogelijkheid het 
vrouwenlidmaatschap uit te sluiten via artikel 5 van de statuten. Den Haag zag niet hoe een 
lidmaatschap beperkt kon worden. Bij haar waren de vrouwen ‘volwaardig lid’. Hoevelaken vroeg zich 
af waarom niet een model IV was betrokken bij de doordenking, dat model zou het 
vrouwenlidmaatschap gewoon mogelijk moeten maken. Elspeet vroeg hoe er gehandeld zou worden 
ten aanzien van de vrouwen die lid waren, als definitief gekozen zou worden voor model I of III. 
Schoonhoven vroeg aandacht voor de grondwettelijke aspecten: kon en mocht de SGP vrouwen wel 
weigeren als lid? Maartensdijk (Ut) deed een ordevoorstel: eerst praten over het lidmaatschap van de 
vrouw. Als de conclusie was dat daar ‘nee’ tegen gezegd moest worden, kon daarna invulling worden 
gegeven aan het begrip ‘betrokkenheid’. Vriezenveen ondersteunde dit ordevoorstel. St. Maartensdijk 
(Zld) verwees naar de augustusbrief en riep het hoofdbestuur op consequent te zijn en het standpunt 
vast te houden dat het vrouwenlidmaatschap ongewenst was. Lingewaal achtte het lidmaatschap voor 
vrouwen onbijbels. Nieuwegein stelde dat de SGP een beginselpartij was. Model II was een hellend 
vlak: ‘Laten we heel eenvoudig kiezen voor model I, dan zijn we over een half uur klaar.’ Hendrik-Ido-
Ambacht stelde de vraag: was, als de partij zich uitsprak over het vrouwenlidmaatschap, sprake van 
een bijbels beginsel? Zo ja, dan hoorde daar een bijbelse onderbouwing bij. Hien/Dodewaard vond dat 
de hele kwestie veel te lang liep. Door het hoofdbestuur was niet zelden of onvoldoende of niet naar 
waarheid geantwoord. Deze discussie hoefde niet. 
 In de beantwoording ontkende de voorzitter tegenover Ede dat het hoofdbestuur in de 
novemberbrief was teruggekomen op de brief van augustus 1991, want de novemberbrief bevatte 
geen voorstellen maar modellen. De vraag van Genemuiden moest ontkennend worden beantwoord. 
De doordenking was toentertijd onvoldoende geweest en de gevolgen waren niet onderkend. Den 
Haag had correct gehandeld in het verleden. Het antwoord aan Hoevelaken was dat model IV niet aan 
de orde kon zijn, omdat dit strijdig was met het beginselprogram. Terecht had Schoonhoven zijns 
inziens aandacht gevraagd voor de grondwettelijke aspecten. Maar groter nog moest de zorg zijn over 
datgene wat de partij van binnenuit bedreigde. Bedoelde de voorzitter te zeggen dat hij een scheuring 
vreesde? Zo expliciet was hij niet. Het ordevoorstel van Maartensdijk (Ut) nam het hoofdbestuur niet 
over. Eerst kregen de afgevaardigden de gelegenheid zich uit te spreken over de modellen. Het bleef 
de augustusbrief onderschrijven, maar zo simpel als St. Maartensdijk (Zld) het voorstelde, was het 
niet. Sommige zaken in die brief vroegen nog om een nadere invulling. De voorzitter reageerde op 
Lingewaal door te stellen dat men niet verder moest gaan dan de Bijbel. Zijns inziens bestond verschil 
tussen de plaats van de vrouw in de kerkelijke gemeente en de maatschappij. De teksten over het 
zwijgen van de vrouw hadden betrekking op de kerkelijke gemeente. Uit de woorden van de voorzitter 
kon men opmaken dat het lidmaatschap van de vrouw van de partij niet onbijbels was en dus kon 
worden toegestaan. Hij liet het in elk geval in het midden. In zijn antwoord aan Hendrik-Ido-Ambacht 
wees Hovius erop dat al vanaf de beginjaren van de partij verschil van inzicht bestond over onder 
meer het vrouwenkiesrecht. De vraag was wat Gods Woord zei, maar het antwoord gaf hij niet. Op 
Hien/Dodewaard reageerde hij met dat de kwestie juist met de kiesverenigingen moest worden 
besproken. 
 In de volgende ronde konden de kiesverenigingen zich uitspreken over de modellen. Ede 
vroeg of er een stemming kwam. De voorzitter antwoordde ontkennend: het was een peiling. Ameide 
was van mening dat het regeerambt voor vrouwen moest zijn uitgesloten. Maar was het lidmaatschap 
te rekenen onder het regeerambt? Maartensdijk (Ut) herhaalde haar ordevoorstel. Gouda had Gods 
Woord en de kanttekeningen van de Statenvertaling er nog eens op nageslagen. Hoe meer werd 
gelezen en hoe meer Schrift met Schrift werd vergeleken, dat wilde zeggen hoe meer bijbelteksten 
naast elkaar werden gelegd, hoe duidelijker het werd dat de geest die daaruit sprak een zo heel 
andere was dan die van de vrouwen die het lidmaatschap bevochten. Gods Woord sprak over de 
‘stilheid’ en ‘onderdanigheid’ van vrouwen als over een voortreffelijk versiersel. De afgevaardigde 
sprak bewogen: ‘Hoofdbestuur, u doet de meerderheid van onze vrouwen onrecht als u gelegenheid 
geeft dat versiersel af te leggen! Er is maar één model goed en dat is model I.’ Overigens erkende hij 
dat een minderheid in Gouda wel voorstander was van een bepaalde vorm van lidmaatschap voor 
vrouwen.  

Ouddorp/Stellendam was tegen vrouwelijke leden maar wilde wel de betrokkenheid geregeld 
zien, want ook in Gods Woord las zij van betrokkenheid van vrouwen bij mannen-aangelegenheden. 
Dat was bijvoorbeeld in Psalm 68: ‘De buit van ‘t overwonnen land / Viel zelfs de vrouwen in de hand / 
Schoon (= hoewel, HP) niet mee uitgetogen’. De afgevaardigde citeerde echter niet uit de Bijbel, maar 
enkele versregels uit de berijming van 1773, de versie om te zingen, namelijk van vers 6. In de Bijbel 
stond in dit ‘danklied na overwinning’ slechts: ‘en zij die te huis bleef, deelde den roof uit’ (68:13b). 
Indien men de nadruk had gelegd op het ‘thuis blijven’ dan had men een heel andere interpretatie 
gekregen, namelijk geen vrouwen betrekken bij de kiesvereniging. De Rotterdamse kiesvereniging 
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Banier VII wees op David, de koning van Israël, van wie in Psalm 15 stond: heeft hij gezworen tot zijn 
schade, evenwel verandert hij niet (15:4b, HP). Zij herinnerde ook aan de bijbelse geschiedenis van 
Jozua die het verbond dat hij had gesloten met de Gibeonieten, die hem hadden misleid, niet 
ongedaan mocht maken (Jozua 9, HP). De kiesvereniging wilde daarmee zeggen dat het 
hoofdbestuur niet mocht terugkomen op zijn eerder ingenomen standpunt om kiesverenigingen vrij te 
laten in het toestaan dat vrouwen lid werden. Haar conclusie was dus: model I kon niet meer, model III 
was via een andere weg gelijk aan model I, model II bleef over als de enige mogelijkheid.  

Nunspeet stelde dat In haar waarde II de mogelijkheid van vrouwelijke leden niet uitsloot. Het 
was niet goed als vrouwen wel mochten stemmen maar geen enkele inbreng hadden. Voor deze 
kiesvereniging was het geen principiële maar een middelmatige zaak. Maasdam conformeerde zich 
geheel in de lijn van de augustusbrief aan model I. Vlissingen zag duidelijk verschil tussen kerk en 
maatschappij. Veel van ‘onze’ vrouwen waren bestuurlijk actief op het kerkelijk erf, waaronder 
gehandicaptenzorg, dovenzorg, secties die kerkelijke deputaatschappen ondersteunden. Men moest 
zich niet laten leiden door tradities. Moerkapelle daarentegen zag in de discussie een steeds verder 
afglijden. Elspeet vond model II en model III halfslachtig, zij had liever een concreet voorstel van het 
hoofdbestuur gezien. Uiteraard wilde Den Haag vrouwen als volwaardig lid toelaten: model IV. De 
Rotterdamse kiesvereniging Banier IV ondersteunde het ordevoorstel van Maartensdijk (Ut), want bij 
model II kwamen de vrouwen door de voordeur de partij binnen en bij model III door de achterdeur. 
Model I was duidelijk en principieel, men moest niet op de vlucht slaan voor dreigementen. Lopik was 
van mening dat een gesloten achterban gehoor zou vinden bij de overheid: ‘Laten we de rijen sluiten 
rond Model I.’ Scheveningen maakte melding van interne verdeeldheid. Een deel vond model I 
principieel onverteerbaar wegens het ontbreken van relevante bijbelse gegevens. Maartensdijk (Ut) 
merkte op dat de partij bijeen was omdat men leefde in een geseculariseerd Nederland. Dat ging de 
partij niet voorbij. Zij had de geschiedenis van ARP en CHU als voorbeeld. Met andere woorden, de 
partij moest het standpunt van Kersten handhaven en kiezen voor model I. 
 Na de middagpauze verklaarde de voorzitter dat het oordeel van het hoofdbestuur vast lag in 
de augustusbrief. Lidmaatschap in volle rechten achtte het absoluut onmogelijk en het was niet 
verstandig de vergadering een definitieve uitspraak te laten doen. Op de tweede huishoudelijke 
vergadering zou wel besluitvorming plaatsvinden aan de hand van concrete voorstellen. Daarbij zou 
het hoofdbestuur proberen duidelijk te maken wat lidmaatschap was en wat betrokkenheid was.  

In een korte ronde kwamen nog enkele afgevaardigden aan het woord. Driebergen was van 
mening dat Gods Woord en de grondbeginselen van de partij geen ruimte lieten voor een ander 
standpunt dan omschreven in model I. Oost-Souburg sloot zich aan bij Vlissingen. Het niet toelaten 
van vrouwen als lid was onjuist. Waarom wel op kerkelijk terrein en niet in de politiek? Er school veel 
talent onder de vrouwen die gebruikt moest worden. Bij de SGP-jongerenorganisatie waren ongeveer 
6000 meisjes lid. Hoe moest dat in de toekomst? Uddel betreurde het dat de naam van ds. Kersten 
nog niet was genoemd. Die had reeds in 1919 erop gewezen dat het woord van Paulus ‘dat de vrouw 
in de gemeente zwijge’ een regel was voor het gehele leven. Utrecht zag wel wat in een constructie 
met gewone en buitengewone leden. Korendijk sloot zich aan bij de kiesverenigingen die hadden 
gewezen op de vrouwelijke leden van de jongerenorganisatie: wat moest er met hen gebeuren als zij 
27 jaar werden en niet langer lid konden blijven? De voorzitter ging in op de vraag wat het 
hoofdbestuur had bedoeld met ‘verregaande consequenties’, als het ging om model I. De partij was 
niet alleen geroepen beslissingen te toetsen aan Gods Woord maar ook juridisch, en daarom paste 
grote voorzichtigheid. Voordat hij deze ronde afsloot, gaf hij nog eenmaal afgevaardigden het woord. 
Scherpenzeel riep op tot terugkeer: ‘Als we bij het oude gebleven waren, bij wat onze vaders ons 
geleerd hebben, dan was het allemaal zover niet gekomen.’ Haarlemmermeer merkte nog op dat zij in 
de novemberbrief een voorkeur van het hoofdbestuur meende te bespeuren voor model III. De 
voorzitter bekende geen kleur: gepoogd was de drie modellen zo objectief mogelijk weer te geven. De 
uitslag van de peiling was: 160 stemmen voor model I (65 procent), 19 stemmen voor model II (acht 
procent), 65 stemmen voor model III (26 procent), 3 onthoudingen (één procent). Vriezenveen zei 
verheugd te zijn over de uitslag. 
 

Rebellie in de partij 
Met de uitslag gaf 91 procent van de kiesverenigingen te kennen dat zij de vrouw niet wilde als lid van 
de partij. Het Haagse lid Grabijn zei op 18 januari voor de NCRV-radio dat de uitslag nog veel slechter 
was dan zij had gevreesd, maar hij was volgens haar niet in overeenstemming met wat leefde in de 
achterban. Zij noemde de uitkomst ook regelrecht in strijd met artikel 1 van de Grondwet, waarin 
discriminatie werd verboden (RD, 18 januari 1993). Daarop aansluitend publiceerde NRC Handelsblad 
een artikel met de kop: ‘Verbod vrouwenlidmaatschap onwettig’ (9 februari 1993). Dit was aan de 
vooravond van de Kamerdebatten over de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Mevrouw L.S. 
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Groenman (D66) ging in gesprek met Grabijn en bracht de uiterste consequentie naar voren van het 
SGP-standpunt. Het was een fundamenteel mensenrecht dat iedereen kon deelnemen aan het 
politieke leven. Als in de statuten van de SGP kwam te staan dat vrouwen geen lid mochten worden, 
dan kon men met het VN-verdrag tegen vrouwendiscriminatie in de hand zeggen: ‘Regering, je hebt 
ervoor te zorgen dat in Nederland aan dat verdrag voldaan wordt.’ Dan zou de regering de SGP 
helaas moeten ontbinden. 

Die zorg had het hoofdbestuurslid L.M.P Scholten, een opinieleider in de GGiN, niet. Hij 
merkte in De Wachter Sions van januari 1993 met blijdschap op wat er 16 januari in Putten was 
gebeurd: 
 

Met zeer grote eenparigheid hebben de kiesverenigingen van de SGP, in huishoudelijke 
vergadering bijeen, het zg. vrouwenlidmaatschap afgewezen. De geest waarin dat gebeurde, 
was verkwikkend. Niet met grote woorden (…), maar wel met vastberadenheid en een groot 
gevoel van onderlinge verbondenheid kozen de (…) afgevaardigden voor het bewaren van de 
bestaande praktijk, in de overtuiging dat deze gegrond is op Gods Woord en ook is 
voorgestaan door godzalige voormannen, boven wie wij ons niet moeten proberen te 
verheffen als degenen die het beter zouden weten. 

 
In zijn enthousiasme over de uitslag spiegelde hij de eensgezindheid groter voor dan zij was, maar hij 
was dan ook een overtuigd tegenstander van het lidmaatschap van de vrouw. Al eerder had hij zich 
erover uitgelaten in De Wachter Sions (jrg. 39, nr. 49, 13 augustus 1992, 389). Hij keurde het goed dat 
vrouwen meeleefden met een politieke partij, maar de activiteiten ervan hadden ‘ten nauwste te 
maken met het regeerambt van de overheid’. Het lidmaatschap van een kiesvereniging was een 
belangrijk middel tot het georganiseerd uitoefenen van invloed op de politiek. De vrouw kon er daarom 
geen lid van zijn. Hij wist zich gesteund door ds. A.D. Muilwijk die in het Kerkblad (april 1993, 58) van 
de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland schreef: ‘(…) blijf van het vrouwenlidmaatschap af 
en maak van het vrouwenkiesrecht geen gebruik.’ Deze predikant keurde dus ook het stemmen door 
vrouwen nog af. De reden daarvoor was dat God de SGP alleen maar sterk kon maken, als zij 
handelde en wandelde overeenkomstig Zijn Woord. Daarom moest de partij de oude palen niet 
terugzetten, die de godvrezende voorvaderen op grond van Gods Woord hadden geslagen. Met 
andere woorden, de partij moest haar oude bijbelse standpunt handhaven en geen concessies doen. 

SGP-woordvoerder D. Nieuwenhuis, hoofd van het SGP-partijbureau, was onverstoorbaar in 
Trouw (23 januari 1993): ‘Gods Woord geeft ons een richtlijn voor de taak en de plaats van de vrouw 
in deze maatschappij, die richtlijn geeft aan dat er geen plaats is voor vrouwen in de politiek.’ Hij 
onderkende dat de Bijbel geen handboek voor praktische politiek was, zodat het ‘opnieuw een hele 
doordenking’ was geweest. In De Banier (28 januari 1993) constateerde het hoofdbestuur: ‘Het 
resultaat van deze peiling is dat een overgrote meerderheid (…) een ontkennend antwoord geeft op 
de (…) vraag: kunnen vrouwen lid worden van onze kiesverenigingen en daarmee van de Staatkundig 
Gereformeerde Partij. Dat daarnaast door veel afgevaardigden een zekere mate van betrokkenheid 
positief werd aangeduid, zal in de verdere uitwerking niet onbesproken kunnen blijven.’ In de 
vergadering van 30 januari 1993 besloot het een commissie te benoemen voor ‘de afhandeling’ van 
de peiling van 16 januari. Het was unaniem van mening dat zo snel mogelijk duidelijkheid moest 
worden verschaft. Een van de partijbestuurders stelde dat de opdracht aan de commissie niet anders 
kon zijn dan het uitwerken van een voorstel dat lag in de lijn van model I. Daar bracht een ander 
tegenin dat het om een peiling ging. Het hoofdbestuur besloot dat op 25 september de huishoudelijke 
vergadering zou worden gehouden voor een besluit van de partij over het nog te ontwikkelen voorstel. 
Tijdens de algemene vergadering van 27 februari 1993 deed partijleider Van der Vlies in zijn rede ‘In ’t 
midden der gevaren’ een dringend beroep op de partij de eenheid te bewaren. Hij noemde de kwestie 
van het vrouwenlidmaatschap niet.607  
 Zijn oproep was tevergeefs. Op de linkerflank in de partij ging men rebelleren. Naar aanleiding 
van de uitkomst van de huishoudelijke vergadering van januari stelde de werkgroep Bouwen een 
‘open brief’ op. Deze werkgroep was op 17 december 1992 door ongeruste voorstanders van het 
vrouwenlidmaatschap op een vergadering in Schoonhoven in het leven geroepen. Doel van de 
werkgroep was het beïnvloeden van de discussie over de ‘modellen’ van het hoofdbestuur, zodat de 
mogelijkheid open bleef dat vrouwen als lid werden toegelaten. In de open brief die zij richtte aan het 
hoofdbestuur, sprak zij haar ‘grote bezorgdheid’ uit. Daar had zij diverse redenen voor. Het 
hoofdbestuur had reeds tien jaar geleden kiesverenigingen toegestaan vrouwen als lid in te schrijven. 
Een aanpassing van de statuten die dit onmogelijk maakte, zou velen van de partij vervreemden, te 

                                                            
607 De Banier, 25 maart 1993. 
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meer omdat er grote verdeeldheid in de partij was over de bijbelse onderbouwing ervan. De 
aantrekkingskracht van de partij zou aanzienlijke schade lijden als de partij het vrouwenlidmaatschap 
zou verbieden. De keuze voor model I stond haaks op het succesvolle beleid van de 
jongerenorganisatie de betrokkenheid van meisjes bij het geheel van de SGP te vergroten. Uitsluiting 
van vrouwen van het partijlidmaatschap zou tot juridische sancties tegen de partij kunnen leiden als 
gevolg van ontwikkelingen op het gebied van de anti-discriminatiewetgeving. De werkgroep verzocht 
het hoofdbestuur daarom dringend te bevorderen dat een ieder, zonder onderscheid, lid kon zijn van 
de partij.  

Zij bood de brief op 5 maart 1993 aan het hoofdbestuur aan, verstuurde hem de volgende dag 
naar de kiesverenigingen, lichtte op 8 maart de persbureaus in, en publiceerde hem in de vorm van 
een advertentie in het RD van 13 maart 1993.608 De open brief werd openbaar gemaakt met adhesie 
van vijftig SGP’ers, waaronder acht predikanten behorend tot de Nederlandse Hervormde Kerk of de 
Christelijke Gereformeerde Kerken en vijf van de Gereformeerde Gemeenten, een oud-lid van het 
hoofdbestuur, een oud-lid van de Tweede Kamerfractie en negen (oud-) burgemeesters. Twee dagen 
na publicatie van de open brief gaven de werkgroepvoorzitter G.P.P. Hogendoorn en het werkgroeplid 
de Barneveldse burgemeester A.C.Ph. Hardonk voor de EO-radio een toelichting. Hogendoorn 
betwijfelde of de huishoudelijke vergadering van januari de partij in al haar gelederen wel voldoende 
had gerepresenteerd. Volgens hem was duidelijk actie gevoerd door een flank binnen de SGP die 
door de stichting van de bezwaarden werd gestimuleerd. Hardonk vond dat op de lange termijn SGP-
vrouwen de partij ook in gemeenteraden, Provinciale Staten en de Staten-Generaal moesten kunnen 
vertegenwoordigen. Volgens hem waren er geen aan de Heilige Schrift te ontlenen argumenten om de 
vrouw de voet dwars te zetten. Het RD berichtte dit op 15 maart 1993.  

De hoofdredactie van het RD gaf een reactie op de open brief in haar ‘Commentaar’ van 15 
maart:  
 

Wat is (…) het motief van de briefschrijvers en van degenen die adhesie betuigden? Is het de 
gehoorzaamheid aan het Woord van God die hen drijft? (…) Of zijn zij ten diepste aangeraakt 
door de geest van emancipatie en gelijkberechtiging die sedert de Franse Revolutie de wereld 
teistert? (…) En is men niet bezig met een aantal klinkende namen de in Putten (waar de 
huishoudelijke vergadering werd gehouden, HP) vertegenwoordigde eenvoudige SGP’er, die 
zich daar duidelijk heeft uitgesproken, monddood te maken? (…) De Open brief spreekt ook 
over ‘een middelmatige zaak’. Maar ga je, als je dat meent, zó te werk? Wij laten hier de vraag 
in het midden wie ten aanzien van het lidmaatschap gelijk heeft. Dat moet de SGP zelf maar 
uitzoeken. (…) Wél vragen wij ons af, of het wijs is dat predikanten hun naam gegeven 
hebben ter ondertekening van de Open brief. (…) Een vraag is ook, waarom men via deze 
Open brief de discussie in de partij doorbreekt. Of denkt men hiermee de goede 
gedachtenwisseling te bevorderen? Het is te vrezen dat er op deze manier slechts sprake zal 
zijn van verharding van standpunten. 

 
Het commentaar was een aaneenschakeling van verwijten en verdachtmakingen. Deze verbolgen 
reactie van de krant was een aanwijzing hoe gevoelig de kwestie lag in de partij. 

Twaalf van de predikanten die de open brief hadden onderschreven, lieten de aan hen 
gerichte beschuldiging niet over hun kant gaan. Zij schreven zich ‘diep gegriefd [te] voelen’. De 
hoofdredactie koos in weerwil van wat zij beweerde partij in het conflict binnen de SGP. Het was ‘een 
kwalijke insinuatie’ de ondertekenaars ervan te verdenken ‘ten diepste te zijn aangeraakt door de 
geest van emancipatie en gelijkberechtiging’. Vooral namen zij de vraag hoog op of het wijs was 
geweest dat predikanten hun naam hadden gegeven ter ondertekening van de brief: ‘De SGP is 75 
jaar geleden door predikanten opgericht en in het Hoofdbestuur was de predikantenstand altijd zwaar 
vertegenwoordigd. Bij verkiezingscampagnes mogen predikanten hun naam geven voor paginagrote 
advertenties in de dagbladen – hoe meer hoe liever! – en [nu] zouden ze ineens moeten zwijgen.’  

Hogendoorn blikte op 19 juni 1993 terug in het Nederlands Dagblad (ND): ‘Het feit dat voor 
model I werd gekozen in Putten, de meest radicale oplossing, was voor ons het signaal: nu gaat het 
totaal de verkeerde kant op.’ De werkgroep wilde de geleidelijke ontwikkeling die er al was, niet 
teruggedraaid zien. Hij zei dat er behalve de 52 publieke ondertekenaars nog zo’n tien prominente 
SGP’ers waren, die de brief ondersteunden, waaronder zittende parlementsleden en enkele oud-
hoofdbestuursleden. Het hoofdbestuur was daar wel van geschrokken. Op de open brief waren ruim 
vijfhonderd schriftelijke reacties gekomen. Over het RD zei hij: ‘Die krant kent interne censuur. De 
hoofdredactie wil dit soort dingen niet. Ze zeggen wel dat ze geen SGP-krant zijn. In feite zijn ze dat 

                                                            
608 R. Grabijn – van Putten, Ik wil het gewoon vertellen, 111. 



185 
 

wel. Ze zwijgen ons dood. Sterker nog: in een commentaar schreven ze ons weg.’ De tweede 
advertentie van de werkgroep, een bedankadvertentie voor de reacties op de open brief, was 
aanvankelijk door het RD geweigerd.  

Een tweede initiatief om de besluitvorming op de komende huishoudelijke vergadering te 
beïnvloeden was dat op 25 mei 1993 een informeel samengestelde werkgroep van SGP’ers de 
bezinningsnota Principieel samen verder publiceerde. De werkgroep gaf als verklaring dat het 
hoofdbestuur van de SGP de leden had gevraagd mee te denken over de betrokkenheid van de vrouw 
bij de politiek: ‘Als beginselpartij kan de SGP het zich niet permitteren in deze kwestie geen Bijbels 
verantwoord standpunt te formuleren.’ Man en vrouw waren gelijkwaardig op grond van Genesis 1:27. 
De vrouw was in haar ‘hulpe’ zijn op de haar eigen wijze beeld van God. Man en vrouw stonden op 
gelijke hoogte. Genesis 3:16 was geen nieuwe wet maar de voorzegging hoe het zou gaan. De 
betekenis van Efeze 5:22 was dat de vrouw zich vrijwillig schikte in de haar gegeven plaats in Gods 
orde. Onderdanigheid hield in dat zij zich niet boven de man verhief.  

In tegenstelling tot de feministische opvatting was de werkgroep van mening dat het ‘hoofd-
zijn’ behoorde te zijn voorbehouden aan de man. Voor het politieke leven impliceerde dit dat enerzijds 
de man naar bijbelse traditie in openbare vergaderingen en ambten de ‘hoofd’-rol vervulde, maar dat 
anderzijds de vrouw daarin niet noodzakelijkerwijs ontbrak. Het deelnemen aan een politieke partij 
door vrouwen was niet af te wijzen. Een volledige gelijkstelling van man en vrouw viel vanuit de Bijbel 
evenmin te verdedigen. Een ‘simpel’ antwoord op de vraag naar het lidmaatschap van de vrouw van 
een politieke partij was niet te geven. Gods Woord leerde dat man en vrouw samen de opdracht 
hadden gekregen tot ouderschap en beheer van de geschapen werkelijkheid. De inrichting van de 
samenleving werd vooral bepaald door de historische ontwikkeling en culturele factoren. Voor een 
vrouw kon het lidmaatschap van een politieke partij middel zijn haar maatschappelijke taken te 
vervullen. Bestuursfuncties stonden voor de vrouw open, maar de man behoorde, als primus inter 
pares, het eerste aanspreekpunt, de eindverantwoordelijke te zijn.609 
 

De partijleiding aan zet 
Partijleider Van der Vlies zag een tikje aangeslagen, een beetje moedeloos, op de ochtend dat de 
open brief was gepubliceerd. Dat schreef het opinieblad Koers (2 april 1993, 8-12), dat hem toevallig 
op die dag had geïnterviewd. In de samenleving en de politiek nam hij waar dat men minder geneigd 
was vanuit beginselen te redeneren dan in het verleden. Men was pragmatischer geworden. In de 
grotere kerken waren de bijbelse normen en waarden ‘enorm’ vervaagd. Die ontwikkelingen gingen de 
SGP niet voorbij. De RPF adverteerde de laatste tijd prominent voor actieve deelname van vrouwen. 
Van der Vlies profileerde de SGP ten opzichte van de RPF: ‘Wij willen daarentegen de bijbelse 
gegevens over de vrouw ook doordenken ten aanzien van de politiek. Dat is een eigen lijn van de 
SGP, tegen de tijdgeest in.’ Hij verdedigde zich over zijn rol in de partij: ‘Ik ben niet kleurloos, maar ik 
uit me niet in het openbaar over de positie van de vrouw. (…) Ik woon wel de vergaderingen van het 
Hoofdbestuur bij, en daar houd ik mijn mond bepaald niet dicht.’ Het hoofdbestuur reageerde op de 
open brief met een oproep in De Banier (25 maart 1993). Het riep de partij ‘in alle ernst en met klem’ 
op af te zien van alles wat tot (verdere) polarisatie zou kunnen leiden. Dat zou een verantwoorde 
besluitvorming alleen maar bemoeilijken.  

De commissie die het hoofdbestuur op 30 januari 1993 had benoemd, de commissie 
Uitwerking Peiling Putten, was inmiddels aan de slag gegaan om in de geest van de uitslag een 
voorstel voor te bereiden. Deze commissie was in feite een voortzetting van de commissie die in 1992 
voorstellen had ontwikkeld, de commissie Lidmaatschap Vrouwen. Zij kwam in maart tot de conclusie 
dat het lidmaatschap geregeld diende te worden in de statuten, art. 5, lid a. Het lidmaatschap moest 
beperkt worden tot mannen. De betrokkenheid van vrouwen vereiste nadere doordenking, de 
commissie dacht aan het bijwonen van samenkomsten met een bezinnend of informatief karakter. De 
vraag hoe moest worden gehandeld met vrouwen die reeds lid waren, kon de commissie niet 
afdoende beantwoorden. Er waren waarschijnlijk geen mogelijkheden daar juridisch iets aan te doen. 
Eén commissielid die niet aanwezig had kunnen zijn en die in het verleden het minderheidsstandpunt 
had ingenomen, schreef teleurgesteld te zijn dat een bijbelse onderbouwing ontbrak. De handelwijze 
tegenover de vrouwelijke leden was zeer ongelukkig. Indien men wist dat op grond van Gods Woord 
het vrouwenlidmaatschap niet kon, dan was gedogen onmogelijk. Dan zag de partij kwaad door de 
vingers. 
 Het hoofdbestuur beraadslaagde op 16 april 1993 over het voorstel van de commissie. Ter 
inleiding wees de voorzitter erop dat het een zeer moeilijke zaak betrof, die de partij in onrust had 

                                                            
609 Principieel samen verder. Bezinningsnota aangeboden aan de Staatkundig Gereformeerde Partij, i, 15, 16, 
18. 
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gebracht. De commissie had een statutenwijziging voorgesteld, maar het was niet denkbeeldig dat dit 
voorstel niet de vereiste tweederde meerderheid haalde. Wat dan? De partij was bovendien breder 
dan ‘Putten’, dat wilde zeggen, breder in opvatting dan de afgevaardigden op de huishoudelijke 
vergadering van januari. Tijdens de bespreking liepen de opinies uiteen. Een van de aanwezigen 
wees nadrukkelijk op de juridische kant. Mr. L.J. Molenaar, werkzaam bij de Raad van State, had in In 
het Spoor geschreven dat het niet de vraag was of maar wanneer de SGP deze zaak voor de rechter 
verloor. Een hoofdbestuurslid was van mening dat de voorgestelde statutenwijziging in de lijn van de 
uitkomst van de peiling in Putten een verharding in standpunt betekende. Een ander merkte op dat art. 
10 van het beginselprogram passief vrouwenkiesrecht uitsloot, dat was voor hem voldoende.  

Verscheidene bestuursleden gaven aan dat de voorgestelde statutenwijziging niets oploste. 
Het hoofdbestuur kon beter een brief aan de kiesverenigingen schrijven over datgene waar de partij 
het wel over eens was en van daaruit verder gaan. Dat was: 1. vasthouden aan het beginselprogram, 
dus geen regeerambt voor de vrouw, 2. vrouwen kunnen niet deelnemen aan stemmingen die 
betrekking hebben op het regeerambt, 3. vrouwen kunnen geen bestuursfunctie bekleden in de partij, 
4. vrouwen kunnen niet worden afgevaardigd naar bredere vergaderingen. Volgens degene die deze 
elementen noemde, werkte de huidige discussie alleen maar polariserend. Hij dacht aan een 
gewijzigde partijstructuur, waarbij het lidmaatschap anders werd ingevuld. In deze structuur kon een 
scheiding worden aangebracht tussen een vormend deel en een bestuurlijk deel, dat alleen aan 
mannen toekwam.  

Bij de stemming waren nog slechts twee bestuurders voorstander van wijziging van artikel 5 
van de statuten. De overigen gingen akkoord met het voorstel de partij te laten beslissen over de 
inhoudelijke uitgangspunten van de definitieve oplossing, inclusief een eventueel te wijzigen 
partijstructuur. Het hoofdbestuur besloot daarmee de zaak voor zich uit te schuiven. Het besprak op 4 
juni de brief voor de huishoudelijke vergadering van 25 september 1993. Twee leden, een op de 
linker- en een op de rechterzijde, hadden ernstige bezwaren. De eerste sprak uit niet te kunnen leven 
met een stuk waarin stond dat vrouwen geen lid konden zijn. De uitkomst van het beraad was dat de 
overigen akkoord gingen met een op ondergeschikte punten aangepaste versie van het concept. De 
term ‘structuur’ kwam niet meer in de brief voor, die wekte de indruk dat het partijbestuur alles 
overhoop wilde halen. 

De werkgroep Bouwen wilde overleg met het hoofdbestuur, maar dat weigerde dit. 
Partijvoorzitter Hovius verklaarde een gesprek niet opportuun te vinden, want het hoofdbestuur vond 
het niet correct dat de werkgroep de open brief buiten hem om had gepubliceerd. De werkgroep 
verzocht het hoofdbestuur een tweede keer om een gesprek, dat uiteindelijk op 26 juni besloot daarin 
te bewilligen. Het argument was dat in een gezin de vader het verzoek van een kind om hem te 
spreken niet zou afwijzen. De bespreking vond plaats op 19 juli ‘s avonds. Hardonk merkte namens de 
werkgroep op dat van rebellie geen sprake was: ‘Zijn de werkgroepleden rebellen? In geen enkel 
opzicht. (…) Er zijn er onder ons die al vele tientallen jaren lid zijn en voor wie de SGP de partij is die 
op de enig juiste wijze politieke invulling geeft aan Gods Woord en de daarop steunende 
belijdenisgeschriften.’ De werkgroep verwierp de aantijging het feminisme te aanvaarden. Daar had 
het niets mee van doen als vrouwen een stuk maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid bij 
christelijke politiek geëffectueerd wilden zien in een lidmaatschap. De zorg die de werkgroep dreef, 
was dat de vrouwen de mogelijkheid zou worden ontnomen lid te worden. Zeer veel meisjes maakten 
deel uit van de SGP-studieverenigingen. Hardonk: ‘Wat wilt u daarmee? Uitstoten? Lid van de 
studieverenigingen laten blijven totdat ze statutair moeten verdwijnen en ze dan vervolgens 
verhinderen lid te worden van een kiesvereniging? Dat kan toch niet!’ Hij voegde daar nog een 
profetische waarschuwing aan toe:  
 

Indien de positie van de vrouw nu niet in positieve zin wordt geregeld, blijft dit probleem de 
partij achtervolgen.  

 
De partijvoorzitter reageerde met te zeggen dat het hoofdbestuur de zorg voor de partij deelde: ‘Maar 
we moeten wel bezig blijven binnen het raamwerk van de Schrift en ons beginselprogram.’ Hij erkende 
dat men zich in de partij afvroeg of binnen het hoofdbestuur een omslag in denken had 
plaatsgevonden sinds 1983. Dat was niet het geval, zo zei hij, maar het hoofdbestuur had in 1983 de 
zaken niet goed doorzien:  
 

Je zou kunnen zeggen dat we door schade en schande wijs zijn geworden. Moest dat zo lang 
duren? Wat is wijsheid in dit soort zaken. Bedachtzaam en behoedzaam handelen is wel 
vereist.   
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Later tijdens de vergadering stemde de voorzitter toe dat hij het antwoord gedeeltelijk schuldig moest 
blijven op de vraag waarom het hoofdbestuur in de loop der jaren van standpunt was veranderd. Hij 
maakte er indertijd nog geen deel van uit. Een van de andere hoofdbestuursleden schoot de voorzitter 
te hulp door zich af te vragen waarom zoveel vragenstellers deze avond steeds maar terug wilden 
naar 1983:  
 

Als je terug wilt, moet je nog veel verder terug. Als we nu zeggen dat vrouwen wel lid kunnen 
zijn, dan hebben we het al 75 jaar lang verkeerd gedaan. Gods Woord is toch onveranderlijk? 
Waarom hebben we in 1918 niet gezien dat vrouwen lid kunnen worden en nu opeens wel? 
Zijn onze ogen geopend door de maatschappelijke ontwikkelingen? (…) We moeten Gods 
Woord lezen en nemen zoals het tot ons komt, los van alle maatschappelijke ontwikkelingen. 
Begin daarom bij 1918 en niet bij 1983. 

 
Zijn visie stond tegenover die van een aanwezige ‘sympathisant’ van de werkgroep, die zich afvroeg of 
er iemand van het hoofdbestuur was die kon duidelijk maken dat de SGP onbijbels was als ze 
vrouwen toeliet als lid. Hij was ervan overtuigd dat velen voor de partij zouden bedanken als dat straks 
gezegd zou worden. Een werkgroeplid sprak zijn begrip uit voor de hachelijke situatie. De partij 
besliste, maar het hoofdbestuur moest wel leiding geven: ‘laat het lidmaatschap aan het geweten van 
de vrouw over’. Dat lag in de lijn van het huidige artikel 10 van het beginselprogram.610 

Voorafgaand aan de bespreking met de werkgroep had het hoofdbestuur vergaderd over de 
aan de kiesverenigingen te sturen brief. Een van de bestuurders wilde een persoonlijke brief 
meesturen. In het concept stond dat hij zich niet kon vinden in de voorstellen, want hij kwam in 
gewetensnood. De partij was inconsequent: zij aanvaardde de koningin en vond het niet geoorloofd 
dat vrouwen deelnamen aan stemmingen binnen de kiesvereniging terwijl de partij het wel 
goedkeurde dat zij stemden bij door de overheid uitgeschreven verkiezingen. Na een uitgebreide 
discussie ging dit hoofdbestuurslid ermee akkoord zijn brief terug te nemen. Daartoe was een 
compromis in de brief van het hoofdbestuur aangebracht. Daarin stond eerst: ‘Desondanks kan het 
Hoofdbestuur in zijn geheel instemmen met (…)’. Dit werd: ‘Desondanks wenst het Hoofdbestuur in 
het gemeenschappelijk verlangen elkaar vast te houden u dit vraagstuk op deze wijze voor te leggen.’ 
 

De ‘juli-brief’: drie voorstellen 
Het hoofdbestuur stuurde op 22 juli 1993 een brief van acht kantjes aan de partijleden met 
overwegingen en voorstellen voor de huishoudelijke vergadering van 25 september a.s.611 In de 
inleiding gaf het hoofdbestuur toe dat de partij op grond van de uitslag in januari een voorstel zou 
kunnen verwachten, waarbij artikel 5 van de statuten als volgt werd aangepast: ‘Door een plaatselijke 
kiesvereniging kunnen als lid worden toegelaten mannen (…).’ Een dergelijke wijziging deed echter 
tekort aan de door het hoofdbestuur gewenste betrokkenheid van de vrouw. Zonder ook maar iets te 
willen afdoen aan de principiële uitgangspunten meende het ook dat grote voorzichtigheid vereist was 
in verband met mogelijke juridische consequenties. Het wenste daarom het geheel van statuten, 
program van beginselen en algemeen reglement te bezien. Er mocht enerzijds absoluut geen 
misverstand over bestaan dat de regeermacht alleen de man toebehoorde, maar anderzijds kon de 
bijbels geoorloofde en voorgeschreven betrokkenheid van de vrouw gestalte krijgen. Omdat terecht 
steeds was gevraagd om duidelijke bijbelse argumenten, gingen deze aan de voorstellen vooraf. Dat 
ging geheel in de stijl van de Statenvertaling, de oude bijbelvertaling die door het hoofdbestuur en in 
de achterban werd gebruikt. De stelling van het hoofdbestuur was ‘dat naar het getuigenis van de 
Heilige Schrift in Oude en Nieuwe Testament het ambt en de taak van regering in politieke zin 
verstaan toebetrouwd was aan de man’. Dat wilde zeggen, de Bijbel sloot de vrouw uit van een rol in 
de politiek. In vier punten onderverdeeld werd de stelling onderbouwd. 

1. De vrouw en de schepping. Man en vrouw waren beiden geschapen naar het beeld van 
God en als zodanig waren zij gelijkwaardig voor God (Gen. 1:26-27). Zowel aan de man als aan de 
vrouw was de opdracht gegeven om vruchtbaar te zijn, zich te vermenigvuldigen, de aarde te 
onderwerpen en heerschappij te hebben over de dieren (Gen. 1:28). Daarom was ook aan de vrouw 
de opdracht gegeven de hof van Eden te bouwen en te bewaren (Gen. 2:15). Maar de vrouw was wel 
geschapen na, om en uit de man (Gen. 2:18 en 21-22). Daarmee was de bijbelse rangorde 
aangegeven in de man/vrouwverhouding. Het Nieuwe Testament bevestigde in 1 Kor. 11:7-9 en1 Tim. 

                                                            
610 Verslag van de bijeenkomst van het SGP-Hoofdbestuur met leden en sympathisanten van de werkgroep 
Bouwen d.d. maandag 19 juli 1993, ’s-Gravenhage, 22 juli 1993. 
611 De brief gedateerd 22 juli 1993 werd gericht ‘Aan alle leden …’ en tevens gepubliceerd in De Banier, 29 juli 
1993, nr. 15/16, 6-10. 
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2:11-13 dat vanuit de schepping de bijbelse positie van de vrouw ten opzichte van de man er een was 
van onderdanigheid en hulp. Binnen deze door God gestelde ordening mocht en moest de vrouw haar 
bijbelse opdracht (Gen. 1:28) vervullen en deelnemen aan alle verbanden van het leven en daarin de 
plaats innemen haar door God gegeven. Dit was een dienende plaats, geen heersende. Voor deze 
uitleg beriep de brief zich op de kanttekeningen van de Statenvertaling en een commentaar van 
Calvijn. 

2. De vrouw na de zondeval. Genesis 3 beschreef hoe de duivel om de mens te doen vallen in 
de zonde zijn ingangspoort niet zocht bij de heer van de schepping, maar bij de aan hem door God 
gegeven hulp. De vrouw luisterde naar de duivel en viel als eerste, zij bracht haar man ertoe ook te 
zondigen. Zij kreeg haar eigen straf van God op haar zonde. Die straf hield in dat de man over de 
vrouw heerschappij  zou hebben (Gen. 3:16). Op grond hiervan vermaande de apostel Paulus in 1 
Timotheüs 2:14 de vrouw tot onderdanigheid en verbood hij haar over de man te heersen. Het 
hoofdbestuur schreef dat het een droeve vrucht van de zondeval was dat de geëmancipeerde vrouw, 
die als God wilde zijn, zich niet meer wilde voegen in de bijbelse scheppingsordening van 
onderdanigheid aan de man. Het was een even droevige vrucht van de zondeval, dat de man zijn 
heerschappij niet meer uitoefende op een geheel door de liefde beheerste wijze. Beide zondige 
verhoudingen veranderden als Gods genade heilzaam werkte in het hart en leven van man en vrouw. 

3. De vrouw in het Oude Testament. De vrouw nam daar een beschermde en gewaardeerde 
positie in, onder meer in het vijfde en zevende gebod van de Tien Geboden. Nergens bleek dat zij een 
regerende of heersende positie had. Integendeel. Spreuken 31 tekende de ideale huisvrouw. Hoewel 
zij veelzijdig was, kende zij haar taak in haar gezin en verwaarloosde zij die niet. Haar man, en niet zij, 
was bekend in de poort en zat daar, zodat noch de regeermacht, noch de rechtspraak haar was 
toevertrouwd. De enige gelovige vrouw die duidelijk regeermacht had, was Debora (Richteren 4:4), 
maar dat was in een tijd van diep verval. Het hoofdbestuur concludeerde dat God in buitengewone 
omstandigheden soms uitzonderlijke voorzieningen trof. 

4. De vrouw in het Nieuwe Testament. Zij nam een grote en gewaardeerde plaats in: Christus 
werd uit een vrouw geboren, vrouwen dienden Hem tijdens Zijn optreden en Hij verscheen het eerst 
aan vrouwen na Zijn opstanding. Man en vrouw waren in het ware geloof in Christus gelijkwaardig 
voor God (Gal. 3:28b). De vrouw die God eerde, wilde daarom leven naar de door God ingestelde 
scheppingsordening, in onderdanigheid aan de man. Dit betrof niet alleen het leven binnen de 
christelijke gemeente. Deze ordening omspande heel het leven en raakte alle levensverbanden. Het 
hoofdbestuur verwees naar Efeze 5:24, hoewel dit vers over het huwelijk handelde. 

Het hoofdbestuur had gekozen voor een bijbeluitleg die overeenstemde met die in de 
brochure In haar waarde uit de jaren 1980, en het pretendeerde dat deze de enig juiste was. Het 
hoofdbestuur legde de partij een voorstel voor dat uit drie onderdelen bestond. Deelvoorstel 1 hield de 
uitspraak in dat de politiek het domein van de man was volgens de Bijbel en dat dit duidelijk en 
ondubbelzinnig in de statuten en/of het program van beginselen moest worden verwoord. Het 
hoofdbestuur achtte het lidmaatschap van een kiesvereniging niet los te denken van het regeerambt. 
Hierop had deelvoorstel 2 betrekking. De huishoudelijke vergadering diende uit te spreken dat het 
lidmaatschap de vrouw niet toekwam. Het hoofdbestuur was dan ook van mening dat de formulering 
van artikel 10 van het beginselprogram op dit punt enige aanscherping verdiende en verzocht de partij 
zich uit te spreken over de volgende stellingen: 

1. een vrouw kon geen regeerambt vervullen; 
2. een vrouw kon niet deelnemen aan stemmingen binnen de partij; 
3. een vrouw kon geen bestuursfunctie vervullen binnen de partij; 
4. een vrouw kon niet afgevaardigd worden naar bredere vergaderingen; 
5. de kiesverenigingen konden, zolang de huidige statuten van kracht waren, geen vrouwen als 

lid toelaten. 
Deelvoorstel 3 betrof de betrokkenheid van de vrouw. De maatschappelijke positie van vrouwen en 
meisjes was heel anders dan in de beginjaren van de partij. Zij hadden doorgaans een hogere graad 
van opleiding, waren veel meer betrokken geraakt bij het maatschappelijk gebeuren en namen soms 
verantwoordelijke posities in. Het hoofdbestuur achtte de betrokkenheid van de vrouw van grote 
waarde. Daarom legde het de huishoudelijke vergadering voor het hoofdbestuur te verzoeken met een 
voorstel te komen waarin de betrokkenheid van de vrouw werd geregeld binnen de begrenzing van de 
eerste twee deelvoorstellen.  

Op elk van de drie onderdelen van het voorstel ontbrak dus een concreet ontwerp. Onder het 
kopje ‘Tenslotte’ schreef het hoofdbestuur dat het na een proces van zorgvuldige overweging tot het 
voorgaande was gekomen. Het citeerde uit de novemberbrief (1992): ‘Hoewel binnen het 
Hoofdbestuur over deze zaak verschillend wordt gedacht, is er het eendrachtig verlangen de eenheid 
in de partij te bewaren.’ De voorstellen werden de partij voorgelegd door een hoofdbestuur waarin nog 



189 
 

steeds over de zaak, naar twee kanten, verschillend werd gedacht. Desondanks wenste het 
hoofdbestuur in het gemeenschappelijk verlangen elkaar vast te houden dit vraagstuk op deze wijze 
de partij voor te leggen. In de slotpassage schreef het: ‘Laat toch een ieder van ons diep doordrongen 
zijn van wat op het spel staat!’ 
 

Barstjes in het isolement 
De predikant van de Gereformeerde Gemeente te Den Haag, K. de Gier, was bedroefd over de brief 
van het hoofdbestuur:  
 

Ik ben een gereformeerd man en niet dopers. In de brief van de SGP zitten doperse 
elementen en daar ben ik tegen.612  

 
Hij doelde daarmee op de neiging in de achterban van de SGP de wereld te mijden, zich ervan te 
isoleren in houding en denken, en een wereldvreemd en -vervreemdend standpunt in te nemen.  

De refozuil was bedoeld om het bevindelijk gereformeerd volksdeel af te schermen van de 
wereld. Dit isolement liet echter barstjes zien. Daarover schreef het dagblad Trouw op 27 juli 1993. 
Het vroeg zich af waarom de partijleiding geen eenduidige keuze voor of tegen de aanwezigheid van 
‘Adams rib’ – de vrouw (zie Gen. 2:21-22) – in de SGP had gemaakt, zoals men mocht verwachten 
van een principiële partij. De verklaring moest worden gezocht in de analyse van partijleider Van der 
Vlies: ‘Wij voelen ons niet meer veilig in ons isolement.’ In de ‘juli-brief’ had het hoofdbestuur laten 
merken dat het zich bewust was van het afbrokkelen ervan, want het had geschreven: ‘Wij kunnen niet 
voorbij leven aan het feit dat de maatschappelijke positie van onze vrouwen en meisjes een gans 
andere is dan ongeveer zeventig jaar geleden.’ 

De Gier was in het orgaan van de Gereformeerde Gemeenten, De Saambinder, een serie 
artikelen aan het publiceren over ‘de plaats en de taak van de vrouw’ (jrg. 71, oktober 1992-september 
1993, no. 17, 18, 19, 20, 21). Hij richtte zich daarbij op de kerk, maar het eerste artikel was algemeen 
van aard. Daarin had hij naar aanleiding van Gen. 1:27 geschreven: man en vrouw waren beiden naar 
Gods beeld geschapen, zij stonden als gelijken voor God. Hij had verwezen naar Galaten 3:28 en 
Mattheüs 22:30. De Gier zag man en vrouw dus niet als gelijkwaardig, zoals het hoofdbestuur, maar 
als gelijken. Gen. 2:18 betekende dat Adam ‘een wederhelft’ kreeg, die hij onmiddellijk herkende als 
zijns gelijke. Hij kreeg ‘een hulp van dezelfde natuur en van dezelfde rang der schepping’. De mens 
ontving de taak te heersen over de werken van Gods handen. De man als eerst geschapene was door 
God leiding toebedeeld in de roeping en levenstaak. In de betrekking van hulp voor de man werd de 
vrouw door de Bijbel in geen ding uitgesloten, zodat zij een taak kon hebben in alle relaties die in de 
roeping van de mens waren gelegen. De man kon zijn goddelijke opdracht niet alleen vervullen. Hij 
was hulpbehoevend. De vrouw was geschapen om de man bij zijn vertonen van Gods beeld tot hulp 
te zijn. De Gier: ‘Zij deelt geheel in de taak van de man.’ Gelet op deze bijbeluitleg verraste zijn kritiek 
op het hoofdbestuur van de SGP niet.  

Partijvoorzitter Hovius verdedigde in het RD het voorstel van het hoofdbestuur. Het had 
‘duidelijk’ gekozen voor twee lijnen: 1. de afgrenzing van de regeermacht, en 2. het bieden van een 
opening voor een regeling van de betrokkenheid van de vrouw. Het partijbestuur en de raad van 
advies waren intern verdeeld hoe die betrokkenheid geregeld moest worden. Hovius voegde daaraan 
toe dat hij het vreselijk zou vinden als de voorstellen van elkaar werden losgekoppeld: ‘Als de 
kiesverenigingen bij voorbeeld voorstel 1 aanvaarden en voorstel 2 en 3 verwerpen, kom ik samen 
met vele andere leden van het hoofdbestuur in een uiterst moeilijke positie terecht. Het is één pakket.’ 
Nadat Hovius het artikel in de krant had gelezen, wilde hij van De Gier weten wat die precies bedoelde 
met de ‘doperse’ elementen in de brief van het hoofdbestuur. De Haagse predikant had echter geen 
behoefte om zijn kwalificatie toe te lichten. Hij had het gezegd in een eerste, voorlopige reactie. De 
hele kwestie hing hem de keel uit. Misschien dat hij er later nog eens wat over zei of schreef.613 De 
Gier had kennelijk een gevoelige plek geraakt bij Hovius.  

Ondanks de verdeeldheid kon het bevorderen van een ‘open’ gedachtenwisseling binnen de 
partij ‘verbroederend’ werken. Met die gedachte schreef de journalist P.R. Meinders, zelf een 
sympathisant van de werkgroep Bouwen, een artikel in het RD van 31 juli 1993. Hij liet voornamelijk 
medestanders aan het woord, onder wie H.G. Leertouwer. Dit SGP-raadslid vond dat het hoofdbestuur 
wat al te vanzelfsprekend een verband legde tussen de uitoefening van het regeerambt en het 
lidmaatschap van de partij. De gedachtegang in de voorstellen van het hoofdbestuur was eigenlijk erg 
eenvoudig. Eerst stelde het dat in het Oude en het Nieuwe Testament de vrouw geen regerend ambt 
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bekleedde, en vervolgens dat het lidmaatschap van een kiesvereniging een vorm van regeren was. 
De conclusie moest dan wel luiden: een vrouw mocht geen lid van een kiesvereniging zijn. Daar viel 
geen speld tussen te krijgen, zo leek het. ‘Maar’, voegde Leertouwer eraan toe, ‘bekend is toch dat 
we, als het gaat om regels en geboden die met het burgerlijke leven te maken hebben, deze niet in 
dezelfde vorm zomaar kunnen toepassen in onze samenleving. Wie van ons zal het uithuwelijken van 
een dochter op grond van 1 Kor. 7 vers 38 vandaag de dag als absolute eis stellen?’ 
 De hoofdredactie van het RD maakte zich met het hoofdbestuur van de SGP zorgen of het 
allemaal wel zo broederlijk zou toegaan in de partij. De eerste reacties in de media stemden haar niet 
optimistisch. Twee dagen na de verspreiding van de brief waren in het RD (24 juli 1993) de eerste 
reacties verschenen. De werkgroep Bouwen verklaarde bij monde van burgemeester Hardonk van 
Barneveld ‘buitengewoon teleurgesteld’ te zijn over de voorstellen van het hoofdbestuur. Mr. M. van 
Manen en drs. P.H. op ’t Hof van de stichting van de bezwaarden verweten het hoofdbestuur 
traagheid en slapheid:  
 

Zo zachtjes aan had wel een concreet voorstel in de zin van voorstel 1 verwacht mogen 
worden. Helaas is het Hoofdbestuur kennelijk niet in staat om na een jarenlange studie en met 
een compleet studiecentrum achter de hand binnen de ruime tijd van een half jaar een 
concreet voorstel te formuleren. In wezen blijft het weer bij algemene uitspraken die reeds zijn 
te lezen in het Program van beginselen, diverse nota’s en nog meer brieven. Na Putten (de 
huishoudelijke vergadering van 16 januari 1993, HP) hadden wij nu een principiëler en 
daadkrachtiger opstelling verwacht. Op deze wijze wordt weinig vertrouwen voor de toekomst 
gewekt. 

 
Twee dagen daarna (RD, 26 juli 1993) had de krant opnieuw enkele critici aan het woord gelaten. De 
echtgenote van De Gier, lid van de kiesvereniging in Den Haag, vond het ‘eigenaardig’ dat vrouwen 
volgens het voorstel geen SGP-lid mochten worden, terwijl vrouwen die lid waren dat mochten blijven. 
Grabijn en ir. H. van Rossum, oud-lijsttrekker en oud-voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de 
SGP, constateerden eveneens dat hier een spanning lag. Van Rossum had graag gezien dat de brief 
een andere inhoud had gehad. Het hoofdbestuur probeerde de klok terug te draaien. Uiteraard trok de 
brief van het hoofdbestuur ook de aandacht van andere kranten waaronder Trouw, NRC Handelsblad 
en de Volkskrant. Laatstgenoemde meldde op 26 juli 1993 dat het voorstel de steun had van 
tweederde van het hoofdbestuur. Een van de leden van de minderheid, partijsecretaris Boender, 
achtte een verbod dat vrouwen lid werden van de partij op bijbelse gronden ‘niet hard te maken’. Hij 
voorspelde dat het weren van vrouwen de jonge kiezers wegjoeg: ‘Onze meisjes zijn heel enthousiast. 
Het is de vraag of zij dat blijven als ze niet tot de partij worden toegelaten.’ 

Het ‘Commentaar’ van het RD was op 27 juli 1993 gewijd aan de tegenstellingen binnen de 
SGP. De krant vond de brief van het hoofdbestuur van 22 juli ‘moedig’. Ten eerste ging het voorstel 
‘dwars tegen de heersende tijdgeest’ in, immers NRC Handelsblad had het gekwalificeerd als 
‘discriminatie’ en het openbaar ministerie was bezig de brief te bestuderen. Ten tweede was de brief 
moedig, omdat in het volgende jaar drie verkiezingen zouden worden gehouden. Indien het debat niet 
‘met de juiste attitude’ zou worden gevoerd, zou dit de partij veel schade kunnen berokkenen in de 
vorm van stemmenverlies. Het partijbestuur had op de schouders van leden en besturen van 
kiesverenigingen ‘een enorme verantwoordelijkheid’ gelegd. De discussie moest op ‘een waardige en 
ingetogen manier’ gevoerd worden. Van de deelnemers vereiste dit dat zij het standpunt van 
andersdenkenden zouden respecteren. De openbare themadag die de werkgroep Bouwen had 
aangekondigd, was echter geen goed idee. De tegenstanders van het standpunt van de werkgroep 
zouden echt niet overtuigd worden, terwijl de dag op de voorstanders een polariserende werking kon 
hebben. Het was ook wenselijk dat de stichting van de bezwaarden zich in haar publicaties 
‘terughoudend’ zou opstellen. Dit commentaar kwam erop neer dat de hoofdredactie zich achter het 
hoofdbestuur opstelde en de oppositie op beide flanken trachtte de kop in te drukken. 
 

Van discriminatie beschuldigd 
Het Landelijk Hoofdbestuur van de Federatie Vrouwenbond CNV/VNKV stuurde op 5 augustus 1993 
een brief aan het hoofdbestuur van de SGP. Het was ‘geschrokken en boos’ dat vrouwen uitgesloten 
behoorden te zijn van het regeerambt: ‘U discrimineert Vrouwen en dat is bij Wet Verboden!’. Al 
honderd jaar hadden we aan het hoofd van regeringen deskundige koninginnen. De Vrouwenbond 
deed een dringend beroep op de SGP vrouwen als volwaardige mensen te zien en er als zodanig mee 
om te gaan: ‘U bent met Uw stellingen Volkomen uit de tijd!’ 

Vanuit de wereld waartegen de SGP zich wilde afschermen, dreigden juridische gevolgen. 
Een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken wees er in NRC Handelsblad van 27 
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juli 1993 op dat vrouwen die geen lid meer konden worden van de SGP, dit konden aanvechten voor 
de rechter. M. van der Burg, PvdA-kamerlid en voorzitter van de Rooie Vrouwen, had meegedeeld dat 
vrouwen die dat wilden doen, op de steun van deze vrouwenorganisatie konden rekenen. Officier van 
justitie mr. P. Timmerman verklaarde dat het Openbaar Ministerie geen actie tegen de SGP ging 
ondernemen. Enkele weken later deden twintig Deventer vrouwen aangifte bij de politie wegens 
discriminatie door de SGP. Zij werden begeleid door het Clara Wichmann Instituut.614 De feministes 
trokken een vergelijking met de discriminatie van buitenlanders. Het instituut had een brief naar de 
minister van Justitie gestuurd waarin het wees op de strijdigheid van het hoofdbestuursvoorstel met 
artikel 137d van het Wetboek van strafrecht, dat het aanzetten tot discriminatie vanwege het geslacht 
verbood. SGP-voorzitter Hovius verweerde zich in de NRC van 28 juli 1993. De partij discrimineerde 
niet, maar dat deed de Bijbel: ‘Wij zijn gewoon consequent.’ Vanuit de partij was juist een punt van 
kritiek dat het hoofdbestuur dat niet was. Zo vond zijn hervormde Katwijkse collega per 15 augustus 
1993, ds. J. Blom, in het RD van 26 juli 1993 dat het hoofdbestuur inconsequent handelde. Hij had 
eraan toegevoegd: ‘Dit pakket van voorstellen is vlees noch vis’. Of het hoofdbestuur consequent was 
met zijn voorstel, was niet wat juristen interesseerde. 

Een drietal juristen zette in een artikel in Trouw uiteen dat de SGP vervolgd kon worden, als zij 
de voorstellen van het hoofdbestuur overnam. De eerste zin van artikel 1 van de Universele verklaring 
van de rechten van de mens uit 1948 luidde: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en 
rechten geboren.’ Behalve in deze verklaring was het non-discriminatiebeginsel neergelegd in het 
eerste artikel van de Grondwet. Dit artikel, dat destijds zonder stemming in de Tweede Kamer en dus 
met steun van de SGP was aanvaard, gaf een algemene norm. Een nadere uitwerking van dit 
grondwetartikel zou worden gegeven in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), het 
wetsvoorstel was in behandeling bij de Eerste Kamer. De toekomstige wet was echter niet direct van 
toepassing op verenigingen wegens de verenigingsvrijheid van artikel 8 van de Grondwet. Maar 
Nederland was ook partij bij internationale verdragen die de gelijkberechtiging van mannen en 
vrouwen voorschreven. Het meest expliciete artikel was artikel 7 sub c van het Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, van 18 december 1979. Dit verdrag was 
inmiddels geratificeerd door 121 landen, wat aangaf dat de voorgeschreven gelijkberechtiging een 
mondiaal geaccepteerde norm was. De juristen meenden dat dit artikel de minister van Justitie 
verplichtte om in te grijpen, indien de voorgestelde statutenwijziging van de SGP doorgang vond.615 

De Awgb scheen het zwaard van Damocles boven het hoofd van de SGP te gaan worden. 
Enige maanden eerder had de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandeld. Bij die gelegenheid had 
het SGP-kamerlid J.T. van den Berg gezegd dat het sterk de geest van het emancipatiedenken 
ademde. Hij constateerde dat als gevolg van de nieuwe wetgeving degenen die in het maatschappelijk 
leven aan hun beginselen gestalte wilden geven nog hoogstens in een uitzonderingspositie terecht 
leken te komen. Van den Berg signaleerde een spanning tussen deze wet en de klassieke 
grondrechten, in het bijzonder de vrijheid van godsdienst en van onderwijs. De SGP wees het 
wetsvoorstel fundamenteel af, omdat er sprake was van een gelijkheidsideologie van revolutionaire 
oorsprong. Daartegenover liet de scheppingsordinantie heel duidelijk zien dat man en vrouw niet 
dezelfde roeping hadden. Niet alleen de SGP maar ook het GPV en de RPF verzetten zich tegen deze 
wet. In de parlementaire discussie weerden zij zich ‘danig’ en zij wezen het wetsvoorstel zelfs ‘rigide’ 
af. Daarbij raakten zij naar de mening van de historici P. Lucardie, I. Noomen en G. Voerman politiek 
nog weer verder gemarginaliseerd op voor hen identiteitsbepalende punten.616 

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer had Groenman (D66) Van den Berg gevraagd 
naar zijn persoonlijke mening of vrouwen lid mochten zijn van de SGP. Hij wenste die niet te geven, 
maar verwees naar de discussie in de partij. Groenman wees hem erop dat de partij ontbonden zou 
kunnen worden, als de SGP het standpunt innam dat vrouwen  er geen lid van mochten worden. Het 
VN-verdrag droeg de regering uitdrukkelijk op vrouwen de mogelijkheid te geven deel te nemen aan 
het politieke leven. Daarom had zij de regering gevraagd wat die ging doen als de SGP vrouwen zou 
uitsluiten. Minister C.I. Dales van Binnenlandse Zaken reageerde dat het wetsvoorstel niet van 
toepassing was op de toelating als lid van een vereniging, waaronder een politieke partij. Ze voegde 
eraan toe: ‘Het uitsluiten van vrouwen [door de SGP] (…) behoeft op zichzelf voor vrouwen nog geen 
belemmering te zijn om aan de politiek en het openbaar bestuur deel te nemen.’ Het D66-kamerlid 
benadrukte echter dat de regering bij de behandeling van het VN-vrouwenverdrag in 1991 geen 
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vrouwenbeweging. 
615 H. Huisman, M. Kroes & M. Oosterhagen, ‘Als SGP vrouwen uitsluit moet minister ingrijpen’. 
616 P. Lucardie, I. Noomen & G. Voerman, ‘Kroniek 1993’, 54; J. Hippe en G. Voerman, ‘Reformatorisch 
Staatkundig Verbond?’, 165. 



192 
 

voorbehoud had gemaakt. Zij had niet gezegd: ‘wij zullen ons ten aanzien van onze politieke partijen 
terughoudend opstellen’. Toen de Kamer het verdrag in 1991 besprak, was er ook helemaal geen 
probleem. Geen enkele politieke partij sloot vrouwen uit van het lidmaatschap. Dat dreigde te 
gebeuren door de SGP. Dan kwam de zaak wel anders te liggen en zou de regering moeten ingrijpen 
op grond van het VN-vrouwenverdrag. 

Voor minister E.M.H. Hirsch Ballin van Justitie liep het zo’n vaart niet. Of Nederland in strijd 
handelde met het VN-vrouwenverdrag als er een politieke partij was die vrouwen niet als leden 
accepteerde, moest nog blijken. Ten aanzien van politieke partijen was terughoudendheid een 
vereiste. Behalve de vrijheid van vereniging en vergadering en de vrijheid van meningsuiting stonden 
staatkundige rechten op het spel. De Nederlandse situatie was  dat vrouwen ook als een politieke 
partij hen uitsloot, de vrijheid hadden in andere politieke partijen actief te zijn. Daarmee was hoe dan 
ook voldaan aan het vereiste van het verdrag. Wie het daar niet mee eens was had de mogelijkheid 
van een procedure voor de civiele rechter.617 Toch was het onzeker wat er zou gebeuren als een 
vrouw die de doelstellingen van de SGP onderschreef en die niet door een kiesvereniging als lid werd 
geaccepteerd, naar de rechter zou stappen. De jurist mr. W.J.E. Hendriks: ‘Dat wordt moeilijker (dan 
bij vrouwen die de doelstellingen niet onderschrijven, HP). De rechter zal dan alles meewegen. Ik durf 
geen inschatting te maken.’618  

Het SGP-hoofdbestuur was zich overigens bewust van de consequenties van een partijbesluit. 
In een interne SGP-notitie (van 2 september 1993) werd gewezen op mogelijke juridische en 
bestuurlijke gevolgen van de juli-brief en de aanstaande partijvergadering. Voorzover bekend had de 
vrouwenbeweging twee aanklachten ingediend, in Hengelo en Roermond, op basis van de anti-
discriminatiebepalingen in het Wetboek van Strafrecht. Karin Berfelo had, mede namens dertig 
vrouwen, verzocht de SGP te vervolgen wegens discriminatie. Het Clara Wichmannn Instituut 
ondersteunde de aanklacht. Het Openbaar Ministerie in Den Haag dat de zaak coördineerde, omdat 
de SGP statutair in deze plaats was gevestigd, had laten weten te wachten met vervolging tot de partij 
een definitieve beslissing had genomen.619 De klachten waren niet geseponeerd en de klagers waren 
niet niet-ontvankelijk verklaard. Het O.M. zag enige grond in de klachten. Het was niet uitgesloten dat 
op enig moment een civielrechtelijke actie tegen de SGP werd ingesteld, in het bijzonder bij een 
concrete weigering van een aanvrage van het lidmaatschap door een vrouw, of bij een wijziging van 
de statuten. Bestuurlijke reacties waren denkbaar, op het gebied van benoemingen op bepaalde 
posten, zoals die van burgemeester en wethouder, maar nog meer op het terrein van de verlening van 
subsidie aan de partij. Het was mogelijk dat Binnenlandse Zaken de voorwaarde ging stellen dat 
vrouwen op gelijke voet dienden te worden behandeld. Dit paste binnen de beleidsprioriteit om het 
deelnemen van vrouwen aan het openbaar bestuur te bevorderen. 
 

Verscheurd tussen de ‘zwaren’ en de ‘lichten’ 
Nooit eerder had een kwestie de partij zo beroerd. Het opinieblad Koers belichtte dit in twee artikelen 
(3 september 1993, 8-13; 17 september 1993, 14-18). Was er sprake van verrechtsing? Ds. Tj. de 
Jong, oud-voorzitter van de stichting van de bezwaarden: ‘Het is al 75 jaar lang ons beginsel. Als je 
daaraan vasthoudt, is dat geen verrechtsing.’ Burgemeester Hardonk van de werkgroep Bouwen: ‘De 
ene groep [in de samenleving] verwijdert zich steeds verder van de andere. En deze tendensen zie ik 
ook in onze partij. Dat noem ik verrechtsing.’ De historicus dr. J.P. Zwemer die gepromoveerd was op 
een onderzoek over de achterban van de SGP, was van mening dat vooral de zwaren op de 
kiesverenigingen op de voorgrond traden en vaak in aantal in de meerderheid waren. Deze 
verrechtsing was een ontwikkeling sinds de jaren 1950. RD-hoofdredacteur Janse bevestigde dat het 
hoofdbestuur ‘enigszins’ was verrechtst. Dat kwam doordat de rechtervleugel zich meer was gaan 
manifesteren. Het was waar dat op de kiesverenigingen vooral de rechtsen zich roerden. Redenen 
daarvoor waren dat hun betrokkenheid bij de partij groter was en dat zij nauwelijks kerkelijk 
verenigingswerk kenden. De verrechtsing binnen partij en hoofdbestuur bood een gedeeltelijke 
verklaring voor het geschil tussen ‘zwaren’ en ‘lichten’ over het vrouwenlidmaatschap, dat de partij 
verscheurde. 

Een exponent van de rechter vleugel was Scholten. Dit hoofdbestuurslid schreef voorafgaand 
aan de huishoudelijke vergadering in De Wachter Sions van 16 en 23 september 1993 (jrg. 41, nr. 3, 
21; nr. 4, 27). De partij dreigde onder invloed van de tijdgeest verwoest te worden door het oude pad 
te verlaten. Hij wees op de profeet Jeremia (Jeremia 6:16): ‘Staat op de wegen en ziet toe, en vraagt 
naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw 
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ziel. Maar zij zeggen: wij zullen daarin niet wandelen.’ Tegen Gods gebod in werd het oude pad 
verlaten. Als ‘oud pad’ noemde Scholten de nota’s In haar waarde I en II, uit 1984. Scholten kon de 
strekking ervan wel onderschrijven. Hij citeerde uit In haar waarde II: ‘We kunnen het SGP-standpunt 
als volgt samenvatten: Regeren en gekozen worden (passief kiesrecht) behoort tot de roeping van de 
man. Dit vindt in de SGP zijn weerspiegeling in het werk van de partijorganisaties.’ De geschiedenis 
van de ARP was een waarschuwing: ‘Wat zou het erg zijn, als van de SGP getuigd zou moeten 
worden: Ze zijn inderdaad net als de anderen, alleen komen ze veertig jaar achteraan.’ Hij refereerde 
daarbij aan de aanvaarding van het passieve vrouwenkiesrecht in 1953, terwijl het bij de SGP in 1993 
ging om het partijlidmaatschap. Maar tussen die twee was een nauw verband. Het ‘volwaardig’ 
lidmaatschap, zoals dat van bepaalde zijde werd nagestreefd, hield het passief kiesrecht ‘per definitie’ 
in. 

Niet alleen de partij, ook de partijvoorzitter raakte verscheurd. Hovius schreef op 20 augustus 
een persoonlijke brief aan de kiesverenigingen. Hij was het niet eens met de juli-brief van het 
hoofdbestuur, die hij als voorzitter had ondertekend. Hovius was in een steeds moeilijker positie 
terecht gekomen en schreef in ‘bittere gewetensnood’ te verkeren. Hij had gepoogd als voorzitter 
boven stromingen en vleugels te staan, maar zijn geweten mocht aan niets anders gebonden zijn dan 
aan de Bijbel, Gods Woord. Hij aanvaardde als een beginseluitspraak dat het ambt van de overheid 
niet aan de vrouw toekwam, en was het dus eens met deelvoorstel I. Maar aan het tweede en derde 
deelvoorstel ontbrak een schriftuurlijke (= bijbelse, HP) argumentatie. Zijn ‘bange zorg’ was dat de 
SGP meer verbood of eiste dan Gods Woord deed. Hij vreesde dat de betrokkenheid van de vrouw zo 
uitgehold en geminimaliseerd zou worden, dat de in onderdeel 3 voorgestelde nadere invulling een 
schijnvertoning werd. Dat was een partij onwaardig, die ‘Schriftgebonden en Schriftgetrouw’ wilde 
opereren. Hij wenste dat de vrouwen nauw bij de partij betrokken konden blijven in de vorm van een 
lidmaatschap. Hij en anderen zouden zich beraden op hun plaats in de partij als hun geweten onder 
het juk van mensen moest doorgaan. Zonder dit expliciet te stellen had hij in elk geval bezwaar tegen 
het idee om de betrokkenheid van vrouwen te regelen via een donateurs- of sympathisantenkring. De 
stichting van de bezwaarden gaf hieraan juist de voorkeur, en volgde daarmee de suggestie van dr. 
C.S.L. Janse in het RD. De partij moest dus wat de stichting betrof op 25 september besluiten het 
vrouwenlidmaatschap in de statuten uit te sluiten (brief aan het hoofdbestuur van 28 augustus 1993). 
 Het tijdstip van het versturen van zijn brief was bepaald doordat Hovius een vakantie had 
geboekt. Onmiddellijk erna vertrok hij en was niet meer bereikbaar tot begin september. Het dagelijks 
bestuur van de SGP kwam op 26 augustus bijeen en besloot ‘conform de gedane toezegging op de 
laatst gehouden partijdag op 25 september de beslissende huishoudelijke vergadering te doen 
houden’. Het hoofdbestuur kwam diezelfde dag speciaal bijeen voor het bespreken van de brief van 
Hovius. Een grote meerderheid ervan wenste dit. In de vergadering werden gevoelens van 
geschoktheid, verbijstering en teleursteling geuit. Anderen verwoordden verbazing, en enkelen 
instemming met Hovius. Na het versturen van de juli-brief had Hovius als woordvoerder het standpunt 
van het hoofdbestuur goed verwoord. De doorgaande publiciteit en het verzet vanuit de 
vrouwenbeweging had hem kennelijk diep geraakt. In de partij was het bericht verspreid dat een actie 
werd voorbereid om het derde voorstel niet eens in stemming te brengen. Wellicht had dit hem tot een 
zekere overspannenheid gebracht, waarop hij de brief had geschreven. Wat moest er gebeuren in de 
communicatie met kiesverenigingen en pers? Wachten tot Hovius terug was om eerst te horen 
waarom hij de brief had geschreven? Na een uitvoerige discussie besloot het hoofdbestuur alleen een 
korte brief te sturen naar de kiesverenigingen met de mededeling dat het achter de juli-brief bleef 
staan. 

Een naar buiten toe onberoerd hoofdbestuur terwijl de flanken zich roerden, dat typeerde de 
situatie. Zo stuurde de werkgroep Bouwen op 23 augustus 1993 een brief aan de partijleden en de 
kiesverenigingen. De beslissing vrouwen uit te sluiten van het lidmaatschap van de partij zou voor de 
toekomst van de partij zeer negatieve gevolgen hebben. Het was voor de werkgroep onbegrijpelijk dat 
vrouwen niet zouden mogen stemmen om bestuursleden van een kiesvereniging aan te wijzen en wel 
mochten stemmen om gemeenteraadsleden, leden van Provinciale Staten en van de Tweede kamer 
te verkiezen. Aan het schrijven was een verklaring toegevoegd van 41 predikanten uit de achterban 
van de SGP, negen behorend tot de Gereformeerde Gemeenten, zeven tot de Christelijke 
Gereformeerde Kerken en 25 tot de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, 
waarin zij het hoofdbestuur bekritiseerden:  
 

Met het Hoofdbestuur zijn wij van mening dat er bijbelse noties zijn aan te dragen om het 
regeerambt in strijd te achten met de roeping van de vrouw. Het lidmaatschap van een 
kiesvereniging is echter van een geheel andere aard. Ook de vrouw heeft de opdracht en de 
gaven gekregen om samen met de man de geschapen werkelijkheid te bouwen en te 
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bewaren. Wij betreuren het daarom dat het Hoofdbestuur als geheel niet in staat is geweest 
een evenwichtig standpunt in te nemen om zodoende de eenheid van de partij het meest te 
dienen. 

 
De werkgroep hield op 4 september 1993 de aangekondigde themamiddag.620 Het opmerkelijke 
resultaat ervan was dat ds. R. van Kooten, die sympathiseerde met de werkgroep, en mr. L.J. 
Molenaar, die een representant was van de stichting van de bezwaarden, besloten gezamenlijk hun 
diensten aan het hoofdbestuur aan te bieden om te bemiddelen. God had hun ervan overtuigd dat het 
zo niet langer kon en mocht vanuit Efeze 5:21 en door 1 Petrus 3:8-9. Hij gaf hun vrijmoedigheid om – 
ondanks onderling verschil van inzicht – hun voorstel te doen. Zij vroegen om een gesprek. Het 
hoofdbestuur beantwoordde hun brief op 17 september. Voor een gesprek ontbrak de tijd. Belangrijker 
was echter dat het in het beantwoorden van dergelijke verzoeken consequent verwees naar wat de 
partijvoorzitter had geschreven in De Banier van 26 augustus jl.: ‘Het HB is niet met groepen of 
vleugels binnen de partij inhoudelijk gaan praten, omdat dit naar ons oordeel niet juist is. De 
huishoudelijke vergadering is samengesteld uit afgevaardigden van de kiesverenigingen en op het 
niveau van de kiesverenigingen wordt het beraad gevoerd.’  
 De stichting van de bezwaarden liet zich eveneens niet onbetuigd en richtte zich tot de leden 
van de partij in een brief op 7 september 1993. Zij schreef dat juist die vrouwen die zich gebonden 
wisten aan de Bijbel, niet van de SGP vervreemd dienden te worden. De partij mocht niet tegemoet 
komen aan die vrouwen die allerlei taken en verantwoordelijkheden ambieerden binnen de SGP die 
hun op grond van de Bijbel niet toekwamen. Die ruimte vroegen zij mede ten gevolge van de 
besluitvorming van het hoofdbestuur omstreeks 1984. Onderaan de brief van de stichting trof de lezer 
enkele uitspraken aan gedaan namens de werkgroep Bouwen voor de radio op 11 maart 1993. De 
partijleden waren gewaarschuwd.  
 

EO: ‘Betekent dit dat u niet pleit voor vrouwen in een gemeenteraad, in de provinciale staten 
of zelfs in de Kamer?’  
Voorz. Hogendoorn: ‘Niet op dit moment.’  
EO: ‘Maar u sluit het niet uit voor de toekomst?’  
Voorz. Hogendoorn: ‘Zeker niet!’ (…)  
EO: ‘Betekent dat dat u pleit voor een lidmaatschap voor de vrouw in alle rechten?’  
Burgemeester Hardonk: ‘Ik zou dat op den duur wel willen, ja, moet ik eerlijk zeggen.’  
EO: ‘Niet direct?’  
Burgemeester Hardonk: ‘Nee, je moet in de politiek niet alle stappen in één keer zetten. Wij 
zijn nu bezig om vrouwen een volwaardige positie te geven binnen de kiesverenigingen. (…) 
Laat dat proces zich nou maar eens voltrekken. (…) Vervolgens komt dan een keer de vraag 
aan de orde “ja, mag een vrouw de SGP ook vertegenwoordigen in de gemeenteraad, 
provinciale staten, de Kamer?” En dan zeg ik, dan moet je weer de argumenten nagaan, op 
grond waarvan dat vroeger altijd tegengewerkt is, verhinderd is, en ik denk, als dat moment 
een keer aan de orde komt, dat er dan geen deugdelijke argumenten gevonden kunnen 
worden, aan de Schrift ontleend, om de vrouw de voet dwars te zetten op dat punt.’   

 
Het partijlidmaatschap voor de vrouw was dus voor de werkgroep Bouwen een tussenstation op weg 
naar het passieve kiesrecht voor de vrouw. 
 

Geen vrouw als lid toegelaten 
Het hoofdbestuur had zich op de situatie beraden. Het was op 6 september 1993 bijeen gekomen en 
Hovius had een verantwoording van zijn brief gegeven. De andere leden hadden met schroom 
gereageerd vanwege het persoonlijke karakter ervan. Het had besloten voorafgaand aan 25 
september nog een keer samen te komen om de gevolgen van de brief van Hovius te bespreken. Het 
dagelijks bestuur stelde in zijn vergadering van 9 september 1993 vast: artikel 10 van het 
beginselprogram kon dubbelzinnig worden gelezen en uitgelegd. Het hoofdbestuur besloot dat het 
deze dubbelzinnigheid wilde wegnemen door aanscherping van het standpunt. Het zette de 
behandeling van zijn voorstellen dan ook door. 
 Uiterst pessimistisch over een goede afloop van de huishoudelijke vergadering was RD-
redacteur G. Roos in het RD van 11 september 1993. Hij vergeleek de situatie van de SGP met de 
feestzaal van de babylonische koning Belsazar (Belsassar) die nog aan het feesten was toen de stad 

                                                            
620 Reformatorisch Dagblad, 6 september 1993. 
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onder de voet werd gelopen door de vijand. Deze geschiedenis werd in de Bijbel beschreven in Daniël 
5. April 1993 had de SGP haar 75-jarig jubileum gevierd:  
 

De feestzaal van Belsazar wil ons waarschuwen. De gereformeerde gezindte jubileert, 
discussieert, vergadert en raakt verdeeld. De wereld vermaakt zich erover. Zij wacht op de 
ondergang van die ouderwetse, niet meer in deze tijd passende, ongeëmancipeerde groep 
gereformeerden. Zij wacht tot zij de stad zonder noemenswaardige tegenstand kan veroveren. 
(…) Moeten wij in die reformatorische zuil niet schouder aan schouder staan, in een tijd waarin 
alle christelijke waarden door de wereld op losse schroeven gezet worden?  

 
De partij stond tegenover een vijandige wereld, zij kon zich geen verdeeldheid permitteren. Concreet 
kwam zijn advies erop neer dat men de discussie moest staken en instemmen met het voorstel van 
het hoofdbestuur. 

Voordat op de huishoudelijke vergadering de agenda werd afgehandeld, legde voorzitter 
Hovius een persoonlijke verantwoording af naar aanleiding van zijn brief, en hij beleed schuld. Direct 
nadat op 22 juli de brief van het hoofdbestuur was verstuurd, was een stortvloed van vragen en 
reacties op hem afgekomen en was hij belaagd door de media. Het moeilijkst had hij gevonden het 
interview op 31 juli met mevrouw Mattijsen van het Clara Wichmann Instituut. Zij vroeg hem te 
weerleggen dat de SGP discrimineerde. Hij had dat geprobeerd met argumenten ontleend aan Gods 
Woord. Vanaf begin augustus was hij innerlijk verscheurd geraakt en was er gewetensnood ontstaan. 
Op 11 augustus had een vraaggesprek met Koers plaatsgevonden. Voor zijn gevoel ging het steeds 
meer haperen. In de nacht van 17 op 18 augustus had hij de slaap niet kunnen vatten. Hij had zich 
gerealiseerd dat het hoofdbestuur de partij menselijke in plaats van goddelijke geboden leerde. 
Daarop had hij de brief geschreven. In de nacht van 27 op 28 augustus was er een keerpunt gekomen 
in zijn leven. In die nacht stelde God alles onder de zonde en onder het oordeel.  

De schuld in het handelen van het hoofdbestuur gedurende de afgelopen tien jaar in de 
kwestie van het vrouwenlidmaatschap was hem stap voor stap getoond. Er was niet recht gehandeld 
tegenover de kiesvereniging Den Haag. Bij de allereerste aanvraag had het moeten zeggen: ‘we gaan 
het de Heere vragen’. Maar het had geprobeerd de kool en de geit te sparen. Dat was ook gebeurd 
toen mevrouw Grabijn toegang vroeg tot de algemene vergadering. Eerst zei het hoofdbestuur ‘nee’ 
en toen zij dreigde met een kort geding, ging het overstag. Van het terugdraaien van het 
vrouwenlidmaatschap in volle rechten had het hoofdbestuur op armelijke wijze gezegd dat dit op 
grond van juridische argumenten niet mogelijk was. Was dat een beginsel? De peiling in Putten op 16 
januari was helemaal fout geweest: ‘Ik heb u vermoeid met modellen. Dat had nooit gemogen.’ In 
nachtelijk onderwijs had de Heere hem gewezen op een vergadering tweeduizend jaar geleden in 
Jeruzalem. De apostelen wilden geen lasten opleggen die niet noodzakelijk waren. De vrucht was dat 
er vrede en blijdschap kwam (Handelingen 15). Wat hij deed was onrust, crisis brengen in de partij. De 
vergadering kon alles met hem doen. Het was zijn behoefte op deze wijze zijn hart te ontlasten. Hij 
voegde eraan toe dat Boender de te behandelen voorstellen ook niet kon dragen. Dat was mede in 
verband met de inconsequentie die ze meebrachten voor de positie van de koningin. Hij zei het niet 
met zoveel woorden, maar hij vond dus dat de ‘juli-brief’ van het hoofdbestuur niet deugde en hij wilde 
eigenlijk dat de partij zou instemmen met zijn persoonlijke ‘augustus-brief’: de vrouw moest gewoon lid 
kunnen worden. 
 Voorafgaand aan de bespreking van het hoofdbestuursvoorstel diende de kiesvereniging 
Nunspeet/Hulshorst een ordevoorstel in. Zij stelde voor te besluiten dat het hoofdbestuur een 
commissie van goede diensten benoemde, die was samengesteld uit deskundige personen uit de 
volle breedte van de partij. Deze commissie moest over de problematiek van de vrouw in de SGP 
adviseren en op een nader te bepalen datum haar advies voorleggen aan de landelijke vergadering. 
Het hoofdbestuur ontraadde dit voorstel. Het was beter in deze vergadering duidelijkheid te 
verschaffen door een principe-uitspraak te doen. De vergadering verwierp het ordevoorstel. De 
voorzitter verklaarde dat in overleg met de Raad van Advies was afgezien van het instellen van een 
brede commissie die zich had moeten buigen over de invulling van het begrip ‘betrokkenheid’. 
Daarvoor waren twee redenen: ten eerste, de vrees dat daardoor de kwestie nog jaren zou duren, 
terwijl men ervan af wilde, en ten tweede, de Raad van Advies vond de voorstellen duidelijk. Zij was 
wel verdeeld geweest over de wijze waarop de betrokkenheid van de vrouw gestalte moest worden 
gegeven en het hoofdbestuur had zich er niet meer op kunnen beraden vóór 25 juli jl. De partij mocht 
in deze vergadering suggesties doen. De voorzitter gaf de brief in bespreking. 
 Voor- en tegenstanders van de voorstellen van het hoofdbestuur voerden het woord. Wierden 
diende een amendement in. Zij stelde voor de voorstellen 2 en 3 in te trekken en voorstel 1 te 
wijzigen, waarbij art. 5 lid a ging luiden: ‘leden der partij zijn mannen …’. Rotterdam (Banier VII) vroeg 
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zich af of het met de hand op de Bijbel wel te verdedigen was dat mannen én vrouwen naar de 
stembus gingen en dat de partijvertegenwoordigers in Staten en Raden ook vrouwen kozen in 
commissies van advies en bijstand. Meten met twee maten was God een gruwel. Het was hoog tijd 
dat de vrouwen en dochters ook een eerlijke plaats werd gegund in de kiesverenigingen. Loenen aan 
de Vecht had van het hoofdbestuur een definitief voorstel verwacht dat het vrouwenlidmaatschap 
uitsloot. Het viel te vrezen dat het hoofdbestuur na aanvaarding van voorstel 3 met een 
vervolgvoorstel kwam, waarin toch op een of andere wijze een vrouwenlidmaatschap werd 
toegestaan. Vriezenveen verwees naar de augustusbrief van 1991, waarin klare taal was gesproken, 
en de uitslag van Putten in januari liet geen misverstand bestaan. Zij vreesde dat het principiële spoor 
zou worden verlaten, want een beperkt lidmaatschap zou juridisch leiden tot een volledig 
lidmaatschap. Rhenen was van mening dat de betrokkenheid van vrouwen op principiële wijze diende 
te worden geregeld. Niet als in Nehemia’s dagen (Nehemia was een leider van het volk Israël) toen er 
een volk was dat half Asdodisch sprak en het Joods niet kon spreken. Bij een dergelijke vermenging 
kreeg men God tegen. Liever een halve SGP zonder vrouwen als lid dan een hele SGP met vrouwen.  
 Bij de stemming werd het amendement Wierden verworpen met 264 stemmen tegen en 227 
stemmen vóór. Voorstel 1 werd met ‘grote’ meerderheid aangenomen, evenals voorstel 2, zonder de 
stellingen. De stellingen werden één voor één in stemming gebracht. Stelling 1 t/m 4 werden 
ongewijzigd aangenomen. Voordat over voorstel 2 werd gestemd, had Maartensdijk (Ut) duidelijkheid 
gevraagd over de mogelijkheid van een beperkt lidmaatschap. De officiële notulen vermeldden (p. 12): 
Daarnaar gevraagd lichtte de voorzitter toe dat dit dus niet betekende dat enige vorm van 
lidmaatschap daarbij nooit meer aan de orde kon zijn. De toevoeging ‘zolang de huidige Statuten van 
kracht zijn’ stond niet voor niets in het voorstel. Deze toelichting vormde voor de vergadering 
aanleiding om met grote meerderheid vóór het amendement van de kiesvereniging Elspeet/Vierhouten 
te stemmen waarin werd voorgesteld de bewuste zinsnede te schrappen. Stelling 5 werd: ‘De 
kiesverenigingen kunnen geen vrouwen als lid toelaten.’ De vergadering aanvaardde voorstel 3 met 
de verklaring van het hoofdbestuur dat de betrokkenheid van de vrouw zou worden geregeld ‘binnen 
de begrenzing van al het onder voorstel 2 genoemde’ en de verzekering dat het slechts de bedoeling 
was aan de vanouds vanzelfsprekende betrokkenheid van de vrouw meer inhoud te geven. Het zou 
dus niet een bepaalde vorm van lidmaatschap worden.  

Wat de partij feitelijk had besloten, was onhelder. Op een buitenstaander moest deze 
vergadering tweeslachtig overkomen. De besluitvorming was innerlijk tegenstrijdig. De uitkomst hield 
niet in dat in de statuten werd vastgelegd dat alleen mannen lid konden worden, terwijl de partij wel 
had besloten dat het lidmaatschap de vrouw niet toekwam. Zij had een geamendeerde versie van 
stelling 5 aangenomen die de vrouwen niet toeliet als lid van de kiesvereniging, terwijl zij het 
amendement van Wierden had verworpen om art. 5 lid a van de statuten aan te passen: ‘leden der 
partij zijn mannen …’. Bij aanvaarding van dit amendement hadden de vrouwelijke leden geroyeerd 
moeten worden, voor de juridische gevolgen daarvan deinsde de partij kennelijk terug. Aan het eind 
van de vergadering zegde de voorzitter toe dat het hoofdbestuur zich zo spoedig mogelijk ging 
beraden over de uitwerking van de aangenomen voorstellen. In de sluiting riep het hoofdbestuurslid 
ds. D.J. Budding op elkaar vast te houden, daarbij ‘temidden van een verworden wereld en temidden 
van vervallen kerken ons vastklemmend aan het onfeilbaar Woord van God, dat niet verandert omdat 
God niet verandert’.  
 

Afwijzende reacties 
Als het hoofdbestuur had gemeend dat met de huishoudelijke vergadering het ergste achter de rug 
was, of beter nog, de partij eensgezind verder kon optrekken, dan had het dat mis. Het resultaat leek 
wel te zijn dat de verdeeldheid groter was dan ooit. De uitkomst was in de beleving van een aanzienlijk 
deel van de achterban regelrecht in strijd met de emancipatie van de SGP-vrouw buiten de 
partijorganisatie. Van binnen en van buiten de partij kwamen afwijzende reacties. De crisis was 
ongemeen fel en ingrijpend. 

De hervormde predikant Van Kooten die sympathiseerde met de werkgroep Bouwen en die 
had gepleit voor uitstel, bedankte na afloop van de huishoudelijke vergadering ter plekke als partijlid. 
Voor de NCRV-radio zei hij dat het hem pijn had gedaan dat zich binnen de SGP een ‘verrechtsing’ 
voltrok: ‘Men weigert de Bijbel te bestuderen over de positie van de vrouw. (…) Het heerlijke werk dat 
dominee Abma heeft opgebouwd, zijn ze kwijt.’ Mevrouw Grabijn zei die zaterdagavond voor het NOS-
journaal teleurgesteld te zijn over de genomen besluiten: ‘Ik begrijp niet hoe men dit anno 1993 
verzonnen krijgt.’ Desondanks zou zij de partij niet verlaten. Grote delen in de Nederlandse 
Hervormde Kerk – vanouds een aanzienlijk deel van het SGP-electoraat – hadden geen bezwaar 
tegen het vrouwenlidmaatschap van politieke organisaties of partijen. Volgens de algemeen secretaris 
van de Gereformeerde Bond, ir. J. van der Graaf, hadden de bijbelteksten waarop de SGP zich beriep 
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uitsluitend betrekking op het verbod voor vrouwen een kerkelijk ambt te bekleden. Ds. K. de Gier 
dacht er net zo over. De Gereformeerde Gemeenten maakten een duidelijke scheiding tussen kerk en 
politiek. Politieke partijen vielen onder het verenigingsleven waarin vrouwen wel degelijk konden 
participeren. Ds. H. Paul die tot hetzelfde kerkgenootschap behoorde, vond dat iedereen de vrijheid 
moest hebben over het lidmaatschap van vrouwen een eigen keus te maken: ‘Het is een randzaak.’ 
De buitenwereld was feller in haar afwijzing. Minister Hedy d’Ancona bekritiseerde ‘als overtuigd 
feministe’ de uitkomst. Zij vond deze ‘absoluut uit de tijd’ en ‘een belediging en een klap in het gezicht’ 
van de vrouwen die in de SGP actief waren. M. van der Burg vond dat minister Hirsch Ballin er bij de 
officier van justitie op moest aandringen de SGP aan te pakken wegens discriminatie. Zij kondigde 
aan de zaak via vragen in de Tweede Kamer bij de minister te zullen aankaarten. Het Clara Wichmann 
Instituut vond dat de SGP strafrechtelijk moest worden vervolgd.621 
 De verhoudingen binnen het hoofdbestuur en de uitkomst van de huishoudelijke vergadering 
waren voor Hovius redenen om af te treden als voorzitter. In het RD van 2 oktober 1993 zei hij dat het 
erge van het besluit om vrouwen uit te sluiten was dat het ‘verre’ de Bijbel oversteeg, en vooral dat het 
was genomen met een gesloten Bijbel op tafel. Desondanks had de vergadering het genomen besluit 
tot een beginsel verheven, waaraan de gewetens van de partijleden gebonden werden. In het 
opinieblad Koers van 15 oktober 1993 verklaarde hij dat het hoofdbestuur niet zo zwaar tilde aan een 
bijbelse onderbouwing, eerder waren de traditie en de cultuur bepalend. Hovius had vrouwen de 
toegang tot de SGP niet willen ontzeggen, maar het was anders gelopen. Dat had te maken met de 
samenstelling van het hoofdbestuur. Burggraaf, Houtman en ds. Harinck, voorstanders van het 
vrouwenlidmaatschap, waren uit het hoofdbestuur gegaan. Ds. Van Dieren, een verklaard 
tegenstander, was in de plaats van Harinck gekomen. De verhouding was geworden negen tegen en 
vijf voor vrouwenlidmaatschap, een paar jaar eerder was deze acht om zeven of misschien zeven om 
acht geweest. In de woorden van Hovius klonk frustratie door. 

Het was een botsing tussen twee culturen als gevolg waarvan Hovius was afgetreden. Er was 
een conservatief en een progressief deel in de SGP. Naar het gevoel van de leraar geschiedenis en 
SGP-politicus drs. A.A. van der Schans was er in de SGP veel waardering geweest voor Hovius als 
technisch voorzitter, maar lang niet iedereen had hem aanvaard als geestelijk leidsman, vooral de 
mensen van de uitgetreden kerken niet. Het ging om een harde kern die voor een deel bestond uit 
aanhangers van ds. F. Mallan. Die kern was klein maar actief op de vergaderingen en invloedrijk. De 
rechterflank in de partij kwam naar de vergaderingen van de kiesvereniging en liet zich afvaardigen. 
Haar mensen waren op de landelijke vergaderingen oververtegenwoordigd. Voor hen draaide het om 
de ‘waarheidsvraag’, discussie was met hen niet mogelijk. Zij namen anderen in de partij geestelijk de 
maat.622 In de toekomst zouden zich zeker nog conflicten voordoen. De kwestie van de vrouw zou 
terugkeren, eens moest er een vergelijk komen.623   

De inbreng in de hele discussie van fractievoorzitter Van der Vlies als politiek leider had 
Hovius ‘teleurgesteld’. Hij had hem voor de EO-microfoon horen verklaren dat hij wél voor een beperkt 
lidmaatschap was. Hovius: ‘Dat heeft hij op al die hoofdbestuursvergaderingen nooit gezegd. Hij heeft 
wel substantiële ruimte voor betrokkenheid bepleit, maar dat deden er wel meer.’ Van der Vlies gaf als 
reactie: ‘Ik heb het open gehouden. Ik heb niet gezegd dat ik graag dit of dat wilde. Maar misschien 
heeft dominee Hovius wel node mijn steun gemist. Ik heb mij niet uitdrukkelijk aan zijn kant gesteld 
toen het ging spannen’.624 Na afloop van de huishoudelijke vergadering had hij geweigerd 
commentaar te geven. Maandag 27 september deed echter het nieuws de ronde dat Van der Vlies 
wilde praten. Na maanden van stilzwijgen – ‘dat had zijn redenen’ – ontving de SGP-voorman een 
ieder die in zijn mening over het afwijzen van vrouwen als partijlid geïnteresseerd was. In het RD van 
28 september 1993 erkende Van der Vlies dat hij had  gezwegen. Dat was hem volgens de krant door 
die en gene wel kwalijk genomen, want juist een politiek leider behoorde in een partij richting te geven. 
De SGP-fractievoorzitter zag het anders: 
 

Ik heb wel degelijk een mening en die heb ik ook duidelijk uitgedragen binnen de verbanden 
waarin mij dat paste. (…) Ik heb mij steeds achter het hoofdbestuur geschaard. Mijn 
persoonlijke mening doet niet ter zake. Nu de discussie is gevoerd, heb ik de genomen 
besluiten te respecteren en te verdedigen.  

 
Van der Vlies leek niet gelukkig te zijn met de uitkomst. Zijn laatste woorden klonken afstandelijk.  

                                                            
621 Reformatorisch Dagblad, 27 en 28 september 1993. 
622 Nederlands Dagblad, 2 oktober 1993. 
623 Reformatorisch Dagblad, 2 oktober 1993. 
624 Reformatorisch Dagblad, 2 oktober 1993. 
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In Ons Contact, het orgaan van de SGP-jongerenorganisatie, verklaarde Van der Vlies dat hij 
niet polariserend bezig had willen zijn. In de voorstellen van het hoofdbestuur was ruimte geweest 
voor een beperkt lidmaatschap, in zijn ogen was dat een werkzaam compromis. Een ruime 
meerderheid van de partij had anders beslist. De betrokkenheid van de vrouw bij de partij moest wel 
snel en op een goede manier worden geregeld: ‘Hoe je het ook doet, een lidmaatschap zal het niet 
worden. Maar er moet iets echts uitkomen. Geen flauwekul. (…) Als de betrokkenheid goed wordt 
ingevuld, moet het ook mogelijk zijn dat dames van daaruit (de studieverenigingen, HP) ook de 
vergaderingen van de kiesverenigingen bijwonen.’ Dacht hij niet dat dit een soort tussenfase was? 
‘Dat moeten we afwachten. Nu is het in ieder geval een oplossing.’625 De primaire zorg van de 
politicus Van der Vlies lag bij de verkiezingen:  
 

Nu is het zaak allemaal dezelfde kant weer op te kijken. Er zijn volgend jaar Deo Volente (‘zo 
God het wil’, HP) niet minder dan drie verkiezingen in aantocht. Daarom moeten we de 
gelederen sluiten en eensgezind de stembusstrijd ingaan. De derde zetel in de Tweede Kamer 
staat op het spel. Het verlies daarvan heeft grote consequenties.626 

 
De SGP-insider R. Pasterkamp onthulde dat Van der Vlies een kans was onthouden zijn mening – een 
beperkt lidmaatschap voor vrouwen – naar buiten te brengen in het jubileumboek Van 
goedertierenheid en trouw dat ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de SGP op 24 april 1993 
was gepresenteerd. Dat had hij uit betrouwbare bron vernomen. Tijdens de jubileumbijeenkomst had 
Van der Vlies gezegd de zaak ‘middelmatig’ te vinden. Dat was hem niet door iedereen in dank 
afgenomen. Uit het hoofdstuk dat Van der Vlies had geschreven, was vlak voordat het boek was 
gedrukt een passage over het lidmaatschap van de vrouw geschrapt. Niemand had dat willen 
bevestigen noch ontkennen. ‘De oorspronkelijke stukken zijn vernietigd’, was wat Pasterkamp te horen 
kreeg. Van der Vlies zelf had desgevraagd gezegd dat ‘in goed overleg met de redactiecommissie 
enkele inhoudelijke correcties’ waren aangebracht. ‘Verder heb ik geen mededelingen te doen die 
relevant zijn.’ In het jubileumboek schreef Van der Vlies op pagina 334 dat verdeeldheid op de loer lag 
in de eigen partij. Hij haalde Markus 3:25 aan: ‘Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet 
bestaan.’627 Maar de partij wás verdeeld, zij wás dus in gevaar. 

Te midden van allerlei afwijzende reacties kreeg het hoofdbestuur enkele dagen na de 
huishoudelijke vergadering onverhulde steun van hoofdredacteur Janse in het RD van 28 september 
1993. Hij stelde dat het hoofdbestuur zich met zijn vrouwenstandpunt diametraal plaatste tegenover 
de hoofdstroom in de maatschappij. Janse maakte van de kwestie een geloofsstrijd:  
 

Gelijkheid van man en vrouw is de afgelopen decennia (…) gaan behoren tot de 
geloofsbelijdenis van onze cultuur. Een seculiere geloofsbelijdenis weliswaar, al doen veel 
progressieve theologen hun best om aan te tonen dat God dit eigenlijk ook altijd al gewild 
heeft. (…) Voor dit gelijkheidsgeloof geldt het standpunt van het SGP-hoofdbestuur als een 
verwerpelijke ketterij. 

 
Pragmatische argumenten mochten nooit de doorslag geven, omdat het ging om de confrontatie 
tussen de Bijbel en het moderne denken. Het was van groot belang oog te hebben voor het bijbelse 
grondpatroon:  
 

Dat is duidelijk een ander uitgangspunt dan in de huidige maatschappij domineert. Daar 
kunnen we niet omheen en daar mogen we niet omheen. De grote vraag is daarbij of wij ons 
bij het opstellen van allerlei regels en het uitwerken van structuren laten leiden door het Woord 
van God of dat we bezig zijn ons zoveel mogelijk aan te passen aan moderne patronen van 
denken en handelen, ook al willen we dan toch nog de christelijke vlag blijven voeren.  

 
Van verschillende kanten was de suggestie gedaan vrouwen wel als lid tot de SGP toe te laten, maar 
daarbij af te spreken dat zij niet kandidaat gesteld konden worden voor vertegenwoordigende 
lichamen of bestuursfuncties binnen de partij. Janse verwierp dit niet:  
 

                                                            
625 R. Pasterkamp en M. van der Zwan, ‘Niet weg bij honderd afmeldingen. Van der Vlies praat, desnoods voor 
vrouwen’. 
626 Reformatorisch Dagblad, 28 september 1993. 
627 R. Pasterkamp, ‘Door de ether klinkt de bas van Van der Vlies’. 
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Op die manier ontstaat er een soort buitengewoon lidmaatschap, dat zeker het overwegen 
waard is.  

 
Dat was een onverwacht standpunt in het licht van zijn verzet tegen de moderne hoofdstroom. 
 

‘Hoe nu verder?’ 
Zo ver als Janse ging partijleider Van der Vlies in De Banier van 7 oktober 1993 niet. Wel bracht hij de 
gevoelens onder woorden die leefden in de partij:  
 

Wat het diepst ingrijpt is, dat de een het besluit Bijbels verantwoord of zelfs geboden acht en 
de ander daar de grootst mogelijke moeite mee heeft, het zelfs onverantwoord, ja onbijbels 
noemt. Een ingrijpend dilemma, waarmee de betrouwbaarheid van het getuigenis van de SGP 
vanwege de Bijbel in de politiek voor velen ter discussie kwam, (…). Het behoeft eigenlijk 
geen betoog dat het terugtreden uit het hoofdbestuur van onze gewaardeerde partijvoorzitter, 
ds. W.Chr. Hovius, ons veel verdriet heeft gegeven. (…) Er worden veel vragen gesteld over 
hoe nu verder. 
 

Over hoe het verder moest, zei Van der Vlies niets inhoudelijks, een term als ‘beperkt lidmaatschap’ of 
‘buitengewoon lidmaatschap’ noemde hij niet. Hij hield het bij ‘substantiële betrokkenheid van de 
vrouw’. Blijkbaar wilde hij het hoofdbestuur niet voor de voeten lopen. 

Als gevolg van het aftreden van Hovius als partijvoorzitter kwam het hoofdbestuur op 2 
oktober in een extra vergadering bijeen. De partij verkeerde in een benauwde situatie. Toepasselijk 
opende waarnemend voorzitter Budding de vergadering met het lezen van Exodus 14:10-22. Het volk 
Israël was uit Egypte geleid. Dat was Gods werk geweest. Het ontstaan en bestaan van de SGP was 
ook een werk Gods. In de partij was een zekere breuk gerezen en de vraag was: hoe nu verder? De 
situatie voor het hoofdbestuur was: vóór zich de zee, links en rechts de bergen en achter zich het 
leger van de Egyptenaren. Er bleef niets anders over dan het gebed, maar ook moest het 
hoofdbestuur voorttrekken, ziende op God. Dat was echter zonder partijsecretaris Boender, want hij 
deelde zijn terugtreden mee. Hij kon bestuurlijk niet leven met de uitkomst van 25 september, die een 
grote negatieve publiciteit had veroorzaakt en wellicht zou leiden tot catastrofale gevolgen voor de 
partij. Het hoofdbestuur besprak kort dat Yvonne Franssen uit Roermond zich had aangemeld als lid. 
Haar advocaat had op 1 oktober jl. een antwoord geëist binnen tien dagen. Het laatste punt van 
bespreking was de weinig positieve manier waarop het RD met de materie omging. Dit vroeg 
aandacht. Kennelijk ging het hierbij om de verslaglegging over de discussie in de partij. 
 Hoe hij de toestand van de partij zag, schetste Budding in De Banier van 21 oktober 1993. De 
voorstellen van het hoofdbestuur hadden veel stof doen opwaaien. Nadat de partij zich erover had 
uitgesproken, waren de gevolgen voor de partij ingrijpend geweest. De voorzitter en de secretaris 
hadden helaas hun functie neergelegd. De hoofdofficier van justitie in Den Haag had de rijksrecherche 
opdracht gegeven te onderzoeken of de SGP met haar besluit een strafbaar feit had gepleegd. Maar 
was er op 25 september in Putten zoveel veranderd? De voorstellen van het hoofdbestuur zoals ze 
waren aanvaard door de huishoudelijke vergadering, waren in overeenstemming met de nota In haar 
waarde en hadden niet afgeweken van wat het in 1991 eengezind in zijn brief aan de kiesverenigingen 
had geschreven. Oud-voorzitter Hovius daarentegen had met zijn brief de polarisatie sterk bevorderd 
en de zaak tot proporties opgeblazen, die ze niet had mogen en behoeven te krijgen. Budding 
onthulde dat in 1991 één lid van het hoofdbestuur zijn stem niet had willen geven aan de augustus-
brief, dat was secretaris Boender geweest, Hovius had er wel mee ingestemd. De brief was ondanks 
verschillen in opvatting in goede sfeer en grote mate van eensgezindheid opgesteld en de partij 
ingezonden. Budding verzuchtte:  
 

Waarom is het niet zo gebleven? Dat is mij eigenlijk nog steeds niet echt duidelijk. Ik betreur 
het in hoge mate dat we, terwijl we in de hoofdlijn gelijk denken en alleen in de uitwerking 
verschillen, elkaar toch niet vast hebben kunnen houden. (…) Het op 25 september aanvaarde 
voorstel 2 is kennelijk de oorzaak van de ontstane verdeeldheid en gewetensnood. In dit 
voorstel wordt uitgesproken dat het lidmaatschap, zoals in onze statuten verwoord, vrouwen 
niet toekomt. Dat is niets anders dan hetgeen het hoofdbestuur in grote eensgezindheid in 
augustus 1991 aan de kiesverenigingen heeft laten weten. 

 
Naar de mening van Budding was er niet veel verschil in de partij over de principiële hoofdlijn, dat het 
regeerambt op bijbelse gronden niet toekwam aan de vrouw. Het verschil zat in de toepassing:  
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Hoe passen wij dit beginsel toe? Betekent dit dat alleen het passief kiesrecht niet toekomt aan 
de vrouw? (…) Dat wordt in feite nu beweerd door hen die het lidmaatschap voor de vrouw 
beperkt open willen stellen. Maar dat is nooit de opvatting van de partij geweest. (…) als een 
vrouw ook onze partij wil besturen, als zij er daadwerkelijk invloed op wil uitoefenen door wie 
onze partij bestuurd wordt en wie door onze partij gekozen worden als vertegenwoordigers in 
de Tweede Kamer, dan oefent zij indirect zeker regeermacht uit. (…) De principiële vraag: 
houdt het lidmaatschap van een kiesvereniging verband met het regeerambt, ja of nee, is door 
de SGP altijd met ‘JA’ beantwoord. Daarom is het besluit, vrouwen niet toe te laten als lid, een 
consequente toepassing van het Bijbelse principe dat het regeerambt niet aan de vrouw 
toekomt. 

 
Zijn criterium was wat al dan niet tot de regeermacht behoorde. Het lidmaatschap van de 
kiesvereniging behoorde ertoe en kwam daarom niet toe aan de vrouw. Budding verdedigde zich met 
het argument ‘zo heeft de partij er altijd over gedacht’. Hij was niet blij met de discussie:  
 

Dat wij hier de laatste tien jaar over moeten spreken, mag voor ons een waarschuwing zijn. 
Dringt de emancipatiegeest ook niet door in onze gelederen? Worden wij niet langzaam maar 
zeker meegezogen door de geest van de tijd? (…) Het ware voor ons allen beter geweest als 
de partij de lijn die zij in dit opzicht 65 jaar gevolgd heeft, had vastgehouden.  

 
Met leedwezen constateerde Budding stilzwijgend dat het antwoord op zijn twee vragen bevestigend 
was. Maar of hij de laatste zin echt meende, viel te bezien, want dan moest hij ook het stemmen door 
vrouwen afwijzen. 

Na de huishoudelijke vergadering van 25 september was een steeds terugkerende vraag: ‘en 
de koningin dan?’. Op verzoek van het hoofdbestuur schreef Scholten in De Banier van 7 oktober 
1993 hierover. De besluitvorming in Putten deed niets af aan de aanhankelijkheid van de SGP jegens 
de koningin. In haar regering zag Scholten Gods voorzienigheid, omdat de troonopvolging vast lag 
door erfopvolging. De SGP sprak in haar beginselprogram van het constitutionele koningschap, dat 
was opgedragen aan het Huis van Oranje, en dáárvan beleed zij dat dit door God was gegeven. God 
had er dus voor gezorgd dat Nederland werd geregeerd door een koningin. Door de partij werd dit 
geëerbiedigd, hoewel zij meende dat een vrouw volgens de Bijbel niet behoorde te regeren. 

De vraag ‘hoe nu verder?’ hield vanzelfsprekend ook de werkgroep Bouwen bezig. Vanuit 
haar kring werd najaar 1993 een comité opgericht. Het doel was degenen die zich betrokken wisten bij 
de SGP-politiek en bezorgd waren over de gang van zaken, met elkaar in contact te brengen. Op 1 
december 1993 vond een vergadering plaats met als centrale vraag: ‘Hoe nu verder?’ Op de 
verzendlijst met 92 adressen stonden tal van vooraanstaande SGP’ers. Dit SGP-beraad ‘in oprichting’ 
kwam maar één keer bijeen. Algemeen gevoelen van de aanwezigen was dat het na de ellenlange 
discussie in de partij in combinatie met de ‘doofheid’ van het hoofdbestuur voor een gematigder 
standpuntbepaling niet veel zin meer had om een soort ‘comité van bezwaarden’ in het leven te 
roepen. Volgens velen van de aanwezigen was het ook niet hun manier van werken, zoals de 
behoudende club rond In het Spoor deed.628 Noch op de linkerflank noch op de rechterflank hoefde 
het hoofdbestuur voorlopig met krachtige oppositie te rekenen. In het bestuur van de in 1990 nieuw-
opgerichte stichting van de bezwaarden zaten nauwelijks meer partijleden. 
 
 

1994-1996: moeizaam elkaar vasthouden 
 

Een ‘schier onmogelijke’ taak 
De kiesvereniging Ridderkerk stuurde op 11 oktober 1993 een brief aan het hoofdbestuur, 
ondertekend door voorzitter B. Stolk. Zij uitte haar zorgen en teleurstelling over de besluitvorming op 
25 september. Er was onduidelijkheid geweest over de voorstellen en de partij verkeerde in grote 
verwarring. Het hoofdbestuur stond voor een ‘schier onmogelijke’ taak, betrokkenheid was zo’n vaag 
en subjectief begrip. Ridderkerk was van mening dat het mogelijk was de betrokkenheid van de vrouw 
in te vullen met een buitengewoon, c.q. beperkt, lidmaatschap. Zij stelde het hoofdbestuur voor een 
breed samengestelde commissie dit te laten voorbereiden. In zijn vergadering van 1 november 1993 
formeerde het hoofdbestuur de commissie Uitwerking betrokkenheid vrouw, voorzitter werd B. Stolk 
en secretaris de jurist A. Weggeman (beiden op persoonlijke titel). De overige leden waren: ds. J. 

                                                            
628 Rondzendbrief van het Comité SGP-beraad i.o., 15 november 1993; notulen van de vergadering van 1 
december 1993. 
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Koppelaar (namens het wetenschappelijk instituut van de SGP, de Guido de Brès-Stichting), L.M.P. 
Scholten (hoofdbestuur), T.C. Segers (lid van de voormalige bezinningsgroep Principieel Samen 
Verder), ds. D. Slagboom (hoofbestuur) en J.P. Tanis (voorzitter SGP-jongerenorganisatie).629 De 
commissie kreeg als einddatum voor haar advies mee: 1 februari 1994.  

In een voorbereidende notitie voor de eerste vergadering merkte de secretaris op dat de 
mogelijkheid van een buitengewoon lidmaatschap, zoals was voorgesteld door enige 
kiesverenigingen, buiten de kaders van het besluit van 25 september viel. In de vergadering van 15 
december voegde hij eraan toe dat op de huishoudelijke vergadering was uitgesproken dat een 
beperkt lidmaatschap niet mogelijk was binnen de geldende statuten. De commissie overwoog vier 
modellen om de betrokkenheid van de vrouw invulling te geven: 1. beperkt lidmaatschap, 2. 
donateur/sympathisant, 3. kiesvereniging nieuwe stijl met kiescollege, 4. een variant van het derde 
model (een geïntegreerde studievereniging). De commissie kon zich slechts unaniem vinden in model 
3. In de eerste maanden van 1994 gaf zij hieraan uitwerking door het onderscheiden van een 
tweedeling in het takenpakket van de kiesvereniging, enerzijds een regeertaak, anderzijds bezinning 
en bestudering. Het tweede onderdeel werd in model 3 de taak van de kiesvereniging nieuwe stijl. 
Hiervan konden vrouwen lid worden. De regeertaak werd toegewezen aan het kiescollege, waarvan 
alleen mannen lid konden zijn, die tegelijkertijd lid waren van de kiesvereniging. Het kiescollege was 
een onderdeel van de kiesvereniging nieuwe stijl. De commissie diende haar voorstel op 20 april 1994 
in bij het hoofdbestuur. 

Het hoofdbestuur vergaderde op 30 augustus 1994 over het voorstel van de commissie met 
relatief weinig aanwezigen. Het vond het voorstel te ingrijpend en te ingewikkeld, de partij zou het niet 
begrijpen. Daarom wilde het dat de commissie alternatieve modellen zou aanreiken. Op 9 september 
vond de afrondende bespreking plaats met een bijna voltallig hoofdbestuur. Als uitvloeisel ervan 
stuurde het hoofdbestuur op 14 september 1994 een brief aan de commissie met de mededeling dat 
haar voorstel te ingrijpend was. Het verzocht haar na te denken over alternatieven, waarbij het van 
belang was dat de kiesvereniging onveranderd bleef en dat via het algemeen reglement sub-
verenigingen konden worden opgericht voor het bezinnend en vormend deel van haar activiteiten. De 
commissie moest daarnaast nadenken over andere alternatieven, zoals een donateurschap. Het 
besprak zijn brief met de commissie. Op 22 oktober kwam deze bespreking aan de orde in het 
hoofdbestuur. Bij de commissie had teleurstelling overheerst, maar zij wilde toch verder gaan.  

Een discussie vond plaats over de wenselijkheid van een commissie Bestudering 
Schriftgegevens. Een van de hoofdbestuursleden had namelijk moeite met ‘lidmaatschap 
kiesvereniging = regeerambt’. Een vrouw mocht geen lid van een kiesvereniging zijn omdat zij daar 
meebesliste over kandidaatstelling, terwijl zij wel werd opgeroepen naar de stembus te gaan. Hij 
slaakte de hartekreet: ‘Hoe komt het toch dat de theologen het hierover niet met elkaar eens zijn?’ Die 
onenigheid had geleid tot het compromisvoorstel van Putten. Een van zijn medebestuurders vond zijn 
constatering wrang. Er was toch diepgaand gestudeerd op de bijbelse gegevens. Het hoofdbestuur 
besloot een dergelijke commissie niet in te stellen vanwege de bodemprocedure die was 
aangespannen door mevrouw Franssen. Het zou overkomen alsof de SGP niet zeker van haar eigen 
standpunt was. De aanklacht vanuit de vrouwenbeweging wegens discriminatie was in juli afgewezen. 
De hoofdofficier van justitie had besloten de SGP niet te vervolgen. Franssen, een van de indiensters 
van de strafklacht, was daarop een civiele bodemprocedure tegen de SGP begonnen om als lid te 
kunnen worden ingeschreven. Zij spande nog een tweede zaak aan. 

Bij de ‘Commissie gelijke behandeling mannen en vrouwen bij de arbeid’ diende Franssen in 
1994 het verzoek in een oordeel uit te spreken over de vraag of de SGP door vrouwen niet toe te laten 
als lid in strijd handelde met de Wet gelijke behandeling m/v, die in 1980 was ingevoerd. Franssen 
stelde dat door de weigering van het lidmaatschap haar de mogelijkheid werd ontnomen namens de 
SGP werkzaam te zijn als volksvertegenwoordiger. Door de inwerkingtreding op 1 september 1994 
van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) werd deze commissie opgevolgd door de 
Commissie gelijke behandeling (Cgb). Op 14 februari 1995 liet de Cgb weten dat zij niet bevoegd was 
een oordeel uit te spreken over haar klacht, want die viel buiten de werkingssfeer van de wet. Op 1 
november 1995 sprak de Haagse rechtbank uit dat Franssen terecht door de SGP was geweigerd als 
lid, omdat zij de grondslag van de partij niet onderschreef. Zij had haar vordering om te worden 
toegelaten als lid mede gebaseerd op artikel 7 van het VN-vrouwenverdrag. Franssen ging in hoger 
beroep, gesteund door het Clara Wichmann Instituut (CWI). De officier van justitie had al eerder 
besloten de klacht wegens discriminatie te seponeren, die Franssen in 1993 tegen de SGP had 
ingediend. De tegenpartij had daarop een klaagschrift ingediend bij het gerechtshof in Den Haag. De 

                                                            
629 De Banier berichtte op 3 maart 1994 deze samenstelling van de in 1993 benoemde commissie Uitwerking 
betrokkenheid vrouw. 
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uitspraak was op 13 december 1995: ‘de SGP discrimineert wel, maar niet op strafbare wijze’. Het 
CWI had Franssen ondersteund. Het meende dat het recht van godsdienstvrijheid zijn begrenzing 
vond in het grondrecht om niet te worden gediscrimineerd.630 
 

Conflict om een vrouwelijke kandidaat 
De uitkomst van de huishoudelijke vergadering van 25 september 1993 maakte de verhouding met de 
andere protestantse partijen, GPV en RPF, er niet beter op. GPV-fractievoorzitter Schutte was 
teleurgesteld. Omdat er een beroep was gedaan op de Bijbel, voelde hij zich erbij betrokken. Hij was 
ongelukkig over het verschillend verstaan van de Bijbel, waardoor de zeggingskracht naar buiten toe 
verminderde. Hij hoopte niet dat de besluiten consequenties zouden hebben voor de samenwerking 
tussen SGP en GPV, al vreesde hij daar wel voor. RPF-fractievoorzitter Leerling zei het besluit ‘ten 
volle’ te respecteren, maar hij was het er niet mee eens. Hij hoopte op continuering van de al 
bestaande samenwerking in de verschillende vertegenwoordigende lichamen: ‘Dat is in het belang 
van christelijke, Bijbelgetrouwe politiek.’631 Het federatiebestuur van de RPF stuurde op 6 oktober 
1993 een brief naar de eigen kiesverenigingen. Het betreurde de beslissing van de SGP. De 
samenwerking zou er moeizamer door worden. De RPF moest eraan werken niet meegetrokken te 
worden in de golf van negatieve publiciteit. 
 Reeds binnen enkele maanden ontstond een conflict tussen de SGP enerzijds en het GPV en 
de RPF anderzijds over de kandidatenlijst voor de Euroverkiezingen van 9-12 juni 1994. Op deze 
gezamenlijke lijst stond een vrouw van de RPF. De Banier van 30 december 1993 wekte de indruk dat 
de RPF een onbetrouwbare partner was. Het federatiebestuur van deze partij stuurde daartegenover 
op 7 januari 1994 een brief naar de SGP, waarin het herinnerde aan een uitspraak van voormalig 
voorzitter Hovius, die hij had gedaan in het overleg van de partijvoorzitters van juni 1993. Hij had 
gezegd: ‘We moeten elkaar in het geweten vrij laten in deze kwestie en geen geestelijke dwang 
opleggen. RPF en GPV hebben in principe de vrijheid om vrouwen op de lijst te plaatsen, de SGP zou 
er evenwel zeer grote moeite mee hebben als er met SGP-stemmen een vrouw gekozen zou worden.’ 
In het ND van 14 augustus 1993 had hij dit standpunt van het SGP-hoofdbestuur herhaald. De RPF 
en het GPV meenden op grond hiervan dat de SGP alleen moeite had met een vrouw op een 
verkiesbare plaats. Het federatiebestuur vond dat de SGP moest afzien van het opleggen van een 
zelfgekozen juk aan andere partijen. 
 Het conflict verhardde zich echter. Daarom stuurden op 24 januari 1994 vier bekende 
Nederlanders in de gereformeerde gezindte, de hervormde predikant drs. C. Blenk, de oud-directeur 
van het Reformatorisch Dagblad K. Bokma, de algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond ir. J. 
van der Graaf en de christelijke gereformeerde predikant ds. J. Westerink, een brief aan de besturen 
van SGP, GPV en RPF. Zij waren beschaamd over de in de pers breed uitgemeten discussies binnen 
en tussen deze drie partijen over de gezamenlijke kandidatenlijst voor de Euroverkiezingen. De 
verschillen van inzicht waren op de spits gedreven. De zaak dreigde te escaleren, en daarmee de 
enige zetel voor reformatorische politiek in Europa verloren te gaan. Zij wilden er geen enkele 
onduidelijkheid over laten bestaan dat zij van oordeel waren dat politieke betrokkenheid van de vrouw 
in het politieke leven niet strijdig was met ‘Schrift en belijdenis’, waarbij zij doelden op de Bijbel en de 
daarvan afgeleide gereformeerde geloofsbelijdenis. Maar naar hun gevoel ging het daar niet alleen 
om. De zaak was een prestigekwestie geworden. Niemand was nog bereid de weg van de 
zelfverloochening te gaan met het oog op het publiek belang en een geloofwaardig getuigenis in een 
ontkerstend Europa.  

Tot ieders verrassing loste dit conflict zich twee dagen later op. De vrouwelijke kandidaat, G. 
Visser-van Lente uit Arnemuiden, trok zich uit eigen beweging terug. Zij kon en wilde niet anders dan 
de Stem van haar Meester gehoorzamen. Hij had tot haar gesproken: ‘Trek je terug, en hoop daarmee 
vurige kolen op hun hoofd.’ Zij had ervaren hoe Jezus Christus persoonlijk tot haar had gesproken met 
een woord uit de Bijbel, namelijk Spreuken 25:22. Zij moest zich grootmoedig terugtrekken om 
daarmee de tegenstander te beschamen. Doordat zij zich terugtrok kwam de weg vrij voor de 
herverkiezing van Europarlementariër ir. L. van der Waal. Tegenover Koers gaf Van der Vlies toe dat 
als gevolg van het ‘september’-besluit de verschillen met RPF en GPV scherper aan het licht waren 
gekomen. Het verschilpunt zelf bestond al veel langer. Het plaatsen van vrouwen op een gezamenlijke 
kandidatenlijst was een probleem. Het standpunt van de SGP was: geen vrouw(en) op een 
gemeenschappelijke lijst. Als gewichtige redenen hiertoe aanleiding gaven en alle onderhandelingen 

                                                            
630 Reformatorisch Dagblad, 1 november 1995; Nederlands Dagblad, 3 november 1995; J. Hippe, P. Lucardie & 
G. Voerman, ‘Kroniek 1995’, 80-81. 
631 Reformatorisch Dagblad, 27 september 1993. 
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uitgesloten waren, kon hiervan worden afgeweken.632 Het GPV stuurde op 8 juli 1994 een brief de 
partij in met als standpunt dat iedere partij verantwoordelijk was voor de eigen kandidaten. Het was 
niet de verantwoordelijkheid van de SGP als het GPV of de RPF vrouwen op een lijst plaatste. Het 
federatiebestuur van de RPF stuurde een vergelijkbare brief op 13 juli 1994 uit. Het vond de situatie 
onduidelijk, daar moest een einde aan komen. De duidelijkheid die de RPF gaf, was dat de partij 
vasthield aan de eigen kandidaten, maar uiteraard bleef het de verantwoordelijkheid van betrokkenen 
om in voorkomende gevallen de situatie te beoordelen en op grond daarvan hun standpunt te 
bepalen. De RPF sloot een concessie dus niet uit. 
 

Toch een beperkt lidmaatschap 
Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 3 mei 1994 leed de SGP een gevoelig stemmenverlies. De partij 
ging van 1,9 naar 1,7 procent. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart 1994 was al een 
dalende tendens zichtbaar geworden voor de SGP. Bij de Tweede Kamerverkiezingen verloor de partij 
haar derde zetel die zij had sinds 1956. Het hoofdbestuur benoemde evenals in 1982 een commissie 
Onderzoek Stemmenverlies. Koers kopte: ‘SGP in  verwarring na zetelverlies’. De meest stabiele partij 
van Nederland en ijkpunt voor opiniepijlers, dat wás de SGP tot 3 mei 1994, maar toen verloor de 
SGP een kamerzetel. Was dat als gevolg van de vrouwendiscussie? Of was het de secularisatie die 
de SGP parten speelde? De uitslag was hoe dan ook een historisch dieptepunt. De partij verloor op 
alle drie de fronten: in stemmenpercentage, in stemmenaantal en in kamerzetels. Diverse 
geïnterviewden noemden het vrouwenstandpunt als oorzaak, zoals fractievoorlichter M. de Bruyne: 
‘Direct na 25 september dachten we dat dit besluit ons een zetel zou kosten.’ De partij had ook last 
van vervreemding van vooral de hervormd gereformeerde kiezers, Abma en Hovius waren 
identificatiefiguren geweest. Een lichtpunt zag de voorzitter van de stichting van de bezwaarden, drs. 
P.H. op ’t Hof: ‘Als mensen die de SGP-beginselen niet volledig ondersteunen nu vertrekken, is dat 
niet alleen verlies. Het schept duidelijkheid. Ik kan niet treuren om mensen die om de vrouwenkwestie 
weg zijn gegaan.’ De ‘gunst des Heeren’ was voor hem veel belangrijker dan het aantal zetels. 
Volgens burgemeester Hardonk raakte de SGP bestuurlijk uitgepraat door het stempel een 
vrouwonvriendelijke partij te zijn.633 

 ‘Heilloze polarisatie’ constateerde Van der Vlies op de algemene vergadering van 25 februari 
1995. In een moedeloze bui zag de SGP-leider de partij terechtkomen in een neerwaartse spiraal van 
‘verdere afkalving en verbrokkeling, van een zelf veroorzaakt onvruchtbaar isolement’. De SGP 
bevond zich in een moeilijke periode:  
 

In de partij lijken we elkaar gevangen te houden in, soms zelfs uitzichtloze, interne discussies. 
De buitenwereld krijgt daardoor een beeld van verdeeldheid en besluiteloosheid.  

 
Het gevolg was verlies aan wervingskracht en aantrekkingskracht op kiezers. Van der Vlies vond dat 
vrouwen in de partij mochten meedoen als het ging om ‘meedenken en bezinnen’. Het was de 
discussie daarover die hem hoog zat. Hoewel het hoofdbestuur nog niet met een voorstel was 
gekomen om de betrokkenheid van de vrouw te regelen, wist het RD op 27 februari 1995 te melden 
dat later dat jaar een buitengewone partijvergadering zou worden gehouden.  

Het hoofdbestuur vergaderde op 11 februari 1995 met de commissie Uitwerking betrokkenheid 
vrouw. De commissie was teleurgesteld over de reactie van het hoofdbestuur op haar voorstel dat zij 
in april 1994 had ingediend en over zijn geringe betrokkenheid. De terugkoppeling was niet goed 
verlopen. De commissie had uit de krant – het RD van 10 september 1994 – vernomen wat het 
resultaat was van de bespreking in het hoofdbestuur. Zij gaf de voorkeur aan het model 
kiesvereniging-nieuwe-stijl. Het lidmaatschap van de partij was hierin losgekoppeld van het 
lidmaatschap van de kiesvereniging. Met deze constructie was ook het probleem opgelost van de 
vrouwelijke leden – leden van een kiesvereniging – in Den Haag, Groningen en Schoonhoven. Het 
hoofdbestuur besloot het overleg de volgende vergadering voort te zetten. Op 10 maart besprak het 
een voorstel van het dagelijks bestuur, vastgesteld op 17 februari. Dit was enerzijds gebaseerd op de 
wens vrouwen van het partijlidmaatschap uit te sluiten en anderzijds op het oorspronkelijke ‘voorstel-
Ridderkerk’. Het hield aanpassing en uitbreiding in van artikel 5 van de statuten. Lid a verwoordde dat 
alleen mannen lid konden zijn. Lid d luidde: ‘Naast de leden kunnen zij die zich betrokken weten bij 
het verwezenlijken van de doelstelling der partij, zich laten inschrijven bij de secretaris van het bestuur 
van de kiesvereniging.’ Dit waren betrokkenen, geen leden. Vrouwen kwamen daarvoor in 
aanmerking. Een van de hoofdbestuursleden diende een alternatief voorstel in. De partij kende leden 

                                                            
632 Koers, 15 april 1994, 18-22. 
633 Koers, 27 mei 1994, 8-11. 
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en buitenleden. Als lid konden worden toegelaten mannen, als buitenlid zij die zich betrokken wisten 
bij het verwezenlijken van de doelstelling van de partij. Binnen het hoofdbestuur zag men 
overeenkomst met het voorstel van het dagelijks bestuur. In De Banier van 23 maart 1995 plaatste het 
een mededeling: de commissie die was gevraagd advies uit te brengen over de uitwerking van de 
betrokkenheid van vrouwen had haar taak afgerond. Het hoofdbestuur verwachtte op korte termijn 
concrete voorstellen aan de partij te kunnen voorleggen. 

Aan een in december 1993 ingestelde juridische commissie vroeg het hoofdbestuur op 31 
maart 1995 advies. De commissie reageerde op 11 mei. Zij adviseerde waar het hoofdbestuur sprak 
van ‘betrokkenen’ de term ‘leden’ te gebruiken, en te kiezen voor de aanduiding ‘buitengewone leden’. 
Artikel 5 diende te worden uitgebreid met artikel 5a dat het buitengewoon lidmaatschap regelde. 
Mannen en vrouwen kwamen ervoor in aanmerking. Zij deelden in alle rechten, met uitzondering van 
het bekleden van bestuursfuncties, het deelnemen aan stemmingen binnen de partij, de afvaardiging 
naar partijvergaderingen, en de kandidaatstelling voor vertegenwoordigende organen. Artikel 5 
bepaalde dat alleen mannen lid konden zijn van de partij. Het hoofdbestuur vergaderde op 19 mei 
1995 over het voorstel. Duidelijk was dat de betrokkenheid van vrouwen statutair niet op een andere 
manier kon worden geregeld. Er leefden twijfels of dit voorstel de vereiste tweederde meerderheid zou 
krijgen. Diverse leden vroegen zich af of kiesverenigingen die vrouwen niet wensten in te schrijven, 
zich konden beroepen op gewetensnood. De juridische commissie werd om advies gevraagd. De 
herziene versie van de artikelen 5 en 5a besprak het hoofdbestuur op 23 juni 1995. De wijzigingen 
waren minimaal, zodat het voorstel de statutaire mogelijkheid inhield dat vrouwen buitengewoon lid 
konden worden. Als er bijzondere redenen waren, mocht een kiesvereniging daarvan afwijken, artikel 
5a had als zodanig geen verplichtend karakter. Het hoofdbestuur nam het voorstel aan met 9 
stemmen vóór en 2 tegen.   

Na de zomervakantie zond het hoofdbestuur een brief aan de kiesverenigingen. De 
aangenomen voorstellen van ‘Putten-II’ (de huishoudelijke vergadering van september 1993) kwamen 
hierop neer: ‘lidmaatschap vrouw: nee, betrokkenheid vrouw: ja’. Het regeerambt was op grond van de 
Bijbel toevertrouwd aan de man. Aan het lidmaatschap van de kiesvereniging, zoals in de statuten 
verwoord, waren regeertaken verbonden, dit lidmaatschap kwam de vrouw dus niet toe. De 
gerichtheid van de kiesverenigingen op het bestuur van het land was niet te denken zonder bezinning 
op en het uitdragen van de beginselen van Gods Woord voor staat en maatschappij. Vanouds waren 
vrouwen hierbij betrokken en de SGP achtte dit van grote waarde. De uitwerking hield een aanpassing 
van artikel 5 van de statuten in: 

 
Artikel 5 – lidmaatschap: Leden der partij zijn mannen (…). 
Artikel 5a – buitengewoon lidmaatschap: Buitengewone leden der partij zijn mannen en 
vrouwen (…). Buitengewone leden delen in alle rechten die bij of krachtens deze statuten aan 
leden worden toegekend, met uitzondering van het bekleden van bestuursfuncties, het 
deelnemen aan stemmingen binnen de partij, de afvaardiging naar de in artikel 8 genoemde 
vergaderingen, alsmede de kandidatuur voor algemeen vertegenwoordigende organen.634 

 
Aan het buitengewoon lidmaatschap waren volgens het hoofdbestuur geen regeertaken verbonden en 
met deze statutenwijziging was ‘dus gestalte gegeven aan de tweedeling in het takenpakket van de 
kiesvereniging’. 

De Banier van 2 november 1995 deed verslag van de regio-avonden, waarop het 
hoofdbestuur en de kiesverenigingen met elkaar in gesprek waren geweest over het voorstel van het 
buitengewoon lidmaatschap voor vrouwen. Het artikel besprak enige vragen. Was het voorstel niet 
vernederend voor de vrouwen? Dat was niet zo, want Gods Woord leerde duidelijk dat de vrouw haar 
bekwaamheid op andere terreinen (Spreuken 31!) kon ontplooien dan die van regeertaken. Als 
vrouwen, die als buitengewoon lid de vergaderingen bijwoonden, zich in de discussie mengden, 
probeerden ze de besluitvorming te beïnvloeden. Daarmee oefenden ze op dat moment toch ook een 
zeker gezag uit? Deze vraag lag bij vele kiesverenigingen zeer gevoelig. Daar wilde het hoofdbestuur 
niet lichtvaardig over denken: ‘Integendeel.’ Maar het was de vraag of daarover binnen de partij niet 
verschillend gedacht mocht worden. Er waren toch ook binnen andere verbanden situaties denkbaar 
waarin man én vrouw met elkaar overlegden. Dat was geen probleem als de man de 
beslissingsbevoegdheid en daarmee de regeermacht behield. Zou het voorstel niet het begin 
betekenen van een steeds verder afglijden? Er was geen voorstel denkbaar dat uitsloot dat in de 
toekomst pogingen werden ondernomen de mogelijkheden voor vrouwen te verruimen. Binnen de 

                                                            
634 Artikel 8 handelde over de afvaardiging naar de statenkring-, de provinciale, de algemene en de 
huishoudelijke vergaderingen. 
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opdracht van Putten-II bood het voorstel daartoe wel erg weinig ruimte: ‘We moeten altijd beginnen te 
lezen bij artikel 5, niet bij 5a, “Lid van de partij zijn mannen …”.’ Zolang dat niet veranderde, kon een 
vrouw nooit lid worden. 

Na de verspreiding van de brief schreef Koers (13 oktober 1995, 8-11) dat de SGP schoon 
genoeg had van de vrouwendiscussie, en dat voor- en tegenstanders naar rust verlangden. Van der 
Vlies vond dat de partij er ‘voorlopig maar eens een punt achter [moest]  zetten. Het had al te lang 
geduurd’. De historicus A.A. van der Schans verwachtte echter dat de vrouwendiscussie een issue 
bleef tot het naar de ene of de andere kant radicaal werd opgelost: ‘Dit blijft de SGP achtervolgen 
zolang de ontwikkelingen binnen de partij niet parallel lopen met andere ontwikkelingen in de 
bevindelijk-gereformeerde gezindte.’ Het leek erop dat hij wel eens gelijk kon krijgen. Jan Schippers, 
die deel had uitgemaakt van de werkgroep Bouwen in 1993, kon niet begrijpen dat het hoofdbestuur 
de grens zodanig trok dat vrouwen binnen de partij niet en buiten de partij wel mochten stemmen. W. 
van Donge-van Bezooyen, het eerste vrouwelijke partijlid in Den Haag, vond het voorstel van het 
buitengewoon lidmaatschap kwetsend voor vrouwen.  
  

Een ‘dringende oproep’ 
In de partij lag het net als in het hoofdbestuur verdeeld. Illustratief waren twee reacties. De 
kiesvereniging Loenen aan de Vecht stuurde 8 november 1995 een brief aan het hoofdbestuur. Zij 
was van mening dat het voorstel voor het buitengewone lidmaatschap niet lag binnen de grenzen van 
Putten-II. Inhoudelijk kwam het neer op een vorm van beperkt gewoon lidmaatschap, en dat was in 
Putten afgewezen. Zij stelde het donateurschap voor. In haar brief van 22 november 1995 trok zij dit 
amendement weer in, omdat het niet waterdicht was met betrekking tot ongewenste aanwezigheid van 
vrouwen op vergaderingen. Daartegenover diende Den Haag op 23 november een amendement in 
dat het door een kiesvereniging verkregen recht vrouwen als lid toe te laten behouden bleef. Zij wilde 
de Haagse praktijk bestendigd zien. Dit amendement herinnerde het hoofdbestuur aan de vraag wat 
er moest gebeuren met de vrouwen die al lid waren. Ondanks wat het schreef in zijn brief over de 
regeermacht die uitsluitend aan de man toekwam, was het niet bereid de vrouwelijke leden te royeren. 
Dat was vanwege de juridische consequenties die dat zou hebben. Er zouden vrouwen zijn die dit 
zouden aanvechten voor de rechter. 

Een aantal bezwaarde SGP’ers stuurde op 14 november 1995 een open brief aan ‘de leden 
van de Staatkundig Gereformeerde Partij in Nederland’. De toevoeging ‘in Nederland’ was grappig 
omdat de partij zich zo niet noemde, maar de diverse soorten gereformeerde gemeenten uit de 
achterban van de SGP dat aanhangsel wel kenden. De ondertekenaars van de brief behoorden tot 
een gereformeerde gemeente of tot de kring rond Het Gekrookte Riet. Zij voelden ‘uit liefde tot onze 
partij en haar aloude, op Gods onfeilbaar en eeuwigblijvend Woord gegronde, beginselen’ de behoefte 
zich tot de gehele partij te wenden met hun overwegingen. De brief telde ruim vijf kantjes en behelsde 
een afwijzing van het hoofdbestuursvoorstel. Zij meenden dat er in de loop der jaren een bepaalde 
voortschrijdende ontwikkeling was waar te nemen. Op 16 januari 1993 (Putten-I) was 65 procent voor 
model I: lidmaatschap én betrokkenheid vrouw uitgesloten. Desondanks was het hoofdbestuur met het 
voorstel gekomen een zekere vorm van betrokkenheid te creëren. Op 25 september 1993 (Putten-II) 
had een meerderheid dit voorstel aangenomen, zonder dat iets over de vorm en inhoud ervan bekend 
was. Met het voorliggende voorstel ging het hoofdbestuur opnieuw ‘een stapje verder’ dan de partij 
had bedoeld. Volgens de briefschrijvers had de partij in september 1993 besloten dat de 
betrokkenheid van vrouwen buiten de vergaderingen van de kiesverenigingen om tot stand moest 
komen. Zij vroegen zich af of het hoofdbestuur zo lang met het woord lidmaatschap had geworsteld 
omdat de inhoud van het buitengewoon lidmaatschap de facto zo dicht bij het gewoon lidmaatschap 
kwam:  
 

Als het gewoon lidmaatschap van de vrouw op Bijbelse (!) gronden beslist niet geoorloofd is – 
zoals in de nota’s In haar waarde en sindsdien door de partij is uitgesproken – spelen we dan 
niet met een ordinantie Gods als we haar toelaten in vergaderingen en toestaan deel te 
nemen aan besprekingen waarin de wijze van uitvoering van de (en aan de vrouw mede door 
de zondeval ontzegde) regeertaak aan de orde is?  

 
Zij vreesden dat het om een tussenstap ging, zoals dat ook was geweest met het vrouwenkiesrecht. 
Het in 1989 aanvaarde artikel in het beginselprogram werd steeds meer gezien als een goedkeuring 
dat de vrouwen gingen stemmen, terwijl het zo niet was bedoeld. De briefschrijvers:  
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Ligt het niet voor de hand dat bij, onverhoopte, aanneming van het voorstel, het besluit door 
sommigen als een tussenstap, een opstap naar het gewoon lidmaatschap, zal worden gezien, 
en in de praktijk zeer waarschijnlijk zo zal gaan werken? 

 
Zij meenden dat de vraag bevestigend moest worden beantwoord en wensten daarom een ander 
voorstel, bijvoorbeeld een donateurschap, zonder ledenrechten. 

Hoewel de drie regio-avonden in oktober waarop de kiesverenigingen in discussie waren 
gegaan met de partijleiding, een besloten karakter hadden gehad, was naar buiten bekend geworden 
dat het hoofdbestuuursvoorstel fors onder vuur was komen te liggen.635 De signalen van oppositie 
waren voor de SGP-parlementariërs636 aanleiding over te gaan tot een buitengewone stap. Zij 
stuurden een brief aan het hoofdbestuur over de naar hun overtuiging ‘veel te lang slepende discussie 
over de positie van de vrouw’, die in overheersende mate het beeld van de partij bepaalde. De 
negatieve beeldvorming werkte naar binnen ‘sterk verlammend’ en had ‘een toenemende polarisatie 
tot gevolg’. Naar buiten deed zij onmiskenbaar afbreuk aan de mogelijkheden tot doorwerking van het 
partijbeginsel. De parlementariërs deden een klemmend beroep op het hoofdbestuur ‘al het mogelijke’ 
te doen om de discussie definitief te sluiten. Het moest zich ‘tot het uiterste’ inzetten om het voorstel 
voor een buitengewoon lidmaatschap voor vrouwen aangenomen te krijgen. De situatie vergde 
daadkracht en bestuurskracht, met het oog op het behoud van de partij. Het hoofdbestuur gaf gehoor 
aan het beroep dat de parlementariërs op hem deed. Aan het eind van dat jaar, op 28 december 
1995, stond in De Banier een gezamenlijke ‘dringende oproep’ van de parlementariërs en het 
hoofdbestuur aan de leden van de partij om in te stemmen met het voorstel voor het buitengewoon 
lidmaatschap. 

Een ‘opmerkelijke hartekreet’ vond Koers de brief van de parlementariërs. Kon Van der Vlies 
zich iets dergelijks eerder in de geschiedenis herinneren? ‘Dan moet ik daar diep over nadenken. Ik 
zou het zo niet weten. (…) De mensen weten nu heel goed wat wij willen en wensen. Mij is in het 
verleden verweten dat ik te weinig leiding aan de discussie heb gegeven. (…) Dan moet je je leven 
beteren.’637 Het initiatief van de parlementariërs was in overeenstemming met het in september 1995 
uitgebrachte rapport van de commissie Onderzoek stemmenverlies, onder voorzitterschap van 
hoofdredacteur Janse van het RD. Dit bevatte aanbevelingen om de partijcultuur te veranderen, 
minder gesloten, met meer aandacht voor communicatie. De partij had het imago ‘niet meer van deze 
tijd’ te zijn. De commissie stelde in haar rapport dat het in de discussie over de vrouw ‘(…) denkbaar 
[was] geweest dat de lijsttrekker van de partij op census gerichte actie had ondernomen, teneinde de 
gemoederen in de partij tot rust te brengen’.  
 

‘Discussie gesloten’ 
In de laatste weken voorafgaand aan de huishoudelijke vergadering van 27 januari 1996 schreef de 
pers veelvuldig over de SGP-kwestie. Vooral Van der Vlies liet zich horen. In het ND van 19 januari zei 
hij dat de parlementariërs hadden willen benadrukken dat er een knoop moest worden doorgehakt: 
‘Deze discussie achtervolgt ons nu al drie, vier jaar. Dat is schadelijk voor de SGP.’ In het opinieblad 
Koers (19 januari 1996, 22-25) gaf hij hetzelfde signaal af: ‘we moeten hier een keer vanaf’. Aan de 
vooravond van de partijvergadering stond ten slotte in het RD van 25 januari 1996 een interview met 
hem met als opschrift ‘SGP snakt naar einde vrouwendebat’. De krant schreef dat lang niet iedereen 
gerust was op de goede afloop van de vergadering. De open brief van verontruste partijleden was bij 
de partijtop hard aangekomen. Van der Vlies maakte zich zorgen of het voorstel het vereiste 
tweederde deel van de stemmen zou krijgen. Waar verwachtte hij de meeste tegenstemmers? Dat 
was bij degenen die het te ver vonden gaan. Degenen die nog verder wilden gaan, hadden hun 
teleurstelling al gehad in september 1993. Voor de tegenstanders van betrokkenheid van de vrouw 
was het de eerste confrontatie met de partij.  

Op de ochtend van de partijvergadering publiceerde het ND een paginagroot 
achtergrondartikel. De SGP-bestuurders hadden een ‘spitsvondig’ voorstel gepresenteerd, dat met 
behulp van een ‘rits’ juristen was ‘gewrocht’. Van der Vlies zei nog eens dat hij, gehoord de signalen, 

                                                            
635 P.H. de Jong, ‘SGP tussen intimidatie en de macht van de zwijgende meerderheid’. 
636 De SGP-parlementariërs waren: G. van den Berg, mr. J.T. van den Berg, mr. G. Holdijk, ir. B.J. van der Vlies 
en ir. L. van der Waal. Van der Waal gaf in het Europees Parlement op 13 mei 1986 een toelichting op de positie 
van zijn partij in het debat over het tweede Europese programma ‘Gelijke kansen voor de vrouw’: ‘Mijnheer de 
voorzitter, voor alle duidelijkheid zij nogmaals gezegd dat wij geen enkel bezwaar hebben tegen gelijke kansen 
voor mannen en vrouwen en een beleid dat hiertoe de voorwaarde en de ruimte schept. Wij pleiten niet voor een 
behoud van “verouderde rolpatronen” van man en vrouw.’ Bron: Trouw, 31 juli 1993. 
637 Koers, 19 januari 1996, 22-25. 
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er niet gerust op was. Hij was bang dat de stroom van amendementen de partij in een impasse zou 
brengen. Zo had de kiesvereniging Veenendaal voorgesteld afzonderlijk te stemmen over de artikelen 
5 en 5a en 5a daarbij te wijzigen. De kiesverenigingen Loenen aan de Vecht en Wijk en Aalburg 
hadden amendementen ingediend om de betrokkenheid van vrouwen gestalte te geven buiten de 
ledenvergaderingen en andere politieke vergaderingen om. De kiesverenigingen Wierden en Urk 
hadden een donateurschap voor de vrouw voorgesteld. Diverse andere kiesverenigingen hadden 
amendementen ingediend die neerkwamen op een minder vergaande betrokkenheid dan een 
buitengewoon lidmaatschap.638 Van der Vlies vreesde een ‘verlammende’ discussie die de SGP nog 
meer schade zou toebrengen. Volgens het ND was in elk geval duidelijk dat het voorstel van het 
buitengewoon lidmaatschap niet had bijgedragen tot een grotere consensus binnen de partij. Zij was 
nog steeds tot op het bot verdeeld. Niettemin verwachtte Van der Schans, een kenner van de SGP-
geschiedenis, dat het dubbeltje zo viel dat het hoofdbestuur opgelucht kon ademhalen. Dat kwam 
door de verrechtsing die hij binnen het hoofdbestuur waarnam. De opvolgers van Hovius, Boender, 
Harinck en Burggraaf behoorden stuk voor stuk tot het rechtse deel: ‘Zo bezien is het hoofdbestuur 
voor de rechterflank vrij onverdacht.’ Dat kon voor de afgevaardigden van de kiesverenigingen een 
reden zijn het toch maar te volgen. Daar kwam nog bij dat het hoofdbestuur er een 
vertrouwenskwestie van had gemaakt. 

Aan het begin van de vergadering weigerde de partijvoorzitter het ordevoorstel van de 
kiesvereniging Veenendaal in behandeling te nemen om apart te stemmen over de onderscheiden 
delen van de voorgestelde statutenwijziging. Het hoofdbestuur beschouwde een dergelijk ordevoorstel 
als een wijzigingsvoorstel. Volgens de Veenendaalse afgevaardigde W. Wagteveld, die behoorde tot 
de uitgetredenen, hadden dominee Kersten en dominee Zandt ernstig gewaarschuwd tegen het 
vrouwenkiesrecht: ‘Hoe ver zijn we van die lijn afgedwaald, onze SGP zal daarbij niet wel varen.’ Hij 
had ‘een stapel’ documenten bij zich waaruit moest blijken dat buitengewone leden op termijn ook als 
volwaardige leden moesten worden beschouwd. Een afgevaardigde uit Hardinxveld-Giessendam hield 
een ‘vlammend’ betoog over zijn bezwaar tegen het bezoeken van ledenvergaderingen door vrouwen: 
‘Zoals Christus het hoofd van Zijn kerk is, zo is de man het hoofd van de vrouw. Straks moeten 
mannen op de kinderen passen omdat hun vrouwen op een ledenvergadering van de SGP aanwezig 
moeten zijn. Waar gaan we naar toe?’ De kiesvereniging Elspeet diende een amendement in om 
vrouwen toe te staan passief lid te worden, waarbij meespreken op vergaderingen niet mogelijk zou 
zijn. Met een nipte tweederde meerderheid besloot de vergadering de vrouw te accepteren als 
buitengewoon lid. Van de 523 afgevaardigden was 356 voor, terwijl de statutair vereiste meerderheid 
349 was, 167 waren tegen. Vrouwen die lid waren, mochten dat blijven. Hun lidmaatschap eindigde 
door overlijden, opzegging of royement.639  

Het RD schreef dat de uitslag het einde van een jarenlange discussie betekende. De positie 
van de vrouw in de partij was geregeld. De kop die het hoofdbestuur plaatste boven een artikel over 
het partijbesluit in De Banier van 8 februari 1996 had dezelfde strekking: ‘Discussie gesloten’. De krant 
was kritisch naar de rechterflank: ‘Al het verbaal geweld van de tegenstanders van het 
hoofdbestuurvoorstel had echter niet de door hen gewenste uitwerking.’ Van der Vlies zei te hopen dat 
nu de partij had gesproken de bij de verkiezingen van mei 1994 verloren gegane zetel zou worden 
teruggewonnen. Het hoofdbestuur onderkende dat voor- en tegenstanders nauwelijks dichter bij 
elkaar waren gekomen. De voorzitter van de stichting van de bezwaarden P.H. op ’t Hof reageerde 
‘teleurgesteld’ op het partijbesluit. Het buitengewoon lidmaatschap voor de vrouw zag hij als het bewijs 
van het hellende vlak waarop de SGP zich bevond:  
 

De trend is gezet bij de herziening van het beginselprogramma. Toen is besloten dat de vrouw 
die daartoe in haar geweten vrijmoedigheid vindt, haar stem uit mocht brengen. Dan staat het 
geweten van de vrouw op een hogere plaats dan Gods Woord.  

 
Dat vrouwen voortaan mochten meepraten op SGP-kiesverenigingen ging naar zijn mening in tegen 
de Bijbel en was ‘revolutionair’. Hij vreesde dat het hierbij niet zou blijven, maar dat men steeds een 
stap verder zou gaan.640 In het eigen blad In het Spoor publiceerde deze oppositiegroepering een 
afwijzend artikel: ‘Naar het bestuur vertrouwt, zullen er een aantal kiesverenigingen zijn die de partij in 
deze gang niet willen volgen, God meer gehoorzamend dan mensen.’ Als een kiesvereniging wel tot 
het toelaten van vrouwen als buitengewoon lid overging, kon het lidmaatschap van de kiesvereniging 
‘uiterst bezwaarlijk’ worden. De SGP was immers een middel om de in de statuten geformuleerde 

                                                            
638 De Banier, jrg. 74, nr. 24. 
639 Reformatorisch Dagblad, 29 januari 1996; De Banier, 8 februari 1996. 
640 Reformatorisch Dagblad, 31 januari 1996. 
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grondslag en doelstelling te bevorderen: ‘Als het middel juist het tegendeel hiervan bewerkstelligt, kan 
moeilijk worden volgehouden dat dit middel nog verder dient te worden gebruikt.’ Het RD 
concludeerde in haar editie van 7 maart 1996 niet ten onrechte dat het bestuur met zoveel woorden 
SGP’ers adviseerde het partijlidmaatschap op te zeggen als hun plaatselijke kiesvereniging vrouwen 
toeliet als buitengewoon lid. 
 

‘Dankbaren’ en ‘teleurgestelden’ 
In de jaren 1980 had de kiesvereniging ‘Gideon’ te Veenendaal op de rechterflank oppositie gevoerd, 
dat veranderde in de jaren 1990. Het bestuur gaf daaraan leiding. De eerste keer was dat toen het 
hoofdbestuur in 1992 zijn november-brief had verstuurd. De Veenendaalse ledenvergadering besprak 
op 3 december 1992 deze brief. De voorzitter deelde mee dat het bestuur unaniem van mening was 
dat model I (onvoorwaardelijke uitsluiting van de vrouw) principieel zijn voorkeur had. Een overgrote 
meerderheid van de leden was het na bespreking met het bestuur eens. Enkele maanden na de 
huishoudelijke vergadering ging de vergadering van 1 april 1993 met algemene stemmen akkoord met 
de brief van het bestuur, waarin de kiesvereniging het hoofdbestuur wijsheid van Boven, dat wilde 
zeggen van God, toewenste om in de zaak van de plaats van de vrouw te handelen overeenkomstig 
de eis van Gods Woord, de geest van het beginselprogram en het partijstandpunt ingenomen op de 
vergadering in januari.  

In het openingswoord op 16 september 1993 wees de voorzitter erop dat de partij 65 jaar lang 
geen vrouw als lid had gekend, waarna het was misgegaan: ’tien jaar terug zijn er een paar als 
zodanig op een onrechtmatige wijze toegelaten en nu horen we de stemmen van de vóór- en 
tegenstanders’.  Na de opening deelde de voorzitter mee dat het de wens van het bestuur was dat de 
afgevaardigden naar de huishoudelijke vergadering zouden vasthouden aan het de vorige keer 
gekozen model I. Een van de leden zei dat hij wat onaangenaam verrast was door de convocatie, 
waarboven stond: ‘Te wapen vrienden’. Hij merkte op dat de dames die zo’n tien jaar geleden lid 
waren geworden, dit legaal hadden gedaan, met medeweten en goedkeuring van het toenmalig 
hoofdbestuur. De meerderheid stond achter het bestuur. Na discussie stemden 59 voor en acht tegen 
het hoofdbestuursvoorstel voor de huishoudelijke vergadering van 25 september 1993. 

De kiesvereniging beraadde zich op 28 september 1995 over het voorstel van het 
hoofdbestuur om de betrokkenheid van de vrouwen definitief te regelen. In een notitie van 2 oktober 
vatte de secretaris de reacties op het hoofdbestuursvoorstel samen. Slechts enkele reacties waren 
niet afwijzend geweest, enthousiaste reacties waren er in het geheel niet. Een predikant wees op ‘een 
afglijden van de weg, die de HEERE eeuwenlang met onze vaderen gehouden heeft’. Althans volgens 
de secretaris had hij dit geschreven in zijn brief aan de kiesvereniging. Dit stond niet letterlijk in de 
brief, de secretaris had het iets aangedikt. De predikant was inderdaad tegen. Hij riep de vergadering 
op ‘in dezelfde voetstappen voort te gaan als onze vaderen’. Hij waarschuwde dat als de 
kiesvereniging de voorgestelde ontsnappingsclausule tot toelating van vrouwen ter vergadering 
aannam, wéér een stap zou zijn gezet tot een volwaardig lidmaatschap. Hij stelde somber de vraag: 
‘waar beginnen wij aan en waar zal het mee eindigen?’. Het buitengewoon lidmaatschap was voor 
hem het lopen op de rand van de afgrond, daar moest men vandaan blijven. De secretaris stelde vast 
dat de mening van de kiesvereniging ten opzichte van 1992 en 1993 ‘geenszins’ was gewijzigd: de 
verhouding was twintig procent vóór en tachtig procent tégen een lidmaatschap van de vrouw.  

De kiesvereniging ‘Terug tot de oude paden’ te Wijk en Aalburg stuurde op 18 november 1995 
een brief naar de kiesvereniging Veenendaal. Hierin stelde zij een amendement voor op het 
hoofdbestuursvoorstel en vroeg zij adhesie. De betrokkenheid van de vrouw diende gestalte te krijgen 
buiten de ledenvergaderingen en andere vergaderingen met een politieke dan wel staatkundige 
strekking om. De opstelling van het hoofdbestuur in het verleden was dat vrouwen vergaderingen die 
een politieke strekking hadden, niet mochten bezoeken. Het onderhavige voorstel overschreed de 
oude afbakening zeer duidelijk. Bovendien mochten de vrouwen het woord voeren en in discussie 
gaan. Het hoofdbestuur stelde dus een wezenlijke koerswijziging voor. Het amendement had tot doel 
dat de SGP het vanouds gevoerde en op Gods Woord gegronde beleid zou handhaven. 

Het bestuur van de Veenendaalse kiesvereniging stelde een advies op aan de leden. Het 
wilde dat een afgevaardigde van de kiesvereniging op de huishoudelijke vergadering een verklaring 
zou afleggen. Daarin moest de teleurstelling worden uitgesproken dat het hoofdbestuur niet bereid 
was art. 5 en 5a apart te behandelen en in stemming te brengen. Het legde de leden voor tegen het 
hoofdbestuursvoorstel te stemmen. De ledenvergadering van 23 november 1995 gaf het bestuur 
mandaat een wijzigingsvoorstel in te dienen. Dat stuurde de volgende dag een fax aan het 
hoofdbestuur met het amendement van de kiesvereniging: artikel 5a moest de mogelijkheid bieden 
van sympathisanten, zij werden door de partij geïnformeerd en werden in de gelegenheid gesteld 
jaarlijks een bezinningsbijeenkomst bij te wonen. Tevens stond in de fax dat de vergadering het 
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bestuursvoorstel had aangenomen om art. 5 en 5a apart in stemming te brengen. De kiesvereniging 
besprak op 25 januari 1996 de laatste stand van zaken. Het bestuur stelde opnieuw voor aan het 
begin van de huishoudelijke vergadering de teleurstelling uit te spreken dat het hoofdbestuur art. 5 en 
5a niet apart in stemming wilde brengen. Bij de stemming waren twintig tegen het 
hoofdbestuursvoorstel en twaalf voor.  

Op de vergadering van 16 april 1996 deed afgevaardigde Wagteveld verslag van de 
huishoudelijke vergadering van 27 januari. Het was erg moeizaam geweest enige inbreng te leveren. 
Er waren volgens hem twee groepen, ‘dankbaren’ en ‘teleurgestelden’. Maar wie waren er dankbaar 
en wie waren teleurgesteld? Dat lag misschien toch anders dan hij zich indacht. Dankbaar waren niet 
direct degenen die voorstander waren van het partijlidmaatschap voor de vrouw. De rechterflank die 
teleurgesteld was, had misschien wel reden om dankbaar te zijn, omdat er een rem was gezet op het 
lid worden van vrouwen van de partij. Het partijbesluit was een compromis tussen behoudende en 
vooruitstrevende krachten. De vleugels hadden elkaar vastgehouden door zich te scharen achter de 
voorstellen van het hoofdbestuur. Het buitengewoon lidmaatschap bevredigde geen van beide, maar 
het resultaat was ook niet zo slecht dat een ervan er een oorzaak in zag de partij te verlaten. 
Ontwikkelingen in of van buiten de partij konden ertoe leiden dat in de toekomst het evenwicht werd 
verbroken en de balans naar de ene of de andere kant zou doorslaan: geen óf een volwaardig 
lidmaatschap voor de vrouw. De situatie had iets van een wapenstilstand of bestand, de flanken in de 
partij berustten in de uitkomst van de gevoerde strijd. Zo’n bestand kon korter of langer gaan duren, 
de wapens waren niet ingeleverd. Zodra daar aanleiding toe was, of een flank haar kans schoon zag, 
konden ze weer worden opgepakt. 
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Hoofdstuk V 
 

DE VROUW TOEGELATEN TOT DE SGP 1997-2008 
 
 

Vernieuwing in orthodox-protestantse theologie 
 
In de eerste drie hoofdstukken heb ik aandacht besteed aan theologische inzichten en opvattingen die 
van betekenis waren voor de meningsvorming van orthodoxe protestanten over het kiesrecht voor de 
vrouw. Hun standpunten ontwikkelden zij onder invloed van de tijdgeest. Dat proces ging door. In dit 
hoofdstuk wil ik beginnen met het vernieuwingsproces in de protestantse theologie, omdat dit van 
belang is voor het verstaan van de positie van de SGP. Ik concentreer mij op twee onderwerpen: de 
hermeneutiek en de scheppingsorde. Moderne inzichten hierover leefden ook binnen de SGP, al 
waren zij in strijd met de officiële partijdoctrine. Ik beperk mij voor deze twee onderwerpen niet tot de 
periode 1997-2008 maar ga terug tot de jaren 1980, waarbij we in gedachten moeten houden dat het 
om doorlopende processen gaat, die verder in de geschiedenis teruggaan, en waarbij publicaties die 
in een bepaald jaar verschijnen, van die processen een product zijn en daarin een functie hebben. 
 

Niet langer een pasklaar antwoord 
Het ethos dat bij de moderne samenleving past en daarin dominant is, duiden de 
godsdienstsociologen Dekker en Stoffels aan met de term moderniteit. Primaire kenmerken daarvan 
zijn: een sterk vooruitgangsgeloof, het primaat van een wetenschappelijke benadering en verklaring 
boven een godsdienstige, althans in het publieke leven, en een geloof in de onschendbaarheid van 
het individu. Geen enkele samenleving ontkomt aan de invloed ervan. Het verzet tegen het moderne 
ethos is sterk aanwezig in orthodoxe stromingen binnen de wereldgodsdiensten, en kan soms 
aanzienlijk zijn, omdat traditionele samenlevingspatronen, -waarden en -normen onder druk komen te 
staan.641 Het oprichten van de protestantse politieke partijen in de negentiende en twintigste eeuw – 
van ARP, CHU, SGP, GPV en RPF – houdt een vorm van verzet in tegen de moderniteit. In deze 
afwerende reactie vervult de godsdienst een essentiële functie.  
 Godsdienst heeft primair betrekking op zingevende activiteiten. Mensen leven in een bepaalde 
wereld, en bouwen zich een eigen wereld op. Zij doen dat door wat zij waarnemen en meemaken in 
de hen omringende samenleving te waarderen en op zijn plaats te zetten en zo een voor hen zinvolle 
samenleving, hún samenleving, te construeren. Als mensen erin slagen hun werkelijkheid af te leiden 
uit of te funderen in een ‘buiten’ hen vastliggende werkelijkheid, namelijk een heilige of goddelijke 
orde, dan is de door hen op zinvolle wijze geordende werkelijkheid beter bestand tegen bedreigingen, 
en daardoor hechter en stabieler. Dekker en Stoffels constateren dan ook dat godsdienstige en 
kerkelijke mensen relatief behoudende posities innemen: zij komen op voor orde en traditie. Toch zijn 
ook godsdienstige opvattingen niet vrij van de invloed van de moderniteit.642 Het meest opvallend 
komt dit misschien wel tot uiting in de sterk toegenomen populariteit van de hermeneutiek, in de 
theologie het vakgebied van de uitleg, de exegese en interpretatie, van de Bijbel. In de twintigste 
eeuw heeft de hermeneutiek in de theologie een zo grote betekenis gekregen, als zij voordien nooit 
heeft gehad. De hoeveelheid literatuur over ‘het hermeneutische vraagstuk’ is onoverzienbaar groot 
geworden. In die zin is dat opmerkelijk, omdat het iets van alle tijden is dat men vanuit een bepaalde 
invalshoek de Bijbel ondervraagt en uitlegt.643 
 De geschiedenis van de bijbeluitleg heeft de Utrechtse hoogleraar dogmatiek H.W. de Knijff 
geleerd dat als men een antwoord zocht op zijn vragen, heel de actuele levenscontext daarin 
meespeelde. Men kon de Bijbel op alles ondervragen, maar het ging er dan wel om dat men zich 
bewust was van de adequaatheid van de vraagstelling. Dat men iets achter de tekst zocht, iets, dat de 
tekst niet direct prijsgaf, was niet verkeerd, maar integendeel volkomen juist. Alleen kon men het geen 
(bijbelse) hermeneutiek noemen, wanneer men de scopus, het doel, van de eigen vraagstelling, 
waaronder men de Bijbel benaderde, voor het allesbeheersende gezichtspunt hield. Want dan las 
men de Bijbel met een vooropgestelde mening. Deze vooringenomenheid kon betrekking hebben op 
de positie van de vrouw. Zorgvuldigheid was dus geboden. Nieuwe vraagstellingen, onder nieuwe 
omstandigheden geboren, konden voor de voortgang van de uitleg van de Bijbel grote betekenis 
hebben. Echter, de sleutel, die een vraagstelling diende te zijn om de toegang tot de Bijbel te 

                                                            
641 G. Dekker en H.C. Stoffels, Godsdienst en samenleving, 95. 
642 G. Dekker en H.C. Stoffels, Godsdienst en samenleving, 41. 
643 H.W. de Knijff, Sleutel en slot, 104. 
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ontsluiten, kon gemakkelijk worden tot een slot, dat die toegang afsloot. Dat was een probleem van 
alle tijden.644 

Elke vraagstelling kon nieuwe aspecten van de bijbelse boodschap doen oplichten, maar ook 
andere verduisteren. Dat kwam door de vooronderstellingen die de exegeet hanteerde. De hervormde 
universitaire docent A. Noordegraaf benadrukte dat wie op een orthodoxe manier de Bijbel wilde 
uitleggen en toepassen, bedacht diende te zijn op de eigen vooronderstellingen die het verstaan 
hinderlijk konden belemmeren. Niemand naderde de Bijbel blanco. Men las deze altijd als iemand die 
leefde in een bepaalde tijd en cultuur en die vanuit een bepaalde achtergrond en traditie, binnen een 
bepaalde gemeenschap, was gevormd. Noordegraaf verwees naar B. Wentsel. Deze gereformeerde 
theoloog had in zijn bespreking van de hermeneutiek erop gewezen dat de kerk had ontdekt dat alle 
dogmatische uitspraken behalve het moment van continuïteit en consistentie ook een door tijd, situatie 
en adres bepaald karakter hadden. De winst hiervan was het inzicht dat elke bijbellezer met heel zijn 
hebben en houden de Bijbel las en interpreteerde. Iedere vertolker las met zijn eigen  leesbril.645 Naar 
de overtuiging van Noordegraaf sloeg Wentsel de spijker op zijn kop: ‘We hebben allemaal onze eigen 
bril op, waarmee we de tekst naderen.’ Een orthodoxe schriftvisie betekende niet dat men daarvan 
was gevrijwaard.646 In zijn oratie ter gelegenheid van zijn emeritaat formuleerde de Leidse hoogleraar 
R.B. ter Haar Romeny dit nog scherper. Vaak had men al een idee in zijn hoofd over hoe de wereld 
eruit zag en wat goed of slecht was, en probeerde men dat in tweede instantie te verbinden aan de 
gezaghebbende bijbeltekst: ‘Vaak is wat we willen lezen er eerst, en verbinden we dat op min of meer 
kunstige wijze aan de Schrift.’ Van zichzelf had de Bijbel op veel vragen geen pasklaar antwoord, 
maar de bijbeltekst was weerloos.647 

Dit betekende dat alle bijbeluitleg zich afspeelde binnen een spanningsveld met drie 
coördinaten: de lezer, de tekst en de auteur, zoals de Apeldoornse oudtestamenticus en hoogleraar 
H.G.L. Peels betoogde. Hij onderschreef de mening dat tekst, auteur en historische context in de 
uitleg prioriteit toekwamen, maar de subjectieve inbreng van de hermeneut in het proces van 
interpretatie mocht niet worden ontkend.648 Een consequentie van dit inzicht was dat er niet één vaste 
uitleg van de Bijbel was. De omgang ermee was niet een éénrichtingverkeer van de Bijbel naar de 
exegeet. Het zoeken naar Gods wil had dan ook naar de mening van de Amsterdamse systematisch 
theoloog C. van der Kooi minder het karakter van een afleiding van Gods wil uit bepaalde constanten 
die in de Schrift werden gevonden, en was meer de resultante van een intens gesprek dat met de 
Schrift werd gevoerd, waarbij van diverse zijden iets werd ingebracht.649 Een van die constanten, die 
dus geen constante meer was, was de scheppingorde, - ordening, of -ordinantie. 
 

Scheppingsorde uit de gratie 
De theologen A. van Egmond en C. van der Kooi betoogden in 2001 dat in de theologie van na de 
Tweede Wereldoorlog een toenemende reserve was waar te nemen ten opzichte van het concept van 
de scheppingsorde(ning). Zij namen als getuige de hoogleraar aan de Vrije Universiteit G. Brillenburg 
Wurth, die inzette met de soevereiniteit van God. Onze wereldorde was de uitdrukking van Gods wil. 
Desondanks troffen Van Egmond en Van der Kooi bij de Amsterdamse hoogleraar een zekere 
terughoudendheid aan voor een beroep op het begrip scheppingsordening. Hij wilde dit begrip, hoe 
beladen ook, handhaven, maar hij verzette zich tegen een visie op de scheppingsorde die leidde tot 
een kritiekloze aanvaarding van het gegevene.650 Een direct beroep op de scheppingsorde was bij 
hem dus geproblematiseerd. Hij erkende het bestaan van levensverbanden en ordeningen, ze hadden 
een meer dan menselijke oorsprong en Gods wil hing er nauw mee samen. De kenbaarheid van Gods 
wil was voor hem echter minder vanzelfsprekend dan voor bijvoorbeeld Kuyper. Volgens Van Egmond 
en Van der Kooi was een beroep op scheppingsordeningen uit de gratie geraakt, omdat het al te vaak 
als doel had gehad mensen terug te dwingen in een situatie waarin zij niet konden gedijen. In het 
bijzonder was de scheppingsorde geïdentificeerd met een heel specifieke ordening van de relatie 
tussen man en vrouw.651 
 Van eenzelfde gereserveerdheid gaf de vrijgemaakt gereformeerde hoogleraar J. Douma blijk. 
Met scheppingsordeningen moest iedere christelijke ethiek rekening houden, want de aansluiting bij 
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wat God in de schepping en haar orde had gegeven, bleef fundamenteel. Maar het was onmogelijk 
haar er uitsluitend op te baseren.652 Bij het interpreteren van de Bijbel moest men zijn verstand 
gebruiken. De Reformatoren beriepen zich, aldus Douma, naast de Bijbel rustig op de natuur of op de 
rede om de vanzelfsprekendheid van bepaalde beslissingen aan te geven. Zo wees Calvijn er in zijn 
Institutie op dat alle volken de vrijheid hadden wetten te maken, waarvan zij dachten dat die hun tot 
nut waren. Als er maar het beginsel van de liefde aan ten grondslag lag. Calvijn benadrukte dat men 
bij alle wetgeving op twee aspecten moest letten: op het voorschrift van de wet en op haar billijkheid. 
De billijkheid was het doel, de regel en de grens van elke wet. Een wet moest menselijkheid tonen en 
passen bij de toestand van tijd, plaats en volk. Andere wetten hadden de voorkeur boven de wet van 
God, door Mozes gegeven, als zij aan dit criterium voldeden.653 

Radicaler in zijn afstand nemen van het concept van de scheppingsorde was de tot een 
jongere generatie dan Douma behorende vrijgemaakt gereformeerde filosoof M.J. Verkerk. Hij 
verwierp ‘sekse als scheppingsordening’, omdat daarbij de gaven, bekwaamheden en mogelijkheden 
van de mens werden afgeleid van de specifieke sekse. In plaats daarvan koos hij voor ‘sekse als 
antwoord’.654 Verkerk en zijn echtgenote N. Verkerk-Vegter zagen de sekse als een gave. In deze 
moderne benadering lag de nadruk op de ontwikkeling van individuele gaven. Het uitgangspunt was 
de gedachte dat een verschil in sekse een verschil in gaven met zich meebracht. In de ontwikkeling 
van de verscheidenheid aan gaven speelden huwelijk en gezin een grote rol. Man en vrouw waren op 
elkaar aangelegd en vulden elkaar aan. De noties van roeping en taak waren niet exclusief gekoppeld 
aan het man- of vrouw-zijn, maar aan alle gaven die mensen hadden.655 Naar hun mening wees het 
woord ‘onderdanigheid’ in het Nieuwe Testament op het leven naar de ordening van God. Dat wilde 
zeggen, leven op de manier zoals God het had bedoeld. In Genesis 1 stond dat God de vrouw naar 
zijn beeld had geschapen en in Genesis 2 dat God aan Adam een ‘hulpe’ gaf, een ‘hulpe’ op zijn 
niveau. Zij was een ‘hulpe’ van kaliber: een beeld Gods. Zij was een partner die zich richtte op haar 
man en die samen met hem de opdracht van God wilde uitvoeren. Het hoofd-zijn van de man hield in 
dat hij de vrouw de ruimte gaf en dat zij de ruimte moest krijgen om hem te ondersteunen. Zij was 
mede-verantwoordelijk voor de opdracht van God om de aarde vol te maken en te bewaren.656 
 Zowel Douma als het echtpaar Verkerk gingen terug naar Genesis 1-2. Voor het denken over 
de scheppingsorde waren deze bijbelhoofdstukken fundamenteel van aard. Douma ging in diverse 
publicaties nader op de betekenis ervan in. Genesis 1:27 onthulde in één adem twee aspecten: God 
schiep de mens naar zijn beeld én Hij schiep de mens als man en vrouw. Letterlijk luidde de passage: 
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Daarmee werd het seksuele onderscheid bedoeld. De mens, 
die in een intieme relatie met God stond en heerschappij voerde over de aarde, stond in deze relatie 
als man én vrouw en voerde ook als man én vrouw heerschappij over de aarde. De vrouw ontleende 
haar hoge positie dus niet aan de man, en stond daarom niet op het tweede plan als het ging over 
haar relatie tot God en het heersen over het geschapene.657 De betekenis van Genesis 2:18 was dat 
mannen en vrouwen elkaar nodig hadden. Zij waren, ook zonder en naast de één-éénrelatie in het 
huwelijk, elkaar tot hulp.658 Het woord voor ‘hulpe’ of ‘helper’ wees bepaald niet op een ondergeschikte 
positie van de vrouw. Het gebruikte woord kon de hulp aanduiden die God aan Israël gaf, zoals onder 
meer in Exodus 18:4, Deuteronomium 33:7,26,29, Psalm 33:20, Ps. 115:9vv, Ps. 124:8 en Ps. 146:5. 
Het ging bij de hulp van de vrouw aan de man niet alleen om hulp bij de arbeid en de voortplanting, 
maar om een totale levensgemeenschap.659  

Het was opmerkelijk dat in Genesis 1:27 man en vrouw op één lijn werden gesteld, zo meende 
de gereformeerde theoloog J. Aarnoudse. Zij stonden naast elkaar, hadden elkaar nodig, 
veronderstelden elkaar. De Bijbel bevestigde hier niet de onderschikking van de vrouw. Dat was ook 
niet het geval in Gen. 2:18-24, als men deze passage las tegen de achtergrond van de realiteit van de 
eerste hoorders, die leefden in een patriarchale cultuur waarin het familieleven zo was ingericht dat de 
man centraal stond. De boodschap van beide gedeelten was gelijk. De vrouw was geschapen als een 
echte ‘hulpe’, namelijk ‘die als tegen hem over zij’. Dat wilde zeggen: die zijn spiegelbeeld was, op 
dezelfde hoogte, naast hem. Aarnoudse: ‘Ook dit scheppingsverhaal maakt op zijn eigen manier 
duidelijk in de wereld van toen, die zo vol was van superieure mannelijke gevoelens: God heeft de 
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vrouw geschapen naast de man. Ze zijn beiden hoofdrolspelers. Overheersing van de vrouw door de 
man is een gevolg van de val in de zonde (Gen. 3:16).’ Zo was het niet bedoeld, want God had man 
en vrouw samen geschapen voor een gemeenschappelijke roeping op aarde, zie Gen. 1:26-28 en 
Gen. 2:18-24.660 Was deze uitleg niet in strijd met wat de apostel Paulus schreef? 
 Aarnoudse meende van niet. Paulus gebruikte in 1 Korinthe 11 en 14 en 1 Timotheüs 2 de 
verwijzing naar Genesis 1-3 als een bijkomend en ondersteunend en niet als een primair argument. In 
1 Timotheüs 2:11-14 perkte Paulus het optreden van de vrouwen in algemene zin in, met als 
argument haar ‘onderdanigheid’. Dat was omdat hij niet wilde dat er situaties ontstonden, waarin 
mannen en vrouwen zo tegenover elkaar kwamen te staan dat het zwaartepunt kwam te liggen bij 
vrouwen. Het ondersteunende argument luidde: ‘want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva’. Het 
lag voor de hand dit argument in samenhang te lezen met wat de apostel zei in 1 Korinthe 11:2-16, en 
om daaruit te concluderen dat de ‘onderdanigheid’ waarover Paulus sprak, voor hem was gebaseerd 
op het feit dat eerst de man en vervolgens de vrouw was geschapen. Op eenzelfde wijze werd in 
rabbijnse geschriften uit die tijd voor de onderdanigheid van de vrouw verwezen naar het eerder 
geschapen zijn van de man. Anderzijds relativeerden andere rabbijnse uitlatingen dit, bijvoorbeeld 
wanneer het eerder zijn geschapen van de mug de hoogmoedige en zelfingenomen mens werd 
voorgehouden om hem tot bescheidenheid te manen. Aarnoudse concludeerde dat Paulus in de lijn 
van een gebruikelijke manier van schriftuitleg de plaats van de vrouw in haar ‘onderdanigheid’ 
verbond aan de volgorde waarin man en vrouw waren geschapen.  

Daar kon men tegenin brengen, met verwijzing naar het voorbeeld van de mug, dat het in 1 
Timotheüs 2 ging om het inperken van ‘hoogmoedige’ en ‘zelfingenomen’ vrouwen. Bij de exegese 
van vers 12 was de betekenis van de uitdrukking ‘heersen over’ of ‘gezag hebben over’ van belang. 
Veel uitleggers wezen aldus Aarnoudse erop, dat het woord dat gebruikt werd – authentein – in het 
Nieuwe Testament alleen daar voorkwam. Buiten de Bijbel had dit woord meestal een negatieve 
klank, in de zin van: ‘zich verheffen boven’. Het zou in die zin dan een nadere kwalificatie inhouden 
van het ‘onderrichten’ van de vrouwen. Paulus zou alleen een manier van onderricht afkeuren, 
waarmee vrouwen zich wilden laten gelden en zich wilden verheffen boven mannen.661 Aarnoudse 
concludeerde dat met de  vermaning tot ‘onderdanigheid’ en de daaruit voortvloeiende ‘zwijgteksten’ 
niet een intrinsiek goed werd voorgehouden aan de gemeenten, maar dat zij een ander doel dienden, 
namelijk de opbouw van de gemeenten naar binnen en naar buiten niet in gevaar te brengen.662  

Het ging dus om de goede orde in de christelijke gemeente. Diezelfde gedachte kwam naar 
voren in het minderheidsrapport van het Eindrapport Deputaten voor de vragen rond vrouw en ambt, 
dat de Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken behandelde in 1998. Het 
meerderheidsrapport huldigde de klassieke opvatting dat het kerkelijk ambt de vrouw niet toekwam. 
Paulus bestreed, aldus het minderheidsrapport, in de perikoop 1 Korinthe 11:2-16 niet dat vrouwen 
voorgingen in bidden en profeteren. De verwijzing naar Genesis hield in: de vrouw mocht bij haar 
optreden in de samenkomst van de gemeente haar vrouw-zijn niet verloochenen, en man en vrouw 
waren op elkaar aangewezen. De passage 1 Korinthe 14:34-35 beoogde eveneens het ordelijk en 
stichtelijk verloop van de samenkomsten. Interrumperend om opheldering vragen van de gehuwde 
vrouw was niet gewenst. Paulus verwees naar een algemene fatsoensnorm in de samenleving. Het 
ging hem niet om een algemeen zwijgverbod voor vrouwen.  

Hij had in 1 Timotheüs 2:11vv ook vooral gehuwde vrouwen op het oog. Publiek onderricht 
geven door de vrouw in de gemeentesamenkomst kon gemakkelijk worden uitgelegd als een 
demonstratief gezag uitoefenen over de man. Dat stond haaks op wat in de samenleving-van-toen 
werd gezien als de goede verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk. Het zou daarom de 
voortgang van het evangelie eerder belemmeren dan bevorderen. Aan Paulus’ beroep op de 
scheppingsvolgorde en de zondeval in de verzen 13 en 14 behoefden geen zwaarwegende 
theologische consequenties te worden ontleend. Paulus viel terug op de algemene gedachte in de 
oudheid dat het eerdere voorging op het latere en de verwijzing stond tamelijk geïsoleerd. Opvallend 
was dat Paulus als hij zei dat niet Adam maar Eva zich had laten verleiden, geen beroep deed op de 
vloek die de vrouw in Genesis 3:16 trof. De verklaring daarvoor was dat men in Genesis 3:16 niet te 
doen had met een ‘ordinantie Gods’, maar met een beschrijving van de gevolgen van de zonde: 
‘Genesis 3 biedt geen norm maar een gevolg. Noch de dorens en de distels noch het “heersen” van 
de man over de vrouw mogen als een door God gewilde orde gezien worden.‘  

De conclusie van het minderheidsrapport was dat Paulus niet handelde over de vraag naar de 
plaats van de vrouw in de gemeente of over de vraag of zij in het ambt mocht dienen. Het doel van 
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Paulus’ vermaan was de goede orde en de houding van hen die voorgingen in de samenkomst van de 
gemeente.663 
 
 

De SGP in een isolement 
 
Uit een opiniepeiling van het NIPO bleek in november 2001 dat 88 procent van de ongeveer 1000 
ondervraagden het vrouwenstandpunt van de SGP afkeurde en slechts vier procent er begrip voor kon 
opbrengen. Het verbod op discriminatie werd door 67 procent gesteld boven de vrijheid van 
godsdienst. Slechts veertien procent kon er begrip voor opbrengen dat een politieke partij zich beriep 
op een heilig boek. Het NIPO peilde of de SGP er electoraal mee opschoot als zij het 
vrouwenstandpunt opgaf. De partij zou in dat geval vier zetels halen; zij had er drie (waarvan een 
restzetel die zij in 2002 weer verloor). De uitslag van het NIPO hoefde niemand te verrassen, want de 
emancipatie van de vrouw in de politiek ging door. Zo was de mijlpaal van vijftig vrouwen in de 
Tweede Kamer, eenderde van het totaal, bereikt op 15 april 1997 en bedroeg in 2004 het aantal 
vrouwen voor het eerst zestig.664 

De twee politieke partijen die het dichtst bij de SGP stonden, het GPV en de RPF, besloten op 
22 januari 2000 tot vergaande samenwerking onder de naam ChristenUnie (CU). In 2001 werd een 
rechtstreeks lidmaatschap van de CU mogelijk,665 per 31 december 2003 gingen het GPV en de RPF 
formeel op in de ChristenUnie. Deze partij hield op 27 september 2003 een vrouwensymposium. 
Ongeveer honderd vrouwen kwamen bijeen om zich over hun positie in de partij te beraden, zo 
berichtte het ND (29 september 2003). Een maand later werd naar aanleiding hiervan het initiatief 
genomen tot de oprichting van een vrouwenwerkgroep binnen de CU, voorzitter werd J. Boerma-
Buurman. Het doel was meer vrouwen te betrekken bij de politiek. Op 11 november 2004 maakte zij 
bekend dat de CU van de overheid een subsidie van 80.000 euro had ontvangen voor een project om 
‘de grote achterstand’ op het gebied van vrouwenparticipatie ten opzichte van andere partijen weg te 
werken. Dit driejarig project, ‘Inclusief’, werd gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Het ledencongres van 13 november 2004 deed de oproep om kandidatenlijsten 
voor de verkiezingen van vertegenwoordigende organen voor minimaal een kwart uit vrouwen te laten 
bestaan, waarbij minstens één vrouw bij de eerste drie zou moeten behoren.666 De ChristenUnie wilde 
zich profileren als een aantrekkelijke partij voor vrouwelijke stemmers, ruim 61 procent van de CU-
kiezers was vrouw bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2003. Vrouwen voelden zich echter 
onvoldoende aangesproken om zich bestuurlijk of politiek in de zetten. De ChristenUnie ging de 
uitdaging aan daarin verandering te brengen. Inclusief wilde het initiatief nemen na te denken over de 
rol van man en vrouw in de politiek in bijbels perspectief. De vrouw zou voluit moeten kunnen 
deelnemen aan bestuurlijke en politieke taken, omdat vrouwen een eigen kijk hadden en – in 
samenwerking met mannen – een meerwaarde gaven aan het politieke debat.667 

De opiniepeiling en de koers van de ChristenUnie lieten zien hoe de SGP in een isolement 
verkeerde. Met haar vrouwenstandpunt was de partij steeds meer vervreemd geraakt van een 
samenleving waarin de vrouw emancipeerde. Op zich was dit een ernstig probleem voor de SGP, 
want haar electorale aantrekkingskracht nam daardoor af. Maar zij kreeg ook te maken met 
maatschappelijke druk en met rechtszaken die invloed uitoefenden op het denken in de achterban. 
Juridische processen waren er al gevoerd tegen de SGP in de jaren 1993-1995. In 1997 rapporteerde 
de commissie-Groenman, de Rapportagecommissie Internationaal Verdrag tegen Discriminatie van 
Vrouwen. Zij had in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht 
hoe het VN-vrouwenverdrag door Nederland werd nageleefd. Zij kwam tot de in haar ogen 
verontrustende conclusie dat er in Nederland nog heel wat mis was op het gebied van 
vrouwenemancipatie, zoals met de SGP. In haar rapport Het vrouwenverdrag in Nederland anno 1997 
schreef zij:  
 

De overheid dient een einde te maken aan de situatie dat niet elke vrouw onbelemmerd 
toegang kan krijgen tot de Staatkundig Gereformeerde Partij. Daarbij kan gedacht worden aan 
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de bevoegdheid die de overheid heeft om een ontbindingsvordering in te stellen en aan de 
mogelijkheid om subsidies aan de partij stop te zetten. 

 
Het rapport beoogde antwoord te geven op de vraag waartoe het VN-verdrag inzake de uitbanning 
van discriminatie van vrouwen de Nederlandse overheid verplichtte. De SGP’er en jurist A. 
Weggeman vond de constatering ‘opzienbarend‘: ‘De conclusie dat de SGP (…) op grond van het 
Vrouwenverdrag moet worden ontbonden, gaat (…) mank aan een zekere eenzijdigheid.’668 

Vier jaar later, in september 2001, riep het VN-comité ter bestrijding van discriminatie van 
vrouwen – officieel: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women  
(Cedaw) – op grond van het in 1989 door Nederland geratificeerde VN-vrouwenverdrag de 
Nederlandse regering op ‘met spoed’ een eind te maken aan de ongelijke behandeling van vrouwen 
door de SGP. De D66-staatssecretaris van Emancipatiezaken, mevrouw A.E. Verstand, liet weten dat 
ze niets voelde voor een wetswijziging die zou neerkomen op een verbod van de SGP. De regering 
wilde zich terughoudend opstellen, omdat behalve het non-discriminatiebeginsel de klassieke 
vrijheidsrechten van godsdienst en vereniging in het geding waren. Zij verwees naar de indertijd 
gevoerde debatten in de Tweede Kamer.669 In de pers ontbrandde een discussie over de 
wenselijkheid van het al dan niet aanpakken van de SGP. De VARA-presentatrice Sonja Barend 
duidde in haar tv-discussieprogramma de SGP aan als de ‘Taliban’, dat wilde zeggen, als 
fundamentalisten met een verwerpelijk standpunt.670  

Het Politiek Vrouwenoverleg – bestaande uit vrouwelijke politici van PvdA, VVD, CDA, D66 en 
GroenLinks – stuurde in november 2001 een open brief aan het kabinet, waarin het vroeg om 
wettelijke maatregelen tegen de SGP, bijvoorbeeld het intrekken van de subsidie aan de partij. 
Staatssecretaris Verstand stelde zich tijdens het debat op 26 november 2001 met de Tweede Kamer 
over haar beleidsbrief Emancipatiebeleid 2000 andermaal terughoudend op, omdat sprake was van 
een spanningsveld tussen twee grondrechten. De Tweede Kamer riep haar vervolgens op een ‘moreel 
appèl’ te doen op de SGP en de partij te bewegen haar ‘kwetsende en verwerpelijke’ 
vrouwenstandpunt op te geven. Verstand voelde daar niets voor: ‘Ik geloof in het zelfreinigend 
vermogen van de democratie.’ De Kamer debatteerde op 27 november 2001 in commissie-verband 
over het rapport van het VN-comité. Voorzitter E. van Middelkoop (ChristenUnie) deed als 
vertegenwoordiger van een ‘congeniale’ (geestverwante, HP) partij de oproep aan de SGP haar 
standpunt te herzien: ‘Het toelaten van vrouwen doet geen afbreuk aan uw theocratische identiteit.’ 
Verstand noemde ‘de toestand in de SGP buitengewoon betreurenswaardig’.671 

Een journaliste van de Volkskrant vroeg SGP-leider Van der Vlies in september 2001 om een 
reactie naar aanleiding van de oproep van het VN-comité aan de Nederlandse regering. Boven het 
artikel was de kop geworden: ‘Fractievoorzitter Van der Vlies voorspelt verandering in SGP-standpunt 
over toelating vrouwen als gewoon lid’. De passage in het vraaggesprek waarop die kop was 
gebaseerd, luidde:  
 

Vroeg of laat zal de discussie weer oplaaien. En als er een meerderheid komt die er anders 
over denkt, zal het verbod (op het vrouwenlidmaatschap, HP) verdwijnen. 

 
RD-redacteur B.J. Spruyt vroeg Van der Vlies om opheldering over deze ‘wijziging’ in het SGP-
standpunt:  
 

Ik heb de journaliste van de Volkskrant te woord gestaan, maar haar samenvatting van mijn 
woorden is hoogst ongelukkig. Ik heb wel gezegd dat er een ontwikkeling gaande is in mijn 
achterban. Als ik naar mijn moeder kijk, naar mijn vrouw en dochters, dan zie ik een 
verandering. Vroeger was het gewoon dat de man lid was van de kerkenraad, van het 
schoolbestuur, en dat hij ook nog in de politiek zat. Dat verschuift. Ook vrouwen zitten nu in de 
besturen van onze scholen.  

 
De redacteur daagde Van der Vlies uit en vroeg of de SGP dan het relativistische standpunt had 
omhelsd, dat zegt dat standpunten de uitkomst zijn van historische ontwikkelingen. De weigering van 
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vrouwen als gewoon lid was toch altijd verdedigd met een beroep op tijdloze waarheden uit de Bijbel? 
Van der Vlies: 
 

We hebben binnen onze partij een eindeloze discussie over het vrouwenlidmaatschap gehad. 
Dat heeft geresulteerd in het compromis dat vrouwen buitengewoon lid van de partij kunnen 
worden, zonder dat zij vertegenwoordigende functies kunnen bekleden. En toen hebben we 
tegen elkaar gezegd: hier moet het voorlopig even bij blijven. Maar de discussie komt 
ongetwijfeld terug, gezien de ontwikkelingen in de achterban. Het zal dan niet zo zijn dat we 
ons standpunt zo maar zullen opgeven. Dit standpunt is fundamenteel, gebaseerd op de 
exegese van bepaalde schriftplaatsen. Dat kun je niet zomaar veranderen. 

 
Spruyt: ‘En daar blijft het dus bij?’  
 

Kijk, wat er in de verre toekomst gebeurt, kan ik natuurlijk niet voorspellen. De ontwikkelingen 
gaan door, ook in de achterban. En met ons standpunt over het vrouwenlidmaatschap zijn we 
natuurlijk in toenemende mate een vreemde eend in de bijt van de Nederlandse samenleving. 
Ik kan me voorstellen dat er opnieuw een discussie met de overheid komt. Dat er misschien 
alsnog een verbod op de SGP komt. Of dat er strengere eisen aan het krijgen van subsidies 
worden gesteld. 

 
Met een zucht hing Van der Vlies de telefoon op:  
 

We hebben de zaak willen dempen. Maar door dit interview heb ik precies het 
tegenovergestelde bereikt.672 

 
Nieuwe processen tegen de SGP 

In januari 2001 diende het SGP-lid Riet Grabijn een klacht in bij de Commissie gelijke behandeling 
(Cgb). Haar belangrijkste grief was dat de SGP de rechten had ontnomen van de vrouwen die lid 
waren van de partij. Door de statutenwijziging in 1996 waren zij uitgesloten van het regeerambt. Ze 
vond het bovendien onterecht dat de SGP vrouwen had die gewoon lid waren en vrouwen die als 
buitengewoon lid alleen mochten meepraten. Zij eiste dat de statuten werden teruggebracht tot zoals 
deze waren vóór de wijziging in 1996. Op de zitting van de Cgb van 6 november 2001 die aan de 
klacht van Grabijn was gewijd, gaf ondervoorzitter mr. E.N. Brons aan dat de commissie smalle 
marges had. Grabijn beriep zich op het VN-vrouwenverdrag. Nederland had dat ondertekend, en als 
ons land daaraan geen uitvoering gaf diende de rechter dat te doen. Die kwestie lag volgens 
ondervoorzitter Brons echter ingewikkeld, omdat het niet duidelijk was of zo'n internationaal verdrag 
een rechtstreekse werking had.673 

De Cgb deed op 27 december 2001 uitspraak. De commissie gaf aan dat ze met Grabijns 
klacht niet uit de voeten kon, omdat de besluiten van de SGP buiten de reikwijdte van de Algemene 
wet gelijke behandeling (Awgb) vielen. Haar klacht verklaarde de Cgb niet ontvankelijk. Grabijn zou 
naar de rechter moeten stappen. Die zei rekening te hebben gehouden met deze uitspraak: ‘Deze 
slag heb ik verloren, maar de SGP zal deze zaak verliezen. Dat staat voor mij vast. Zelf leg ik me erbij 
neer. Ik ben moe, ik ben niet van ijzer of beton. Maar anderen zullen het stokje overnemen.’ Wie die 
anderen waren, wilde ze nog niet zeggen. ‘Binnen vrouwenorganisaties wordt sterk overwogen om de 
zaak aan de rechter voor te leggen’, wilde ze erover kwijt. Bij SGP-hoofdbestuurslid W. Kolijn 
overheersten ‘dankbaarheid en blijdschap’ over de uitspraak van de Cgb. Hij hoopte dat hiermee een 
einde kwam aan de publieke discussie over de plaats van de vrouw in de partij.674 Kolijn was 
inmiddels benoemd tot algemeen voorzitter van de SGP en Budding tot partijvoorzitter. Deze 
bijzondere constructie had als doel Budding te ontlasten, die als predikant een gemeente diende. De 
uitvoerende voorzitterstaken nam Kolijn grotendeels voor zijn rekening. Met deze taakverdeling werd 
vastgehouden aan de traditie van een predikant als partijvoorzitter. 

In juli 2002 kondigde het Proefprocessenfonds Clara Wichmann675 aan dat het de SGP voor 
de rechter wilde dagen. Daartoe zocht het een ‘strijdbare’ vrouw met een SGP-achtergrond. De klacht 

                                                            
672 Reformatorisch Dagblad, 3 oktober 2001. 
673 Reformatorisch Dagblad, 7 november 2001. 
674 Reformatorisch Dagblad, 28 december 2001. 
675 Het Clara Wichmann Instituut, dat in de voorgaande jaren optrad, heeft bestaan van 1987 tot 2004 en werd 
opgeheven vanwege de beëindiging van de subsidieverlening. Het was een expertisecentrum op het gebied van 
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van Yvonne Franssen was in 1995 gestrand omdat zij zich niet verwant wist met de staatkundig 
gereformeerde beginselen. Met een SGP-vrouw wilde het een nieuwe poging wagen.676 De zoekactie 
leverde één serieuze reactie op, afkomstig van een studente rechten die lid was van de SGP-
jongeren. Grabijn stuurde het hoofdbestuur hierover een brief op 19 augustus 2002. Daarop nodigde 
het hoofdbestuur beide vrouwen uit voor een gesprek. Hierna zag de studente af van het voeren van 
een proefproces.677  

Het Proefprocessenfonds en twaalf andere organisaties schreven de minister van 
Binnenlandse Zaken op 5 juni 2003 een brief. Nederland schond zijn internationale 
verdragsverplichtingen. Als gevolg daarvan kon de SGP activiteiten ontplooien die het niet toestonden 
dat vrouwen volwaardig lid werden van de partij. Het VN-vrouwenverdrag verplichtte de Nederlandse 
overheid maatregelen te treffen die de gelijke rechten van mannen en vrouwen garandeerde. Van 
politieke partijen moest worden geëist dat zij de beginselen van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen onderschreven en toepasten. Minister J.W. Remkes antwoordde op 23 september 2003. Hij 
vond het bijzonder betreurenswaardig dat de SGP voor vrouwen uitsluitend het buitengewoon 
lidmaatschap openstelde. Het Nederlandse regeringsbeleid voldeed evenwel aan de verplichtingen 
van artikel 7 van het VN-vrouwenverdrag. Remkes doelde erop dat vrouwen politiek actief konden zijn 
zonder te worden gediscrimineerd. De regering zag diverse redenen tot grote terughoudendheid met 
het geven van nieuwe wettelijke voorschriften. Uiteenlopende grondrechten en fundamentele rechten 
en vrijheden waren in het geding, waarvan de onderlinge verhouding zeer zorgvuldige afweging 
behoefde. Van enig onrechtmatig handelen was geen sprake. De regering zag geen aanleiding het 
initiatief te nemen tot het wijzigen van de bestaande wet- en regelgeving. Zij weigerde de subsidie aan 
de SGP in te trekken. 

Hierop daagde het Proefprocessenfonds, samen met een negental vrouwen- en 
mensenrechtenorganisaties waaronder de FNV Vrouwenbond, op 13 november 2003 de SGP en de 
Staat voor de rechter. Het Proefprocessenfonds was van mening dat een partij die vrouwen uitsloot 
van het lidmaatschap en van het passieve kiesrecht geen recht had op overheidssteun. Het uitsluiten 
van vrouwen door de SGP was strijdig met de Grondwet en internationale verdragen. De staat werd 
verweten dat zij het SGP-standpunt niet alleen gedoogde maar ook ‘indirect steunde’ door de 
verstrekking van subsidies aan de partij. Voor het Proefprocessenfonds betrof het een principekwestie 
en geen aanval op de SGP. SGP-voorzitter Kolijn vatte dit echter anders op. Het vrouwenstandpunt 
maakte volgens hem deel uit van ‘de overtuiging en het bestaansrecht van de SGP’.678 Kolijn vond de 
situatie ‘zorgelijk’. Hij ging ervan uit dat de vrijheden van godsdienst en meningsuiting ‘een groot goed’ 
waren, waar de rechter ‘omzichtig’ mee zou omgaan.679 Het hoofdbestuur van de SGP benoemde in 
zijn vergadering van 5 december 2003 een commissie die de advocaat, S.O. Voogt, ging begeleiden. 
Het nam de ontwikkelingen met zorg waar. 
 
 

Het standpunt opnieuw uitleggen 
 
Twee jaar na de invoering van het buitengewone lidmaatschap bleek uit het jaarverslag 1998 van de 
SGP dat de animo ervoor zeer gering was. De partij had sinds januari 1997 dertien buitengewone 
leden geregistreerd: zeven vrouwen en zes mannen. De secretaris van het partijbureau, D. 
Nieuwenhuis, verklaarde op 26 februari 1999 tegenover het Reformatorisch Dagblad dat zeker 110 
van de in totaal 256 kiesverenigingen van de SGP weigerden vrouwen te aanvaarden als 
buitengewoon lid. Of er daardoor vrouwen niet waren toegelaten, was niet bekend. Kiesverenigingen 
mochten in hun statuten vermelden dat zij geen buitengewone leden toestonden. Sommige deden dat 
met een expliciet beroep op 1 Timothéüs 2:12.680 Die mogelijkheid was hun door het hoofdbestuur zelf 
aangereikt. Dat nog zo weinig vrouwen buitengewoon lid waren geworden, verbaasde de algemeen 
secretaris niet. Het gebrek aan vrouwelijke belangstelling voor het buitengewoon lidmaatschap kon hij 
wel verklaren:  
 

                                                                                                                                                                                          
vrouw en recht en het ondersteunde het proefprocessenfonds. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ging na 
de opheffing van het Instituut als zelfstandige organisatie verder. 
676 Reformatorisch Dagblad, 20 juli 2002. 
677 Nederlands Dagblad, 9 november 2002. 
678 NRC Handelsblad, 14 november 2003. 
679 Nederlands Dagblad, 14 november 2003. 
680 1 Timotheüs 2:12: ‘Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, 
maar ik wil dat zij zich stil houdt’ (Herziene Statenvertaling). 
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Ik denk (…) dat die hele discussie, die de partij zo veel kwaad heeft gedaan, een storm in een 
glas water is geweest. Uit het geringe aantal aanmeldingen leid ik af dat vrouwen uit onze 
achterban zo weinig politiek geëngageerd zijn dat zij gewoon geen behoefte hebben aan het 
lidmaatschap van onze partij. (…) Ik concludeer (…) dat die eindeloze discussie die de partij 
jarenlang op haar kop heeft gezet, tot geen enkel resultaat heeft geleid.  

 
De krant was het met hem eens: ‘Het besluit van de SGP om het lidmaatschap voor vrouwen open te 
stellen, blijkt een oplossing voor een niet (of niet meer) bestaand probleem.’ Maar Grabijn was een 
andere mening toegedaan. Geen enkele zichzelf respecterende vrouw die gewoon volwaardig wilde 
meetellen, nam genoegen met een buitengewoon lidmaatschap. De uitkomsten van twee enquêtes in 
2003 toonden aan dat de SGP-secretaris en het RD ernaast zaten. 
 

Heroverweging onontkoombaar 
Het RD berichtte op 3 mei 2003 dat het een onderzoek had uitgevoerd onder 766 RD-lezers en 261 
reformatorische jongeren. Ruim vijftig procent van de volwassen respondenten was er voorstander 
van dat vrouwen lid konden zijn van een politieke partij. Bij de jongeren lag dit percentage op 76. Van 
hen vond 56 procent dat mannen en vrouwen dezelfde politieke rechten moesten hebben. In hun visie 
was een vrouwelijk SGP-kamerlid niet uitgesloten. Van de oudere ondervraagden was 28 procent die 
mening toegedaan. Van degenen die SGP stemden, was van de volwassenen 41 procent voor het 
partijlidmaatschap van de vrouw, van de jongeren 63 procent. De kop boven het artikel was 
‘Emancipatie rukt op in reformatorische kring’. Kolijn zei ‘niet direct verrast’ te zijn door de cijfers, maar 
ze baarden hem wel zorgen: ‘De ontwikkeling in het denken en doen gaat onder ons bijzonder snel.’ 
Hij zag in de onderzoeksresultaten geen aanleiding het debat over het vrouwenlidmaatschap over te 
doen, dat halverwege de jaren 1990 de SGP had verscheurd:  
 

We hebben hierover in de partij destijds een vervelende discussie gehad. Ik zou dat niet graag 
opnieuw doen. Temeer daar ik ervan overtuigd ben dat kerk en politiek bijzondere instellingen 
zijn, waarin vrouwen geen leiding behoren te geven. Ik baseer dat op de in de Bijbel 
genoemde scheppingsorde en ook wel op nieuwtestamentische gegevens. 

 
Kolijn vond dat de SGP meer energie moest steken in het uitleggen van het standpunt over de 
politieke betrokkenheid van de vrouw. Kolijn: ‘Jongeren weten vaak niet meer hoe de discussie 
destijds is verlopen. Als je ze de argumenten biedt, kijken ze er heel wat genuanceerder tegenaan dan 
wanneer je alleen vraagt: Ben je voor of tegen?’  

Hij had een positievere kijk op de jongeren dan Scholten, die in De Wachter Sions van 29 mei 
2003 schreef: 
 

Loslaten hoe de Heere Zijn schepping geordend heeft, leidt tot de volstrekte chaos. De 
mening van de genoemde jongeren (…) getuigt meer van beïnvloeding door het moderne 
levensgevoel dan van een eerbiedig willen leren van de bijbelse openbaring. 

 
Scholten betoogde dat passief vrouwenkiesrecht en bekleding van een overheidsambt door een vrouw 
in strijd was met Gods bestel, dat hiërarchisch geordend was. Onderdanigheid of onderworpenheid 
was de vertaling van het Griekse hupotassein. Dit woord veronderstelde een hiërarchisch geordend 
wereldbestel, waarin ieder zijn eigen plaats van de Schepper had gekregen. Scholten leidde daaruit 
af: ‘Heel de emancipatiebeweging in al haar geledingen en speerpunten, met het daaraan verbonden 
streven naar “consequente democratisering” van de samenleving, is één reusachtig verzet van de 
gevallen mens tegen de scheppingsorde van het hupotassein, met als (…) bedoeling: Laat ons Hun 
banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen.’681 Daarbij refereerde hij aan Psalm 2, waar 
volgens de christelijke uitleg de opstand van de volkeren tegen Gods Zoon wordt beschreven. De op 
de linkerflank opererende SGP-wethouder W.J. van Duijn uit Katwijk dacht er heel anders over, hij 
was een voorstander van heropening van de discussie: ‘Wat mij betreft zouden mannen en vrouwen in 
de SGP volledig gelijke politieke rechten kunnen krijgen. Ik zie niet in welke bijbelse argumenten zich 

                                                            
681 Scholten behoorde tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, een rechtse afsplitsing van de 
Gereformeerde Gemeenten ‘synodaal’. Hij bepaalde jarenlang het gezicht van de Gereformeerde Bijbelstichting 
(GBS) en koos ook daar voor een behoudende opstelling: ‘Een van de uitgangspunten van de GBS bij het 
uitgeven van de Bijbel in de Statenvertaling is, dat wij de Statenvertalers in geen enkel opzicht willen corrigeren. 
Hun exegetische keuzen, zoals die blijken uit hun vertaling, hun kanttekeningen en inleidingen, blijven onverlet’ 
(L.M.P. Scholten, ‘Standvastiglezers vragen …’, Standvastig, maart 2007, 10). 
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daartegen verzetten. In de formatiebesprekingen van de afgelopen weken hebben we een hard bewijs 
gekregen dat het vrouwenstandpunt van de SGP schadelijk kan zijn voor ons totale politieke bezig 
zijn’.682  

Negatieve signalen van jongeren en het verlies van de derde SGP-zetel in 2002, waren voor 
het bestuur van de SGP-jongerenorganisatie aanleiding geweest een enquête uit te voeren onder 
jongeren uit de gereformeerde gezindte, de achterban dus. De belangrijke stelling was: ‘ik heb geen 
bezwaar tegen een vrouwelijk Kamerlid namens de SGP’. Ruim 1500 jongeren, in de leeftijdsklasse 
van 12 tot 19 jaar, met de nadruk op +15, werden ondervraagd. Ze bevonden zich op de 
reformatorische scholen voor mbo in Rotterdam en Amersfoort, op de drie christelijke hogescholen in 
Gouda, Ede en Zwolle en op diverse +16-jeugdverenigingen van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken, de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Nederlandse Hervormde Kerk. De 
enquête was tevens ingevuld door een aantal disputen van de studentenvereniging CSFR en was 
verspreid op de algemene ledenvergadering van de studentenvereniging Depositum Custodi. Van alle 
ondervraagden had 70 procent er geen moeite mee als er voor de SGP een vrouw in de Tweede 
Kamer zou zitten. Werden alleen de SGP-stemmers eruit gelicht, dan was dit bijna 58 procent. Van 
alle SGP-stemmende jongeren waren meer meisjes (62,1 procent) dan jongens (52,6 procent) voor 
het vrouwelijk kamerlid. Hoe hoger jongeren waren opgeleid, hoe meer zij voorstander waren. De 
hoogste score werd gehaald bij de vrouwelijke universitaire studenten die SGP stemden: 78,6 procent. 
Bij de vrouwelijke mbo’ers was de uitslag 44,6 procent, het laagste percentage. De andere 
opleidingniveaus lagen ruim boven de vijftig procent.683 Gert van Veldhuizen, voorlichter van de SGP-
jongeren, gaf als commentaar: ‘We komen er als partij nu niet uit. In onze achterban bestaan 
verschillende interpretaties van de Bijbel op dit punt. (…) Het vrouwenstandpunt is geen beginsel, 
maar een uitgangspunt waarover vanuit de Bijbel blijkbaar verschillend kan worden gedacht.’ 
Daarmee zei hij niet zoveel, het onderwerp lag in de partij gevoelig. 

Naar aanleiding van het SGP-jongerenonderzoek publiceerde het ND op 14 mei 2003 een 
rondgang onder SGP-gemeentebestuurders. Onder SGP-wethouders taande het enthousiasme voor 
het partijstandpunt dat voor vrouwen geen rol was weggelegd in de politiek. Met de theologische 
onderbouwing waren sommigen het niet eens en anderen vonden een heropening van de discussie 
gewenst. Twee van de vier geïnterviewde wethouders hadden er geen bezwaar tegen als vrouwen 
actief in de politiek zouden zijn. Van der Vlies reageerde in het ND van 16 mei 2003 afhoudend op de 
diverse onderzoeken. Hij zei ‘in elk geval’ niet te verwachten dat de partij onder druk van een 
onderzoek haar vrouwenstandpunt zou wijzigen: ‘Als SGP zijn we geen kameleon.’ In lijn met wat 
Kolijn eerder had gezegd, voegde hij eraan toe:  
 

Het minste wat we kunnen doen en zullen doen is de argumenten, en een toelichting daarop, 
geven van ons standpunt. Je kunt vaststellen dat de jonge(re) generatie de discussie van de 
jaren tachtig en negentig niet kent. (…) Eén ding wil ik voorkomen, een herhaling van de nare 
situatie van tien, vijftien jaar geleden. (…) als we het compromis van de jaren negentig ter 
discussie stellen, dan hangt daar een prijskaartje aan. Is het ons die prijs waard om, zo je dat 
al wilt, de volgende stap te zetten? (…) Voor ons als SGP is niet de tijdgeest of het 
emancipatiedenken bepalend, maar het recht doen aan de Heilige Schrift. Wat is Gods wil in 
dezen? (…) Ik kan dan niet anders zeggen dat ons grote prudentie en bescheidenheid past en 
dat we ons veel gelegen moeten laten liggen aan de traditie van twintig eeuwen. Het zou toch 
heel opmerkelijk zijn dat op de grens van de twintigste en de eenentwintigste eeuw het licht 
doorbreekt, alsof er geen eeuwen van exegetiseren aan vooraf zijn gegaan. (…) Of je het leuk 
vindt of niet, er is een ordening gegeven waarbij de man het hoofd is van de vrouw. Dat is niet 
niks. (…) Daarom vind ik het nogal riskant bepaalde zaken uit de Bijbel over de vrouw weg te 
willen exegetiseren. 

 
Van der Vlies formuleerde behoedzaam. Hij wees een ‘volgende stap’ niet categorisch af, maar beriep 
zich op een erkende exegese van de Bijbel. Vooral wilde hij geen strijd in de partij. Hij zei te staan in 
een traditie van twintig eeuwen, terwijl de antirevolutionaire schriftuitleg van het vrouwenkiesrecht toch 
pas ruim honderd jaar oud was.  

Het ND schreef dat Van der Vlies een voortreffelijk voorspeller was, want anderhalf jaar eerder 
had hij gezegd dat de vrouwendiscussie in zijn partij weer de kop zou opsteken. De krant vatte samen 
dat hij als voornaamste reden had genoemd dat steeds meer vrouwen in ‘zijn’ reformatorische kring 
hoog waren opgeleid en in schoolbesturen en andere maatschappelijke functies actief waren. Het ND 

                                                            
682 RD, 3 mei 2003. 
683 RD, 9 mei 2003; D.D. Both & G. van Veldhuizen (red.), Meerwaarde van een minderheid, 34-35. 
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doelde klaarblijkelijk op de interviews die in het najaar van 2001 waren gepubliceerd in de Volkskrant 
en het RD. De opstelling van de SGP-partijtop die in reactie op de recente onderzoeken het 
bestaande vrouwenstandpunt nog eens beter wilde gaan uitleggen, bood volgens het ND 
onvoldoende soelaas. De krant verwachtte echter niet dat via de door de zwaardere groeperingen 
gedomineerde kiesverenigingen spoedig in de partij een meerderheid te vinden zou zijn, die het 
moeizaam bereikte compromis van 1996 wilde openbreken. Op lange termijn leek een heroverweging 
van het vrouwenstandpunt onontkoombaar.684 Of het ND het bij het rechte eind had, moest de 
toekomst leren, maar in ieder geval was duidelijk dat het draagvlak voor het officiële 
vrouwenstandpunt in de partij en de achterban afbrokkelde. 
 

Vertraging met de brochure 
Het opnieuw uitleggen van het partijstandpunt besprak het hoofdbestuur op 6 juni 2003. Er moest een 
brede commissie worden geformeerd, die bestond uit twee leden van het hoofdbestuur en drie 
predikanten die daar geen deel van uitmaakten. Men dacht aan jonge predikanten. Het RD kopte op 
10 oktober 2003: ‘SGP kijkt opnieuw naar vrouwenstandpunt’. De partij had een werkgroep ingesteld 
om haar eigen vrouwenstandpunt tegen het licht te houden. Dat had algemeen voorzitter Kolijn 
geschreven in De Banier. De werkgroep bestond uit ds. D.J. Budding (partijvoorzitter), drs. P. A. 
Zevenbergen (wethouder te Alblasserdam en secretaris in het hoofdbestuur), ds. A. A. Egas 
(christelijk gereformeerd predikant te Urk), drs. J. M. D. de Heer (theologisch student bij de 
Gereformeerde Gemeenten) en drs. P. den Ouden (hervormd predikant te Wouterswoude). De laatste 
twee behoorden tot de jongere generatie theologen.685 

De kop van het RD suggereerde dat de partijleiding ruimte maakte om het vrouwenstandpunt 
te kunnen aanpassen, maar Kolijn ontkende dat dit de bedoeling was. Op de vraag van het RD of het 
standpunt van de SGP over de vrouw niet helder genoeg was, zei hij: ‘Dat is niet het punt. Het gaat 
ons erom dat er in het verleden door allerlei SGP’ers in allerlei publicaties velerlei argumenten zijn 
gebruikt waarom wij vonden dat vrouwen geen lid konden worden van de partij. De opdracht van de 
werkgroep is om al die argumenten nog eens te wegen, te testen op hun houdbaarheid. Om ze dan 
vervolgens op een rij te zetten in een handzame brochure.’ Waren er in het verleden wel eens 
verkeerde argumenten gebruikt? ‘Dat wil ik niet bij voorbaat zeggen. Het is nu juist de taak van de 
werkgroep daarnaar te kijken. Zelf heb ik in De Banier en bij allerlei gelegenheden ook mijn 
argumenten genoemd. Maar ik ben geen theoloog. Mede daarom is de commissie die we nu hebben 
ingesteld nuttig.’ Kon er ook uitkomen dat een vrouw eigenlijk best lid kon worden van de SGP? 
‘Persoonlijk kan ik me niet goed voorstellen dat de conclusie van deze werkgroep zal zijn dat je het 
allemaal heel anders moet zien dan de SGP het tot nu toe verwoord heeft. De opdracht is ook 
nadrukkelijk níet om ons standpunt te heroverwegen. Maar we willen wel een maximale poging doen 
onze visie te funderen en uit te leggen.’ 

Het eerste concept van de brochure over het vrouwenstandpunt, inclusief het commentaar 
hierop van een een oud-hoofdbestuurslid, een ‘loyale tegenstander’ zoals hij in de notulen werd 
genoemd, besprak het hoofdbestuur een driekwart jaar later, op 2 juni 2004. De werkgroep hoopte na 
verwerking van de reactie van het hoofdbestuur in september 2004 de tweede concept-versie te 
kunnen aanbieden. De ‘loyale tegenstander’ vond het concept ‘sterk polemisch’ en de verdediging van 
het eigen standpunt ‘wel erg massief’. Hij signaleerde de kwestie van wat al dan niet tot het 
regeerambt behoorde. Het hoofdbestuur vergaderde op 2 juli 2004. Het meende dat de indeling moest 
worden gewijzigd en, aangezien diverse auteurs hoofdstukken hadden aangeleverd, nog eenheid in 
stijl en integratie tot één geheel moest worden bereikt. In oktober wilde het de aangepaste versie 
bespreken. De werkgroep dacht dat het december zou worden. Het hoofdbestuur besprak het eerste 
concept op 7 oktober opnieuw. Diverse leden vonden de toonzetting te defensief. Een 
hoofdbestuurslid maakte zich grote zorgen, want vroeg of laat zou een rechtsgeding worden verloren, 
dan moesten de loopgraven niet al te diep gegraven zijn.  

Een interne notitie waarin stond dat de problematiek van het vrouwenstandpunt onafwendbaar 
op de partij afkwam, stond op de agenda van de vergadering van het hoofdbestuur van 3 december 
2004. De feiten waren dat de partij de laatste jaren steeds minder stemmen kreeg bij landelijke 
verkiezingen. Een van de factoren was het vrouwenstandpunt. Het buitengewoon lidmaatschap was 
een compromis dat nauwelijks mensen had overtuigd. Het officiële standpunt leverde heel wat 
afhakers op. Daarnaast waren er de aangespannen processen en de samenwerking met de 
ChristenUnie, die problematisch werd. Deze partij was gaandeweg minder geneigd geworden de 
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SGP-voorwaarden te accepteren. Het hoofdbestuur besprak tevens het tweede concept van de 
brochure. Het besloot de eindredactie los te maken van de werkgroep en door één persoon te laten 
uitvoeren, de diverse hoofdstukken waren tot zover door verschillende auteurs geschreven. Daarop 
aansluitend stelde het hoofdbestuur op 11 maart 2005 vast om het concept te laten 
becommentariëren door ambtsdragers uit alle kerken in de 'SGP-achterban'. Deze meelezers, 
voornamelijk predikanten, werden in een brief van 30 juni 2005 daarvoor gevraagd. Vervolgens 
besloot het dagelijks bestuur op 2 september 2005 dat de meelezers in een extra vergadering van het 
hoofdbestuur op 14 november 2005 hun commentaar zouden kunnen toelichten. Deze vergadering 
kreeg het karakter van een hoorzitting, waarbij het hoofdbestuur zich dus zou beperken tot luisteren 
en vragen. De meelezers moesten letten op: de ‘bijbelse houdbaarheid’ van het SGP-
vrouwenstandpunt, de juistheid en volledigheid van de onderbouwing van het standpunt en de 
toonzetting.  

Ondertussen was de linkervleugel die de slag om het vrouwenlidmaatschap in 1993 had 
verloren, zich weer gaan roeren. Een zestal SGP-bestuurders vroegen het hoofdbestuur in hun brief 
van 13 februari 2004 om een gedachtenwisseling over het vrouwenstandpunt. Zij hadden zorgen over 
het al te zeer overtuigd zijn van het hoofdbestuur van zijn enig juist geachte standpunt, en van een 
verabsolutering ervan. Zij vroegen zich af wat de commissie die het standpunt ging uitleggen, 
beoogde en welke repercussies dit had op de samenwerking met de ChristenUnie. Zij waren beducht 
voor polarisatie binnen de partij. Het hoofdbestuur besloot deze groep uit te nodigen voor een open 
dialoog, nadat de brochure over het vrouwenstandpunt gereed was en voordat deze openbaar werd 
gemaakt. 

Wethouder Van Duijn hield samen met enkele geestverwanten vóór de zomer van 2004 een 
anonieme peiling onder zijn collega's en partijgenoten in andere gemeenten. Daaruit bleek dat ruim 
zestig procent geen moeite had met het vrouwenlidmaatschap. Hij zei tegen het RD dat hij een maand 
eerder met enkele gelijkgezinden een gesprek had gehad met het hoofdbestuur van de SGP. Dat 
gesprek was bijzonder openhartig en verhelderend geweest. Door de delegatie van het hoofdbestuur 
was klip en klaar uitgesproken dat SGP'ers die voor het vrouwenlidmaatschap waren, volwaardige en 
gerespecteerde leden van de partij waren. Hij had de indruk dat voor- en tegenstanders van het 
vrouwenlidmaatschap respectvoller met elkaar konden discussiëren dan tien jaar eerder. Kolijn toonde 
zich niet onder de indruk van het onderzoek onder SGP-wethouders: ‘Ik hoor vanuit kiesverenigingen 
heel andere geluiden. Zij vinden dat SGP-wethouders erg vooruitlopen.’686  

Tijdens een conferentie van de Guido de Brès-Stichting, het wetenschappelijk instituut van de 
SGP, op 6 oktober 2004 zei SGP-wethouder C.J. van Velzen dat hij er voorstander van was als de 
kiesverenigingen de vrijheid kregen zelf te bepalen of zij vrouwen als partijlid wilden toelaten en op 
gemeentelijke kandidatenlijsten wilden plaatsen. Het officiële partijstandpunt hinderde hem in zijn 
functioneren als wethouder, terwijl de samenwerking met de ChristenUnie erdoor werd ‘bezwaard’. Hij 
riep het hoofdbestuur van de SGP op een open debat over de politieke positie van de vrouw mogelijk 
te maken: ‘We moeten niet verstarren op een eenmaal ingenomen standpunt.’ Het debat hierover 
moest terugkomen. Kolijn reageerde dat het hoofdbestuur deels al uitvoering had gegeven aan de 
oproep van Van Velzen door een viertal theologen te vragen de bijbelse onderbouwing nogmaals 
tegen het licht te houden en een rapport te schrijven. Dit had vertraging opgelopen, maar hij 
verwachtte dat het volgend jaar het rapport met de achterban werd besproken.687 

 
Vonnis: stopzetting subsidie 

Terwijl de SGP-brochure met het vrouwenstandpunt werd voorbereid en de linkerflank actie ondernam 
om dit standpunt gewijzigd te krijgen, en een rechterlijke uitspraak werd verwacht in twee zaken die 
door het Proefprocessenfonds Clara Wichmann waren aangespannen, vielen enkele standpunten op.  

In het vijfjarige evaluatieverslag van de Cgb dat op 21 juni 2005 verscheen, was het voorstel 
opgenomen de Awgb in die zin aan te passen dat verenigingen intern geen onderscheid meer konden 
maken naar geslacht of ras. De praktijk binnen de SGP was voor de Cgb een belangrijke aanleiding 
dit voorstel te doen. De SGP reageerde afwijzend. Kolijn memoreerde dat de politiek naar aanleiding 
van de grondrechtennota van D66-minister Th.C. de Graaf nog recentelijk had uitgesproken dat er 
geen hiërarchie in de grondrechten moest worden aangebracht. SGP-kamerlid mr. C.G. van der Staaij 
wees erop dat er bij het tot stand komen van de Awgb bewust voor gekozen was politieke partijen en 
de meeste verenigingen buiten de reikwijdte van de wet te laten vallen.688 Twee dagen voor de 
rechterlijke uitspraak verklaarde SGP-burgemeester A. Noordergraaf, een sympathisant van de in 
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1993 actieve en weer opgeheven werkgroep Bouwen, te hopen dat de rechter de SGP zou vragen 
een nieuwe discussie te voeren over het vrouwenstandpunt. Van hem mocht die discussie leiden tot 
volledige gelijkstelling van man en vrouw in de SGP. Volwaardig participeren van vrouwen zou goed 
zijn voor de beeldvorming van de partij. De inbreng van vrouwen was bovendien positief: ‘Ze hebben 
hun eigen invalshoek. Ze zorgen voor het juiste evenwicht.’ Hoofdbestuurslid en burgemeester drs. J. 
van Belzen sprak zich ervoor uit dat elke lokale kiesvereniging zelf zou kunnen besluiten of zij het 
lidmaatschap voor vrouwen zou openstellen.689  

Op 7 september 2005 deed de Haagse rechtbank uitspraak in de aanklacht van het 
Proefprocessenfonds Clara Wichmannn uit 2003. Deze was in juni 2004 behandeld. Het ging om twee 
rechtszaken. Met de eerste wilden de eisers de SGP door de rechter laten dwingen vrouwen als 
volwaardig lid toe te laten door een statutenwijziging. Naar het oordeel van de rechtbank ging het niet 
om een algemeen belang, maar om een belang dat alleen SGP-vrouwen aanging. Bij deze procedure 
waren echter geen SGP-vrouwen betrokken. De rechtbank oordeelde dat het Proefprocessenfonds 
daarom niet ontvankelijk was. Hierop strandde de vordering. Met de tweede rechtszaak wilde het 
Proefprocessenfonds de Nederlandse Staat via een rechterlijk bevel dwingen tot stopzetting van de 
subsidiëring van de SGP. Zij had aangevoerd dat de staat in strijd handelde met het VN-
vrouwenverdrag, omdat hij niets had ondernomen tegen de SGP, die sinds de statutenwijziging in 
1996 vrouwen uitsloot van het gewone partijlidmaatschap.  

De rechtbank stelde vast dat het Proefprocessenfonds mocht opkomen voor het algemeen 
belang om niet gediscrimineerd te worden op grond van het geslacht. Het VN-vrouwenverdrag legde 
de staat bindend op uitvoering te geven aan dat verdrag. In artikel 7 van het verdrag dat Nederland 
zonder voorbehoud had getekend, werden de rechten van de vrouw uitvoerig omschreven. Daaronder 
viel het recht gekozen te worden in openbare lichamen. De staat was nalatig geweest, oordeelde de 
rechtbank. Hij had zelfs onrechtmatig gehandeld door de SGP te ondersteunen met het verlenen van 
subsidie. Het verweer van de staat dat zij diverse grondrechten moest afwegen, wees de rechtbank af. 
Het gerecht zag een verbod van de partij als een te zwaar middel. Een strafrechtelijke veroordeling op 
grond van art. 137 Wetboek van strafrecht was niet mogelijk vanwege een uitspraak van het 
gerechtshof in 1995. De rechtbank zag een mogelijkheid het VN-verdrag na te komen door de SGP 
niet langer van overheidswege te subsidiëren. De staat kon dan niet langer worden verweten dat zij 
actief het verdrag schond. De rechtbank vond dus dat de staat de subsidie moest stopzetten, zolang 
de SGP vrouwen discrimineerde.690 

Minister Remkes liet direct weten dat het ‘in de rede’ lag, gelet op het principiële karakter van 
het vonnis, in hoger beroep te gaan.691 De SGP stelde in haar eerste reactie in een persbericht 
verbaasd en teleurgesteld te zijn. Verbaasd omdat de uitspraak niet in lijn was met eerdere politieke 
en juridische uitspraken en de rechtbank een vergaande en aanvechtbare uitleg gaf aan het VN-
vrouwenverdrag. In de Wet subsidiëring politieke partijen was het intrekken van subsidie gekoppeld 
aan een veroordeling wegens strafbare discriminatie. Daar had de SGP zich niet aan schuldig 
gemaakt. Zij was teleurgesteld, omdat het stopzetten van de subsidie consequenties had voor de 
partij, die nog niet waren te overzien. De rechterlijke uitspraak zette druk op de discussie in de partij 
over het vrouwenlidmaatschap, maar daarbij moesten inhoudelijke argumenten de doorslag geven. 

Het ND sprak van een ‘opmerkelijk’ vonnis. Ogenschijnlijk ging het om een genuanceerd 
oordeel. De harde werkelijkheid was echter dat de rechter voor het eerst vanuit het non-
discriminatiebeginsel ingreep op het politieke toneel en daarbij bewust voorbijzag aan twee andere 
grondrechten: de vrijheid van vergadering en de vrijheid van godsdienst. Het vonnis deed niet alleen 
geen recht aan de plaats die de SGP innam in de Nederlandse samenleving. Het was een 
onacceptabele vorm van uitsluiting van een minderheid uit het politieke spel die riekte naar 
ideologische gewetensdwang.692 Het RD legde in haar commentaar alle nadruk op het besluit van de 
SGP uit 1996:  
 

Ondertussen mag de SGP zichzelf de vraag stellen of zij er verstandig aan heeft gedaan in 
1996 het partijlidmaatschap voor vrouwen door een statutenwijziging uit te sluiten. Het lijkt een 
open deur, maar het is toch goed ons te realiseren dat als de SGP haar statuten niet had 
gewijzigd, er nu geen Clara Wichmannn Instituut of rechter geweest zou zijn die de partij iets 
had kunnen maken. Het is dus aannemelijk dat ook zonder de statutenwijziging van 1996 de 
SGP momenteel in de praktijk nog lang niet zover zou zijn geweest dat er vrouwen in de 
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gemeenteraad of Tweede Kamer zouden zitten. In elk geval zou zonder die statutenwijziging 
de botsing met een deel van de maatschappij en met de rechter vermeden zijn.693 

 
Het RD bekritiseerde dus de SGP om de invoering van het buitengewoon lidmaatschap die het in 
1996 juist had verdedigd. Misschien deed de krant dit om de achterban voor te bereiden op een 
wijziging van het partijstandpunt, zodat vrouwen wel lid konden worden van de partij. Uit een 
lezersonderzoek dat het RD diezelfde dag publiceerde, bleek dat 57 procent dacht dat op de korte dan 
wel langere termijn vrouwen voor de SGP in raden, Staten of Kamers zitting zouden nemen. 

Het hoofdbestuur van de SGP besprak de uitspraak van de rechtbank op 16 september. Het 
punt van strategisch belang was de onomkeerbaarheid van de erin neergelegde opvatting dat 
vrouwen volwaardig lid moesten kunnen zijn van een politieke partij. Kon dit niet via de rechterlijke 
macht worden afgedwongen dan moest het via wetgeving gebeuren. Dat betekende dat de discussie 
over vrouwen in de SGP onafwendbaar was. Zo spoedig mogelijk na de op 14 november 2005 te 
houden hoorzitting over de brochure met het vrouwenstandpunt moest de partij aan de uitspraak 
politieke conclusies verbinden. De leiding van de SGP besprak op 21 september de uitspraak van de 
rechtbank met haar advocaat, Voogt. Hij stelde dat de civiele rechter voor zichzelf een aanvullende rol 
had gezien ten opzichte van de bestuursrechter. De door de rechtbank gevolgde redenering kon als 
verstrekkend en discutabel worden aangemerkt, want de Wet subsidiëring politieke partijen werd in 
strijd geacht met het VN-vrouwenverdrag. Dat verdrag droeg de staat op iets te doen, terwijl de 
rechtbank hem veroordeelde iets na te laten. Om de rechterlijke uitspraak te bestrijden gaf de 
advocaat de voorkeur aan een bodemprocedure. Het Tweede Kamerlid Van der Staaij meldde dat het 
in de politiek rustig was gebleven, maar voor de uitspraak was daar wel een groot draagvlak.  

Het Proefprocessenfonds ging, samen met de andere eisende organisaties, op 7 november 
2005 in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de eerste zaak. Het fonds was het niet 
eens met de beslissing dat het zelf geen belang had bij een statutenwijziging van de SGP. De 
Nederlandse staat ging in hoger beroep in de tweede zaak, namelijk tegen de beslissing dat hij de 
overheidssubsidie aan de SGP moest staken. De SGP voegde zich in deze rechtszaak aan de zijde 
van de staat. Naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak deelde minister Remkes medio november 
2005 mee dat  de SGP over 2006 geen overheidssubsidie zou ontvangen.  
 

Een buitenissig gezelschap 
De rechterlijke uitspraak was bij de SGP hard aangekomen. In het bijzonder Kolijn en Van der Vlies 
verweerden zich in de pers. Tegen het RD zei Kolijn de uitspraak niet verwacht te hebben: ‘Ik voel me 
even een vreemde in mijn eigen land. Ik zie de uitspraak als bewijs van afnemende tolerantie en als 
teken des tijds.’ Hij verwierp de uitspraak door te wijzen op de wetgevingsgeschiedenis:  
 

De uitspraak is vooral gebaseerd op het VN-Vrouwenverdrag, dat overheden ertoe verplicht 
vrouwen op gelijke voet met mannen te laten deelnemen aan de politiek. De Nederlandse 
regering had dat verdrag aanvaard. Tijdens de behandeling van dit verdrag in de Tweede 
Kamer was de positie van de SGP uitgebreid ter sprake gekomen. De regering stelde toen 
duidelijk dat er voor de SGP met haar opvattingen ruimte moest blijven. Deze uitspraken 
horen bij de wetsgeschiedenis en de rechter heeft die niet bij zijn uitspraak betrokken. Dat 
verbaast mij.  

 
Kolijn was er stellig in dat de rechterlijke uitspraak geen invloed zou hebben op het partijstandpunt: 
‘We gaan vanwege een zak met geld niet overstag. We zouden ons volstrekt belachelijk maken als we 
op grond van deze rechterlijke uitspraak ons principiële standpunt zouden wijzigen. Het probleem is 
wel dat het verdere debat over dit onderwerp mede in het teken zal staan van al dan niet subsidiëren.’ 
Het was voor hem persoonlijk onacceptabel dat de ontzegging van passief kiesrecht aan vrouwen 
veranderde. Dan trad hij terug als algemeen voorzitter. Bent u dan wel bereid om het lidmaatschap 
van vrouwen te accepteren? ‘Van mij persoonlijk hoeft het niet, maar ik zou wel kunnen leven met het 
feit dat vrouwen mogen meebeslissen op kiesverenigingen. Juridisch ligt dat echter erg moeilijk, want 
als je accepteert dat vrouwen volwaardig lid zijn, moet je ook accepteren dat ze gekandideerd kunnen 
worden op kieslijsten. Daar heb ik principiële bezwaren tegen.’694 

Van der Vlies bestreed in Trouw  dat zijn partij vrouwen discrimineerde: ‘Ook de vrouwen in 
onze kring ervaren deze uitspraak als bedreigend. Wij voelen ons terzijde geschoven. Dat is even 
wennen geblazen. We hebben fundamentele opvattingen, en willen als volwaardige, verantwoordelijke 
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burgers meedoen in deze samenleving. En nu wordt zomaar even gezegd: jullie opvatting past ons 
niet, bekijk het maar.’ Was de SGP buiten de orde verklaard? ‘Een beetje wel. Dat doet pijn.’ Bent u 
niet in één keer van de problemen af als u een eind maakt aan de discriminatie van de vrouw in de 
SGP en de statuten wijzigt? ‘Wat is discriminatie? Dat is een ongerechtvaardigd onderscheid maken 
(…) wij vinden dat onderscheid gerechtvaardigd. We menen daar inhoudelijke argumenten voor te 
hebben. Die worden meestal niet door anderen gedeeld, ook niet door alle SGP’ers. Dat is een 
pijnlijke constatering, (…).’ Een gerechtvaardigd onderscheid? ‘Wij refereren aan Bijbelteksten die 
hierover iets zeggen. De teksten over de Scheppingsordening vertellen ons dat man en vrouw in die 
volgorde zijn geschapen, naast en tegenover elkaar. (…) Klassiek was het zo dat de man buitenshuis 
de kost won, en de vrouw de thuishaven op orde hield (…). Dat is in de loop der tijden veranderd. (…) 
wij refereren aan een klassieke exegese van de Bijbel over de rol van man en vrouw. Daar is pas 
discussie over ontstaan in de twintigste eeuw, onder invloed van modern exegetische inzichten. (…) 
De tijdgeest werkt ook op ons in, op onze gezindte, en dat kan zijn tol vergen. Misschien zelfs een 
onverantwoord grote. Het gaat er niet om wat we met elkaar vinden, het gaat erom wat God in Zijn 
Woord zegt.’695 Met dat laatste waren zijn tegenstanders in de partij het wel eens, maar links en rechts 
in de partij dacht over de concrete uitleg verschillend. Dat was het probleem voor de SGP. Het beroep 
op de Bijbel leek niets op te lossen. 

Er bleef behoefte op de rechterlijke uitspraken terug te blikken. Het RD schreef op 23 
december: Zelden had de SGP zo'n zwaar jaar. Dat de rechter de overheid dwong de partijsubsidie 
stop te zetten, voelde als een mokerslag. Het niet zo SGP-vriendelijke dagblad Trouw vond het op 31 
december 2005 ‘(…) niet niks een partij ineens te dwingen tot een aanpassing van een visie, die meer 
dan 87 jaar [was] getolereerd’. Het was voor de krant twijfelachtig of een partij die door burgers was 
gekozen in haar functioneren mocht worden gefnuikt. De socioloog en jurist prof. drs. dr. A.H.M. Dölle 
analyseerde dat de SGP onder vuur lag. De uitspraak dat de SGP de statuten niet hoefde te wijzigen 
leek gunstig. Maar de afwijzing was tamelijk ‘technisch’ en procedureel: de Stichting 
Proefprocessenfonds cum suis werd niet ontvankelijk verklaard. Gelet op de argumentatie was het 
twijfelachtig of de SGP de dans zou ontspringen bij een nieuwe zaak. De reacties op het ‘rauwe’ 
internet logen er niet om. Er werd een verband gelegd met de radicaal-fundamentalistische en 
politieke islam. De teneur was: ‘we moeten de “baardmannen” geen verkeerd signaal geven, wat zou 
gebeuren wanneer we het “fundamentalisme” van eigen bodem zouden ontzien en nalatig zouden 
blijven bij een krachtige aanpak van de SGP’. Dit gezichtspunt kwam zeer voorzichtig maar toch 
onmiskenbaar ook voor in de uitspraak van de Haagse rechter in de zaak tegen de staat. De positie 
van de SGP raakte juridisch omstreden.696 De partij werd steeds meer een anomalie, een extreem en 
buitenissig gezelschap. Dat gevoel verwoordde Van der Vlies in zijn rede tot de algemene vergadering 
op 25 maart 2006:  
 

Men zal onze partij niet gauw met rust laten. De ultieme vraag die wij aan de samenleving te 
stellen hebben, is dan ook of in onze pluriforme samenleving nog ruimte zal zijn voor een 
minderheid met “eigenaardige” opvattingen die afwijken van wat men vindt. Ten diepste gaat 
het erom of in deze tijd waarin het gelijkheidsbeginsel de boventoon voert, nog plaats is voor 
hen die aan de Heilige Schrift onfeilbaar gezag toekennen en wensen te blijven bij de 
klassieke authentieke exegese ervan.697 

 
Van der Vlies plaatste de rechterlijke uitspraak in de geestelijke strijd om het gezag van de Bijbel. 
Ondertussen was de eigen achterban verdeeld over de uitleg van dit heilig boek en emancipeerde de 
vrouw in eigen kring. De vraag was in hoeverre dit het officiële partijstandpunt ging beïnvloeden. 
 

Een lange stilte doorbroken 
Het traject om de brochure uit te brengen met als aanvankelijk doel de uitleg van het 
vrouwenstandpunt liep in september 2005 al twee jaar. De rechterlijke uitspraak zette zowel druk op 
de duur van het proces als op het te formuleren standpunt. Het ND berichtte op 9 september dat het 
rapport over het vrouwenstandpunt snel op tafel moest komen. De krant had gesproken met Christian 
van Bemmel, voorzitter van de SGP-jongeren. Een groot deel van zijn achterban had moeite met het 
SGP-standpunt over de vrouw. De uitkomst van de twee jaar eerder gehouden enquête noopte tot 
verdere actie. Van Bemmel vond niet dat het standpunt koste wat kost moest worden veranderd: 
‘Maar het moet wel uit te leggen zijn.’ Hij kon niet zeggen of het bestuur van de SGP-jongeren wilde 
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dat het standpunt werd gewijzigd: ‘Wij zijn daarover voortdurend in gesprek en kijken uit naar het 
nieuwe rapport.’ Hij vond het niet raar als de SGP-leden opnieuw over de zaak gingen stemmen: ‘We 
zijn nu jaren verder. Maar dan moet het ook weer afgelopen zijn.’  

Het hoofdbestuur stelde de doelstelling van de brochure met het vrouwenstandpunt bij. In de 
vergadering van het hoofdbestuur van 16 september kwam dit aan de orde. De brochure moest als 
discussiestuk gaan functioneren in de kiesverenigingen, wat betekende dat toon en inhoud aangepast 
moesten worden. Volgens verschillende hoofdbestuursleden was een diepgaande bezinning op de 
toekomst van de partij noodzakelijk. Noch extern noch intern was enig begrip te vinden voor een nog 
langer dralen van het hoofdbestuur. Met de discussie kon niet langer gewacht worden. Een sfeer alsof 
het allemaal nog wel mee zou vallen in hoger beroep etc., was volstrekt misplaatst. Een van de 
aanwezigen merkte op dat het de vraag was of sprake was van een principe, een traditie of iets 
daartussenin. Dit punt achtervolgde de partij tot zij ‘door de bocht’ ging of verboden zou zijn. Kolijn 
bevestigde in de vergadering van 21 september van hoofdbestuur en parlementariërs dat niemand 
gelukkig was met de concepttekst van de brochure, want deze moest nog worden omgevormd tot een 
discussiestuk voor de achterban. Een van de aanwezigen stelde dat helder moest worden gemaakt 
wat hét beslispunt was vanuit bijbels perspectief, dat was het regeerambt, niet het partijlidmaatschap. 
Dat was een verschuiving in gezichtspunt. 
  ‘Wordt vervolgd, SGP praat na lange stilte opnieuw over vrouw’ was het opschrift boven een 
artikel in het RD van 12 november 2005. Twee dagen voor de hoorzitting over de SGP-brochure 
berichtten de redacteuren A. de Jong en G. Vroegindeweij dat na een kleine tien jaar waarin de partij 
het debat had gemeden, de SGP weer uitvoerig praatte over de positie van de vrouw in de politiek. 
Theologen uit de achterban – onjuist sprak de krant van vijf – hadden een studie geschreven. In een 
besloten hoorzitting gingen opinieleiders uit de gereformeerde gezindte die het rapport hadden 
gelezen, hun commentaar geven. Dat was – heel toevallig – in dezelfde week als de SGP-jongeren 
hun tweedaagse congres hielden over dit volgens de krant ‘gevoelige en lastige’ onderwerp. Hoewel, 
dat gold minder voor de jongeren dan de predikanten uit de SGP-achterban. Het RD deed verslag:  
 

‘Kunt u niet een ander zoeken?’ ‘Nee, daar brand ik mijn vingers niet aan. Over de vrouw in de 
politiek heb ik wel een mening, maar die houd ik liever voor mezelf. Belt u ds. X of ds. Y eens. 
Die is vast bereid mee te werken.’ Maar ds. X en ds. Y geven eenzelfde soort antwoord. 
Opmerkelijk veel predikanten uit de achterban van de SGP tonen verlegenheid wanneer hun 
door deze krant gevraagd wordt naar hun opvatting over de participatie van vrouwen in de 
politiek. Velen vinden het ‘een moeilijke vraag’ waar ze ’nog niet uit zijn’. Tallozen moeten ‘er 
nog eens goed op studeren’, een studie waar ze overigens ‘voorlopig geen tijd voor hebben’.  

 
Een hervormd-gereformeerde predikant op de Veluwe definieerde het probleem ‘kernachtig’ volgens 
de krant: 
 

Het is een moeilijk vraagstuk, omdat het uiteindelijk gaat om de hermeneutiek, om de 
leesregel. Als je de Bijbel meer tijdgebonden leest, kun je tot de conclusie komen dat er geen 
bezwaar bestaat tegen politiek actieve vrouwen. Maar dan rijzen er meteen nieuwe vragen. 
Eigenlijk kun je dan een vrouwelijke ambtsdrager in de kerk niet meer afwijzen. En 
homoseksualiteit ook niet. En zo ver wil ik niet gaan. Maar ben je van mening dat je de Bijbel 
niet tijdgebonden moet lezen, dan moet je wellicht niet alleen vrouwen uit de politiek weren, 
maar jezelf ook de vraag stellen of onze gezindte al niet veel te ver is meegezogen door de 
tijdgeest. Zijn vrouwen niet veel te veel buitenshuis gaan werken en moeten vrouwen wel 
leidinggeven, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen? 

 
De krant vond uiteindelijk toch drie predikanten die met naam en toenaam hun mening gaven, maar 
heel verschillend dachten. De Driebergse predikant L. W. van der Meij, die behoorde tot Bewaar het 
Pand, de rechtervleugel in de Christelijke Gereformeerde Kerken, vond dat vrouwen geen 
bestuursfunctie mochten vervullen bij een kiesvereniging. Hij meende dat de SGP het 
vrouwenstandpunt niet moest veranderen: ‘Betrokkenheid van vrouwen bij de politiek juich ik toe, 
maar ik ben tegen vrouwelijke bestuursleden in SGP-kiesverenigingen. Mannen zijn gezagsdragers; 
zij moeten bestuursverantwoordelijkheid dragen.’  

De tweede predikant, W. Silfhout, behorend tot de Gereformeerde Gemeenten, achtte 
Spreuken 31 doorslaggevend:  
 

De Bijbel geeft geen direct antwoord op de vraag of vrouwen lid mogen zijn van een 
kiesvereniging. We zitten nu in een ander staatkundig bestel dan je in de Bijbel tegenkomt. Je 
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kunt hoogstens proberen het een en ander af te leiden uit Bijbelse gegevens. Persoonlijk zie ik 
niet in waarom vrouwen wel lid mogen zijn van allerlei verenigingen, maar niet van politieke. 
Geen Bijbelse regel die dat verbiedt. Het lid zijn van een kiesvereniging is niet hetzelfde als 
het uitoefenen van een regeerambt. Ik ga nog een stapje verder. Ik zie ook geen bezwaren 
tegen vrouwen die in het bestuur van een kiesvereniging zitten of vrouwen die actief zijn in 
campagnecommissies. Waarom zou je bepaalde gaven die bepaalde vrouwen hebben niet 
benutten? Ook het besturen van een kiesvereniging is niet hetzelfde als het uitoefenen van 
een regeerambt. De verleiding is groot om teksten uit de Bijbel die gaan over huwelijk en 
gezin op te rekken en ze van toepassing te verklaren op de hele samenleving. Dat is niet 
eerlijk.  

 
Opmerkelijk was dat Silfhout zijn standpunt baseerde op Spreuken 31 en dat de derde predikant dat 
ook deed, maar daarbij tot een geheel andere conclusie kwam. Dit was de hervormd-gereformeerde 
predikant P. Vermaat, die afkomstig was uit een CHU-nest. Hij vond dat vrouwen, net zo goed als 
mannen, in raden, Staten en Kamers mochten. Vermaat was van mening dat de partij zich ervoor 
moest hoeden ‘een principiële lading te geven aan uit de traditie stammende ideeën’:  
 

Zie artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.698 (…) Ik weet dat in Bijbelse tijden een 
vrouw geen getuige mocht zijn voor een rechtbank. Maar Jezus maakte haar wel tot de eerste 
getuigen van Pasen! De lof op de deugdelijke huisvrouw, in Spreuken 31, is voor mij geen 
bewijs dat vrouwen niet in politiek of bestuur mogen. Integendeel, ik lees van deze vrouw een 
uitgebreid takenpakket met veel managementstaken. Ik lees ook dat zij één ding aan haar 
man overliet: het zitten in de poort. Dat wilde tóén zeggen: regeren en rechtspreken. Wie 
consequent is en parallellen wil trekken, zou zich dan bijvoorbeeld moeten gaan verzetten 
tegen vrouwelijke kinderrechters, die juist nú zulk goed werk doen. Wie van ons tekent 
hiertegen verzet aan? Nee, mannen en vrouwen zijn naar Gods scheppingsordening niet 
gelijk. Geen feminisme dus. Maar ze zijn wel gelijkwaardig en complementair. Ze vullen elkaar 
aan. Dat kunnen ze ook in de politiek doen. 

 
Met de verwijzing naar artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB), een van de drie 
gereformeerde belijdenisgeschriften, wilde Vermaat duidelijk maken dat men genoeg had aan wat in 
de Bijbel stond en er niets bij hoefde te bedenken. De Bijbel zei niet dat de vrouw niet politiek actief 
mocht zijn. Eigenlijk beweerde hij dat de SGP met haar vrouwenstandpunt in strijd was met de NGB, 
en dat was tegen het zere been. Het cruciale punt in de redenering van Silfhout was waar de grens 
werd gelegd tussen wat wel en wat niet tot het ‘regeerambt’ behoorde. Een week later wezen in 
dezelfde krant de SGP’ers drs. H.F. Massink en drs. A.A. van der Schans daarop. Zij waren het met 
elkaar eens dat een formele opvatting van het begrip ‘regeren’ geen oplossing bood. Massink stelde 
dat de scherpe cesuur tussen besturen van een vereniging en zitten in een gemeenteraad gekunsteld 
was.699  

‘SGP worstelt in vrouwendebat met traditie en moderniteit’ was de strekking van dit artikel van 
dezelfde redacteuren. Van der Schans en Massink gingen nader in op de verlegenheid over de positie 
van de vrouw. Van der Schans, historicus en SGP-wethouder in Bodegraven, stelde vast: ‘Veel 
predikanten en leidslieden laten zich er liever niet over uit. Dat zegt wel wat. Maar ik kan haast niet 
geloven dat de verlegenheid daarin bestaat dat we niet weten wat de Bijbel over de plaats van de 
vrouw zegt. Tweeduizend jaar, let wel: tweeduizend jaar lang zijn christenen hierover min of meer 
eensgezind geweest.’ De verlegenheid van veel predikanten schuilde hierin dat men dit wel degelijk 

                                                            
698 Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 7: ‘Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen 
bevat en dat al wat de mens heeft te geloven om behouden te worden, daarin voldoende geleerd wordt. 
Aangezien de gehele wijze van de dienst, die God van ons eist, daarin uitvoerig is beschreven, is het aan de 
mensen, zelfs al waren het apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons reeds geleerd is door de Heilige 
Schriften; ja, al was het een engel uit de hemel, zoals de apostel Paulus zegt in Galaten 1:8. Het is verboden aan 
het Woord Gods iets toe te doen of daarvan af te doen (Deuteronomium 12:32), waaruit duidelijk blijkt, dat 
hetgeen daarin geleerd wordt, zeer volmaakt en in alle opzichten volledig is. Men mag ook geen geschriften van 
mensen, hoe heilig zij ook geweest zijn, gelijk stellen met de goddelijke Schriften, noch de gewoonte met de 
waarheid Gods – want de waarheid gaat boven alles – noch het grote aantal, noch de ouderdom, noch de 
ononderbroken voortgang in de tijden of de opvolging van personen, noch de concilies, decreten of besluiten 
Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en lichter dan een ademtocht. (…)’ (herziene versie, De 
Nederlandse belijdenisgeschriften, 18-19). 
699 RD, 19 november 2005. 
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wist of aanvoelde, maar in de eigen pastorale praktijk op een heel andere werkelijkheid stuitte. Ook in 
de eigen zuil functioneerden man en vrouw op bijna alle terreinen van het leven als gelijkwaardig. 
Massink, theoloog en filosoof en oud-medewerker van het wetenschappelijk instituut van de SGP, 
verklaarde echter: ‘Het heeft ook te maken met een doperse trek in de gereformeerde gezindte. We 
leefden lange tijd nogal afgescheiden van de rest van de maatschappij. Dat verzuim wreekt zich met 
name in een tijd van grote veranderingen. De ontwikkelingen in de maatschappij gaan sinds de jaren 
zestig bijzonder snel.’ Met andere woorden, de SGP en haar achterban werden geconfronteerd met 
hun wereldmijdende opstelling. 

De uitspraken in de twee opeenvolgende artikelen illustreerden treffend hoe divers men in de 
achterban van de SGP dacht over de rol van de vrouw in de politiek. De partij was in verwarring, want 
met een beroep op de Bijbel kon men tot tegenover elkaar staande conclusies komen, ook als men de 
Bijbel niet tijdgebonden, en dus verouderd, verklaarde. De historie bood ook geen houvast, want het 
moderne democratische stelsel bestond pas vanaf het midden van de negentiende eeuw. Het lastigste 
was wel dat de vrouw in de achterban van de SGP op allerlei terreinen emancipeerde en men toegaf 
aan de moderniteit die allerlei ontplooiingsmogelijkheden bood. De achterban wist niet goed om te 
gaan met deze ontwikkelingen in de cultuur en de samenleving, omdat hij diep in zijn hart 
terugverlangde naar vroeger, en zich dus hechtte aan traditie en aan hoe het in het verleden was. 
 

Consensus gezocht 
De hoorzitting over de brochure met het vrouwenstandpunt op 14 november 2005 maakte eens te 
meer duidelijk dat de partij verdeeld was. Een van de meelezers benadrukte in deze bijeenkomst veel 
waardering te hebben voor het concept. De discussie werd op de juiste hoogte en in het juiste 
perspectief gevoerd. Het bespreken van de bijbelse gegevens was zeer evenwichtig. Maar een 
collega-predikant die enige weken eerder zijn commentaar had toegestuurd, hoopte van harte dat de 
studie niet verscheen. Hij had namelijk het gevoel gekregen dat de Bijbel werd gebruikt tot 
rechtvaardiging van het eigen standpunt en hij miste de verlegenheid. Volgens hem ontbrak de echte 
bijbelstudie. Een van de deelnemers aan de hoorzitting merkte op dat hij geen verantwoording had 
aangetroffen voor de hermeneutische sleutels in de omgang met de Bijbel. Bijvoorbeeld, was het 
soortelijk gewicht van een bijbeltekst altijd hetzelfde? Teksten werden al te zeer gehanteerd als losse 
bewijsteksten, min of meer uitgepeld uit de samenhang. Dat was gevaarlijk bijbelgebruik. Hij vroeg 
zich af of een SGP-vrouw in een gemeenteraad of ander politiek orgaan onbijbels was, en stelde de 
vraag: ‘Hoe maken wij tegenstanders duidelijk, dat de SGP geen taliban-achtige organisatie is, maar 
de vrouw een volwaardige plaats toekent in kerk, huwelijk en samenleving?’  

Een aanwezige predikant wees erop dat in de klassieke benadering van de overheidsorganen 
een drietal machten – de trias politica – werden onderscheiden: de wetgevende, de uitvoerende en de 
rechterlijke macht. Als het werkelijk zo was dat een overheidsambt niet aan de vrouw toekwam, dan 
mocht zij niet alleen geen zitting nemen in de Staten-Generaal, in Provinciale en Gedeputeerde 
Staten, in de Gemeenteraad en het College van burgemeester en wethouders. Dan waren voor haar 
eveneens de ambten van rechter, officier van justitie en commissaris van de politie gesloten. En 
rekenden wij de advocatuur en het notariaat ook niet tot de publieke ambten? De vrouw zou evenmin 
gemeentesecretaris, griffier van de gemeenteraad, van de provincie en van Eerste of Tweede Kamer 
kunnen zijn. En mocht de koningin wel ons staatshoofd zijn? Nog een ander punt, niet alleen het 
gekozen worden maar ook het kiezen behoorde tot de regeermacht. De SGP liet het tweede over aan 
het geweten, het eerste niet.  

Een van de deelnemers stelde de vraag: ‘staat of valt de participatie van de SGP in het 
politieke bestel met het vrouwenstandpunt?’. Het antwoord was van belang voor de toonzetting van de 
brochure, omdat die daarop geënt moest zijn. Was sprake van een onveranderlijk beginsel of liet de 
brochure ruimte voor participatie van vrouwen in het politieke bestel in de toekomst? Veel 
maatschappelijke organisaties in zorg, onderwijs, etc. binnen de eigen achterban waren al lang 
omgegaan, dat was geaccepteerd, maar de SGP als enige niet. Als het echt ging om Gods geboden, 
dan kon die tweeslachtigheid toch niet? Hij liet de beantwoording open, maar verwachtte deze in de 
brochure aan te treffen. Verscheidene deelnemers plaatsten opmerkingen om naar een 
partijstandpunt toe te werken. Zo merkte een van de predikanten op dat zijns inziens een vrouw wél lid 
kon zijn van een private plaatselijke kiesvereniging, maar dat het publieke regeerambt haar niet 
toekwam. Kolijn stelde aan het eind van de hoorzitting een grote mate van overeenstemming vast over 
de bijbelse gegevens, en constateerde verschillen over de toepassing ervan naar de praktijk. Hij was 
in zijn evaluatie misschien iets te positief.  

Het hoofdbestuur besprak de hoorzitting drie dagen later. Het dagelijks bestuur had al enige 
conclusies getrokken. De opvatting werd breed gedeeld door de ‘meelezers’ – de deelnemers aan de 
hoorzitting – dat het strijdig was met de roeping van de vrouw dat zij zitting nam in politieke organen, 
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zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke. Er bestond een brede consensus over de daaraan ten 
grondslag liggende bijbelse gegevens en de exegese daarvan. Maar wel was de vraag gesteld waar 
precies de grenzen lagen van deze beperking. Het lidmaatschap van de partij was door bijna niemand 
categorisch afgewezen. De brochure moest worden herschreven met gebruikmaking van de 
ontvangen reacties. Daartoe was uit de meelezers en het hoofdbestuur een klankbordgroep van vijf 
personen geformeerd om de redacteur te begeleiden. Een tweede hoorzitting zou worden gehouden 
om het herziene concept te laten becommentariëren door de meelezers, aangevuld met bestuurders 
uit de partij. Hierop aansluitend zou de definitieve versie worden vastgesteld. Enkele vrouwen 
moesten nog bij de brochure worden betrokken, zij hadden ontbroken. Aan de begeleidingscommissie 
van de advocaat zou worden gevraagd te adviseren over de juridische mogelijkheden het volwaardige 
partijlidmaatschap voor vrouwen open te stellen en tegelijk de opvatting te behouden dat het 
regeerambt de vrouw niet toekwam. In de vergadering stelde een van de hoofdbestuursleden die bij 
de hoorzitting aanwezig waren geweest, dat de onderdelen in de studie over de Bijbel een groot 
draagvlak hadden. Het ging meer om het aanbrengen van samenhang, het ordenen, de schrijfstijl en 
de toonzetting dan dat de inhoud nog onduidelijk zou zijn. Verscheidene aanwezigen spraken de 
noodzaak uit van voortvarendheid en daadkracht. Kolijn gaf in De Banier van 25 november 2005 een 
toelichting op het uitblijven van de brochure. Het streven was in de week van 10 maart 2006 de 
brochure aan de kiesverenigingen toe te zenden. De veel gestelde vraag of aanpassing van de 
statuten het gevolg zou zijn, viel nog niet te beantwoorden. 

In hetzelfde nummer van De Banier waarin Kolijn schreef, betoogde C.S.L. Janse dat als het 
ging om het regeren van koninginnen de SGP vanouds op de lijn van de reformator Calvijn zat. Men 
mocht zich niet verzetten tegen een koningin die wettig op de troon was gekomen, ook al was het 
tegen de orde van de natuur. Hij zat op dezelfde golflengte als SGP-hoofdbestuurslid Scholten, die in 
De Wachter Sions (jrg. 40, nr. 49, 12 augustus 1993, 387) de vraag had besproken of de koningin niet 
onrechtmatig de troon bezette. Dat was niet het geval, want de troonopvolging lag vast door 
erfopvolging. De nieuwe koning werd niet gekozen, maar een Ander, God, koos: ‘Hij Die koningen en 
koninginnen, prinsen en prinsessen geboren doet worden naar dat het Hem behaagt en in de orde die 
Hem behaagt.’ In het aanvaarden van de koningin werd de leiding Gods met vorstenhuis en volk 
geëerbiedigd. Het was zoals een van de predikanten op de hoorzitting had gesteld: de 
scheppingsorde was een onopgeefbaar beginsel, dat in de toepassing de mogelijkheid kende van 
uitzonderingen. De koningin was zo’n exceptie. 

De hoorzitting was bedoeld geweest om consensus en draagvlak te creëren. Het leek 
onvermijdelijk dat de SGP de vrouw ging toestaan lid te worden van de partij, de vraag was wanneer 
en hoe, met welke argumenten en met welke begrenzing. Daarover bestond nog veel onzekerheid, 
maar het hoofdbestuur meende dat er een breed draagvlak was voor zijn benadering. In die zin kon 
het positief gestemd zijn over de gehouden hoorzitting en moed vatten om op de ingeslagen weg voort 
te gaan. Op links en rechts was er wel oppositie, maar het leek haalbaar een standpunt te formuleren 
waarin de partij zich kon vinden. 
   

SGP-jongeren: meer ruimte voor vrouw 
In dezelfde week dat de SGP de besloten hoorzitting hield, dacht de SGP-jeugd met een congres na 
over de positie van de vrouw. Het ND had dit al op 24 september weten te melden. De 
godsdienstsocioloog G. Dekker zei in het betreffende artikel dat hij van mening was dat het voor de 
SGP steeds lastiger ging worden haar standpunt te handhaven. Omdat de achterban anders ging 
denken, viel aan verandering niet te ontkomen. De groep binnen de SGP die wijziging wilde, werd 
gestaag groter. De cultuur van vernieuwing ging ook steeds meer SGP-jongeren in het bloed zitten. Hij 
reageerde met zijn uitspraken op vier SGP-vrouwen, die in de krant vertelden over hun positie in de 
partij en de reformatorische gezindte. Twee elementen waren hem opgevallen: het anders lezen van 
de Bijbel en het hogere opleidingsniveau van reformatorische jongeren:  
 

De wereldmijding neemt af. Studeren mag, terwijl dat vroeger verdacht werd gemaakt. 
Jongeren komen met veel mensen in aanraking en worden aan het denken gezet. Dat leidt 
automatisch tot verschuivingen. Dat is niet alleen in SGP-kring zo, maar in zijn algemeenheid. 
Mensen zijn kinderen van hun tijd en cultuur. Die veranderen en dus de mensen ook. 

 
De SGP-achterban was kind van zijn tijd en isoleerde zich niet. Het anders lezen van de Bijbel was 
een kernpunt:  
 

In bevindelijke en dus ook in SGP-kring, moet men nog leren aanvaarden dat het geloof onder 
andere omstandigheden anders wordt beleefd en dat er anders mee wordt omgegaan. Dit 
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hoeft echter niet ten koste van het geloof te gaan. Het idee dat bepaalde zaken altijd zo zijn 
geweest, klopt niet. De plaats van de vrouw, het soort kleding en dergelijke zijn cultureel 
bepaald. Anders dan men voorwendt, zijn die onderwerpen zeer subjectief gekozen. Als je de 
Bijbel letterlijk wilt nemen, moet je ook je oog uitrukken wanneer je in verleiding komt. Dat is 
een gebod van Christus. Dat doet toch ook niemand?  

 
Het geloof werd in een andere tijd anders beleefd en de Bijbel werd onder andere omstandigheden 
anders gelezen, aldus Dekker. Hij maakte duidelijk dat het gehecht zijn aan traditie het ging verliezen 
van de moderniteit, ook in de achterban van de SGP. Omdat aan veranderingen niet viel te ontkomen, 
bood de nadere uitleg die het SGP-hoofdbestuur zei te willen geven, geen soelaas.  

Een van de vier vrouwen was Peti van Maldegem-Luteijn. Zij vertelde dat zij in 1993 tot de 
werkgroep had behoord, die de nota Principieel Samen Verder had opgesteld. Voor haar was de 
aanleiding tot bezinning geweest de overheidscampagne ‘een slimme meid is op haar toekomst 
voorbereid’.700 Als docente in het voortgezet onderwijs had zij zich met leerlingen verdiept in de positie 
van de vrouw in de Bijbel. Zij ontdekte dat Paulus vaak terugging naar de grote lijnen, zoals de 
schepping en de Tien Geboden. God gaf in de Bijbel kaders waarbinnen de mens kon opereren. 
Iedere generatie kreeg opnieuw de kans Gods geboden naar zijn eigen situatie te vertalen. We 
hadden niet de opdracht domweg vast te blijven houden aan wat eerder was vormgegeven. 

Het SGP-jongerencongres met de spannende titel ‘Vrouwen zetten SGP in vuur en vlam’ 
besprak twee dagen lang (18 en 19 november 2005) de positie van de vrouw in de partij en de 
politiek, ook met de partijtop. De jongeren wensten meer ruimte voor de vrouw. Met een overgrote 
meerderheid, gelijkelijk verdeeld over meiden/vrouwen en jongens/jongemannen gaven de SGP-
jongeren aan dat zij vonden dat het vrouwenstandpunt gewijzigd moest worden. Het partijstandpunt 
werd verdedigd door Kolijn, maar hij gaf toe dat het buitengewoon lidmaatschap geen bevredigende 
oplossing bood. Dat was geen verrassing, want de politieke deskundigen Gerrit Voerman en Joop 
Hippe hadden al in 2004 in het SGP-orgaan Zicht verklaard dat het buitengewoon lidmaatschap 
‘overduidelijk tweederangs’ was.701 Kolijn verwachtte dat direct na de gemeenteraadsverkiezingen van 
7 maart 2006 de beloofde brochure het licht zou zien. Hij werd theologisch ondersteund door de 
christelijk gereformeerde predikant M.J. Kater uit Zeist. Die betoogde dat de scheppingsordening 
impliceerde dat het regeerambt voor de vrouw niet openstond. Partijleider Van der Vlies zei de 
plannen tot een ‘nadere precisering van de betrokkenheid van de vrouw’ te steunen.  

Nieuw aan het bezinningscongres was, zo merkte het ND terecht op, dat de tegenstanders 
van het formele partijstandpunt ruimte kregen hun visie te berde te brengen. Wethouder Wim van 
Duijn uit Katwijk maakte daar dankbaar gebruik van. Die ruimte kreeg hij ook in De Banier. Van Duijn 
vond dat men óók bij het vrouwenstandpunt zorgvuldig moest luisteren naar Gods Woord, de Bijbel. 
Wat helaas was gebeurd, was het stigmatiseren van SGP’ers die geen bezwaren zagen tegen 
vrouwen in de politiek: ‘Ze werden in de hoek geplaatst van mensen die besmet zouden zijn met de 
tijdgeest, emancipatiestreven en Verlichtingsdenken. Zo werden ze verdacht én monddood gemaakt!’ 
Hij vroeg zich af of de SGP niet te veel had vastgehouden aan wat zij nu eenmaal gewend was en 
waar wel iets van bijbelteksten onder gelegd kon worden: ‘Zit de SGP soms op dit punt gevangen in 
de tijdgeest … van toen?’702 Dat was een uitdagende vraag aan de achterban van de partij. 

Nog nieuwer aan het congres was de inhoudelijke inbreng van een drietal SGP-vrouwen. 
Marja Verhoeve-Meeuse stelde, evenals Van Duijn, dat het regeerambt niet zo maar naar de politiek 
overgezet kon worden. Vrouwen moesten in de SGP meer mogelijkheden voor participatie krijgen. De 
Bijbel verbood het Kamerlidmaatschap van vrouwen niet expliciet, zoals zij in een terugblik zei:  
 

Ik heb er het een en ander over gelezen en de teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament 
die hierover gaan, bestudeerd. Ik leid daaruit af dat vrouwen geen ambt in de kerk 
bekleedden, ook in het gezin is de man het hoofd. Wie deze teksten letterlijk overzet naar de 
maatschappij, maakt echter een vertaalslag. In de Bijbel waren er enkele vrouwen als 
uitzondering politiek actief. Voor dergelijke uitzonderingen is nu geen ruimte. 

 
Op het jongerencongres zei Van der Vlies tegen haar dochter, op dat moment nog een baby:  

                                                            
700 Onder de titel ‘een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’ gaven de ministeries van Onderwijs & 
Wetenschappen, van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en van Welzijn, Volksgezondheid & Cultuur in 1990 
een gezamenlijke brochure uit. Het doel was om meisjes erover in te lichten hoe belangrijk een doelbewuste 
beroepskeuze was voor hun economische onafhankelijkheid. 
701 G. Voerman & J. Hippe, ‘Nederlandse politieke partijen en de SGP’, 17. 
702 Nederlands Dagblad, 21 november 2005; De Banier, jrg. 84, nr. 24, 23 december 2005. 
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Misschien zit jij over veertig jaar wel voor de SGP in de Kamer.  

 
Verhoeve tegenover het RD:  
 

Grapje, natuurlijk. Maar mogelijk wel met een kern van waarheid. Wellicht is het een kwestie 
van tijd.703  

 
De discussie in het RD, de hoorzitting, het jongerencongres, de ruimte die tegenstanders van het 
heersende officiële partijstandpunt kregen, het waren signalen dat de SGP haar opstelling aan het 
moderniseren was. Voor de partijleiding was het jongerencongres een belangrijk signaal. Wilde zij de 
jongeren voor de partij behouden, dan kon het lidmaatschap de vrouw niet worden onthouden. 
Misschien om het hoofdbestuur niet in verlegenheid te brengen hadden de jongeren zich niet 
uitgesproken over het passieve kiesrecht voor de vrouw, het recht om de partij te vertegenwoordigen 
in de politiek. Maar gezien de enquêtes die in 2003 waren uitgevoerd, was daar met grote 
waarschijnlijkheid ook een meerderheid voor. In deze fase ging het om het partijlidmaatschap en om 
het gelijkwaardig functioneren van de vrouwen in de jongerenorganisatie, wat nog niet zo was. (Ik kom 
hier nog op terug.) Het gelijkwaardig functioneren van de vrouw in de partijorganisatie kon een opmaat 
worden voor het passieve kiesrecht, wat tegenstanders vreesden, en voorstanders hoopten. 
 

Een ‘zwabberkoers’ om lijstverbinding 
In het verleden was het aangaan van een lijstverbinding met eerst het GPV en de RPF en later de 
ChristenUnie altijd al problematisch geweest vanwege de wens van de andere twee partijen ook 
vrouwen op een lijst te (kunnen) plaatsen. In beginsel was de SGP daar tegen, maar in de politieke 
praktijk zag zij zich soms genoodzaakt toe te geven. In de vergadering van 17 november 2005 
besprak het hoofdbestuur lijstverbindingen met de ChristenUnie. Een grote meerderheid van het 
hoofdbestuur wees de aanvragen van de kiesverenigingen te Enkhuizen/Andijk, Gorinchem, 
Zoetermeer en Amersfoort af, wegens een vrouw op de kandidatenlijst van de CU. Deze 
lijstverbindingen druisten in tegen het in de brochure in te nemen standpunt, namelijk dat het 
regeerambt de vrouw niet toekwam. Op 2 december besloot het hoofdbestuur formeel de 
lijstverbindingen te weigeren. Niet alleen was de samenwerking met de ChristenUnie daarmee een 
ernstig probleem geworden. Het besluit bracht de SGP zelf in moeilijkheden en de emoties liepen 
hoog op. Twee hoofdbestuursleden traden er zelfs om af, de hervormde ds. J.H. van Daalen en de 
hervormde burgemeester Van Belzen te Barendrecht. Burgemeester mr. B.J. van Putten te Putten 
was zo verontwaardigd dat hij op 6 december 2005 zijn partijlidmaatschap opzegde. Hij verweet het 
hoofdbestuur een zwabberkoers te varen, reeds lang bestaande samenwerkingsvormen de nek om te 
draaien en zich onledig te houden met theologische haarkloverijen om de vrouw uit het openbaar 
bestuur te weren.704  

Het Beraad Christelijke Politiek, waarin SGP-wethouders en -raadsleden participeerden, bood 
het hoofdbestuur een appèl aan om een open discussie te voeren over de rol van de vrouw in de 
politiek. Het hoofdbestuur besprak dit appèl op 12 december. De opstellers zouden worden 
uitgenodigd voor de medio februari 2006 te houden hoorzitting. Het gaf op diezelfde dag een 
persverklaring uit. Het had zich in zijn besluitvorming laten leiden door de in maart 2005 vastgestelde 
richtlijn, die toen unaniem door het hoofdbestuur was aanvaard. Uitgangspunt was het onverkort 
gehandhaafde standpunt dat het regeerambt niet in overeenstemming was met de roeping van de 
vrouw. Maar voor de korte termijn had het hoofdbestuur besloten zijn besluit op te schorten om de 
lijstverbindingen niet goed te keuren. Een afvaardiging van het hoofdbestuur ging in nauw overleg met 
de Tweede Kamerfractie met de vier in het geding zijnde kiesverenigingen overleggen en zij had 
mandaat om naar bevind van zaken te handelen. Het hoofdbestuur deed een dringend beroep op de 
partij de rust te bewaren en de eenheid te zoeken.  

Met de opschorting van het eerder genomen besluit kwamen de gemoederen enigszins tot 
bedaren. Als gevolg van het aanvankelijke verbod op een lijstverbinding met de ChristenUnie was de 
SGP echter wel verdwenen in Amersfoort en Enkhuizen. In Zoetermeer en Gorinchem was de 
lijstverbinding tijdig tot stand gekomen, zodat de SGP daar bleef bestaan, nota bene was de 
lijstaanvoerder in Zoetermeer een vrouw geworden.705  Kolijn schreef op 23 december 2005 in De 

                                                            
703 Reformatorisch Dagblad, 23 december 2005. 
704 Van mr. B.J. van Putten heb ik op 21 februari 2008 per e-mail toestemming gekregen zijn beweegredenen te 
publiceren. 
705 NRC Handelsblad, 30 december 2005. 
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Banier een artikel onder de kop ‘Gelederen sluiten’. Dat was nodig, want een verdeeld huis kon niet 
bestaan, zo stond in de Bijbel. Hij besprak de samenwerking met de ChristenUnie, het besluit van het 
hoofdbestuur, de reactie daarop, en dat het zich, geconfronteerd met dreigende breuken, had 
bezonnen op de situatie en zijn besluit had heroverwogen. Toch waren de SGP-burgemeesters niet 
tevreden. Zij stuurden op 12 januari 2006 een brief aan het hoofdbestuur dat zij zijn standpunt 
onaanvaardbaar vonden. De burgervaders wensten dat het zou uitspreken dat gezamenlijke lijsten 
met vrouwen zonder meer aanvaardbaar waren, daar moest geen discussie over zijn. En passant 
bepleitten zij dat de SGP het lidmaatschap voor vrouwen openstelde. Het bestuur van de stichting van 
de bezwaarden stuurde daarentegen op 12 januari 2006 een brief aan het hoofdbestuur, omdat het 
verbod op een gezamenlijke CU/SGP-lijst was ingetrokken. De bezwaarden hadden gehoopt dat het 
hoofdbestuur ondanks de kritiek gezegd zou hebben: ‘Zo leert ons Gods Woord en daarom kunnen wij 
niet anders.’ Het had toegegeven, en het stichtingsbestuur vreesde dat er al wéér een hek van de 
dam was, met alle gevolgen van dien. Het hoofdbestuur had zijn besluit wel opgeschort, maar het 
moest dus nog definitief beslissen. Het was afwachten of het de partij daarin zou betrekken. 
 
 

Een nieuw standpunt voorgesteld 
 
In januari 2006 werd bekend dat Van der Vlies de SGP na de verkiezingen van 2007 bleef leiden. Het 
ND kopte op 11 januari 2006: ‘Bas is in staat rust in de SGP te doen terugkeren.’ Dit was een 
uitspraak van André Rouvoet, de politiek leider van de ChristenUnie. Hij had eraan toegevoegd: ‘Zijn 
partijleiderschap is onbetwist.’ In dezelfde editie onderstreepte Kolijn wat Van der Vlies zei. De 
vrouwenkwestie was een belangrijke overweging: ‘Niet eens zozeer de interne discussie in de partij, 
maar meer nog vanwege de lopende rechtszaak tegen de staat en tegen de SGP. Daarin is hij een 
baken van stabiliteit.’ Natuurlijk was het wél om die interne discussie te doen. De partij had nog geen 
nieuw standpunt, en de kwestie lag gevoelig. Elsbeth Boor, mede-oprichter van het Clara Wichmann 
Instituut, en nauw betrokken bij de rechtszaken, wees ook op de interne kant: ‘Volgens mij heeft alles 
wat er momenteel binnen de SGP gebeurt te maken met de vrouwenkwestie. Dat Van der Vlies nu 
aanblijft omdat er onrust is, maakt volgens mij weinig uit voor de partij. Hij behoort dan wel tot de 
generatie die het vrouwenstandpunt decennialang heeft gedragen, maar hij zit niet in het 
hoofdbestuur. Dáár zit het echte probleem, en niet zozeer in de Tweede Kamerfractie.’ Was haar 
waarneming juist? 
 

Opnieuw vertraging 
Begin februari 2006 ontving het hoofdbestuur de reacties van meelezers op de versie van de 
brochure, die in januari gereed was gekomen. Deze waren meestal kritisch. Iemand vroeg zich af: ‘als 
er niet meer ruimte komt voor de vrouw, wat zullen de jongeren doen?’ Een ander merkte op dat heel 
veel wat de vrouwenemancipatie had voortgebracht, werd geaccepteerd, zoals gelijke juridische 
handelingsbekwaamheid, gelijke opleidingsmogelijkheden, het vervagen van het onderscheid tussen 
typische mannen- en vrouwenberoepen. Waarom gold dan in de politiek zo’n absolute 
onderscheiding? De brochure bevatte vrouwonvriendelijke passages, zoals dat vrouwen alleen werk 
mochten zoeken dat paste bij het moederschap, en er was de negatieve ondertoon over het studeren 
van meisjes. Een vrouwelijke meelezer merkte op dat de brochure geen verantwoording aflegde van 
de hermeneutische uitgangspunten. Zij ging uit van een gelovige luisterhouding en van een bezinning 
op de historische en culturele context van het geschrevene. Zij vroeg zich bij het lezen steeds af: ‘gaat 
dit niet veel te kort door de bocht?’. Zij vond de exegese van de bijbelse bronnen niet zorgvuldig 
genoeg. Een wethouder reageerde met gevoelens van grote teleurstelling. Hij dacht niet dat de 
jongeren het brochurestandpunt zouden begrijpen. Twee predikanten lieten uitdrukkelijk weten dat de 
brochure hun instemming had. De inhoud was ‘Schriftuurlijk’, dus bijbels verantwoord. De toonzetting 
was goed. De algemeen secretaris van de partij zette de binnengekomen reacties op een rij. Met de 
gekozen opzet ging men grosso modo akkoord. De inhoud werd als vooringenomen beschouwd. De 
exegese vond men niet verantwoord. 

De hoorzitting, ook wel aangeduid als de bijeenkomst van de ‘uitgebreide resonansgroep’, 
was op 27 februari. Het was een omvangrijk gezelschap geworden: het hoofdbestuur, de 
‘klankbordgroep’ (die de redacteur begeleidde), de begeleidingscommissie (bestaande uit juristen) van 
de advocaat Voogt, de oorspronkelijke meelezers van de brochure (in hoofdzaak predikanten), leden 
van besturen van SGP-organen, SGP-parlementariërs en -bestuurders, vertegenwoordigsters van 
kerkelijke vrouwenverenigingen en directeuren van reformatorische scholen voor voortgezet 
onderwijs. In de uitnodiging was vermeld dat vooral moest worden gekeken naar de toonzetting en er 
waren vier vragen bijgevoegd: was het gewenst en verantwoord 1. vrouwen toe te laten tot de 
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kiesvereniging, 2. te laten optreden als afgevaardigde, 3. verkiesbaar te laten zijn als bestuurslid, en 
4. was het niet gewenst en verantwoord vrouwen te plaatsen op kandidatenlijsten? De meningen van 
de deelnemers aan de hoorzitting liepen, zoals te verwachten viel, uiteen. De een vond publicatie van 
de brochure desastreus, terwijl een ander het een goed en eerlijk stuk vond. De voorzitter, Kolijn, vatte 
de besprekingen samen. Een aantal vragen over de exegese moest nog worden beantwoord. Er 
moest nog eens goed worden gekeken naar het doortrekken van de bijbelse noties over het huwelijk 
naar het maatschappelijke en politieke leven. Breed gedragen was de mening dat de streep moest 
worden getrokken tussen de eerste drie vragen enerzijds en de vierde anderzijds.  

Hierna vergaderde het hoofdbestuur. De redacteur van de brochure gaf aan geen echt nieuwe 
gezichtspunten meer te hebben gehoord, de laatste redactieslag kon dus plaatsvinden. Het 
hoofdbestuur nam een besluit: het liet vrouwen toe als lid van de SGP en kende hun de aan 
mannelijke leden toekomende statutaire rechten toe. Het handhaafde daarbij onverkort de artikelen 7 
en 10 uit het beginselprogram en het liet het algemeen reglement ongewijzigd. Van nieuwe leden zou 
worden gevraagd zich expliciet te binden aan de grondslag en de doelstelling van de partij, en 
daarmee aan haar opvatting over het passief vrouwenkiesrecht. Een dergelijke instemming met de 
beginselen was heel gebruikelijk in bijvoorbeeld het onderwijs, bij toelating van leerlingen, en als lid 
van de vereniging waarvan de school uitging. Het hoofdbestuur besloot de ‘uitgebreide 
resonansgroep’ nog een laatste keer te consulteren op 7 april 2006. Het was op één lid na akkoord 
gegaan met het besluit over de toelating van de vrouw als partijlid. De tegenstemmer stuurde achteraf 
een e-mailbericht met zijn bezwaar: het hoofdbestuur nam een geheel tegenover gesteld standpunt in 
aan 1993. Enig nieuws sijpelde door naar buiten via het Nederlands Dagblad. Deze krant, die niet de 
krant van de SGP-achterban was, dat was het Reformatorisch Dagblad, wist op 8 maart te melden dat 
het rapport over het SGP-vrouwenstandpunt opnieuw was vertraagd. De krant had Kolijn gesproken. 
De reden van het uitstel was het commentaar dat was geleverd op de besloten hoorzitting. Alle 
geledingen uit de SGP hadden eraan meegedaan. De aanvankelijke opzet was geweest het 
partijstandpunt nog eens uit te leggen. Gaandeweg had het meermalen vertraagde vrouwenrapport 
een ander, meer politiek getint karakter gekregen. Als het concrete voorstellen bevatte over een 
ruimere participatie van de vrouw binnen de SGP, dan gingen de afgevaardigden van de partij daar 
nog voor de zomer in een extra huishoudelijke vergadering over besluiten.  

De herziene versie van de brochure besprak het hoofdbestuur op 31 maart 2006. In deze 
vergadering was er enige verdeeldheid of het concept beantwoordde aan het doel. Het probleem was 
feitelijk dat de brochure verscheidene doelen moest dienen. Enerzijds moest zij een toelichting zijn 
voor jongeren van een bijbelse visie op het regeerambt, en anderzijds moest zij een verklaring zijn 
voor een wijziging van de bepaling in de statuten over het lidmaatschap voor vrouwen. Deze doelen 
zorgden voor een spanning. Dit eindconcept kreeg als titel Man en vrouw schiep Hij ze. Politieke 
participatie door mannen en vrouwen in bijbels perspectief. Het hoofdbestuur legde het met de 
voorstellen tot statutenwijziging en de samenwerkingsregeling voor verticale lijstverbinding met de CU 
voor aan de ‘uitgebreide resonansgroep’ en de Raad van Advies. Alle aanwezige provincies van de 
raad van advies stonden op 7 april positief tegenover de brochure. Tegenover de statutenwijziging 
stonden 7 van de 9 provincies positief en voor de samenwerkingsregeling gold hetzelfde. De 
‘uitgebreide resonansgroep’ toonde diezelfde dag waardering voor het eindconcept. Bij de bespreking 
van de statutenwijziging werd vanuit het hoofdbestuur gesteld dat dit voorstel niet moest worden 
gezien als een opstap naar het passief vrouwenkiesrecht. Vanuit de resonansgroep werd echter 
opgemerkt dat de fronten wezenlijk anders lagen dan in de tijd van Kersten en Zandt. Er leefden 
verschillende opvattingen in de partij, de SGP had te maken met vervreemding en zij moest oog 
houden voor de jeugd. De spreker was dus voor het passief kiesrecht voor de vrouw. Daarentegen 
waarschuwde een ander voor het ‘hellend vlak’. Hij bedoelde dat als de vrouw lid kon worden van de 
partij, dit ertoe kon leiden dat zij ook het passief kiesrecht kreeg. De meningen over de 
samenwerkingsregeling waren verdeeld, zij ging de een te ver, de ander niet ver genoeg.  

Een van de behoudende leden van de resonansgroep had zijn mening op papier gezet. Hij 
zag de partij indringend geconfronteerd met de vraag: ‘hoe staan wij tegenover de erve onzer 
vaderen?’. Met andere woorden: hoe waardeerde men de erfenis van de mannen van het eerste uur, 
in het bijzonder van Kersten en Zandt? Als de partij het voorstel tot statutenwijziging aanvaardde, dan 
hadden zij het mis gehad. Hij vroeg zich af of men het er in de partij wel over eens was dat het 
regeerambt de vrouw niet toekwam, want in de vorige resonansvergadering was dat niet gebleken. De 
brochure handhaafde deze mening wel, maar zei erbij dat het partijlidmaatschap los stond van het 
regeerambt. Was dat zo? De argumentatie was schraal. De juridische constructie die bedacht was, 
was flinterdun. De SGP had een lange traditie, waarin nooit van de partijleden was geëist dat men 
achter elk beginselartikel stond. De invoering van het vrouwenlidmaatschap zou de partij aanzienlijk 
doen veranderen, doordat er vrouwen zouden toetreden. Tot zijn verbazing was artikel 8 uit het 
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beginselprogram nergens genoemd. In dit artikel bepleitte de SGP een organisch kiesrecht dat 
rekening hield met het gezin als cel van de samenleving. Politiek gezien maakte dit beginsel geen 
enkele kans. Maar dit was de gelegenheid het in eigen kring te realiseren en daarmee een voorbeeld 
te geven aan de samenleving: geen individualistisch stemrecht, maar een gezinshoofdenkiesrecht. Hij 
gaf dit in ernstige overweging.  

Ten slotte vergaderde het hoofdbestuur op 7 april. Het constateerde dat de linkerflank zich 
gematigd opstelde, zij had kennelijk de eenheid van de partij op het oog. De angst voor het ‘hellend 
vlak’ zag het hoofdbestuur vooral als een communicatief probleem richting de rechterflank. De 
overgang naar de concrete voorstellen moest nog worden versterkt. Dit betrof het laatste hoofdstuk 
dat was geschreven door iemand anders dan de redacteur. De exegese zou niet worden gewijzigd. 
De redacteur zegde toe nog aandacht te zullen geven aan de hermeneutiek. Een van de 
hoofdbestuursleden toonde weinig enthousiasme, want politieke participatie van vrouwen bleef een 
‘dode mus’. Het werd het Proefprocessenfonds c.s. moeilijker gemaakt, meende daarentegen een 
ander. Drie hoofdbestuursleden stemden niet in met het slotgedeelte van de brochure en de 
statutenwijziging, een grote meerderheid deed dat wel. 
 

Een ‘zeer moeilijk dilemma’ 
De SGP publiceerde het lang verwachte rapport met het vrouwenstandpunt op 21 april 2006. Het ND 
schreef die dag dat de poging van het partijbestuur het aloude standpunt nog eens samen te vatten 
om de jongeren van de juistheid ervan te overtuigen een uiterst moeizame weg was gebleken. Het 
was een nieuw standpunt geworden: vrouwen mochten lid worden van de SGP. Het RD schreef 
abusievelijk: volwaardig lid, want de vrouw kreeg niet het passief kiesrecht. Vrouwen konden wel 
gekozen worden in het bestuur van een kiesvereniging, maar het hoofdbestuur tekende hierbij aan dat 
‘de leidende taak van voorzitter’ zich moeilijk liet verenigen met de bijbelse visie op de 
man/vrouwverhouding. Het RD had die dag twee artikelen die het standpunt van het hoofdbestuur 
ondersteunden en het tegen kritiek van de vleugels in bescherming nam. De kop van het ene artikel 
was ’regeren blijft mannenwerk’. In dit artikel wees het RD erop dat de vertraging een goede reden 
had: ‘Dat daar twee jaar meer mee gemoeid is, geeft aan dat de partij zich hier voor een zeer moeilijk 
dilemma geplaatst zag. Aan de ene kant is er de emancipatiegolf die ook in SGP-kringen 
onmiskenbaar zijn sporen nalaat. Meisjes gaan studeren, vrouwen (…) komen terecht op 
leidinggevende posities (…). De sprong naar politieke participatie lijkt dan voor velen vanzelfsprekend. 
De andere kant is dat de geschiedenis van de SGP haast onlosmakelijk met het vrouwenstandpunt 
verbonden schijnt.’ De krant loste het dilemma niet op, maar gebruikte het als context om het 
hoofdbestuur met de brochure te prijzen:  
 

Terecht heeft de werkgroep nu meer de nadruk gelegd op het verschil tussen de plaats van de 
vrouw in het private en het publieke leven. Ook daar wees ds. Kersten al op. (…) De notitie die 
het SGP-bestuur nu heeft laten verschijnen, moet een brug slaan tussen de vleugels van de 
partij. (…) Omdat deze notitie helder licht werpt op de Bijbelse verhouding van man en vrouw 
kan deze juist dienen om het huidige emancipatiestreven te lijf te gaan (…). 

 
De krant had gelijk dat Kersten al had gewezen op het onderscheid tussen het private en het publieke 
leven, maar de brochure gaf er wel een moderne interpretatie aan. Het hield voor Kersten in dat de 
vrouw zelfs niet naar de stembus mocht gaan, laat staan op de kiesvereniging mocht verschijnen. Het 
andere artikel had als opschrift ‘voortbestaan SGP in het geding’. Dat herinnerde aan het argument uit 
de jaren 1980 om het actieve vrouwenkiesrecht niet langer officieel te verwerpen. De krant schreef dat 
het hoofdbestuur zijn nek uitstak. Kolijn legde uit waarom:  
 

In de achterban van de partij bestaat een groot draagvlak voor het standpunt dat het 
regeerambt de vrouw niet toekomt. Voor het standpunt dat ze geen lid mag zijn, is echter 
steeds minder draagvlak. Die groep is nog solidair, maar haakt op een gegeven moment af. 
Die afkalving is gaande. Als die doorzet, komt het voortbestaan van de partij in het geding. 

 
Het argument van Kolijn was: draagvlak. Het RD noemde op 22 april hetzelfde argument. In de 
achterban van de SGP waren grote groepen mensen, vooral jongeren, die niet konden inzien dat de 
Bijbel het lidmaatschap van een politieke partij voor vrouwen verbood:  
 

Dat gegeven geeft blijvend spanning in een partij die tot nu toe officieel het standpunt huldigde 
dat het partijlidmaatschap niet voor vrouwen is weggelegd. Als dan het oude standpunt dat 
mannen ál het politieke werk behoren te doen door de achterban niet meer breed wordt 
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gedragen en een Bijbelse onderbouwing ervan moeilijk te geven blijkt, zal er een nieuwe lijn 
moeten worden uitgezet, zelfs al is de praktische behoefte eraan vooralsnog gering. 

 
De partij had in 1996 het buitengewoon lidmaatschap aanvaard. Het was een wassen neus, de animo 
onder vrouwen was uiterst gering. De vraag waarom de partij er tien jaar over moest doen voordat zij 
het buitengewoon lidmaatschap wilde opgeven en de vraag waarom het uitbrengen van de brochure 
tweeënhalf jaar moest duren, beantwoordde Van der Vlies in het ND. De reden was de vrees dat de 
SGP haar identiteit zou verliezen, maar in wezen was de SGP niet veranderd, het beginselprogram 
was gelijk gebleven. Er was dan ook naar zijn mening geen sprake van een verschuiving, maar van 
een precisering van de bijbeluitleg:  
 

Het zijn de tijdsomstandigheden die ons ertoe nopen steeds preciezer te formuleren hoe we 
de Bijbel op dit punt hebben te lezen. 

  
De partij ging op 24 juni 2006 stemmen over het hoofdbestuursvoorstel. De uitkomst moest wel het 
eindpunt zijn voor Van der Vlies: 
 

Dat moet het dan zijn. We gaan de discussie niet opnieuw beginnen. (…) We onderscheiden 
ons met het vrouwenstandpunt van andere christelijke partijen die al in de jaren vijftig, zestig 
van de vorige eeuw dat station zijn gepasseerd zonder omkijken naar hun eigen geschiedenis. 
Die partijen verschillen op het punt van man/vrouw-participatie niet van seculiere partijen. 

 
Van der Vlies ontkende dat de rechtszaken het standpunt hadden beïnvloed:  
 

Ik erken dat het vonnis van de rechtbank van september 2005 het interne proces heeft 
geïntensiveerd, ook al was het denkproces er al voor die tijd. Onze inhoudelijke afwegingen 
moeten we natuurlijk niet laten leiden door het juridische proces in de hoop onze subsidie van 
de overheid terug te krijgen.706 

 
Het RD vroeg zich af of het nieuwe SGP-standpunt consequenties had voor de rechtszaken. De 
mening van de advocaat van het Proefprocessenfonds, prof. mr. T. Barkhuysen, was: ‘Niet veel. Nog 
steeds is er sprake van discriminatie.’ Was de wijziging van het hoofdbestuursstandpunt een succesje 
voor het Proefprocessenfonds? ‘Natuurlijk’, was de reactie. De jurist dacht dat de rechtszaken een 
extra impuls hadden gevormd voor de SGP: ‘Het idee leeft dat onze procedures een stimulans zijn 
geweest voor het huidige standpunt van het hoofdbestuur. Kennelijk hebben onze inspanningen, 
direct of indirect, toch hun nut gehad.’ Hij voegde eraan toe dat het Proefprocessenfonds nog lang niet 
tevreden was. Barkhuysen:  
 

Dit is een stap in de goede richting. Maar het is nog niet voldoende. Vrouwen kunnen nog 
steeds geen politieke ambten bekleden. Ook met dit voorstel maakt de SGP nog altijd 
discriminerend onderscheid. Vrouwen mogen lid worden van de partij, maar daarmee zijn ze 
nog geen volwaardig lid. Tevreden zijn we pas als vrouwen volwaardig lid mogen worden en 
dat zou pas het geval zijn als vrouwen op kieslijsten kunnen staan en gemeenteraadslid, 
gedeputeerde of Kamerlid mogen worden.707 

 
Voor een partij met een achterban die zo aan traditie was gehecht, was het een haast onoplosbaar 
dilemma hoe zij kon moderniseren. Zelfs de geringste vernieuwing kon worden uitgelegd als een 
verloochening van het verleden, maar electorale aantrekkingskracht vroeg om nieuwe standpunten. 
Vooral was het dilemma zo moeilijk, omdat het een identiteitskwestie betrof. Daarom opereerde de 
partijleiding zo omzichtig. Een identiteit aanpassen is een ingrijpend proces. Het hoofdbestuur koos 
voor een middenweg: het oude standpunt bleef niet gehandhaafd, maar de vrouw kreeg ook niet 
passief kiesrecht. Beide vleugels van de partij wonnen én verloren hiermee. Uiteindelijk was het 
desondanks de behoudende vleugel die de verliezer was, want hij was er alleen in geslaagd het 
tempo van modernisering te vertragen. De partij schoof wel degelijk op richting de overige politieke 
partijen, ook al sprak Van der Vlies van een precisering. Die term kon de indruk wekken dat de partij 
met het nieuwe vrouwenstandpunt van het hoofdbestuur haar identiteit niet veranderde maar 
versterkte. Zo zou het misschien ook wel kunnen uitwerken. 

                                                            
706 Nederlands Dagblad, 22 april 2006. 
707 Reformatorisch Dagblad, 22 april 2006. 
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De eerste reacties die het RD in de achterban van de SGP noteerde, waren uiteenlopend. De 
christelijk gereformeerde predikant M.C. Tanis, behorend tot de rechterflank Bewaar het Pand, was 
positief: ‘Dit heeft niets te maken met een hellend vlak of ongeoorloofde emancipatie. (…) Lid zijn van 
een kiesvereniging is niet hetzelfde als regeren. Ik steun het van harte.’ A. Moerkerken, een 
gezaghebbend predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten, vond de theologische exegese ‘goed 
onderbouwd’. Hij stond ‘niet te trappelen’ bij het voorstel vrouwen ‘volwaardig’ te laten participeren in 
kiesverenigingen: ‘Ik vraag me af of er behoefte aan bestaat. Ik ben er echter niet principieel op tegen. 
Het is niet tegen de Schrift.’ Het voorstel was dus niet in strijd met de Bijbel. P.H. op ’t Hof, voorzitter 
van de stichting van de bezwaarden, noemde het voorstel ‘in- en indroevig’. Volgens hem was de taak 
van de vrouw ‘in de binnenkamer de nood van land en volk aan God op te dragen’. Haar taak was 
dus: bidden. Daarentegen was Grabijn niet tevreden: ‘Het is een stap vooruit, maar het is geen 
gelijkberechtiging zoals ik wil.’ Wethouder Van Duijn was matig tevreden: ‘Ik zie geen Bijbelse 
belemmeringen voor vrouwen om te participeren in volksvertegenwoordigende organen.’708  

Het Beraad Christelijke Politiek toonde zich, zoals te verwachten viel, ook niet voldaan. Het 
bepleitte in zijn persbericht van 25 april 2006 een volwaardig lidmaatschap voor vrouwen, een 
lidmaatschap met volle rechten, inclusief de rol van volksvertegenwoordiger. Het Beraad vond dat 
naar een conclusie toe werd geredeneerd, in de Bijbel werd een bevestiging gezocht van het al 
ingenomen standpunt. De wijze van interpreteren had tot gevolg dat de Bijbel alleen maar door de bril 
van de scribenten kon worden gelezen. Het cruciale onderscheid tussen publiek en privaat werd in de 
brochure niet onderbouwd, en was een al te gemakkelijk hulpmiddel om uit de impasse te geraken. In 
deze constructie kon een vrouw zonder meer president-directeur van een multinational zijn, maar 
geen raadslid van een gemeente van 10.000 inwoners. Het Beraad vroeg zich af of niet opnieuw een 
onhoudbare, want aanvechtbare positie werd ingenomen. De voorgestelde samenwerkingsregeling 
met de ChristenUnie vond het Beraad te beperkend. Een vrouwelijke kandidaat van de CU moest altijd 
worden toegestaan, en niet onder voorwaarden. Op grond van de eerste reacties was de indruk dat 
vooral de linkerflank niet aan zijn trekken kwam met het nieuwe partijstandpunt. 

Gelijktijdig met het hoofdbestuur rondde het bestuur van de SGP-jongerenorganisatie zijn 
bezinningsproces af op 7 april 2006. De SGP-jongeren hielden hun besluitvormende vergadering over 
de betrokkenheid van de vrouw bij hun organisatie op 28 april 2006, een week na het openbaar 
worden van de SGP-brochure. Op die dag namen de jongeren het bestuursvoorstel aan. De 
meisjes/vrouwen mochten voortaan evenals de jongens/mannen volwaardig participeren in de 
organisatie, met uitzondering van het voorzitterschap van de jongerenorganisatie. Aan dit besluit was 
uitgebreid overleg met het partijbestuur voorafgegaan. In de zomer van 2005 was het bestuur gaan 
overleggen met het partijbestuur over het voorstel de organisatie volledig open te stellen voor de 
vrouwen, zowel de secties die zich bezig hielden met het ontwikkelen van politieke visies en 
activiteiten, als het bestuur. Het vond dat dit moest kunnen, omdat de relatie met het passief kiesrecht 
en het regeerambt ontbrak. Zoals bij andere private organisaties ging het om het dragen van 
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hun organisatie hield zich bezig met bezinning en het betrekken van 
jongeren bij de politiek. Er waren geen inhoudelijke argumenten tegen de betrokkenheid van vrouwen. 
Het dagelijks bestuur van de partij had echter op 2 september 2005 vastgesteld dat van het voorstel 
van de SGP-jongeren gemakkelijk een verkeerde suggestie kon uitgaan. Het had daarom besloten het 
voorstel te betrekken in de integrale afwegingen bij het vaststellen van de ‘vrouwenbrochure’.  
 

Man en vrouw schiep Hij hen 
De inleiding opende met de vraag: ‘Wat is het belangrijkste van deze brochure?’ Dat was samen te 
luisteren naar wat God in de Bijbel zei over de verhouding van man en vrouw. Het probleem was 
echter dat de Bijbel niet spoorde met wat in de maatschappij normaal werd gevonden. Daardoor was 
het moeilijk de bijbelse lijnen vast te houden. Haast automatisch werd men beïnvloed door de tijd 
waarin men leefde, een tijd die zo anders was dan de tijd waarin de Bijbel was geschreven.709  

In twee hoofdstukken beschreef de brochure de man/vrouwverhouding in het Oude en het 
Nieuwe Testament. Genesis 1 en 2 maakten de scheppingsorde bekend. De bijzondere betekenis van 
de volgorde in het scheppen van de man en de vrouw werd toegelicht in 1 Kor. 11:3 en 8 en 1 Tim. 
2:13. De Bijbel leerde de gelijkwaardigheid én de onderworpenheid van de vrouw aan de man. De 
vrouw was niet geschapen om de man te leiden, maar om hem te helpen: ‘Zo heeft God dus de positie 
van man en vrouw voor altijd vastgesteld. Adam krijgt in Eva een hulpe, Eva in Adam een hoofd.’ 
Harmonie en hiërarchie waren twee sleutelwoorden in Gods schepping van man en vrouw.710 God gaf 
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709 Man en vrouw schiep Hij hen, 3. 
710 Man en vrouw schiep Hij hen, 8-9. 
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de vrouw een bijzondere positie in de nabijheid van haar man. Daarom was het ‘des te aangrijpender 
dat het eerste wat we over de vrouw’ lazen, was ‘(…) dat ze haar man ten val’ hielp. De vrouw kreeg 
als straf dat zij te maken kreeg met een man die zou heersen (Genesis 3:16), en zij had niet het recht 
om daartegen in opstand te komen.711 De vrouw uit Spreuken 31 deed veel, maar zij deed ook iets 
niet: ‘Ze zit niet in de poort, ze neemt niet deel aan het bestuur en de rechtspraak van de stad. De 
ijverige vrouw uit Salomo’s lied neemt niet deel aan de politiek.’ Haar activiteit deed geen afbreuk aan 
de scheppingsorde: ‘Zij mag toch namens haar man opdrachten geven aan het personeel van het 
familiebedrijfje?’ Zij deed haar werk ten dienste van haar man, haar eigenaar.712  

In het Nieuwe Testament ging het in 1 Korinthe 11 om de fundamentele verhouding tussen 
man en vrouw: de man was het hoofd van de vrouw, hij was boven haar gesteld, want hij was het 
eerst geschapen. Van het hoofd ging leiding uit. De vrouw deelde in zijn heerlijkheid door een hulpe te 
zijn voor de man. Paulus beriep zich op de scheppings(volg)orde.713 In 1 Korinthe 11:5 gaf Paulus 
helemaal geen ruimte voor vrouwen die in het openbaar in de kerk spraken. Hij wees in deze tekst 
juist op het misbruik in de gemeente van Korinthe dat vrouwen geen sluier meer wilden dragen. De 
boodschap van 1 Timotheüs 2:11-12 was dat onderdanigheid een sieraad voor de vrouw was. Zij 
mocht niet over de man heersen, want Adam was eerst gemaakt, daarna Eva. De lijn van de 
schepping paste Paulus toe op de algemene verhouding van man en vrouw. De onderdanigheid van 
de vrouw was een rode draad in de nieuwtestamentische brieven.714  

De brochure legde een relatie tussen huwelijk, gemeente en maatschappij. De vrouw mocht 
noch in het publieke noch in het kerkelijke leven een ambt bekleden.715 Daarop wezen de 
zwijgteksten, 1 Korinthe 14:34 en 1 Timotheüs 2:12. De ondergeschikte positie van de vrouw bleef 
gehandhaafd in de gemeente ondanks dat in Christus geen onderscheid tussen man en vrouw was 
(Galaten 3:28). De ongelijkheid tussen man en vrouw verviel in dit leven niet.716 De brochure wees de 
moderne bijbeluitleg af, waarbij het Nieuwe Testament tegenover het Oude werd gezet. In die 
benadering was de man/vrouwverhouding in het Oude Testament een cultureel gebonden zaak. Op 
grond van Gal. 3:28 was dan de gedachte dat een vrouw in een regeerambt of zelfs een kerkelijk ambt 
heel goed paste. Deze wijze van bijbeluitleg wees de brochure fundamenteel af. De verhouding van 
man en vrouw in het Oude Testament was niet een tijdgebonden uiting van een oude cultuur, maar 
was door God bepaald in de schepping.717 

De ereplaats van de vrouw was in onderdanigheid aan haar man. Petrus wees op Sara die 
haar echtgenoot Abraham ‘heer’ noemde (1 Petrus 3:6). In zijn brief hoorden de eerbied voor God en 
de onderdanigheid van de vrouw bij elkaar.718 In het licht van de bijbelse gegevens kreeg het 
emancipatiestreven een bittere smaak: ‘Het is een verwerping door de (in de zonde, HP) gevallen 
mens van Gods goede scheppingsorde.’ Uitzonderingen in de Bijbel waarbij een vrouw wel regeerde, 
mochten niet tot regel worden verheven en worden gebruikt om te verdedigen dat het een vrouw was 
toegestaan een publiek ambt uit te oefenen.719 De conclusie luidde: 
 

Als we alle Schriftgegevens op ons laten inwerken en de vraag uit de inleiding ernaast leggen, 
dan komen we tot de conclusie dat de Bijbel het regeerambt voorbehoudt aan de man. Dit is 
ook de overtuiging die de SGP al sinds de oprichting uitdraagt. In artikel 10 van het 
beginselprogram wordt uitgesproken dat het strijdt met de roeping van de vrouw om zitting te 
nemen in politieke organen. Het Schriftonderzoek in deze brochure bevestigt deze 
overtuiging.720 

                                                            
711 Man en vrouw schiep Hij hen, 11. 
712 Man en vrouw schiep Hij hen, 15. 
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714 Man en vrouw schiep Hij hen, 18-19. 
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720 Man en vrouw schiep Hij hen, 25. De brochure legde een relatie tussen het kerkelijke en het overheidsambt, 
dat de vrouw beide niet toekwam. Die relatie had ook de predikant Silfhout gelegd in De Saambinder (jrg. 83, 
2005, nr. 50, 4-5) in zijn commentaar ‘SGP en non-discriminatie’. Hij had geschreven dat hij de SGP niet voor 
de voeten wilde lopen, hij gaf geen exegetische uiteenzetting van de plaats van de vrouw in de politiek. Hij 
maakte zich vooral zorgen over de kerk in verband met de vrijheid van godsdienst: ‘We kunnen wel ach en wee 
roepen, maar het feit dat alle SGP-burgemeesters, zestig procent van de SGP-wethouders en tweederde van de 
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Op de twee exegetische hoofdstukken volgde de toepassing met als opschrift: ‘De spiegel van Gods 
Woord’. De brochure betoogde dat het een voorrecht was om als vrouw een kind ter wereld te 
brengen en op te voeden dat een plaats kreeg in het Koninkrijk van God. Als een vrouw dit besefte, 
zou zij zich niet uit het gezin willen losmaken, maar juist in het moederschap haar levensvervulling 
vinden. Op deze ereplaats kon zij haar vrouw-zijn volledig beleven en ontplooien.721 Als men de 
gegevens uit de Bijbel op zich liet inwerken, moest men wel tot de conclusie komen dat de 
samenleving daar ver van was weggegroeid. De bijbelse visie stond haaks op het moderne 
levensgevoel. Daarom moest men fundamenteel argwanend staan tegenover allerlei moderne 
gedachten over de plaats van de vrouw in de maatschappij. Men moest zich eerlijk de spiegel 
voorhouden of de bijbelse visie op huwelijk en gezin nog wel werd onderschreven.  

Volgens een enquête van het Reformatorisch Dagblad gaf tachtig procent van de 
ondervraagden aan er geen bezwaar tegen te hebben dat moeders met jonge kinderen een 
deeltijdbaan hadden. Een andere ontwikkeling die stilzwijgend werd aanvaard, was dat vrouwen 
beroepen gingen uitoefenen die voorheen aan mannen waren voorbehouden. Zij namen soms posities 
in waarin zij aan heel wat mannen leiding gaven. Dit had te maken met het toegenomen 
opleidingsniveau van meisjes. De vraag was of hier grondig over was nagedacht of dat het de 
achterban van de partij was overkomen. Was men deze ontwikkelingen misschien gewoon gaan 
vinden, zodat men het zelf niet meer kon uitleggen dat vrouwen geen plaats mochten hebben in de 
politiek? In dat geval had de praktijk de norm bepaald, terwijl men voor een antwoord op alle vragen 
juist niet daar te rade moest gaan, maar bij Gods onfeilbare Woord, de Bijbel.722 

Het slothoofdstuk besprak ‘de positie van man en vrouw in SGP-perspectief’. Een veranderde 
visie op de plaats van de vrouw in de politiek en de maatschappij hing nauw samen met de 
ontkerstening van de samenleving. Op alle fronten waren vrouwen gestimuleerd een positie te 
verwerven die vergelijkbaar was met die van mannen. Het SGP-standpunt over de vrouw was niet los 
verkrijgbaar, want het vloeide voort uit de fundamentele overtuiging dat de Bijbel voor alle verbanden 
van het leven gezaghebbend was.723 Maar het was niet altijd zo gemakkelijk vanuit de bijbelse 
gegevens de lijnen door te trekken naar de concrete situatie:  
 

Dat geldt voor allerlei terreinen en zeker ook voor de man-vrouw verhouding. Niet altijd zijn er 
zulke scherpe lijnen aan te geven. Soms moeten we het doen met stippellijntjes. Mensen die 
zich gebonden weten aan het Woord van God kunnen over allerlei onderdelen van mening 
verschillen. Niet alles is van fundamenteel belang en ons kennen is slechts ten dele. 

 
Het standpunt dat op grond van de Bijbel het regeerambt de vrouw niet toekwam, had de SGP al 
zolang zij bestond.724 Maar als het een vrouw wel was toegestaan te stemmen, waarom mocht zij dan 
niet in de gemeenteraad? De SGP verwierp de gedachte van de volkssoevereiniteit, want niet het volk 
regeerde, maar de overheid die door God over het volk was gesteld. Daarom was stemmen niet het 
uitoefenen van de regeringsmacht.725 
 De partij had in 1996 gekozen voor de constructie van het buitengewone lidmaatschap voor 
de vrouw, de brochure vermeldde onjuist 1993. De vaste overtuiging van de partij was toen, aldus de 
brochure, dat het volwaardige lidmaatschap van de kiesvereniging streed met de Bijbel: ‘Niemand in 
de achterban sprak dit tegen. De voorstanders van het gewone lidmaatschap van de vrouw 
verklaarden uitdrukkelijk dat zij geen verdediger waren van de vrouw in politieke functies. Deze grens 
moest de partij niet overgaan.’726 De emancipatiedrang was echter zo sterk geworden dat ook de SGP 
eraan moest geloven. Anders discrimineerde deze partij vrouwen, en dan verloor zij haar recht op 
subsidie. Misschien volgden nog verder gaande maatregelen. Bovendien ging het buitengewone 
lidmaatschap een deel van de achterban in de partij lang niet ver genoeg, het had er geen bezwaar 
tegen als vrouwen een grotere politieke rol gingen vervullen. Deze verschuiving was een gevolg van 
de zwijgzaamheid van de partij. Daarom was een nieuwe bezinningsronde gestart, waarin het begrip 

                                                                                                                                                                                          
SGP-jongeren voor volledige participatie van de vrouw in de politiek zijn, wijst ons op verschuivende fronten. 
Dat zal de kerk niet onberoerd laten.’ 
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regeerambt een centrale plaats innam. Daar lag de kern van de bezwaren van de SGP tegen de 
algehele gelijkstelling van man en vrouw in het publieke leven: 

 
Vanuit de bijbelse gedachte dat de man in algemene zin het hoofd is van de vrouw, past het 
volstrekt niet voor een gereformeerde partij om vrouwen kandidaat te stellen of naar voren te 
schuiven voor deze posten (d.w.z., overheidsambten, HP).727 

 
Het was voor de SGP een zaak van beginsel dat het regeerambt was voorbehouden aan de man.  

Zij wilde vrouwen wel graag meer betrekken bij de partij. Daartoe maakte zij onderscheid 
tussen het publieke en het private domein. Het regeerambt had betrekking op het publieke domein, 
maar als partij was de SGP een private organisatie. Uit de Bijbel viel niet zonder meer af te leiden dat 
er voor vrouwen geen taken konden liggen in een private organisatie. Vanwege de maatschappelijke 
en juridische druk en bepaalde legitieme verlangens vanuit de achterban was het niet gewenst de 
mogelijkheden voor politieke betrokkenheid te blokkeren. De vraag was: ‘Is de SGP zo wezenlijk 
anders dan allerlei andere verenigingen op gereformeerde grondslag, dat een vrouw daar geen lid van 
zou kunnen worden?’ Dat was zij niet, het voorstel was daarom het lidmaatschap van de partij open te 
stellen voor de vrouw.  

In de jaren 1990 was gesteld dat het lidmaatschap niet was los te denken van het regeerambt. 
Nieuw was meer de nadruk te leggen op het feit dat het lidmaatschap niet met het regeerambt 
samenviel.728 Bestuurlijke functies voor vrouwen in private organisaties, waaronder de partij, hoefden 
niet te worden afgewezen, besturen was immers niet hetzelfde als regeren. De taak van een moeder 
met jonge kinderen lag primair in haar gezin, maar niet alle vrouwen verkeerden in die situatie. Voor 
individuele gewetensbeslissingen moest men daarom een zekere ruimte laten. Kiesverenigingen met 
vrouwelijke leden waren er vrij in hen al of niet in het bestuur te kiezen en hen al of niet af te 
vaardigen naar hogere vergaderingen binnen de partij. De functie van voorzitter paste echter niet bij 
de vrouw, evenmin als het openen van een vergadering met gebed, bijbellezing, en een meditatief 
woord.729 

Ten slotte, was het nieuwe standpunt toch niet een vorm van discriminatie? De vraag was hoe 
de Bijbel oordeelde over de waarde en de positie van man en vrouw. Daarin was sprake van gelijkheid 
in waarde, maar van ongelijkheid in positie. Als het zo lag, was er dus geen sprake van discriminatie. 
Moest men niet vrezen dat de eigen achterban op den duur niet meer te overtuigen zou zijn van het 
partijstandpunt? Dat hing er vanaf of de SGP’ers zich lieten leiden door Gods Woord, de Bijbel.730 
 Hoe paste deze brochure in de traditie van de SGP? De hoofdstukken met exegese kwamen 
op hetzelfde neer als In haar waarde in de jaren 1980 en de toepassing had een actuele spits. In het 
slothoofdstuk zat echter een breuk met het verleden. Vanuit de meelezers was kritiek geuit op het 
ontbreken van een hermeneutische verantwoording. Daar hadden zij gelijk in, de opstellers van de 
brochure hadden naar een doel toegewerkt: het standpunt van de SGP opnieuw uitleggen. Daarbij 
hadden zij de emancipatie van de vrouw in de eigen achterban ernstig bekritiseerd. Zij begrepen dat 
als deze verder doorzette, het onvermijdelijk was dat de partij het passief kiesrecht zou aanvaarden. 
Tot het laatste hoofdstuk leek de slotsom te worden dat de vrouw niet tot de partij zou worden 
toegelaten. Het vrouwenlidmaatschap was een vorm van emancipatie van de vrouw, typisch een 
product van de vrouwenbeweging met haar feministische eisen. Maar de maatschappelijke realiteit 
dwong het af, daarin zat een spanning met de gepleegde exegese. Zodoende wreekte zich het 
ontbreken van een hermeneutische verantwoording. 
 
 

De vrouw aanvaard en gediscrimineerd 
 
Na het uitbrengen van de brochure legde het hoofdbestuur in een brief aan de kiesverenigingen en in 
artikelen in het partijorgaan De Banier verantwoording af van zijn nieuwe standpunt. Het schreef dat 
het zich uitgebreid had laten adviseren door theologen, historici, juristen en SGP-parlementariërs. Het 
concept was kritisch doorgelicht door een groot aantal personen uit de achterban en de leden van de 
Raad van Advies hadden tweemaal advies uitgebracht. De brochure diende als achtergrondinformatie 
voor het besluitvoorstel. In de periode tot de huishoudelijke vergadering tegen het eind van juni waren 
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de kiesverenigingen in de gelegenheid de brochure en het voorstel te bespreken en een standpunt in 
te nemen, een lid van het hoofdbestuur kon daarbij aanwezig zijn om toelichting te geven.731 

Zevenbergen, de secretaris in het hoofdbestuur en lid van de werkgroep die de brochure had 
opgesteld, schreef dat deze een eerlijke en ernstige poging was om te luisteren naar de Bijbel: ‘Geen 
gesuggereerde specifieke exegetische bril, geen vermeende vooronderstellingen, maar een 
eenvoudig luisteren naar het Woord (…).’ De scheppingsorde bepaalde de verhouding tussen man en 
vrouw in het Oude en Nieuwe Testament. De strijd tegen het vrouwenstandpunt ging ten diepste niet 
in de eerste plaats tegen de SGP, maar tegen het beroep op de onveranderlijke waarheid van Gods 
Woord. De rode draad in de brochure was dat de scheppingsorde ook voor deze tijd gold. Zij 
impliceerde de afwijzing van functies voor vrouwen in de politiek, het publieke domein.732 
Hoofdbestuurslid M.F. van Leeuwen weersprak dat de partij haar principiële stellingname wijzigde 
omdat er veranderingen optraden in de achterban. Er was geen sprake van een hellend vlak, maar het 
voorstel was het resultaat van de worsteling om hoofdzaken van middelmatige zaken te 
onderscheiden, met behoud van een ongewijzigde visie op het regeerambt ‘dat uitsluitend de man 
toekomt’.733 Algemeen voorzitter Kolijn schreef dat de verdediging van het voorstel hem zwaar viel. 
Maar hij had de overtuiging dat het beginsel op deze wijze gehandhaafd bleef. Hij riep de partij 
dringend op het hoofdbestuur haar vertrouwen te schenken door vóór de voorstellen te stemmen.734 
 

Op de grens van het toelaatbare 
Het landelijke kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten, De Saambinder, had in de jaren 1980 en 
1990 geen standpunt ingenomen over de vrouwenkwestie in de SGP. Ook Kersten had in zijn tijd er 
niet over geschreven in dit kerkblad. Maar nu gebeurde het wel. De predikanten De Heer, een van de 
opstellers van de brochure, en Moerkerken, docent van de predikantenopleiding van dit 
kerkgenootschap, zetten boven hun artikel: ‘Een rapport met een boodschap’.735 Zij schreven dat de 
reden aan het onderwerp aandacht te besteden was dat de discussie over de plaats van de vrouw de 
politiek oversteeg. De theologen wezen op de vrouw en het kerkelijk ambt. Zij verweten degenen die 
pleitten voor de vrouw in de politiek, zich vaak weinig op de Bijbel beriepen en deze oppervlakkig 
lazen. Een voorbeeld daarvan was de Eindhovense hoogleraar reformatorische wijsbegeerte M.J. 
Verkerk in het RD van 29 april 2006. Zij vonden het ‘tamelijk flauw’ overkomen dat een professor erop 
wees dat het woord scheppingsorde niet in de Bijbel voorkwam. Zij wierpen vragen op als: ‘Heeft ds. 
Kersten het mis gehad? Is een volwaardig lidmaatschap geen opstap tot de vrouw in de raadszaal of 
de Tweede Kamer?’ Op deze vragen gaven zij geen rechtstreeks antwoord, wel verdedigden zij het 
voorstel van het hoofdbestuur. De partij onderging geen principiële koerswijziging, want de vrouw 
werd niet toegelaten tot het regeerambt. De lezers werden opgeroepen eensgezind de 
partijvertegenwoordigers te steunen. 

Toch was het beroep op de Bijbel minder eenduidig als het hoofdbestuur en De Saambinder 
meenden. In De Wachter Sions, het kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, het 
kerkgenootschap dat in 1953 was ontstaan na een breuk binnen de Gereformeerde Gemeenten, 
publiceerde ds. F. Mallan de brief van vier predikanten aan de kiesvereniging Barneveld. B.J. van 
Boven uit De Valk-Wekerom, G. Beens uit Kootwijkerbroek, C. Hogchem uit Barneveld en J. Roos uit 
Barneveld wezen het hoofdbestuursvoorstel af. De eerste drie waren predikant van de Gereformeerde 
Gemeenten en de vierde van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Zij schreven dat ‘de 
hoofdvraag voor allen moet wezen of Gods gunst op het voorstel kan rusten. (…) Tot op heden zijn we 
daar niet van overtuigd, eerder van het tegendeel’. Met de theologische visie op de plaats van de 
vrouw in politiek en maatschappij waren zij het eens, maar in de vertaling ervan naar de 
statutenwijziging konden zij zich niet vinden. Alle goede bedoelingen en voorzichtigheid ten spijt was 
het hoofdbestuur ‘te zeer op de grens van het toelaatbare’ gaan zitten. Zij bedoelden te zeggen dat 
het partijbestuur het bijbelse voorschrift had overschreden. Het wijzigen van het vrouwenstandpunt 
was ‘ten diepste het tegendeel van de Vreze Gods’, en dus strijdig met de eerbied voor God. In zijn 
begeleidend schrijven gaf Mallan aan de bezwaren te delen. Hij was bevreesd dat de weg die werd 
ingeslagen ‘de goedkeuring des Heeren niet zal kunnen wegdragen’. De druk op het hoofdbestuur had 
een oorzaak die ten diepste het tegendeel was van de vreze Gods. Hij was er met de briefschrijvers 
niet van overtuigd dat het voorstel tot wijziging was gegrond op de bijbelse gegevens.736 Desgevraagd 

                                                            
731 De Banier, jrg. 85, nr. 9, 5 mei 2006. 
732 De Banier, 19 mei 2006. 
733 De Banier, 2 juni 2006. 
734 De Banier, 16 juni 2006. 
735 De Saambinder, 11 mei 2006, 3-5. 
736 De Wachter Sions, 8 juni 2006. 



241 
 

bevestigde Kolijn de brief te kennen. Hij vond dat de schrijvers de omstandigheden voor de partij te 
weinig hadden meegewogen: ‘Of we deze voorstellen onder Gods zegen zouden kunnen doen, is ook 
mijn voortdurende zorg geweest. Toch ben ik ervan overtuigd dat dat het geval is.’ De grens van het 
toelaatbare was inderdaad opgezocht: ’Maar wel met de nadruk op toelaatbaar’, en dus niet er 
overheen. Het Reformatorisch Dagblad volgde het Nederlands Dagblad met een bericht over deze 
brief van bezwaarde predikanten.737 

De stichting van de bezwaarden beriep zich op de oude partijleider Van Dis om het 
hoofdbestuurvoorstel af te wijzen. In De Banier van 22 april 1926 had hij geschreven: ‘Heden wordt de 
vrouw lid eener kiesvereniging; morgen voert zij daar het woord; straks stelt men haar candidaat voor 
een vertegenwoordigend lichaam enz. Wie dan ook de gelijkstelling van man en vrouw in het 
openbare leven in strijd acht met de eigenlijke taak der vrouw, met de ordeningen Gods, kan niet den 
toegang tot de kiesverenigingen voor de vrouwen ontsluiten. Ook hier geldt, dat men zich voor den 
eersten stap moet hoeden (…).’ De bezwaarden zagen het afglijdingsproces zich blijven voortzetten. 
Het zou slechts een kwestie van tijd zijn dat ook vanuit de SGP vrouwen zitting namen in raden en 
Staten. De ontwikkelingen vervulden hen met een gegronde vrees dat het met de SGP op dit punt niet 
anders zou aflopen dan met de ARP. Mocht daarom de SGP de volgende waarschuwende woorden 
van Kersten, gesproken op 10 november 1922 in de Tweede Kamer, nog ter harte nemen: ‘Het staat 
vast, zoo wij als rechte Calvinisten niet stoer en strak onze beginselen durven handhaven, koste wat 
kost, gewis, wij zullen, met den stroom des tijds medegevoerd, aanlanden waar wij juist niet zijn 
willen.’738 De bezwaarden wensten niet als uiteindelijke uitkomst dat de vrouw de partij ging 
vertegenwoordigen in de politiek. 
 Een van de kiesverenigingen die het voorstel van het hoofdbestuur uitvoerig besprak, was de 
Veenendaalse kiesvereniging. Zij besteedde er twee vergaderingen aan, op 26 mei en 20 juni 2006, 
de eerste voor informatie, discussie en ontmoeting met het hoofdbestuurslid Van Leeuwen, de tweede 
om te stemmen. Op de eerste vergadering waren 47 van de ruim vijfhonderd leden aanwezig. Een van 
de sprekers riep de standpunten in herinnering van SGP’ers van het eerste uur, als ds. Kersten en ds. 
Zand, en pleitte ervoor daarbij te blijven. Van Leeuwen merkte op dat men voorzichtig moest zijn met 
het zonder meer citeren van standpunten uit het verleden: ‘We weten immers niet hoe deze personen 
zouden hebben gehandeld in de situatie waarin wij nu zitten.’ Tijdens de vergadering van 20 juni met 
60 aanwezige leden stemden 34 leden vóór het hoofdbestuursvoorstel om de statuten te wijzigen. De 
leden hadden al besloten ‘verdeeld’ te zullen stemmen, zodat het resultaat was dat op de 
huishoudelijke vergadering twee afgevaardigden vóór en twee tégen zouden stemmen. 
 

De laatste barrière 
Op de huishoudelijke vergadering van 24 juni 2006 stemden de afgevaardigden van de 
kiesverenigingen over het hoofdbestuursvoorstel het lidmaatschap van de partij open te stellen voor 
de vrouw en het buitengewoon lidmaatschap af te schaffen. De voorzitter kapte, aldus het verslag in 
het RD van 26 juni, elke inhoudelijke discussie af, omdat die de maanden daarvoor al had 
plaatsgevonden in de kiesverenigingen. Ter vergadering waren aanwezig 213 van de in totaal 225 
kiesverenigingen (95 procent), met 479 van de in totaal 517 afgevaardigden (93 procent). De hoge 
opkomst was een teken dat de vrouwenkwestie in de partij leefde. Met spanning was en werd de 
uitslag tegemoet gezien. Zou de vereiste statutaire tweederde meerderheid worden gehaald? Van de 
afgevaardigden stemden 350 (73,07 procent) vóór en 129 (26,93 procent) tegen. Daarmee was het 
voorstel aangenomen. Het gevolg was dat in artikel 4, eerste lid, van de statuten ‘mannen’ werd 
vervangen door ‘personen’ en dat artikel 5, het artikel over het buitengewone lidmaatschap, verviel. 
Het RD schreef in zijn verslag dat zich even na elven opluchting van de aanwezigen meester maakte. 
Tien jaar eerder was na een slepende en soms heftige discussie van vijf jaar een besluit genomen, 
maar deze keer was het soepel tot stand gekomen. Het kon voor de partij ingrijpend worden genoemd, 
terwijl de benodigde tweederde meerderheid ruimer was dan de vorige keer, toen het ging om het 
buitengewoon lidmaatschap dat niet veel meer was dan een wassen neus. De partij was duidelijk 
opgeschoven. 

Voorzitter Op ’t Hof van de stichting van de bezwaarden had in het RD ‘geen woorden’ voor 
het genomen besluit, ‘laat staan goede’. Hij zag het als een vervolg op de in 1989 doorgevoerde 
wijziging van het beginselprogram, waarbij de SGP het actief kiesrecht geheel had overgelaten aan 
het geweten van de vrouw:  
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Nu is opnieuw een compromis geplaatst boven het spreken van Gods Woord. Als je op een 
dergelijke manier een middenweg zoekt, is het slechts een kwestie van tijd voor ook de SGP 
vrouwelijke raadsleden kent. 

 
In het blad van deze groepering schreef de redactie: 
 

Met droefheid hebben we kennis genomen van het feit dat drieënzeventig procent van de 
afgevaardigden op 24 juni jongstleden het voorstel van het hoofdbestuur om vrouwen als lid 
van de partij toe te laten, steunde. Tien à dertien jaar geleden nog wees het SGP-
hoofdbestuur en meer dan een tweederde meerderheid van de partijafgevaardigden het 
vrouwenlidmaatschap van de hand en nu dit. Hoe men het ook wendt of keert, het 
hoofdbestuur en de partij zijn op dit punt 180 graden gedraaid en dan nog zegt men dat men 
aan het oude beginsel vasthoudt, dat men de oude palen niet teruggezet heeft. (…) Al deze 
taken (voor vrouwen in de partij, HP) waarmee men invloed en gezag uitoefent, worden nu 
mede toebetrouwd aan de vrouw, en dat volstrekt in strijd met Gods Woord, dat ons in het 
Oude en Nieuwe Testament duidelijk leert dat God het beslissen, besturen en regeren op de 
schouders van de man gelegd heeft.739 

 
De SGP-hoofdbestuursleden A.G. Bregman en M.J.W. Hoek schreven daarentegen in De Banier dat 
er geen sprake was van verzaking, maar van bevestiging en nadere onderbouwing van het beginsel, 
namelijk dat de vrouw het regeerambt niet toekwam.740 
 De bezwaarden beschuldigden in het juli-nummer van In het Spoor het RD ervan in haar 
berichtgeving partij te hebben gekozen voor het hoofdbestuur. Ongeveer gelijktijdig met de brochure 
van het hoofdbestuur was het meinummer van In het Spoor verschenen. Aan de artikelen hierin was 
door het RD in het geheel geen aandacht geschonken. Ruim anderhalve week later probeerde prof. 
dr. W.J. op ’t Hof, een broer van de al genoemde P.H. op ’t Hof, via een column in het RD een 
tegengeluid te laten horen, in de hoop de mensen zo aan het denken te krijgen over de toch wel ‘zeer 
kromme en beginselloze weg’ van het hoofdbestuur:  
 

Het RD weigerde zijn column met als argument dat het RD tot dan toe evenwichtige 
voorlichting over de desbetreffende zaak had gegeven en dat door zijn bijdrage dat evenwicht 
verstoord zou worden. In werkelijkheid zou echter naar onze vaste overtuiging door de column 
van prof. Op ’t Hof het evenwicht juist hersteld zijn. (…) Verscheidene personen hebben 
[vervolgens] geprobeerd om door het insturen van een stukje voor de rubriek Opgemerkt het 
evenwicht nog enigszins terug te krijgen, maar ook die weg werd afgesneden, want het RD 
wilde over dit onderwerp geen artikelen meer publiceren (…).  

 
De door het RD geweigerde column van Op ’t Hof was in het juli-nummer van In het Spoor geplaatst. 
Het was een samenspraak tussen buitenstaander Demo en partijlid Theo. Demo die de SGP-brochure 
had gelezen, stelde dat de overgang van de bijbelse gegevens naar de toepassing voor het heden 
niet uitmuntte door logica:  
 

Men redeneert bewust naar het doel toe. De onderscheiding tussen privaat en publiek domein 
komt op mij erg gekunsteld over en leidt op zichzelf ook weer tot ongerijmdheden. Maar ik vind 
het prima, hoor. Hoe dan ook, Theo, jij weet nog veel beter dan ik dat hier in het verleden heel 
anders over gedacht werd binnen de SGP. Of je het nu leuk vindt of niet, er is een wissel om. 
En dat juich ik toe.  

 
Dat gevoel dat de wissel om was, ging zo’n half jaar later leven bij het SGP-raadslid in Werkendam, 
mr. L. Alberts. Het RD berichtte op 12 januari 2008 dat hij opstapte. Tijdens de laatste 
ledenvergadering van de kiesvereniging waren de statuten gewijzigd in navolging van de landelijke 
statutenwijziging, waarbij het mogelijk was geworden dat vrouwen lid werden van de partij. Bij de 
statutenwijziging kon hij zich onmogelijk neerleggen, want dat was een fundamentele kwestie: ‘Als de 
partij verandert en jij wilt hetzelfde blijven, moet je daar dus je conclusie uit trekken en afscheid 
nemen.’ Zijn lidmaatschap van de SGP zegde de advocaat eveneens op. Kolijn begreep ‘niet precies’ 
waarom het Werkendamse raadslid de partij verliet. Hij betreurde de stap omdat de SGP landelijk in 
de schijnwerpers stond vanwege rechterlijke uitspraken rond subsidieverlening: ‘Het voortbestaan van 

                                                            
739 In het Spoor, juli 2006, 146-149. 
740 De Banier, 14 juli 2006. 



243 
 

onze partij is in het geding. Dan vind ik het jammer als mensen op deze manier hun conclusie trekken. 
Temeer omdat de afgrendeling van het passieve kiesrecht voor vrouwen overeind is gebleven.’ 
 Voor de voorstanders van het passief kiesrecht voor de vrouw was het partijbesluit van 24 juni 
2006 een belangrijke stap in de goede richting. Een van de vrouwen van de SGP-jongeren, Marja 
Verhoeve-Meeuse, zei op 27 juni 2006 tegen het ND lid te zullen worden van de SGP: ‘De SGP is een 
partij die me nauw aan het hart ligt vanwege de bijbelse beginselen. Ik ben opgelucht dat het besluit is 
genomen zoals het nu voorlag.’ Voor haarzelf was het nieuwe standpunt evenwel een tussenstation: 
‘Maar voorop wil ik stellen dat het voor veel SGP’ers heel revolutionair is. Dus moet nu niet meteen 
weer gezegd worden dat er nog meer moet veranderen.’ Ze verwachtte dat op termijn vrouwen ook in 
vertegenwoordigende organen als een gemeenteraad of Tweede Kamer gekozen mochten worden: 
‘Maar daar is tijd voor nodig, zoals dat ook nodig was voor het huidige besluit. Tien jaar geleden was 
nog driekwart tegen, nu is driekwart voor.’ C.J. van Velzen, wethouder van Rijnwoude en 
woordvoerder van het Beraad Christelijke Politiek liet zich in dezelfde zin uit. Hij was blij met het 
genomen besluit en geloofde niet dat dit het eindpunt was: ‘Maar als beraad nemen we nu geen actie 
voor verder gaande stappen. Rust in de partij is nu het belangrijkste.’  

Partijleider Van der Vlies kreeg de gelegenheid in het televisieprogramma Spraakmakende 
Zaken van Paul Rosenmöller het SGP-standpunt voor het grote publiek toe te lichten. Opmerkelijk was 
dat hij aangaf dat hij al in 1993 voor het lidmaatschap van de vrouw was, dat zijn standpunt zich had 
ontwikkeld en dat hij wijziging in de toekomst niet uitsloot. Van der Vlies:  
 

Gaandeweg bleek dat er verschillend over werd gedacht binnen en buiten de partij, vooral 
binnen de partij was belangrijk voor de aanpassing van het standpunt. Mijn standpunt is al 
vanaf 1993 dat vrouwen volledig lid moeten kunnen zijn. Toen heeft een besluit daartoe geen 
meerderheid gekregen. Het standpunt van vrouwenlidmaatschap is bij mij gaandeweg gerijpt.  

 
Rosenmöller vroeg naar het vervolg: passief kiesrecht? Van der Vlies: ‘Dit is het, dit is het ver vooruit.’ 
Marja Verhoeve, die bij het interview aanwezig was, herhaalde haar standpunt dat zij het besluit zag 
als een tussenstation. Van der Vlies verwierp juridische druk van buiten: ‘Vanuit de interne situatie zijn 
de beste kansen’ en voegde hij er even later aan toe:  
 

Ik blijf mij verzetten tegen passief kiesrecht tot de partij er ooit anders over zal denken.741 
 
Vooraf had de IKON een persbericht verstuurd over dit programma met de portee dat SGP-
fractievoorzitter Van der Vlies al tien jaar vond dat vrouwen lid moesten kunnen worden van de partij. 
Dat had hij inderdaad gezegd. Dit persbericht had ook het RD ontvangen. De krant schreef op 28 
augustus 2006:  
 

Met een persbericht van deze strekking probeerde de IKON vorige week kijkers te trekken 
voor het televisieprogramma waarin oud-GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller bekende en 
minder bekende Nederlanders interviewt. Op de SGP-burelen in Den Haag keken de 
medewerkers vreemd op. Zou het Rosenmöller gelukt zijn het ‘geheim van Maartensdijk’ te 
ontrafelen? Van der Vlies wilde in de afgelopen jaren namelijk nooit vertellen hoe hij 
persoonlijk over het vrouwenlidmaatschap van de partij dacht. Dit voorjaar beëindigde hij het 
stilzwijgen daarover toen hij zich vierkant opstelde achter het vrouwenvoorstel van het 
hoofdbestuur, dat de partij, zoals bekend, in juni aanvaardde. Maar zou Van der Vlies al ten 
tijde van de vorige vrouwendiscussie, halverwege de jaren negentig, hebben gevonden dat 
het buitengewoon lidmaatschap van vrouwen te mager was? Dat was de vraag die bij de SGP 
en SGP-kenners opkwam na het lezen van het persbericht. De woordvoerder van de SGP-
fractie, De Bruyne, die momenteel van een wandelvakantie geniet in Engeland, maakte snel 
een eind aan de verwarring. ‘Verschillende partijgenoten maakten de opname voor de 
uitzending mee, maar niemand heeft dit eruit gehaald.’ De Bruyne had niets te veel gezegd. 
Rosenmöller probeerde linksom en rechtsom wel tot de uitspraak te verleiden, maar Van der 
Vlies liet zich niet vermurwen. De SGP'er wilde niet verder gaan dan de mededeling dat hij zijn 
standpunt ‘al enige tijd’ had en dat dit in de afgelopen jaren is ‘gegroeid’. 

 
Het RD gaf dus een onjuiste weergave van de uitspraken van Van der Vlies in het 
televisieprogramma. De IKON had hem correct weergegeven in haar persbericht. 
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Voor de voorstanders van het passief kiesrecht voor de vrouw verkeerde de partij in een 
overgangssituatie. Daarin paste dat in juni 2007 voor het eerst een vrouw in het dagelijks bestuur van 
de SGP-jongeren kwam, Maaike Verhoeks (23) uit Boskoop. Ze werd voorzitter van de afdeling 
politiek en zei zich er ‘nauwelijks bewust’ van te zijn dat zij historie schreef in de SGP-geschiedenis: 
‘In de commissies van de SGP-jongeren zijn natuurlijk al langer vrouwen vertegenwoordigd.’ Vraag: 
‘Binnen de SGP wordt verschillend gedacht over de vrouw in de politiek. Hoe denk jij erover?’ 
Antwoord: ‘Persoonlijk heb ik er geen bezwaar tegen dat een vrouw binnen bepaalde kaders voor de 
SGP een vertegenwoordigende taak heeft als bijvoorbeeld raadslid. Maar ik wil die opvatting niet 
forceren en niet nadrukkelijk promoten. Ik hecht aan de traditionele man-vrouwverhoudingen. Ik heb 
alle respect voor andere opvattingen binnen de partij en ik kan goed leven met het besluit van de SGP 
dat vrouwen wel lid kunnen worden, maar geen vertegenwoordigende rol binnen bestuursorganen 
mogen hebben.’ Vraag: ‘Zien we je ooit nog als Tweede Kamerlid voor de SGP?’ Antwoord: ‘Nee, die 
ambitie heb ik niet’.742 Dat het eindpunt nog niet was bereikt, onderkende Kolijn. Bij zijn afscheid van 
de Zeeuwse politiek werd hij geïnterviewd. De journalist stelde: ‘Het recente vrouwendebat moet een 
zware wissel op u hebben getrokken.’ Kolijn reageerde: ‘Natuurlijk. Ik ging er bijna aan onderdoor. En 
de zorgen zijn nog niet voorbij.’ Het RD: ‘Het onderwerp komt vroeg of laat terug op de agenda.’ Kolijn: 
‘Dat is een kwestie van tijd. Het besluit dat de partij heeft genomen, is de laatste barrière waarop ze 
kon terugvallen. Gaat de partij nog verder, dan wordt het beginsel geraakt. Er zit nu geen ruimte meer 
tussen.’743 
 

Overheidssubsidie herwonnen 
De advocaat van de SGP, Voogt, stelde op 27 juni 2006 in een brief aan het hoofdbestuur vast dat 
vanuit het oogpunt van gelijke behandeling en het VN-vrouwenverdrag na de statutenwijziging 
principieel nog dezelfde stukken op het bord stonden. De rechtbank had immers de staat opgedragen 
de subsidie in te houden ‘zolang vrouwen niet op gelijke voet met mannen lid kunnen worden van die 
partij’. In het kader van de door de SGP bepleite belangenafweging was de positie van de SGP door 
de statutenwijziging wel aanzienlijk versterkt. Voor de lopende procedure over de subsidieverstrekking 
was dit van betekenis.  

Het RD berichtte op 30 januari 2007 dat de SGP ook in 2007 geen subsidie kreeg van de 
overheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had een verzoek van de partij afgewezen. Een 
woordvoerder van het departement benadrukte dat de partij weliswaar de statuten had gewijzigd in 
2006, maar dat vrouwen nog steeds geen politieke ambten mochten vervullen: ‘Van een volwaardig 
lidmaatschap is geen sprake. We voelen ons gebonden aan de uitspraak van de Haagse rechtbank uit 
2005.’ Kolijn vond dat onbegrijpelijk:  
 

In 2005 heeft de rechter besloten dat de overheid ons met ingang van 2006 niet langer mocht 
subsidiëren omdat we in onze statuten onderscheid maakten tussen mannen en vrouwen. De 
partij heeft in juni vorig jaar dat onderscheid ongedaan gemaakt. Daarmee voldoen we formeel 
aan de eisen die door de rechter zijn gesteld. Dit wenst men bij het ministerie blijkbaar niet te 
zien.  

 
De volgende dag berichtte de krant echter dat minister Remkes van Binnenlandse Zaken nog geen 
besluit had genomen over de subsidieaanvraag van de SGP voor het jaar 2007. Remkes had 
tegenover SGP-leider Van der Vlies verklaard dat de definitieve beslissing nog niet was gevallen. 
Maar de minister deelde de SGP op 5 februari 2007 mee dat de uitspraak van de rechtbank van 7 
september 2005 geen ruimte liet voor toewijzing van de verzochte subsidie voor 2007. Het 
partijlidmaatschap van de SGP hield in dat een vrouw geen zitting kon nemen in politieke organen, 
zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke. Vrouwen konden dus niet op gelijke voet met mannen lid 
worden van de partij.744 De SGP diende 13 maart 2007 haar bezwaarschrift in tegen dit besluit van de 
minister. De statuten waren in 2006 gewijzigd. De minister reageerde op 12 juli 2007 afwijzend en 
handhaafde zijn beslissing. 

Minister Remkes deed dit niet, maar hij had zich ook nog kunnen beroepen op een uitspraak 
van de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag. Die had namelijk op 30 november 2006 
geoordeeld, dat zij geen enkele ruimte zag om af te wijken van de uitspraak van de civiele kamer van 
september 2005 om de subsidie stop te zetten. De bestuursrechter was deze mening toegedaan in 
het geding tussen de SGP en de minister van Binnenlandse Zaken. De rechter erkende daarbij dat de 

                                                            
742 Reformatorisch Dagblad, 24 juni 2007. 
743 Reformatorisch Dagblad, 2 maart 2007. 
744 Reformatorisch Dagblad, 30 januari 2007, 31 januari 2007, 8 februari 2007. 
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in het civiele vonnis genoemde bezwaar- en beroepsmogelijkheden van de SGP een wassen neus 
waren. Naar aanleiding van deze uitspraak maakte de SGP zich op voor een procedure bij de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 24 september 2007 vocht de SGP de uitspraken van 
de rechtbank aan. Het RD kopte de volgende dag: ‘Licht lijkt te gloren voor SGP’. De advocaat van de 
SGP had betoogd dat de civiele rechter die de subsidie had stopgezet, te ver was gegaan. Hij had na 
afloop van de zitting een glimlach niet kunnen onderdrukken.  

De Raad van State vernietigde op 5 december 2007 in hoger beroep inderdaad de uitspraak 
van de bestuursrechter. Hij stelde vast dat de minister van Binnenlandse Zaken de SGP wel moest 
subsidiëren. Voor dit rechtscollege was van belang dat in Nederland was verzekerd dat vrouwen 
binnen het gehele spectrum van politieke partijen lid konden worden van een politieke partij die 
vrouwen op gelijke voet met mannen voordroeg voor vertegenwoordigende functies. Van een 
daadwerkelijke beperking van het passief kiesrecht was geen sprake. Het ging volgens de Raad van 
State te ver in te grijpen in de vrijheid die de SGP had om zich te organiseren zoals zij wilde. De 
vrijheid van politieke bewegingen was zo belangrijk dat de overheid alleen kon ingrijpen als er gevaar 
was voor de democratische rechtsorde. De subsidie kon slechts worden ingetrokken indien de 
strafrechter een partij veroordeelde wegens discriminatie. De uitspraak van de civiele rechter was 
bovendien niet bindend voor de bestuursrechter, die was door de minister aangewezen te oordelen 
over de rechtmatigheid van de subsidieverlening. De uitspraak van de Raad van State had tot gevolg 
dat de SGP alsnog over twee jaren subsidie kreeg, een bedrag van circa 1,6 miljoen euro. ‘We zijn 
zeer dankbaar, en ook verheugd’, reageerde Kolijn. De SGP was blij dat de partij in de ogen van de 
Raad van State paste binnen de rechtsregels van de Nederlandse democratie. Tweede 
Kamerfractievoorzitter Van der Vlies wees, aldus het RD van 6 december, in zijn reactie op de 
regering van God: ‘Hij neigt alle harten. Zijn leiding gaat over alle dingen. Deze uitspraak zie ik ook in 
dat licht.’  

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann stelde in haar persbericht van 5 december 2007 
zeer teleurgesteld te zijn dat de Raad van State het oordeel van de rechtbank had teruggedraaid. Het 
was van mening dat dit college zich ten onrechte had gemengd in de lopende civielrechtelijke 
procedure. De Raad van State had belangrijke argumenten voor het stopzetten van de subsidie 
miskend, zoals de constante kritische oordelen van het VN-vrouwencomité. Het Proefprocessenfonds 
vond dat de SGP haar statuten moest wijzigen, zodat vrouwen volwaardig lid konden worden en 
passief kiesrecht kregen. De staat mocht een partij die vrouwen discrimineerde, niet gedogen en 
subsidiëren. Anno 2007, bijna honderd jaar na invoering van het vrouwenkiesrecht, was het nog altijd 
zo dat vrouwen zich niet namens de SGP verkiesbaar mochten stellen. Dit was in strijd met de 
Nederlandse grondwet en met internationale verdragen. De advocaat van het Proefprocessenfonds 
zei in het ND van 6 december 2007 verbaasd en zeer teleurgesteld te zijn. 

De commentaren van NRC Handelsblad op 6 december 2007) en De Volkskrant op 7 
december 2007 wezen in éénzelfde richting. De kranten toonden zich voorstander van wijziging van 
de Wet subsidiëring politieke partijen. Een partij die grondwettelijk vastgelegde rechten aantastte, 
behoorde geen aanspraak op overheidssubsidie te kunnen doen. Het was het democratisch recht van 
de SGP haar standpunt te hebben. Maar de enige vraag die ertoe deed, was of de overheid verplicht 
was mee te betalen aan de verspreiding ervan. De overheid eiste van immigranten terecht dat zij 
respect toonden voor de rechten van vrouwen en homo’s, dan kon zij het zich niet permitteren steun te 
verlenen aan een politieke partij met een boodschap die daar haaks op stond. In de politiek leefde 
deze overtuiging eveneens. Op het VVD-partijcongres op 8 december beloofde het Tweede Kamerlid 
Willibrord van Beek te onderzoeken welke wetswijziging nodig was om de SGP niet langer 
overheidssubsidie te geven. Op het congres was een motie ingediend waarin werd uitgesproken dat 
politieke partijen die ‘de grondrechten van de mens niet in acht nemen’ niet langer overheidssubsidie 
mochten ontvangen. Deze motie was na zijn toezegging ingetrokken. 

 Veel gematigder reageerde Diny Scheffer, voorzitter van de koepelorganisatie Nederlandse 
Vrouwenraad (NVR) in Trouw van 6 december 2007. De NVR steunde het Proefprocessenfonds in de 
rechtszaken. Scheffer: ‘Natuurlijk vinden wij het gek dat een land als Nederland, dat wel altijd de mond 
vol heeft van vrouwenrechten in andere landen, een partij als de SGP subsidieert. Maar de NVR ging 
het eigenlijk niet om de subsidie, het ging ons om gelijke rechten. En nu vrouwen lid mogen worden 
van de SGP, hoop ik dat ze op eigen kracht een tweede stap zetten en meer rechten opeisen.’ Een 
soortgelijke nuchterheid sprak uit de opinie van mr. J. Cordia in het ND van 13 december 2007. In 
'ingezondens' in dagbladen werden zwarten, Joden, Marokkanen etc. opgevoerd om aan te tonen dat 
de Raad van State er helemaal naast zat met zijn oordeel over het SGP-vrouwenstandpunt. Op het 
eerste gezicht was dit begrijpelijk. De SGP stond met haar rigide opvatting over de positie van de 
vrouw alleen. De ongewenste uitkomst van het juridische proces werkte als een rode lap op een stier. 
Daar viel begrip voor op te brengen, want dat de SGP discrimineerde, stond als een paal boven water. 
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Het verweer van de partij was dat vrouwen en mannen niet gelijk waren, en dat er dus geen sprake 
was van discriminatie. Maar dat overtuigde alleen haar eigen achterban. Wat de SGP deed, was in 
veler ogen laakbaar, maar daarom nog niet strafbaar. De essentie van de democratie was juist dat 
politieke standpunten, hoe onwelgevallig ook in de ogen van anderen, in alle vrijheid uitgedragen 
moesten kunnen worden.  
 Een onsmakelijk commentaar gaf minister dr. R. Plasterk van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. Het RD en het ND berichtten op 19 respectievelijk 20 december 2007 dat de 
bewindsman het ‘van de ratten besnuffeld’ vond dat de SGP geen vrouwen in bestuurlijke functies 
wilde. Plasterk, verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid van de regering, had dit gezegd in een 
interview met de Gay Krant. Op de vraag of hij opvattingen van orthodoxe christenen niet voor lief 
moest nemen, had Plasterk geantwoord dat discriminatie altijd uit den boze was. Hij erkende dat bij de 
SGP het grondrecht van gelijke behandeling in botsing kwam met de vrijheid van godsdienst en van 
vereniging, maar in zijn ogen moest men een totale streep zetten als het om discriminatie ging, daar 
kon geen discussie over zijn. Van der Vlies reageerde laconiek: ‘De SGP had al zo het vermoeden dat 
minister Plasterk het niet in alle opzichten met ons eens is. Het interview van de minister in de Gay 
Krant bevestigt dat nog eens. Voor het overige doet de minister er verstandig aan zich geen 
muizenissen in het hoofd te halen.’ De Tweede Kamerfractievoorzitter van de ChristenUnie, A. Slob, 
was ontstemd over de manier waarop Plasterk zich had uitgelaten over de staatkundig 
gereformeerden: ‘Het is ongepast dat een dienaar van de kroon zich op een dergelijke neerbuigende 
manier uitlaat over een democratische partij als de SGP.’  
 In het ND van 6 december 2007 oordeelde Piet H. de Jong dat het haast niet anders kon of 
het gerechtshof zou bij de behandeling van het nog lopende hoger beroep van de staat en de SGP 
tegen het vonnis uit 2005 rekening houden met de overwegingen en afwegingen van de Raad van 
State. Het RD van 6 december speculeerde ook over de uitspraak van het gerechtshof. Als het hof de 
uitspraak van de rechtbank zou volgen en niet die van de Raad van State zou de juridische verwarring 
compleet zijn. De NRC wees er zijn commentaar van 6 december op dat dan een juridisch doolhof 
dreigde. Kolijn durfde echter niet op de uitspraak in hoger beroep vooruit te lopen. Het gerechtshof 
was een zelfstandig juridisch orgaan. 
 

Een juridisch doolhof 
Een maand eerder dan de uitspraak van de Raad van State, op 5 november 2007, diende voor de 
civiele kamer van het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep van de staat tegen het vonnis van de 
rechtbank van 7 september 2005. In deze zaak had de SGP zich gevoegd aan de zijde van de staat. 
De advocaat van de SGP, Voogt, zette met zijn openingszin de zaak meteen op scherp: ‘Deze 
procedure is bepalend voor het voortbestaan van de SGP. (…) Wanneer niet op korte termijn de 
subsidie wordt hervat, zal dit leiden tot de ontmanteling van de SGP zoals deze vanaf 1918 binnen de 
politiek en het openbaar bestuur functioneert.’ Hij bestreed dat het antidiscriminatie-artikel zwaarder 
woog dan andere artikelen in de grondwet. Sinds 2006 konden vrouwen lid worden van de SGP. 
Voogt zei het verdedigbaar te achten dat de partij daarmee had voldaan aan het VN-vrouwenverdrag. 
Een van de rechters vroeg Voogt of de SGP écht niet kon blijven functioneren als zij werd gedwongen 
vrouwen passief kiesrecht te geven. Voogt antwoordde: ‘Denkt u dat de SGP haar vrouwenstandpunt, 
dat gestoeld is op een consistente, eeuwenoude geloofsopvatting, zou verlaten voor een zak met 
geld? Marchanderen met beginselen om toch subsidie te verkrijgen, is onbespreekbaar. Dat kan en 
zal niet gebeuren.’ 

De advocaat van het Proefprocessenfonds, Barkhuysen, bracht daar tegen in dat de staat 
geroepen was de SGP aan te pakken, totdat zij toestond dat vrouwen voor de partij gekozen konden 
worden. Hij ontkende dat de staat beleidsvrijheid had. Volgens hem hoefde de SGP ‘nog maar een 
klein stapje’ te zetten om weer voor subsidie in aanmerking te komen. 

De advocaat namens de staat, mr. M.B. de Witte-van den Haak, betoogde dat 
overheidsinmenging een ingrijpende inbreuk op de vrijheid van vereniging en godsdienst betekende. 
SGP-vrouwen deelden kennelijk het gedachtengoed van de partij en zagen daarom zelf af van het 
passief kiesrecht. De staat kon zelf wel uitmaken of zij maatregelen nam tegen de SGP. Daar had hij 
tot dusver niet voor gekozen, dat zou in de toekomst anders kunnen zijn. Er bleef voor de staat altijd 
ruimte grondrechten tegen elkaar af te wegen. Die ruimte had hij nog niet gebruikt om de SGP aan te 
pakken. De terughoudendheid van de staat om in te grijpen in politieke partijen paste in de 
geschiedenis van Nederland waarin pluriformiteit en godsdienstvrijheid altijd een belangrijke plaats 
hadden gehad. Het mooiste zou zijn als door interne dialoog de SGP tot andere opvattingen kwam. 
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De statutenwijziging van 2006 zag de advocaat als een aanwijzing dat de partij in beweging was. Het 
Haagse gerechtshof zou op 17 januari 2008 uitspraak doen.745 

Het hof in Den Haag maakte al een maand eerder, namelijk op 20 december 2007, dus twee 
weken na de uitspraak van de Raad van State, zijn beslissing bekend. Het oordeelde dat het 
onderscheid dat de SGP maakte tussen mannen en vrouwen verboden was op grond van onder meer 
het VN-vrouwenverdrag. Dit verdrag verplichtte de staat vrouwen op gelijke voet met mannen te 
verzekeren van het passief kiesrecht. Het gerechtshof achtte het, evenals de rechtbank, onrechtmatig 
dat de staat niet optrad tegen deze discriminatie van vrouwen. Het volgde daarbij een ingewikkelde 
redenering.  

Volgens het hof was voor de SGP de vrijheid van meningsuiting niet in het geding, omdat een 
maatregel die de SGP ertoe dwong vrouwen niet uit te sluiten van het passief kiesrecht, de SGP-
aanhangers op geen enkele manier belette om het vrouwenstandpunt uit te dragen, in het parlement 
of elders. De vrijheid van godsdienst werd met de uitspraak naar het oordeel van het hof eveneens 
niet in de kern geschonden. SGP-leden werden niet belemmerd in het belijden van hun geloof als zij 
gedwongen werden vrouwen niet uit te sluiten van het passief kiesrecht. De kern van het recht op 
godsdienstvrijheid was de bescherming van de persoonlijke geloofsovertuiging en de handelingen die 
daarmee nauw verbonden waren, zoals daden van verering die deel uitmaakten van een religieuze 
praktijk in een algemeen aanvaarde vorm. Het recht van vrijheid van vereniging, het recht om een 
partij naar eigen inzicht te organiseren en zelf te beslissen wie de partij vertegenwoordigde in de 
Kamer, werd met de te nemen maatregelen volgens het hof weliswaar aangetast, omdat de SGP-
leden zich dan niet konden verenigen en organiseren op de grondslag zoals zij die wensten, maar het 
ging hierbij slechts om één aspect van hun ideologische grondslag. De inbreuk ging niet verder dan 
dat de SGP werd belet op voorhand haar vrouwelijke leden van het passief kiesrecht uit te sluiten. Zij 
kon zelf bepalen hoe ze de kandidatenlijsten wilde samenstellen en welke politieke standpunten de 
kandidaten uitdroegen, waaronder over het vrouwenkiesrecht.  

Het hof had het belang van handhaving van het discriminatieverbod afgewogen tegen de 
belangen van de SGP bij de andere grondrechten. Daarbij had het hof van groot gewicht geacht dat 
het vrouwenstandpunt van de SGP tot gevolg had dat vrouwen zich niet verkiesbaar konden stellen 
voor hun eigen partij en daarmee werden belemmerd bij de uitoefening van een van de meest 
fundamentele politieke rechten die Nederland als democratische samenleving aan zijn burgers 
toekende. De democratische rechtsstaat werd in haar wezen aangetast indien zijn 
vertegenwoordigende organen, al was het maar voor een deel, tot stand waren gekomen op een wijze 
waarbij een essentieel grondrecht, het verbod op discriminatie van vrouwen, werd geschonden. Voor 
het hof woog het belang van handhaving van het discriminatieverbod dus zwaarder dan het belang dat 
de SGP had bij het recht op godsdienstvrijheid en het recht van vrijheid van vereniging . De staat 
moest daarom maatregelen treffen die ertoe zouden leiden dat de SGP het passief kiesrecht aan 
vrouwen toekende. Bij het kiezen daarvan had de staat beleidsvrijheid. Anders dan de rechtbank was 
het hof van oordeel dat zij niet kon oordelen over de gevraagde subsidiestop, omdat het 
Proefprocessenfonds daarvoor bij de bestuursrechter moest zijn. Los daarvan had het hof overwogen 
dat de subsidiestop geen passende maatregel was, omdat het hof niet aannemelijk achtte dat de SGP 
door stopzetting van de subsidie het passief kiesrecht voor vrouwen zou aanvaarden.746 
 Nog diezelfde dag maakte de SGP bekend dat zij in cassatie ging bij de Hoge Raad tegen de 
uitspraak van het gerechtshof.747 Kolijn zei in een reactie dat hij ‘zwaar teleurgesteld’ was: ‘Dit vonnis 
gaat echt heel ver. Het betekent aantasting van de gewetensvrijheid.’ Van der Vlies wees de uitspraak 
eveneens af: ‘Het gerechtshof perkt de vrijheid van godsdienst in.’748 De Nederlandse staat besloot 
ook in cassatie te gaan. Voor de minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst (PvdA), was de 
SGP-vrouwenkwestie zo fundamenteel dat de hoogste rechter, de Hoge Raad, zich erover moest 
buigen: ‘Er spelen verschillende grondrechten een rol en de vraag is: wat moet je doen als het ene in 
strijd is met het andere?’ Het hof had het verbod op discriminatie het zwaarst laten wegen, de SGP 
beriep zich op de vrijheid van vereniging en de vrijheid van godsdienst.749  

Het RD vroeg advocaat Voogt of de uitspraak van het hof de SGP in haar bestaansrecht 
bedreigde: ‘Zonder meer.’ In het ND ging hij nader op het oordeel in. Wat maakte deze uitspraak 
volgens hem duidelijk? ‘Dat rechtspraak niet waardevrij is en dat rechtspreken niet buiten de persoon 
van de rechter om gaat. Dat zie je juist waar de rechter een grotere interpretatieruimte heeft.’ De 

                                                            
745 Reformatorisch Dagblad, NRC Handelsblad, 6 november 2007. 
746 Bron: Gerechtshof ’s-Gravenhage, 20 december 2007. 
747 ANP, 20 december 2007. 
748 Reformatorisch Dagblad, 21 december 2007. 
749 Trouw, 21 december 2007. 
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afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State meende dat de SGP subsidie moest krijgen, 
omdat de partij binnen een pluriforme samenleving een minderheidsgroep vertegenwoordigde. De 
Raad van State zag daarmee de SGP als een verrijking van de democratie. Het Haagse gerechtshof 
bestempelde dezelfde partij als een aantasting van de democratie. Was er nog wel sprake van 
objectieve rechtspraak? Voogt: ‘Rechtspraak poogt altijd zo objectief mogelijk te zijn. Maar ook 
rechters zijn allemaal kinderen van hun tijd. Hoe kan het anders dat er binnen twee weken twee 
tegenovergestelde vonnissen liggen?’ Hij zei dit niet in beschuldigende zin, maar wanneer de 
maatschappij veranderde, konden op exact dezelfde rechtsvragen heel verschillende antwoorden 
volgen. De rechters van het gerechtshof hadden kennis genomen van wat de Raad van State had 
uitgesproken en stelden in een vervroegd vonnis: ‘wij zien dat toch anders’.750 

NRC Handelsblad constateerde dat de Nederlandse rechter niet goed raad wist met de SGP 
en zo de staat voor een dilemma plaatste. Het hof had kennelijk voelen aankomen dat zijn vonnis op 
zijn minst ogenschijnlijk tegengesteld was aan de uitspraak van de Raad van State. De verzuchting 
van SGP-leider Bas van der Vlies, dat het de duidelijkheid zou hebben gediend als de rechter zijn 
partij had verboden, was daarom niet onbegrijpelijk, al was zo’n verbod ongewenst. De SGP had recht 
op haar archaïsche opvattingen. Vrouwen die er lid van werden, wisten waaraan zij begonnen. Wat 
niet wilde zeggen dat de overheid zo’n partij die handelde in strijd met de grondrechten van de 
burgers, hoorde te subsidiëren. De rechterlijke uitspraken lieten de minister daarin echter geen keus. 
‘Verzin een list’, daar kwam het vonnis van het hof op neer. Die list moest de vorm van een wet 
krijgen. De SGP (en de staat, HP) was (waren) bij de Hoge Raad in beroep gegaan. Tegen het vonnis 
van het hof was dat mogelijk, tegen de uitspraak van de Raad van State niet. De kwestie was in een 
juridisch doolhof terechtgekomen.751 De krant stelde dit terecht vast. 
 

Schuivende panelen 
Het Reformatorisch Dagblad publiceerde op 16 mei 2007 een eigen onderzoek in de bevindelijk 
gereformeerde gezindte. Dit was een herhaling van een tien jaar eerder uitgevoerd onderzoek, dat 
had aangetoond dat er reden tot zorg was, zo schreef de krant. Uit het herhalingsonderzoek waaraan 
1006 abonnees hadden meegewerkt, bleek dat die zorg terecht was. Onder invloed van het moderne 
levensgevoel waren standpunten die geënt waren op Bijbel en geloofsbelijdenis gaan schuiven. 
Redacteur Henk van den Berge schreef: ‘De reformatorische zuil vertoont barsten. In toenemende 
mate wordt de gereformeerde gezindte geconfronteerd met bedreigingen van buitenaf en van 
binnenuit. Heeft het refobolwerk nog toekomst?’ De wereldgelijkvormigheid nam volgens 88 procent 
toe in eigen kring. Dat raakte de SGP.  

Dit onderzoek bevestigt, waarmee ik dit hoofdstuk opende. De moderniteit beïnvloedt de 
achterban van de SGP. Traditionele standpunten die met een beroep op de Bijbel zijn geformuleerd, 
verliezen hun zeggingskracht als gevolg van een anders lezen van de Bijbel en een moderne(re) 
beleving van de scheppingsorde. De ‘schuivende panelen’ bieden een verklaring voor het partijbesluit 
uit 2006 om de vrouw toe te laten tot de partij. Welke betekenis zij eventueel nog hebben voor het 
vrouwenstandpunt van de SGP, zal de toekomst leren. In het radioprogramma ‘de Ochtenden’ van 17 
december 2007 antwoordde partijleider Van der Vlies op de vraag of de partij het passief 
vrouwenkiesrecht ging aanvaarden: ‘Met een knipoog, zeg ik, geef ons ruimte voor ons eigen proces.’ 
Hij merkte in zijn toelichting op dat de Bijbel de gezaghebbende bron was en voegde eraan toe: ‘het 
regeerambt is eerder aangewezen voor de man dan voor de vrouw’.752 In het televisieprogramma ‘Het 
gesprek’ van 28 januari 2008 vroeg de journalist Jaap Jansen aan Van der Vlies of hij uitsloot dat ooit 
een vrouw op de SGP-kandidatenlijst zou komen. Van der Vlies: ‘Dat zou in strijd zijn met hoe de partij 
er momenteel over denkt. Dat ligt vrij fundamenteel.’753 Van der Vlies hield in beide gesprekken de 
mogelijkheid naar de toekomst open dat de SGP het passief kiesrecht voor de vrouw alsnog 
aanvaardt. 
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SLOTBESCHOUWING 
 

In de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde zich in de Nederlandse politiek de 
antirevolutionaire richting. Zij was een reactie op het liberalisme en de doorwerking van de idealen van 
de Franse Revolutie in de maatschappij en de politiek. Op basis van het gedachtengoed van Groen 
van Prinsterer vond anti-revolutionaire, protestantse partijvorming plaats. De in 1879 opgerichte ARP 
en de latere protestantse partijen lieten zich voor hun ideeënvorming inspireren door de Romantiek en 
het Conservatisme. Zij ontleenden hun bestaansrecht aan hun verzet tegen ‘moderne’, seculiere 
ideeën, terwijl ook zij participeerden in een samenleving die moderniseerde. Dit leverde een 
spanningsveld op, waarin de diverse protestantse partijen uiteenlopend opereerden. Onder meer 
betrof dit het kiesrecht voor de vrouw. Alle protestantse partijen hadden de neiging om hun standpunt 
over de vrouw te verantwoorden met een beroep op de Bijbel. Zij deden dat in rapport met de tijd. 
Modernisering vond bij alle partijen plaats maar liep onderling uiteen. Het tempo ervan werd negatief 
beïnvloed door de mate van behoudzucht van partijleiding en achterban. Voor twee partijen was het 
vrouwenkiesrecht een beginselkwestie, waardoor het innemen van nieuwe standpunten een relatief 
moeizame aangelegenheid was. Dit betrof vooral de SGP en in mindere mate de ARP. Aan de wijze 
waarop zij met het kiesrecht voor de vrouw omgingen, onderscheid ik drie dimensies: een sociaal-
culturele, een theologisch-ideologische en een maatschappelijk-juridische. Deze dimensies resulteren 
in een complex van factoren, die met elkaar verweven zijn. 
 
 

Antirevolutionaire standpuntvorming 
 
De periode waarin de ARP en de SGP werden opgericht, kenmerkte zich door ingrijpende 
maatschappelijke ontwikkelingen: de bestendiging en voltooiing van de invoering van de 
parlementaire democratie, de industriële revolutie die de agrarische samenleving verdrong en de 
uitvinding van Nederland als natie. Tot de grote vraagstukken die Nederland moest oplossen, 
behoorden het onderwijs, het kiesrecht en de sociale zekerheid. Het oprichten van politieke partijen en 
de zuilvorming vanaf 1870 was een reactie op de maatschappelijke veranderingen, die zowel 
bedreigingen als kansen inhielden.  

In deze periode van grote onzekerheid was er behoefte aan krachtige leiders, mannen met 
een duidelijke ideologie. Kuyper en Kersten hadden beiden het profiel dat een achterban aansprak en 
kon mobiliseren. Beiden wisten zich ‘geroepene’ en ‘gids’ te zijn, maar waren voor hun partij ook 
‘drijver’ en ‘dwingeland’.754 Kuyper stond bekend als ‘Abraham de Geweldige’, Kersten deed voor zijn 
achterban hier niet voor onder. Kuyper wenste regeermacht, Kersten koos voor een profetisch 
getuigenis in de politiek, wat paste bij de vrome, op het hiernamaals gerichte, wereldmijdende 
instelling van zijn achterban. Daarin werd hij nog gesterkt doordat hij in het hoofdbestuur voornamelijk 
predikanten opnam. Dat leidde in de geschiedenis van de SGP tot een conservatieve, en soms weinig 
realistische, opstelling. 

In de ideeën die de ARP vanaf haar oprichting koesterde en die de SGP overnam, werd een 
grote nadruk gelegd op hiërarchische verhoudingen en een overdreven onderscheid tussen natuur en 
taakverdeling van man en vrouw. In de kiesrechtstrijd van 1870 tot 1919 propageerde Kuyper het 
huismanskiesrecht: de man als hoofd van het gezin kwam het kiesrecht toe. Dat was voor hem 
algemeen kiesrecht. Maar aangezien het individualistische kiesrecht al in 1848 was ingevoerd, zij het 
nog op een zeer beperkte schaal, verloor Kuypers concept het in een samenleving waarin steeds 
meer mannen en vrouwen zelfstandig gingen optreden naast het gezinshoofd. De conservatieve 
idealen van Kuyper en zijn partij stonden in een spanningsvolle relatie met zijn wens politieke invloed 
uit te oefenen. In zijn rol als politicus was hij modern, óók in zijn kiesrechtopvattingen. Daarom kon hij 
met enig tegensputteren de grondwetswijziging van 1917 aanvaarden. Hij had een scherp oog voor de 
politieke realiteit en was bereid een onderscheid aan te brengen tussen beginsel en praktijk, zodat hij 
het kiesrecht voor de vrouw tegelijkertijd kon verwerpen en aanvaarden.  

De ARP beriep zich op de Bijbel, het onveranderlijke Woord van God. Zij had daardoor wel 
moeite om haar officiële standpunt aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. De vrouwen 
moesten al veertien jaar stemmen van de partij, voordat zij dit formeel goedkeurde. Met de gekozen 
vrouw had zij vanzelfsprekend nog meer moeite, uitgaande van de gedachte dat de vrouw geen plek 
had in het publieke domein en haar een ‘regeer’-ambt – kerkelijk en politiek – niet toekwam. In 1917 
aanvaardde zij wel de grondwetswijziging die dit mogelijk maakte, maar voor zichzelf besloot de partij 
pas in 1953 dat zij bereid was vrouwen te kandideren. Dat was na een jarenlange discussie, 
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onderhuids van ruim dertig jaar, waarin eigen vrouwen het voortouw hadden genomen. Zij kreeg tien 
jaar later haar eerste vrouwelijke afgevaardigde in de Tweede Kamer, ruim veertig jaar later dan de 
eveneens protestantse CHU. 

Kersten was de politieke leidsman van de bevindelijk gereformeerden. De SGP was bij haar 
oprichting primair een conservatieve imitatie van de ARP: zij nam standpunten in die de ARP feitelijk 
al had verlaten. Zij had een achterban die nog in een achterstandssituatie leefde. De gereformeerden 
onder leiding van Kuyper hadden de afgelopen vijftig jaar een ingrijpend emancipatieproces 
doorgemaakt. Zij waren als gevolg daarvan moderner gaan denken. Kuypers achterban was het 
betrekkelijke van het verleden gaan inzien. Voor Kerstens achterban bepaalde een geïdealiseerd en 
geromantiseerd beeld van de zestiende en zeventiende eeuw de norm voor zijn politieke opvattingen. 
Men ging zelfs nog verder terug en zag de maatschappelijke verhoudingen van het volk Israël uit de 
Bijbel, in het Oude Testament, als richtinggevend voor de tijd waarin men leefde.755  

Waardering van het verleden kan een sterke identiteitsvormende factor zijn.  De SGP hangt 
aan haar verleden en hecht als vanzelfsprekend aan standpunten die zij in de beginjaren innam. Tot in 
2008 toe herinnert de rechterflank de partij aan de inzichten en opvattingen die mannen als Kersten 
en Zandt toen hadden. Een partij die zo met het verleden is verbonden, verandert niet gemakkelijk van 
standpunt. De uitleg die de theoloog Kersten gaf aan de Bijbel om het vrouwenkiesrecht en een rol 
van de vrouw in de partij en de politiek te veroordelen, was echter nooit onomstreden, ondanks het 
grote gezag dat hij in de partij had. Er waren vanaf het begin vrouwen die gingen stemmen, omdat zij 
daarvan in hun geweten, hun hart, overtuigd waren. Lastig voor Kersten was ook dat de man die hij 
zijn plaatsvervanger maakte, de hervormde predikant Zandt, het niet afkeurde dat vrouwen stemden. 
Zandt stond niet alleen. Verscheidene vooraanstaande predikanten in de partij deelden zijn standpunt. 
In de realiteit was Kersten politicus en als politicus was hij bereid de stemmen die door vrouwen op 
zijn partij werden uitgebracht te aanvaarden. Terwijl de partij zag gebeuren dat een toenemend deel 
van de eigen vrouwen ging stemmen, handhaafde zij haar beginsel, de afwijzing van het 
vrouwenkiesrecht. Pas in 1989 paste zij het beginselprogram op dit punt aan, zodat het stemmen door 
de vrouw niet langer officieel werd verworpen. 
 
 

Gereformeerde theologie 
 
Kuyper en Kersten waren theologen die voor hun standpuntbepaling een beroep deden op teksten uit 
de Schrift. De protestantse voorstanders van vrouwenkiesrecht beriepen zich op andere teksten uit de 
Bijbel óf legden andere accenten. Wie er gelijk had, viel met een eenvoudig beroep op de Bijbel niet te 
bepalen. Het standpunt dat men verkoos, en het verhaal dat men daarbij had, werd mede bepaald 
door de context waarin de discussie werd gevoerd. De bedding van de gereformeerde theologie bood 
ruimte voor een zekere variatie en ontwikkeling in standpunt. 

De emancipatie van de vrouw die in de twintigste eeuw op allerlei gebied tot uiting kwam, 
werkte door in de theologie. De kanttekeningen bij de vertaling van de Bijbel die het Nederlands 
Bijbelgenootschap (NBG) begin jaren 1950 uitbracht, gaven hiervan op treffende wijze blijk. In de 
man/vrouwverhouding was ten opzichte van de kanttekeningen in de Statenvertaling die Kuyper en 
Kersten gebruikten, niet meer sprake van onderschikking – onderworpenheid van de vrouw aan de 
man – maar van nevenschikking, van gelijkheid in positie. De standpunten die het GPV en de RPF 
innamen over de positie van de vrouw stemden hiermee overeen. Deze waren modern ten opzichte 
van de antirevolutionaire standpunten van circa 1920. De modernisering van standpunt van de ARP in 
de jaren 1950-1960 weerspiegelde eveneens de verschuiving in de gereformeerde theologie. 

Een specifiek theologisch begrip waar het denken over de emancipatie van de vrouw op 
inwerkte, was de scheppingsorde. Gereformeerde theologen troffen deze in de Bijbel aan. In de 
periode 1870-1920 was de scheppingsorde een kernbegrip om de man/vrouwverhouding te bepalen. 
De modernisering van de inhoud van dit theologisch concept was impliciet aanwezig in de 
kanttekeningen van de NBG-Bijbel en werd verwoord door Douma in de jaren 1970-1980. Hij wenste 
de term te handhaven maar gaf er een dynamische invulling aan. In de SGP-achterban wordt de 
klassiek-gereformeerde scheppingsorde nog beleden, maar ook daar heeft het begrip een 
gemoderniseerde invulling gekregen onder invloed van het feminisme. De meisjes volgen allerlei 
opleidingen en de  (jonge) vrouwen bouwen een eigen loopbaan op. Langzamerhand worden ook 
steeds meer vrouwen politiek actief. In het orgaan van de SGP-jongeren In Contact stond in het najaar 
van 2008 dat in de afgelopen twee jaar ongeveer 100 vrouwen zich als lid van de partij hadden 
aangemeld. In ditzelfde nummer zag ds. M. Golverdingen, die in zijn jonge jaren een pioniersrol heeft 
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vervuld in deze organisatie, het als een uitdaging voor de SGP om de schade van het 
vrouwenvraagstuk te herstellen. De partij moest laten zien dat het menens was dat vrouwen lid 
konden worden van kiesverenigingen. Bij veel kiesverenigingen overheerste nog conservatisme.756 
Mannen als Kuyper en Kersten, die zich hadden verzet tegen het stemmen door de vrouw, vreesden 
de onvermijdelijke consequentie dat zij politiek actief zou worden, eerst in de partij, en vervolgens als 
afgevaardigde. Alleen al daarom keurden zij de eerste stap af. 

De reden dat Kuyper en Kersten de vrouw niet in het politieke regeerambt wensten, hing 
samen met hun visie op het kerkelijk ambt. De vrouw komt dit ambt niet toe. Moderne orthodoxe 
theologen zijn evenwel van mening dat de teksten op grond waarvan zij de vrouw uit het kerkelijk ambt 
wilden weren, geen betrekking hebben op zo’n ambt, en dus al helemaal geen verbod inhouden voor 
de vrouw in de politiek. Andere orthodoxe exegeten die een minder radicaal standpunt innemen, zijn 
van mening dat de betreffende teksten wel een verbod inhouden voor de vrouw in het kerkelijk ambt, 
maar niets zeggen over de positie van de vrouw buiten de christelijke gemeente. Hoe dit ook zij, een 
feit is dat iedereen die de Bijbel leest, dit doet met zijn persoonlijke, actuele achtergrond. Zodoende 
zal geen enkele bevindelijk gereformeerde vader zijn dochter nog uithuwelijken. Hij zal ook niet tegen 
zijn vrouw zeggen dat zij moet zwijgen of verwachten dat zij hem aanspreekt met ‘heer’. De exegese 
van de Bijbel voor het vrouwenstandpunt wijzigde de SGP officieel nooit, terwijl het lezen en verstaan 
van de Bijbel wel veranderingen onderging. De spanning die hierdoor ontstond, heeft in 1989 en 2006 
geleid tot een gewijzigd partijstandpunt. In 2006 heeft de partijleiding zich uit het netelige probleem 
van een in wezen gewijzigd verstaan van de Bijbel gered door te spreken van een precisering van het 
standpunt, en dus niet van een verschuiving. In het bijzonder partijleider Van der Vlies nam tot dit 
argument zijn toevlucht.  
 
 

Maatschappelijk-juridische druk 
 
In maatschappelijk-juridisch opzicht ondergingen de christelijke partijen  de druk van de seculiere 
partijen. Zij hebben in 1917 de grondwetswijziging in het parlement aanvaard die invoering van het 
algemene m/v-kiesrecht mogelijk maakte. De SGP was de enige partij die officieel afkeurde dat 
vrouwen gingen stemmen. Onder invloed van het feminisme en de emancipatie van de vrouw nam bij 
alle protestantse partijen de weerstand tegen vrouwenkiesrecht af.  

De maatschappelijke kritiek waarmee de SGP sinds de jaren 1980 wordt geconfronteerd, is 
een gevolg van het moderniserings- en secularisatieproces dat zich in de samenleving voltrekt. De 
SGP is met haar vrouwenstandpunt steeds verder van de maatschappelijke consensus verwijderd 
geraakt. Daarbij is de tolerantie jegens haar godsdienstige overtuiging afgenomen. Ten tijde van de 
verzuiling was Nederland een land van minderheden. Deze konden van elkaar niet eisen dat de 
andere minderheden zich aan hun inzichten aanpasten. De macht daartoe ontbrak. In de jaren 1990 
ontwikkelde zich een dominante, liberale, seculiere cultuur. Sedertdien kan de meerderheid van 
minderheden eisen dat die zich aanpassen. De SGP vormt met haar achterban een 
minderheidsgroepering. Met een beroep op de scheiding van kerk en staat wordt haar het recht 
betwist een stem te hebben in het publieke debat. Mede door de opkomst van de islam in Nederland 
keert religie terug in het publieke domein. De seculieren wijzen dit af. Zij vrezen de aantasting van 
liberale verworvenheden en een verlies aan Nederlandse cultuur en identiteit. In de samenleving 
heerst onzekerheid en verwarring over religie. De beschuldigingen van discriminatie en 
fundamentalisme aan het adres van de SGP vloeien hieruit voort. 

Vanaf de jaren 1980 hield de op gelijke behandeling van man en vrouw gerichte wetgeving 
een bedreiging in voor de SGP. De partij was zich daarvan terdege bewust. Deze wetgeving heeft 
haar standpuntontwikkeling dan ook beïnvloed. De partij wilde niet buiten de wet worden verklaard. 
Dat de rechter dit in 2005 toch deed, kwam hard aan en heeft het denkproces in de partij 
geïntensiveerd. De partij blijft zich echter voor haar standpunt beroepen op haar godsdienstige 
overtuiging. Indien het seculiere klimaat zich verder zou verharden, is het niet denkbeeldig dat de SGP 
wordt verboden als zij haar vrouwenstandpunt niet volledig aanpast aan de maatschappelijke 
consensus. Het non-discriminatiebeginsel is in de seculiere optiek een superartikel, dat zwaarder 
weegt dan de klassieke grondrechten. Dat deze opvatting in strijd is met de wetsgeschiedenis deert 
sommigen niet, maar doet de SGP onrecht. 
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Persistentie versus assimilatie 
 
Janse betoogt in zijn proefschrift dat een sociale groepering in de spanning verkeert tussen 
persistentie en assimilatie, tussen het bewaren en het aanpassen van de identiteit onder invloed van 
de tijdgeest. De bevindelijk gereformeerden zijn niet onbeweeglijk gebleven onder de veranderingen 
die zich in de Nederlandse samenleving hebben voltrokken.757 Volgens Janse komen ethische, 
politieke en maatschappelijke standpunten het meest in aanmerking voor ‘verschuiving’.758 Een 
politieke partij als de SGP kan zich aan deze spanning niet onttrekken. Omdat het draagvlak 
onvoldoende was geworden, diende het vrouwenstandpunt diverse keren te worden gewijzigd. De 
vrouw in de eigen achterban emancipeerde. Daarom moest zij in 1989 het stemrecht krijgen, het 
buitengewoon lidmaatschap in 1996 en het gewoon lidmaatschap in 2006. In dit assimilatieproces 
werd door de partijleiding de persistentie benadrukt door te wijzen op een onveranderd verwerpen van 
het regeerambt voor de vrouw.  

Bij de oprichting in 1918 stond de partijleiding uiterst afwijzend tegenover de emancipatie van 
de vrouw. Alleen het wegnemen van schrijnende sociale misstanden was gewenst. Toch heeft ook de 
achterban van de SGP de juridische gelijkstelling van de vrouw aan de man uit de jaren 1950 en 1960 
aanvaard. De vrouw emancipeerde wel degelijk, al was het langzamer dan bij het seculiere volksdeel. 
Feitelijk is de vrouwenemancipatie en het feminisme deze gehele periode voor de vrouw uit de 
achterban niet primair een bedreiging maar een uitdaging geweest. De meisjes liepen de achterstand 
op de jongens in bij het volgen van onderwijs en opleidingen, gehuwde vrouwen werkten steeds meer 
buitenshuis, en vrouwen namen even goed als mannen leidinggevende en bestuurlijke posities in. De 
partijleiding veroordeelde dit wel, met als gevolg dat de officiële partijlijn een steeds grotere 
discrepantie is gaan vertonen met de realiteit. Nog in de in 2006 uitgebrachte brochure wordt de 
emancipatie van de vrouw veroordeeld. Het kostte de partij dan ook veel moeite om haar 
vrouwenstandpunt te moderniseren. 

Terwijl vanaf de jaren 1960 de gevestigde zuilen afbrokkelden, kwam de reformatorische zuil 
tot ontwikkeling, met als kern de SGP en het Reformatorisch Dagblad. Deze zuil werd een variant op 
de protestants-christelijke verzuiling die eerder had plaatsgevonden, en kreeg een ultra-orthodox of 
bevindelijk karakter.759 Het uitbouwen van deze refozuil was gericht op het behouden van de 
traditioneel aanwezige vroomheid in eigen kring, en was naar de mening van Zwemer ‘een poging tot 
verwezenlijking van de ideale samenleving op micro-schaal’.760 De zuilvorming was daarmee dus een 
terugtrekkende beweging, want met de oprichting van de SGP stond Kersten nog het ideaal van de 
‘bibliocratie’ voor ogen, zoals Fieret dit uitdrukt. Het SGP-program van beginselen omschreef dit in 
1918. Het enig en absoluut geldend uitgangspunt voor de regering van land en volk was de Bijbel.761 
Naarmate de ontkerkelijking van de Nederlandse bevolking voortschreed, raakte de SGP in 
toenemende mate in een isolement, werden haar beginselen minder goed begrepen en kreeg zij te 
maken met een afnemende aanvaarding van haar specifieke standpunten.762 De beschuldigingen van 
vrouwendiscriminatie vloeiden hieruit voort. In de spanning tussen assimilatie en persistentie 
bevorderde de refozuil de handhaving van oorspronkelijke beginselen en standpunten en remde hij 
modernisering af. De verschuiving in het vrouwenstandpunt van de SGP is er een blijk van dat de zuil 
slechts ten dele is geslaagd in haar persistentiedoel. 

Vanaf haar oprichting had de SGP vooral in onderscheid met de ARP behoefte aan een eigen 
identiteit. Tussen beide partijen was sprake van concurrentie, in de jaren  1920 was deze zelfs fel. De 
partijen hadden vrijwel dezelfde beginselen of politieke uitgangspunten en visten voor een 
substantieel deel in dezelfde vijver: de conservatieve hervormden en christelijke gereformeerden. Zij 
wenste daarbij eensgezindheid uit te stralen in het bestrijden van alles wat tegen de Bijbelse waarden 
en ordeningen inging. Kersten ontwikkelde een standaardvisie op het vrouwenkiesrecht die hij niet 
alleen met verve, maar ook op een autoritaire wijze, uitdroeg, met als gevolg dat oppositie werd 
onderdrukt. Zwemer stelt dat men in de refozuil en in de SGP bereid is de standaardvisie te blijven 
aanhangen, ook als dit verguizing door de buitenwereld oplevert.763 Het zat en zit er dan ook niet in 
dat de SGP uitsluitend onder druk van een rechtszaak haar vrouwenstandpunt wijzigde of nog zal 
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wijzigen. Een rechtszaak of een verwijt van fundamentalisme voedt het antithetisch element in de 
partij en versterkt haar identiteitsbesef. 
 Een van de redenen om de SGP op te richten was de koerswijziging van de ARP in de 
kiesrechtstrijd. Bij het bepalen van haar identiteit en haar vrouwenstandpunt zette de SGP zich vooral 
af tegen de partij waaraan zij het meest verwant was. Zij was daardoor vanaf het begin een 
geradicaliseerde versie van de ARP. De concessiebereidheid die de ARP toonde en haar openheid 
voor moderne ontwikkelingen ontbrak vaak bij de staatkundig gereformeerden.764 Kuyper poneerde de 
antithese: de christenen stonden tegenover de ongelovigen. Kersten hanteerde dezelfde term maar 
maakte het onderscheid tussen degenen die zijn politieke visie deelden en de rest. Van dit radicale 
element is de SGP nooit losgekomen. Het leidde tot de vorming van een kritische rechtervleugel in de 
partij, die zichzelf vanaf 1989 om de wijziging van het vrouwenstandpunt zelfs deels buiten de partij 
plaatste in de hoop op betere tijden. 
 De partijleiding wenste eenheid want ‘een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan’ 
(Mattheüs 12:25). Ondanks inspanningen van Kersten was en bleef het bevindelijk gereformeerde 
volksdeel kerkelijk onenig. De tweedracht nam nog toe, vooral na Kerstens dood. Als gevolg daarvan 
bestond en bestaat binnen de partij een rechter- en een linkervleugel en een middengroepering. De 
rechtervleugel kenmerkt zich door een uiterst strenge leer en levensopvatting. Zij vindt dat de andere 
bevindelijk gereformeerden vaak te gemakkelijk zijn als het gaat om de kenmerken van het ware 
geloof of om de rechte levenswandel.765 Haar optreden heeft modernisering van standpunten in de 
SGP bemoeilijkt. Op partijvergaderingen stonden de rechter- en de linkerflank tegenover elkaar en 
vond polarisatie plaats rond het vrouwenstandpunt, waarbij rechts soms domineerde. Het 
hoofdbestuur durfde deze relatief kleine, maar zeer strijdbare vleugel niet te negeren, zodat het 
terughoudend was in het doen van vernieuwende voorstellen. Extra moeilijk had de SGP het omdat zij 
vanaf haar oprichting als ontmoetingsruimte en vormgeefster van de cultuur en identiteit van de 
bevindelijk gereformeerde zuil heeft gefunctioneerd. Janse spreekt over de SGP als ‘kristallisatiepunt 
van de bevindelijk gereformeerden’.766 
 In het emancipatieproces van de bevindelijk gereformeerden als maatschappelijke groepering 
vervulde de SGP een prominente rol. Anders dan Janse ben ik van mening dat de spanning tussen 
persistentie en assimilatie in de SGP niet zozeer een gevolg is van het moderniseringsproces als 
zodanig. Deze spanning wordt vooral bepaald doordat de vruchten van dit proces deels worden 
aanvaard en deels worden verworpen. In het bijzonder betreft dit de emancipatie van de vrouw, die 
slechts op enkele specifieke punten wordt afgewezen. Een inconsequente standpuntbepaling en 
gedragslijn veroorzaakt de spanning. De wijze waarop de protestantse partijen omgingen en de SGP 
nog omgaat met het vrouwenkiesrecht geeft druk op het standpunt. Als deze te groot wordt, vindt 
aanpassing van het standpunt plaats ten koste van persistentie. Uiteindelijk wordt de identiteit van ook 
deze partij dus niet bepaald door haar ideeën, maar door de omgeving waarin zij een plek heeft en de 
achterban leeft. 
 
 

Fundamentalisme 
 
De SGP is ervan beschuldigd een fundamentalistische partij te zijn. De term fundamentalisme 
suggereert zoveel als onderdrukking van vrouwen, van aanhangers van andere godsdiensten en, in 
algemene zin, beperking van vrijheden. Zij staat dus voor een gezindheid om de burger 
verworvenheden van de democratische seculiere rechtsstaat af te nemen. Is het SGP-gedachtengoed 
vergelijkbaar met dat van moslimfundamentalisten? Oppervlakkig gezien zijn er overeenkomsten. Het 
dragen van een rok door SGP-vrouwen en -meiden lijkt net zoiets te zijn als de hoofddoek of sluier 
van moslima’s. Beide stromingen baseren hun standpunten op een heilig boek en verbinden daaraan 
allerlei consequenties. 
 De term fundamentalisme is van Amerikaanse oorsprong. Het fundamentalisme ontwikkelde 
zich daar vanaf ongeveer 1870 als een vorm van orthodox protestants verzet tegen een liberale 
theologie. Deze protestanten wensten zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de autoriteit van de 
Bijbel. Zij stelden zich strijdbaar op in hun streven om een in de gereformeerde traditie ontwikkelde 
uitleg van de Bijbel te beschermen tegen moderne invloeden. De beweging dankte haar naam aan 
een serie van twaalf brochures, getiteld The Fundamentals, die tussen 1910 en 1915 verscheen. De 
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765 Vergelijk: C.S.L. Janse, Bewaar het pand, 66-67, 138-139. 
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predikant en invloedrijke redacteur van de Watchman Examiner Curtis Lee Laws muntte in 1920 de 
benaming fundamentalist voor diegenen die bereid waren vasthoudend voor de fundamenten van het 
orthodoxe protestantse geloof te strijden. In algemene zin is de term fundamentalisme komen te staan 
voor een sociaal-conservatieve en schriftgebaseerde religieuze, maatschappelijke en politieke 
beweging. In de literatuur wordt de mening verdedigd dat zowel binnen het christendom, het 
jodendom als de islam een verscheidenheid aan fundamentalistische groeperingen voorkomt als 
reactie op modernisering, liberalisering of secularisering van de samenleving. Oppositie tegen de 
moderniteit en tegen beïnvloeding door een liberale cultuur is een veelvuldig voorkomend verschijnsel 
geworden. Het moderne fundamentalisme is een reactieve kracht die zich ontwikkelt in 
traditionalistische kringen. 767 
 In dezelfde periode dat in Amerika het fundamentalisme tot ontwikkeling kwam, dacht in 
Nederland de oprichter van de ARP, de strijdbare en anti-modernistische Kuyper, het neocalvinisme 
uit. In zijn verzet tegen liberale ontwikkelingen in theologie en samenleving beoogde hij het 
calvinistische gedachtengoed in rapport te brengen met de tijd waarin hij leefde. Hij beriep zich 
evenals de fundamentalisten in Amerika op de Bijbel, maar deed dit niet op zo’n mechanische manier. 
Er was bij hem meer ruimte voor nuancering en vernieuwing. Het neocalvinisme keek ook positief 
tegen de samenleving aan, wereldmijding was er vreemd aan. Daarin verschilde Kuyper met Kersten, 
die zich tegenover het neocalvinisme opstelde en zichzelf zag als de ware verdediger van het 
Nederlandse calvinisme van de zestiende en zeventiende eeuw. 
 De ARP en de SGP zijn politieke partijen die zijn voortgekomen uit een keuze voor de 
parlementaire democratie, een voortbrengsel van het liberale gedachtengoed. Zij respecteren de in de 
grondwet vastgelegde liberale vrijheden en de SGP beroept zich daar ook op tegenover ideologische 
tegenstanders. Het verzet tegen de moderne cultuur en de tijdgeest dat de ARP kenmerkte en de 
SGP nog altijd kenmerkt, is dan ook in wezen selectief. Het is daardoor niet consequent, met als 
gevolg dat het beperkt houdbaar is. Men kan voor onbepaalde tijd een schriftuitleg handhaven als het 
principium, het fundament, de Schrift zelf is. Als een partijbeginsel met een beroep op de Schrift 
diezelfde Schrift als principium vervangt, dient een specifieke schriftuitleg om een bepaalde 
maatschappelijke ordening in stand te houden of te herstellen. Zo’n beroep op de Bijbel en zo’n 
partijstandpunt is nabij de verdwijning. Hoe er ook over gedacht is, alle protestantse politieke partijen 
hebben het actieve vrouwenkiesrecht op een zeker moment volledig aanvaard, en op één na alle ook 
het passieve vrouwenkiesrecht. Bij elk van hen heeft een zekere modernisering van het 
vrouwenstandpunt plaatsgevonden. Zuiver fundamentalistisch zijn de protestantse partijen dus niet, 
wel hebben zij fundamentalistische trekken (gehad), wat in wezen geldt voor de gehele 
antirevolutionaire stroming. Dit is niet zonder meer negatief te waarderen. 
 
 

Een partij met een unieke historie 
 
De SGP neemt met haar vrouwenstandpunt vanaf haar oprichting een speciale positie in te midden 
van de politieke partijen. Haar achterban wordt gevormd door de bevindelijk gereformeerden die een 
sociaal-conservatieve inslag hebben. Door hun hoge achting van de Bijbel als het Woord van God 
oriënteren zij zich ook op dit boek voor een beantwoording van maatschappelijke vragen. Het 
vrouwenkiesrechtstandpunt past in deze traditie. De partij dankt haar politieke bestaansrecht aan de 
modernisering die vooral bij de ARP plaatsvond. Het vasthouden aan standpunten die de ARP verliet 
werd in eerste aanleg bepalend voor de identiteit van deze nieuwe partij. Vernieuwing werd bemoeilijkt 
door een diep gewortelde afkeer van liberale ideeën, een afkeer die werd gevoed door de 
maatschappelijke achterstand waarin de achterban zich bevond. Daar kwam nog een groot gezag van 
predikanten bij die in de leiding van de SGP tot in de jaren 1980 domineerden. Vooral de oprichter van 
de partij, Kersten, heeft tot ver na zijn overlijden in 1948 het vrouwenstandpunt van de partij 
gestempeld. Overwegend namen de predikanten in het partijbestuur een conservatief standpunt in.  

Geboren uit de antithese heeft de SGP altijd sterk de behoefte gevoeld aan persistentie. 
Handhaving van de beginselen en van de oorspronkelijk ingenomen standpunten werd een 

                                                            
767 Zie: G.A. Almond, R.S. Appleby & E. Sivan, Strong Religion; K. Armstrong, The battle for God; J. Barr, 
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Brasher, ‘Introduction’; L. Caplan, ‘Fundamentalism as counter-culture: protestants in urban South India’; H.A. 
Harris, Fundamentalism and Evangelicals; K.A. McConnell, ‘Orthodoxy’; G.M. Marsden, ‘Fundamentalism as 
an American Phenomenon’; G.M. Marsden, Fundamentalism and American culture: the shaping of twentieth-
century evangelicalism, 1870-1925; M.E. Marty, ‘Fundamentalisme in vogelvlucht’; M. Ruthven, 
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wezenskenmerk van de SGP. De spanning die dit gaf in de confrontatie met zich wijzigende 
omstandigheden heeft de partij diverse malen gereduceerd door na langdurig beraad kleine 
aanpassingen te doen, klein in die zin dat het denken en gevoelen in een groot deel van de partij zelf 
al verder was. Desondanks kan een besluit als uit 2006 worden getypeerd als revolutionair. Aan dat 
woord geef ik twee betekenissen. Dit besluit impliceert ten principale een omwenteling in de interne 
m/v-partijverhoudingen. En het is revolutionair omdat het opnieuw een blijk is dat de SGP zich niet kan 
onttrekken aan de doorwerking van de ideeën die aan de Franse Revolutie worden toegeschreven.  

De geschiedenis van het SGP-vrouwenstandpunt geeft bij uitstek inzicht in hoe de bevindelijk 
gereformeerden zich hebben opgesteld tegenover de dominante sociaal-maatschappelijke 
ontwikkeling, namelijk gereserveerd en ook wel tweeslachtig, maar uiteindelijk toch zich aanpassend. 
Het vrouwenstandpunt is daarbij niet los te zien van de opvattingen in de achterban over de 
man/vrouwverhouding. De opvatting die de SGP adopteerde bij haar oprichting was in de negentiende 
eeuw ontwikkeld en was toen niet typisch protestants en zeker niet typisch antirevolutionair. Het 
specifiek antirevolutionaire kreeg het door een eigen gereformeerde schriftuitleg. Officieel sloot de 
partij zich af van alternatieve uitleggingen van de Bijbel, zoals vóór haar vooral Kuyper en Fabius al 
hadden gedaan. In de achterban van de SGP ontbraken theologen zoals een Bavinck in de ARP. Hij 
en andere theologen in de ARP en de CHU waren in staat alternatieve inzichten naar voren te 
brengen zonder niet-orthodox te worden, dat wil zeggen, zonder af te doen aan de zuivere leer. 

De SGP heeft een unieke vrouwenstandpunthistorie. Er is niet één bepaalde factor die een 
afdoende verklaring biedt voor haar opvallende vasthoudendheid. Het is een samenstel van factoren 
en een samenspel van krachten waarbij de richting van de ontwikkeling van het vrouwenstandpunt 
onmiskenbaar was en waarbij de onzekerheid eigenlijk alleen in het tempo zat. Een scheuring in de 
partij heeft wel eens gedreigd. De partijleiding heeft een breuk in de gelederen tot op heden weten te 
voorkomen door de partij een standpunt te laten innemen dat een breed draagvlak had. Bij 
onvoldoende draagvlak accepteerde de partij een verschuiving van het standpunt. 
 
 

De toekomst van de SGP 
 
Hoe zal het de SGP verder vergaan? Zal het opvoeren van de maatschappelijk-juridische druk leiden 
tot aanvaarding van het passief kiesrecht voor de vrouw of zal de partij worden verboden? Cruciaal 
voor het interne proces van de SGP was het besluit in 2006 de vrouw toe te staan lid te worden van 
de partij. Had de partij dit niet gedaan, dan zou zij verder zijn gemarginaliseerd. Met het besluit uit 
2006 toont en bevestigt zij dat zij wil moderniseren, maar in haar eigen tempo. De juridische 
processen kunnen een versnelling betekenen in de toekomst. Als zij of de dreiging ervan er niet waren 
geweest in het verleden, zou de partij echter haar standpunt ook hebben aangepast. Het denken in de 
achterban dwong dit af, en zal ook bepalend zijn voor het toekomstig verloop. Uiteindelijk zijn de 
theologisch-ideologische, sociaal-culturele en politiek-juridische factoren nauw met elkaar verweven 
en versterken zij elkaar in het proces van de standpuntontwikkeling. De gehechtheid aan traditie heeft 
daarbij slechts een remmende werking. Het weinige geduld dat sommigen in het publieke debat met 
de SGP hebben, in het bijzonder van hen die deze partij met rechtszaken op de knieën willen 
dwingen, is primair te wijten aan het ontbreken van historisch inzicht in haar standpunt. Juist kennis 
van de geschiedenis bevordert een wijs oordeel en ruimdenkendheid jegens een afwijkende opvatting. 
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