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3 Ontwrichting en verheffing 
Opvattingen over individualisme en sekse binnen 
Nederlandse politieke stromingen tot 1960 

'... uit het innig verband tusschen huisgezin en staat vloeit voort, dat door 
de directe loochening van gezag en plicht in het huisgezin, en door de aan
bidding vtm "het autonome individu", natuurnoodzakelijk met het huisge
zin ook de Staat ten gronde wordt gericht. Dit is de logische consequentie 
van het Individualisme. ' (P. Fr. Constantinus, Capucijn, Echtgenoote en 
moeder in het moderne heidendom 1915, p. 20) 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden verschillende opvattingen over individualisme 
in verband gebracht met de uitgangspunten van Nederlandse politieke 
stromingen en hun denken over de relatie tussen individu, gezin en staat 
en tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. 

De moderne Nederlandse politieke stromingen zijn ontstaan in de 
tweede helft van de negentiende eeuw. Een politieke stroming staat voor 
een bepaalde combinatie van ideologische gezichtspunten en maatschap
pelijke groepen die zichzelf plaatsen binnen deze gezichtspunten. Ideolo
gische gezichtspunten worden voor een belangrijk deel binnen het kader 
van een politieke partij ontwikkeld, maar beperken zich daar niet toe. 
Het ideeëngoed van een bepaalde politieke stroming is evenmin per se 
voorbehouden aan één politieke partij. Zo zijn bijvoorbeeld liberale 
denkbeelden niet bij voorbaat terug te voeren op een politieke partij die 
zich liberaal noemt, maar kunnen ze ook zijn opgenomen in een partij 
die zich als !;ocialistisch afficheert. Terwijl partijen komen en gaan, zich 
afsplitsen en samenvoegen en van samenstelling en organisatie verande
len, blijven politieke stromingen bestaan. Partijen staan voor historische 
discontinuïteit, waar de grote stromingen de continuïteit in de politieke 
ge!;chiedenis belichamen.! De belangrijkste Nederlandse politieke stro
mingen zijn het liberalisme, het socialisme en het confessionalisme, te 
onderscheiden in het katholieke en het anti-revolutionaire denken. 
Daarnaast wordt ook het feminisme al!; zelfstandige, in dit verband rele
vante, politieke stroming opgevat. 

Dat laatste is geen gebruikelijke benadering in de beschrijving van de 
Nederlandse politieke geschiedenis. Voorzover er aandacht wordt be-
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steed aan het feminisme, is dat meestal in de vorm van de vrouwenbewe
ging als sociale beweging. Nu is de vrouwenbeweging een van de belang
rijkste sociale bewegingen, maar het feminisme is meer dan dat: het is 
van oudsher een ideologisch kader waarbinnen vraagstukken over maat-
8chllppelijke ordening kunnen worden geplaatst. In de dominante poli
tieke geschiedenis kent het feminisme nauwelijks of geen plaats en wordt 
het buiten het domein van de politiek en politieke stromingen geplaatst. 
Ook auteurs die de re1átie tussen feminisme en (andere) politieke denk
beelden overdenken, zijn niet geneigd feminisme als zelfstandige stro
ming aan te merken. Vaker wórdt de nadruk gelegd op de wijze waarop 
feministische denkbeelden zijn beïnvloed door liberale, socialistische en 
confessionele opvattingen.2 Toch zijn er argumenten te geven om het 
fi:minisme als zelfstandige stroming naast andere te plaatsen.] Het femi
nisme kan worden beschouwd als een bepaalde combinatie van ideologi
sche gezichtspunten en maatschappelijke groeperingen." Als kerngedach
ten van het feminisme als politieke stroming beschouw ik de idee dat 
sekse een essentiële categorie vormt in het maatschappelijk leven, dat er 
sprake is van ongelijke en ongelijkwaardige verhoudingen tussen mannen 
en vrouwen, dat deze verhoudingen kunnen veranderen en dat er een 
politieke strategie denkbaar is om de situatie van vrouwen te verbeteren.s 

Een dergelijke omschrijving is zeer algemeen en dat kan ook niet anders 
wanneer we rekening willen houden met verschillende tradities binnen 
het feminisme en met de historische ptaktijken waarin zij trachten vorm 
te geven aan hun ideeën. Voor alle politieke stromingen geldt immers 
dat kerngedachten noodzakelijkerwijs in algemene en abstracte termen 
geformuleerd moeten worden. De strijd om de precieze invulling van die 
kerngedachten vormt onderdeel van de stroming zelf. Het feminisme 
kall dan wellicht als eigen politieke stroming worden omschreven, daar
mee heeft ze niet het copyright of de claim op problemen die vrouwen 
betreffen. Feminisme kan niet omschreven worden via het object dat 
centraal staat (vrouwen), zoals we het socialisme ook niet alleen k.unnen 
omscln-ijven via zijn betrokkenheid bij de arbeidersklasse.5 

In Nederland is geen systematische studie beschikbaar over de opvat
tingen van politieke stromingen over gezin en sekseverhoudingen, mede 
in het hebt van hun andere uitgangspunten. Dit hoofdstuk heeft niet de 
pretentie een historische analyse te geven op grond van uitputtend bron
nenonderzoek. Aan de hand van bestaande onderzoeksliteratuur en deel
studie!l/ waar nodig aangevuld met beginst!lprogramma 's en publikaties 
van belangrijke grondleggers en woordvoerders van de verschillende 
moderne politieke stromingen, wordt getracht de belangrijkste kerni
deeën en uitgangspunten in kaart te brengen VoO! elke stroming wor
den slechts enkele auteurs behandeld. De keuze daarvoor is allereerst 
ingegeven dOOl de vraag of hij of zij zich - voorzover bekend - heeft 
uitgelaten over gezin en sekseverhoudingen. Daarnaast speelt de mate 

72 

van representativiteit voor een politieke stroming en een daarvoor karak
teristieke argumentatiestructuur een rol. 8 Bij het feminisme zullen meer 
auteurs worden opgevoerd. Dat is deels omdat het feminisme minder 
duidelijk aan enkele woordvoerders kan worden opgehangen (daar komt 
het dubbele karakter van politieke stroming en sociale beweging naar 
voren), en deels omdat de verschillende feministische gezichtspunten 
minder bekend zijn. 

3.2 INDIVIDUALISME ALS CONCEPT BINNEN POLITIEKE 
STROMINGEN: DE INVLOED VAN DE VERLICHTING 
EN DE ROMANTIEK 

In het vorige hoofdstuk zijn twee belangrijke inspiratiebronnen voor in
dividualistische denkbeelden genoemd: de Verlichting en de Romantiek. 
Aansluitend bij beschikbare literatuur zullen we hier de invloed van 
beide in brede zin behandelen ten aanzien van individualistische denk
beelden van politieke stromingen. 

In een beschouwing over de invloed van de ideeën van de Verlichting 
en de Franse revolutie op Nederlandse politieke stromingen betoogt de 
socioloog Van Doom dat zowel in de vorige als in de huidige eeuw' ... 
de Nederlandse politieke traditie weinig openstaat voor de ideeën van 
Verlichting en Franse Revolutie. >9 

Nu is het ingewikkeld de precieze invloed van idealen uit de Verlich
ting en de Franse revolutie te achterhalen. Het gaat daarbij immers gro
tendeels om receptiegeschiedenis, zoals V'in Doom aangeeft. Afhankelijk 
van de historische context en het maatschappelijk milieu zullen ideeën 
bewust worden ingezet: soms om er inspiratie uit te putten, soms om de 
afschrikwekkende werking er van aan te geven. 

'Zo zullen liberalen zich primair beroepen op het vrijheidsbeginsel 
van de Franse Revolutie en onder aanroeping daarvan verzet aanteke
nen tegen sterke overheidsbemoeienis; zij verwerpen daannee de ene 
en ondeelbare staat die mede vrucht van de Revolutie was. 

Socialisten daarentegen zullen ter verwezenlijking van de idealen 
van de Revolutie vèrgaande staatsÏnterventie onmisbaar achten, al 
kunnen zij niettemin moeite hebben met het consequente verbod van 
iedere vorm van vrijwillige associatie dat uit de revolutionaire begin
selen werd afgeleid.'lo 

Individualisme lijkt binnen Nederlandse politieke stromingen vaak te 
functioneren als pejoratief voor het diffuse geheel van idealen en opvat
tingen uit de Verlichting en de Franse revolutie. In die zin kent Neder
land een anti-individualistische traditie. De eerste Nederlandse politieke 
massapartij, opgericht in 1879, neemt haar weerstand tegen de Verlich-
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tingsidealen al onmiddellijk in haar naam op: ze noemt zich de Anti
Revolutionaire Partij. Voor haar leider, Abraham Kuyper, verwijst indivi
dualisme naar alle verderfelijke ontwikkelingen in de richting van zelf
standigheid, egoïsme en atomisering die het gevolg van de Franse Revo
lutie zouden zijn. Het is in alles tegengesteld aan de organische maat
schappijvisie van de anti-revolutionairen, waarin de samenleving bestaat 
uit natuurlijk gegroeide leefgemeenschappen. De maatschappij is volgens 
hen niet anders dan' een menselijk lichaam, een levend geheel, waarin 
alles op natuurlijke wijze een vaste plaats heeft en organisch functio
neert. Ze wordt, evenals hef menselijk lichaam, gevormd door celgroe
pen volgens een natuurlijke drang. Hier klinkt de echo van Burke's kri
tiek op de Franse revolutie door, die meende dat de mens pas b~taat in 
een natuurlijk model van gemeenschap waarin sprake is van geïnte
greerde verbanden en bezonnen tradities.1l In 1891 schrijft Kuyper in 
'Het sociale vraagstuk en de christelijke religie' dat de Franse revolutie 
het egoïsme tegenover de goddelijke ontferming stelde. De revolutie 
verstoorde het órganisch weefsel van de maatschappij, verbrak sociale 
verbanden '... en hield ten slotte, in haar atomistisch knutselwerk niets 
over dan een eenzelvig, zelfzuchtig en voor zijn zelfstandigheid opko
mend individu. '12 

Deze individualistische opvatting is volgens Kuyper oorzaak van een 
diepgaande sociale nood en van de 'sociale quaestie'. Een oplossing daar
voor zoekt hij in de idee van soevereiniteit in eigen kring: staat en maat
schappij hebben ieder haar eigen sfeer, haar eigen soevereiniteit. Dit idee 
laat weinig ruimte voor overheidsingrijpen. De overheid is voor anti
revolutionairen een onafscheidelijk uitvloeisel van de zondige natuur van 
de mens. Ze erkennen dat Uitoefening van het 8taatsgezag in veel opzich
ten onvermijdelijk is, maar dan alleen als een noodzakelijk kwaad. 

Voor zijn onderbouwing van de idee van soevereiniteit in eigen kring 
kon Kuyper zich overigens beroepen op De Tocqueville Het grote be
lang dat de laatste toekende aan vrijwillige associatie!> op allerlei terrein 
om de greep van de overheid op het maatschappelijk leven te beperken 
en zo de vrijheid te vergroten, werd door Kuyper handig aangegrepen 
om de macht van de overheid in te dammen ten gunste van intermediaire 
structuren en zelfstandige levenskringen. II 

Ook de katholieken verzetten zich sterk tegen het individualisme van 
de Verlichting. Dit individualisme, dat door hen veelal met het libera
lisme wordt geassocieerd, is even verderfelijk als het collecthisme dat 
met het socialisme wordt geassocieerd. In de encycliek QumlrllgeJimo 
Anno (over het herstel van de maatschappelijke orde en haar vervolma
king volgens de wet des evangelie!» uit 1931 worden beide positie!> aan 
de hand van het eigendomsrecht uitecm gezet: 

'Terwijl men ( ... ) door de ontkenning of verzwakking van het !>Ociaa1 
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en publiek karakter van het eigendomsrecht vervalt tot het z;h. indivi
dualisme of daar dicht bij komt, zo loopt ook de algehele of gedeelte
lijke ontkenning van het particuliere en individueel karakter ervan 
onvermijdelijk uit op het collectivisme of minstens op een toenade
ring tot zijn beginselen. Houdt men dit niet goed voor ogen, dan 
loopt men met volle zeilen op de klip van het morele, juridische en 
sociale modernisme.'14 

Confessionelen zijn geneigd zichzelf te positioneren tussen deze twee 
uitersten. Als reactie op beide wordt een or::~sche maatschappij-opvat
~g geformuleerd waarin maatschappelijke tegenstellingen worden ver
zoend door sociale harmonie en natuurlijke solidariteit. Het respecteren 
van verschill~nde, als natuurlijk voorgestelde levenssferen vormt een be
langrijke kern van de organische maatschappij-opvatting. Katholieken 
verschillen echter van anti-revolutionairen in hun opvatting over de rela
tie staat-maatschappij . Het katholieke subsidiariteitsbeginsel laat meer 
ruimte voor overheidsingrijpen dan het protestantse soevereiniteit in ei
gen kring. Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat er een natuurlijk vast
gestelde ordening in het maatschappelijk leven bestaat waarin datgene 
wat door lichamen van lagere orde kan worden verricht, niet aan licha
men van hogere orde mag worden opgedragen. IS Dat betekent andersom 
dat de gemeenschap er zorg voor dient te dragen dat lichamen van lagere 
orde hun taak naar behoren kunnen vervullen. Hieruit volgt niet alleen 
het katholieke ideaal van corporatisme, maar ook een selectief staatsin
gl'ijpen. In Quadragesima Anno wordt een argumentatie gegeven voor een 
dergelijk ingrijpen vanwege noodzakelijke hervorming van instellingen 
en verbetering van zeden. Niet omdat van de staat alle heil verwacht mag 
worden, 

' ... maar omdat het nu eenmaal zo bloeiende en in allerhande groepe
ringen zo harmonisch ontwikkelde sociale leven, tengevolge van het 
verderfelijke "individualisme" ( ... ) vernield, ja bijna uitgeroeid is, z0-

dat nagenoeg uitsluitend individuen en de Staat zijn overgebleven, tot 
niet gering nadeel van de Staat zelf. '16 

Het verdwijnen van intermediaire verbanden tussen staat en individu 
wordt hier afgeleid uit de invloed van een onnatuurlijk, bijna kunstmatig 
individualisme. Toch moeten ook de natuurlijke, harmonische sociale 
ver~anden volgens de katholieke visie door de staat gereguleerd worden, 
namelijk wanneer ze hun 'natuurlijk' karakter dreigen te verliezen. Be
langrijker dan de angst voor het ontbreken van intermediaire organisa
ties tussen individu en staat, i~ de vrees voor het ontbreken van een 
levensbeschouwelijk gefundeerde samenhang in rut 'maatschappelijk 
middenveld'Y 
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Het liberalisme, zoals dat in Nederland vorm heeft gekregen; staat 
positiever tegenover de individualistische idealen van de Verlichting. 
Hoewel het liberalisme rond de eeuwwisseling al verschillende afsplitsin
gen kent, beroepen allen zich op de idealen van de Franse revolutie. 
Toch bestaan er nogal wat verschillende liberale opvattingen over de 
relatie tussen individu en groep. Tegenover het organisch liberale den
ken, waardoor de vroege liberale voorman Thorbecke sterk is beïnvloed, 
staat het meer 'rationalistische' denken van Sam van Houten, hoewel ook 
de laatste aandacht heeft voor organische elementen. Zo kritiseert Van 
Houten de maatschappijvisïe die aan bepaalde economische theorieën 
ten grondslag ligt en waarin overheidsingrijpen wordt afgewezen. Vol
gens Van Houten kan de samenleving niet, zoals de economische theorie 
veelal veronderstelt, worden beschouwd als een verzameling losse indivi
duen, maar moet ze worden gezien als een samenhangend geheel, als een 
biologisch organisme. In dat verband kritiseert hij de theorie van Adam 
Smith, aangezien de idee dat wanneer mensen hun eigen belang zouden 
nastreven, het algemeen belang daarmee vanzelfsprekend bevorderd zou 
worden, in zijn ogen onzinnig is.18 

Thorbecke en Van Houten keren zich allebei tegen het kerkelijk gezag, 
hoewel geen van beiden het christendom als zodanig afwijzen. De be
zwaren van liberalen richten zich met name op het ontbreken van een 
scheiding tussen godsdienst, politiek en wetenschap en op het opkomend 
confessionalisme. Van Houten, allerminst een tegenstander van christe
lijke idealen, uit wel ernstige bezwaren tegen de klerikale macht: 

'Wij stellen als ideaal, dat het geloof steune op overtuiging en waar
heid; de eigendom op arbeid; de familie op liefde. Tegenover ons 
moeten staan en staan in werkelijkheid, onder de valsche vlag van de 
zedelijke orde, de voorstanders van eene voor de rechtbank van we
tenschap en kritiek niet bestaanbare kerkleer ( ... ). Handhavers van 
7.edelijke wanorde of van orde zonder zedelijke grondslagen, zou hun 
ware naam zijn. '1. 

De invloed van de Verlichting is bij liberalen met name terug te vinden 
in de nadruk die ze op vrijheid leggen. De wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan vrijheid kan echter verschillen. Het traditionele vrijheids
concept gaat uit van vrijheid van het individu ten opzichte van de staat. 
Het individu wordt daarin als vrij beschouwd wanneer ze op eigen kracht 
en los van de staat zelfstandigheid kan verwerven. Wie die zelfstandig
heid niet kan verwerven, wordt buiten de politieke gemeenschap ge
plaatst. Dit idee van vrijheid, dat we kunnen aanduiden als negatieve 
vrijheid, wordt door latere liberalen, waaronder Van Houten, ter discus
sie gesteld. Het vrijheid8concept dat zij hanteren gaat uit van positieve 
vrijheid, dat wil zeggen de vrijheid om binnen een veronderstelde maat-
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schappelijke context zelfstandigheid te verwerven en tot zelfontplooiing 
te komen.2o De veronderstelling dat iedereen in principe in staat is zelf
standig te worden en dat individualiteit in een maatschappelijke context 
geplaatst moet worden, maakt ingrijpen van de staat in het maatschappe
lijk leven niet alleen verdedigbaar maar ook noodzakelijk. Volgens deze 
sociaal-liberale visie gaat de individuele vrijheid niet alleen vooraf aan de 
staat, maar deze wordt evenzeer mogelijk gemaakt door dt: interventie 
van de overheid.21 Het is om die reden dat Van Houten onder andere 
zijn beroemde 'kinderwetje' uit 1874, de eerste sociale wet in. Nederland, 
kon verdedigen. En het is het uitgangspunt dat elke burger de potentie 
in zich heeft zich tot een vrij, autonoom en zelfstandig handelende bur
ger te ontwikkelen, waardoor een interviewer van Van Houten in 1898 
spreekt over '... een individualisme, zó6 ongebreideld, dat het mij haast 
onrustbarend leek'.22 
Socialisten staan over het algemeen dubbelzinnig tegenover de idealen 
van de Verlichting. Enerzijds plaatsen zij zichzelf nog al eens in de tradi
tie van de Verlichting waar het om gelijkheid en broederschap gaat, 
anderzijds kunnen ze moeite hebben met het vrijheidsbegrip, voorzover 
dat vooral negatieve vrijheid behelst en staatsingrijpen afwijst. Zo is ook 
de houding tegenover het Verlichtingsindividualisme dubbelzinnig: 
voorzover dit geassocieerd wordt met individuele rechten en. zelfstandig
heid zullen de meeste socialisten er niet veel moeite mee hebben, maar 
wanneer het wordt gekoppeld aan individueel bezit en aan een vrije 
markteconomie ligt dat geheel anders. Individualisme komt dan tegen
over gezamenlijk bezit van de produkriemiddelen te staan. De gemeen
schap, in de vorm van de staat, moet in de socialistische visie zorg dragen 
voor de vermaatschappelijking van de produ1..."ti.emiddelen. De Franse re
volutie had immers volgens hen weliswaar een einde gemaakt aan de 
onderdrukking door feodaliteit, maar daarvoor in de plaats was het kapi
talisme gekomen, dat evenzo weer nieuwe onvrijheid had voortgebracht. 
Troelstra neemt in 1920 expliciet afstand van het individualistisch staats
beeld van de Verlichting: 

'Naast het beginsel van het individualistisch algemeen kiesrecht, door 
de Fransche Revolutie gebracht (sic, JB), zal ( ... ) de socialistische revo
lutie het beginsel van het funktioneel kiesrecht stellen. De ekonomi
sche beteekenîs van de arbeidersklasse zal op die wijze haar staats
rechtelijke erkenning vinden. '23 

Socialisten delen met liberalen het vooruitgangsgeloof en enig vertrou
wen in verandering en sturing - 'de maakbaarheid' - van de samenleving. 
Maar 80cialisten zien, meer dan liberalen, de nationale overheid als de 
meest aangewezen instantie om die sturing in de hand te nemen, hoewel 
niet onbegrensd. In de jaren dertig, wanneer van verschillende kanten 
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wordt gewezen op de toenemende taken van de staat, laat het socialisme 
zich niet onbetuigd. Van der Goes van Naters volgt de door Troelstra 
bepleite corporatistische ordening, wanneer hij deze in 1930 als alterna
tief formuleert voor de 'overbelaste staat', die als gevolg van versnelde 
maatschappelijke ontwikkeling is ontstaan: 

'Een voortgaande vermaatschappelijking, een overgang der voor
naamste productiéhliddelen aan de Gemeenschap, zich manifestee
rend in den Staat, is dus op handen. De taak van den Staat en zijn 
organen op economisch en sociaal terrein wordt dagelijks meer-om
vattend. Deze ontwikkeling is niet opeens gekomen, maar neemt 
thans in snelheid voortdurend toe. Tegen deze snelheid zijn de Staat en 
zijn organen in hun huidige samenstelling niet opgewIJSSen. '24 

Het gaat bij socialisten om een praktische onmogelijkheid de toene
mende taken van de overheid naar behoren uit te oefenen. Daarin ver
schillen ze niet alleen van liberalen, maàr ook van katholieken die een 
toename van overheidstaken op principiële gronden afwijzen. In de op
lossingen die worden gezocht kan echter wel een toenadering tussen 
katholieken en socialisten gezien worden. Decentralisatie en corpora
tieve ordening worden als alternatieven voor een 'overbelaste' staat op
gevoerd. 

De socialistische afkeer van een ver doorgevoerd economisch georiën
teerd individualisme, waarin egoïsme en materialisme dominant zouden 
zijn, krijgt in de jaren dertig een nieuwe wending met de inbreng van 
het cultuursocialisme van Banning. Hij pleit voor een socialisme als cul
tuurbeweging, die gebaseerd is op een socialistische gemeenschapsge
dachte. Onder invloed daarvan vindt er enige toenadering plaats tussen 
socialisten en sociaal voelende christenen en wordt de nadruk - naast 
economische zaken - meer en meer gelegd op zedelijke kwesties. Ban
ning toont zich, zoals uit latere geschriften blijkt, een tegenstander van 
zowel het op de Verlichting als op de Romantiek geïnspireerde indivi
dualisme: 

'De fundamentele misvatting van alle individualisme is de opvatting; 
dat de maatschappij is opgebouwd uit individuen, en dUs naar het 
recht der individuen behoort te worden ingericht. '25 

Individu en gemeenschap zijn volgens Banning onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Het zou een empirische en normatieve vergissing zijn die 
van elkaar los te maken, zoals het individualisme zou doen. Al het 
werkelijke leven is ontmoeting, zonder de ander is het individu niets, is 
zijn uitgangspunt.26 Het 'personalisme' moet een alternatief vormen voor 
de spanning tussen individualisme versus collectivisme: de 'personenge-
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meenschap' moet zowel de staat als de economie ondergeschikt aan zich 
maken. Banning~ personalistisch-socialisme heeft een duidelijke zede
lijke lading en betekent onder andere het ontwikkelen van een verant
woorde levensstijl, waarvan het gezin als speerpunt wordt gezien. 

In vergelijking met Banning is de benadering van De Kadt van indivi
dualisme minder ethisch beladen en veel zakelijker. De Kadt kritiseert 
weiliswaar het individualisme dat het kapitalisme voortbrengt, maar acht 
individualisme in de betekenis van persoonlijkheid en non-conformisme 
van het grootste belang. Het socialisme is volgens De Kadt nodig ter
wille van dit individualisme: 

'Hiermee zijn de grenzen van de socialisatie der maatschappij aange
geven, terwijl tevens de erkenning is uitgesproken dat zonder een 
grote mate van socialisme en collectivisme, geen groei van het indivi
dualisme mogelijk is. '27 

De Kadt plaatst zijn individualisme overigens binnen strikte maatschap
pelijke sferen. Het zal zich volgens De Kadt in het algemeen beperken 
tot de individuele levenssfeer met zelfgekozen persoonlijke relaties en tot 
de 'toppen der cultum' (de houding tegenover nieuwe problemen en 
terugkerende cultuurcategorieën). Wat de individuele levenssfeer betreft 
wijst hij op de mogelijke (uiteindelijk zelfs totalitaire) gevaren van het 
binnendringen van collec.tiviteiten. In de lijn van De Tocqueville ziet hij 
vrijwillige organisatie en associatie als bemiddelaar tussen de individuele 
levenssfeer en de publieke sferen.2B 

De visies van Banning en De Kadt zijn illustratief voor twee terugke
rende benaderingen in het socialisme van individualisme en de relatie 
tussen kapitalisme en collectivisme: een ethische tegenover een zakelij
ke.7.9 Maar daarin ligt ook een overeenkomst. Beide vinden dat cultuur 
en socialisme onverbrekelijk samen gaan en dat enige mate van rocialisa
tie en vermaatschappelijking nodig is omwille van iets anders - een per
sonengemeenschap bij Bimning, individualisme bij De Kadt. 

Het feminisme staat op z'n minst dubbelzinnig tegenover Verlichtings
idealen. Het feminisme kan worden beschouwd als een voortzetting yan 
individualistische waarden van de Verlichting en als een kritiek op die 
waarden. Enerzijds maakten die waarden het theoretisch mogelijk zelf
standige rechten voor vrouwen op te eisen, maar anderzijds werden 
vrouwen op grond van verschillende argmnenten uitgesloten van die 
rechten. Volgens sommigen zou dit individualisme bovendien 
voorbijgaan aan de betekenis van sociale relaties en verantwoordelijkheid 
voor anderen.Je 

De historica Offen signaleert in dit verband voor het Amerikaans en 
Westeuropees feminisme twee essentieel verschillende manieren van 
denken die ze respectievelijk als individualistisch en relationeel femi-
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nisme aanduidt. Het 'individualistisch feminisme' doet een beroep op de 
idel!ën van de Verlichting en de Franse revolutie om het individu, on
geacht sekse, als de essentiële eenheid van de maatschappij te zien. De 
Illldruk wordt gelegd op abstracte concepten van mensenrechten en au
totiomiè. Nadrukkelijk wordt gesteld dat vrouwen als zelfstandige indivi
duen aanspraak moeten' kunnen maken op autonomie. Dit individualis
tisch feminisme heeft vooral in Europa en de Verenigde Staten aan in
vloed gewonnen sindS' de publikatie van The Subjection ofWomen vanJohn 
Stuart Mill in 1869. Daar tegenover staat het 'relationeel feminisme' dat 
de bindingen met anderen voorop stelt en een niet-hiërarchische, kame
raadschappelijke man-vrouw-relatie als essentiële eenheid van maat
schappelijk leven ziet. Hierin worden rechten voor vrouwen als vrouwen 
benadrukt. Het houdt vast aan de speciale bijdragen van vrouwen aan de 
maatschappij en stelt op basis van deze speciale bijdragen eisen aan de 
gemeenschap.3l ' 

Beide posities geven een diepgaand verschil van mening weer over fun
damentele vragen Over sÓciale organisatie en de relatie tussen individuen 
en leefverbanden ten opzichte van de maatschappij en de staat. Het indi
vidualistisch feminisme gaat ervan uit dat het individu als basiseenheid 
van de maatschappij moet worden gezien en streeft zo veel mogelijk naar 
sekseneutrale formuleringen.~2 Het relationeel feminisme gaat er daaren
tegen van uit dat het individu pas bestaat binnen sociale verbanden en 
niet los gezien kali worden van zijn of haar sekse en sociale positie. In 
het eerste geval gaat het om het creëren van een zo groot mogelijke 
vrijheid voor individuen (mannen èn vrouwen); in het tweede geval gaat 
het primair om het ontwikkelen van een veronderstelde vrouwelijke 
identiteit en om de erkenning van de waarde die vrouwelijke eigenschap
pen hebben voor qe maatschappij in het algemeen. 

Het onderscheid van Offen dient overigens met enige voorzichtigheid 
gehanteerd te worden. De twee den1diguren ûjn in de praktijk lang niet 
altijd goed te onderscheiden; het zijn geen tradities die als zodanig en in 
hun geheel door bepaalde personen worden aangehangen, Bepaalde per
sonen of groepen kunnen elementen van beide figuren vertegenwoordi
gen of kunnen in de loop van de tijd verschuiven in de nadtuk die ze 
ergens op leggen. 3~ Bovendien is het onderscheid tussen individualistisch 
en relationeel feminisme slechts een van de mogelijke manieren om ver
schillende denkfiguren en daaruit voortkomende spanningen te beschrij
ven, zij het één die in dit verband relevant is. H 

In het Nederlands feminisme van de vorige eeuwen begin deze eeuw 
zijn zowel argumenten te vinden die verwijzen naar het individualisme 
van de Franse revolutie, als argumenten die dit uitgangspunt kritiseren. 
Ondet· de eerste vallen met name de publikaties van feministen die zich 
laten inspireren door het liberalisme Kritiek is er ook, onder andere 
omdat het individualisme van de Franse revolutie onvolledig en onvol-
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tooid zou zijn gebleven, aangezien het aan een deel van de bevolking 
rechten had onthouden en het vrouwen niet als mensen en burgers zag. 
Aletta Jacobs formuleert het in 1899 aldus: 

'Even als aan iedere groote en grootsche beweging van volkeren of 
van individuen de zucht tot vrijheid en onafhankelijkheid ten grond
slag ligt, zoo beoogt ook onze beweging niets anders dan vrijheid en 
onafhankelijkheid voor de vrOUW.'3S 

De argumentatie dat vrouwen als mensen en burgers moeten worden 
beschouwd en in die zin gelijke rechten als mannen moeten hebben 
wordt vaker gebruikt: 

'Het gaat niet aan, dat men aan het vrouwelijk geslacht in het alge
meen eene bepaalde taak aanwijze, met verwaarlozing van het indivi
dualisme. Dit is willekeur.'36 

Anderen gaan verder in hun kritiek, door niet de onvolledigheid van het 
Verlichtingsindividualisme te kritiseren, maar het individualisme als zo
danig te verwerpen. Daarvoor in de plaats wordt een relationele benade
ring geplaatst. 'De Nederlandsche Vrouwenbond tot verhooging van het 
zedelijk bewustzijn' bijvoorbeeld ging eind vorige eeuw zeker niet mee 
in het individualistische rechtendenken: 

'Wij vrouwen verlangen niet dezelfde rechten als de mannen, maar 
om onze plichten te kunnen volbrengen, verlangen wij dat onze eigen 
rechten, onze rechten als vrouwen, geëerbiedigd eJ'J gehandhaafd 
worden. 137 

Samenvattend: de reactie op het Verlichtingsindividualisme binnen Ne
derlandse politieke stromingen is er zelden een van groot en ondubbel
zinnig enthousiasme. De katholieken en anti-revolutionairen nemen ex
pliciet en onomwonden afstand van de idee van individuele rechten, au
tonomie en een maatschappelijk leven dat bepaald wordt door de rede; 
liberalen, socialisten en feministen zijn om verschillende redenen ambi
valent over de Verlichtingsidealen en verschillen bovendien onderling 
van mening. 

Op de Romantiek geïnspireerde denkbeelden over individualisme zijn 
minder expliciet onderdeel geweest van debatten binnen en tussen poli
tieke stromingen. Het romantisch individualisme kan zich gemakkelijk 
naar binnen keren en de gerichtheid op zelfexpressie en zelfverwezenlij
king kan zich moeilijk verhouden tot politieke organisatie en stelling
name. Hoewel het romantisch individualisme het meest duidelijk is terug 
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te vinden bij kunstenaars en romanschrijvers (waaronder Ter Braak, Van 
Bruggen, Marsman en Kloos) heeft het ook sporen nagelaten in het 
politieke denken. Wellicht het meest direct bij enkele romantische anar
chisten, maar ook wel bij de hier besproken stromingen, voorzover er 
aandacht bestaat voor de uniciteit van het individu dat tot nadere ont
plooiing gebracht zou moeten worden. Vrijheid wordt daarin vooral op
gevat als zelfontplooiing en de mogelijkheid om de eigen 'individualiteit' 
te ontwikkelen. 

Dat hoeft overigens niet noodzakelijkerwijs een afkeer van gemeen
schapsbanden in te houden. Dit individualisme kan sterk solistisch zijn, 
maar het kan ook vonn krijgen in sociale relaties met andere mensen en 
met de sociale omgeving. Dit laatste is bijvoorbeeld terug te vinden bij 
feministen die een relationele benadering aanhangen en bij socialisten 
zoals Banning. Wat betreft het relationeel-feminisme wordt daarbij vaak 
een beroep op de authenticiteit van het vrouwelijke en speciaal het moe
derlijke gedaan. Feminisme zou niet in de eerste plaats het opeisen van 
gelijke rechten zijn, maar het zo volledig mogelijk ontwikkelen van de 
vrouwelijke, authentieke identiteit Ida Heyennans fonnuleert een der
gelijke gedachte aan het begin van de twintigste eeuw. Voor haar bete
kent vrijheid niet de vrijheid van het bezit van individuele rechten, maar 

-
'.0 . een emancipatie van de vrouw als vrouw;·zoodat zij als gezellin van 
den man en als moeder zal kunnen en mogen luisteren naar haar 
eigen innerlijk wezen, dat in volle vrijheid zich zal kunnen ontwikke
len'.'s 

In meer gezwollen taal, die kenmerkend is voor sommige romantici, 
keert hetzelfde thema terug bij woordvoersters van de Bond voor Vrou
wenkiesrecht, hier in woorden van Muller-Lulofs, geciteerd door Wij
naendts Francken-Dyserinck, een van de oprichtsters van de Bond: 

'Ik wil mensch zijn. Ik wil leven. Niet alleen in m'n eigen klein be
staan, maar ik wil voelen de harteklop van het groote leven der 
menschheid in al z'n schakeringen, in al z'n schachten, om te leeIen 
kennen, te leeren begrijpen, te leeren vergeven, dat is te leeren lief
hebben den mensch in zijn verhevenste grootheid, zoowel als in zijn 
diepste gezonkenheid.'39 

Aandacht voor de erkenning van een veronderstelde vrouwelijke authen
ticiteit is ook bij confessionelen te vinden. Kuyper bijvoorbeeld, heeft 
weliswaar Leer ernstige bezwaren tegen een op de Franse revolutie en 
het individualisme van John Stuart Mill geïnspireerd 'politiek feminis
me', hij ziet wel degelijk mogelijkheden in een 'niet-politiek feminisme' 
dat gericht zou zijn op de ontwikkeling van de oorspronkelijke vrouwe-
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lijke identiteit, op vooruitgang van kracht van persoonlijkheid en op een 
zelfstandiger beleving van existentie. Dat feminisme dient volgens Kuy
per onvoorwaardelijk te worden toegejuicht. '10 

Maar de Romantiek heeft op nog een andere wijze haar invloed laten 
gelden en dat is in het belang dat aan een organische maatschappij
ordening wordt toegekend. In die zin is het expliciet bij katholieken en 
anti-revolutionairen terug te vinden, maar ook bij sommige liberalen en 
socialisten. In het organisch denken ligt de nadruk niet op abstracte 
rechten en universele waarden, maar op concrete maatschappelijke iden
titeiten die worden geplaatst binnen verschillende, meestal scherp van 
elkaar afgegrensde, levenssferen. Het stelt een natuurlijke maatschappe
lijke ordening boven een rationele blauwdruk. Hoe die opvatting gestalte 
heeft gekregen in het anti-revolutionaire en katholieke denken hebben 
we hierboven al gezien. Maar het heeft ook buiten dè confessionele par
tijen invloed gehad. Het socialistische en sociaal-democratische pleidooi 
voor corporatisme kan in dat licht worden gezien. Van Thorbecke is 
bekend dat hij organisch dacht en beïnvloed was door de Duitse Roman
tiek. Hij verwierp het individualisme van de Franse revolutie waarin het 
individu voorop zou staan en de staat slechts als een noodzakelijk kwaad 
wordt gezien, hoewel hij ook weer niet zo ver ging de gemeenschap te 
verheerlijken, zoals sommige Duitse romantici deden. Hij zag de staat 
eerder als een eenheid met een eigen waarde; de staat is voor Thorbecke 
te vergelijken met een levend organisme.41 

Het is de combinatie van een geringe directe doorwerking van idealen 
uit de Verlichting en de Franse revolutie, van een op het romantische 
gedachtengoed geïnspireerde opvatting over authentieke, oorspronke
lijke identiteiten en van de grote nadruk op een organische maatschap
pijordening, die het kader vonnt waarbinnen opvattingen over de relatie 
tussen individu, gezin en staat van verschillende politieke stromingen 
geplaatst moeten worden. 

3.3 OPVATTINGEN OVER INDIVIDU, GEZIN EN STAAT 

In de organische maatschappijvisie vonnt het gezin een van de natuurlijke 
leefgemeenschappen. Het heeft een plaats naast andere gemeenschappen 
zoals het bedrijf, de buurt en de kerkelijke en politieke gemeente. Samen 
vonnen zij een harmonische samenhang, zoals de cellen van een biologisch 
lichaam. Het gezin ~ in de organische maatschappijvisie echter ook een 
bijzondere leefgemeenschap: het is de kleinste cel die bestaat en heeft zo 
mogelijk een nog 'natuurlijker' karakter dan andere gemeenschappen. In
dividualisme wordt in die visie al snel beschouwd als aanval op het gezin. 
Kuyper althans, laat daarover in 1891 geen misverstand bestaan. Het 'huis
gezin' kent als cel haar eigen soevereiniteit waaruit het organisch weefsel 
van de maatschappij zich moet ontwikkelen: 
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'Niet wij hebben de maatschappij te organiseren, maar slechts de 
kiem van organisatie te ontwikkelen, die God zelf in onze menselijke 
natuur inschiep ( ... ) En daarom weg met het valse individualisme, en 
een anathema over elk pogen om het Huisgezin te ontbinden. '42 

Wie willen dan eigenlijk het huisgezin ontbinden? Kuyper wekt immers 
de indruk. dat dat gevaar dreigt. Die dreiging komt toch niet van de 
katholieken die aan het gezin een eigen gezag toekennen, zoals in 1891 
in &rum Novarum wordt geformuleerd: 'Gelijk de staat, zo is ook ( ... ) 
het huisgezin in de volle zin des woords een maatschappij, die door een 
eigen gezag, nl. dat van den vader, bestuurd wordt.'43 

Schaepman had het eerder, in zijn 'Proeve van een program' voor een 
katholieke partij, nog scherper verwoord: 'De rechten van den echtge
noot en vader, de rechten van het huisgezin ( .. ) zijn elementaire rechten, 
hoog boven den Staat verheven en van hem onafhankelijk.'44 

Zelfs de progressieve liberaal Van Houten, die op veel punten zeer 
kritisch oordeelt over het huwelijk(srecht), verzet zich geenszins tegen 
het gezin als 'natuurlijke ordening': 

'De eenige, met 's menschen natuur en het maatschappelijk belang 
strokende levenswijze is toch, dat ieder lid zij van een gezin; de drie
ëenheid van man, vrouw en kind, op onderliD.ge liefde gebouwd, is de 
grondvorm der samenleving, de cel waaruit het geheele weefsel is sa
mengesteld. '4S 

De organische maatschappijvisie, waarin het gezin de basis van het 
'maatschappelijk weefsel' is, ontgaat dus ook Van Houten niet.46 Wie zijn 
dan de tegenstanders waar Kuyper tegen fulmineert? De socialisten wel
licht die de historische veranderlijkheid van het gezin en de ellende in 
arbeidsgezinnen benadrukken? Maar ook voor hen betekent dat niet, 
zoals Troelstra aangeeft, dat het gezin daarmee ontbonden zou worden 
in afronderlijke individuen: 

'De uiterlijke grenzen van het gezin - thans omgeven met muren, die 
vaak zooveel kleinheid en ellende, oruecht en wreedheid moeten ver
bergen - worden meer en meer uitgewischt, hetwelk niet beteekent, 
dat daarmede het verbond voor het leven van éene man met ééne 
vrouw wegvalt.'47 

Zijn het dan feministen die het gezin willen ontbinden? Sommige femi
nisten stellen immers het natuurlijke karakter van het gezin al& 'cel' ter 
discussie, aangezien het een onderwetping van vrouwen zou inhouden. 
Zo valt rond de eeuwwisseling in Evolutie te lezen: 
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'Men houdt vast aan het celletje, waarin de. vrouw is een "Manusje 
van alles", en toch een non-valeur, waarin specialisering van arbeid, 
gelijk dit in alle vakken geschiedt, onmogelijk is, het celletje, dat een 
rem is voor den vooruitgang, een graf voor de ontwikkeling van de 
individualiteit der vrouwen en daardoor de eene helft (ongeveer al
thans) der menschheid slechts doet kruipen, waar de andere holt, ten 
gevolge waarvan de afstand tussen die beiden hoe langer hoe grooter 
wordt. '48 

Dit geluid is echter het enige noch het dominante dat binnen het femi
nisme valt te beluisteren. Voorzover feministen al kritiek uiten op het 
'celletjesdenken' , beargumenteren ze dat bovendien vaak door aan te 
geven dat andere gezinsverhoudingen het gezin alleen maar zouden ver
rijken en verheffen, en zeker niet kapot zouden maken. 

Anders dan Kuyper doet voorkomen zijn er eind negentiende eeuw 
maar weinig pertinente tegenstanders van het gezin te vinden die uit zijn 
op ontwrichting ervan. Maar hoewel bijna niemand het gezin als elemen
taire maatschappelijke eenheid ter discussie wil stellen, is er wel sprake 
van verschillen in argumentaties over de betekenis van het gezin. De 
anti-revolutionairen leiden hun opvattingen vooral af uit de idee van 
soevereiniteit in eigen kring, het katholieke gezinsideaal is gebaseerd op 
het subsidiariteitsbeginsel en een sterk traditioneel-patriarchale benade
ring, terwijl liberalen, socialisten en feministen het gezin op verschil
lende wijzen willen aanpassen aan nieuwe maatschappelijke verhoudin
gen. 

De verschillen in argumentaties hebben belangrijke consequenties voor 
de wijze waarop de relatie tussen individu, gezin en staat wordt gedacht. 
In het anti-revolutionaire perspectief van soevereiniteit in eigen kring is 
geen plaats om over afzonderlijke individuen en individuele rechten na 
te denken en dient de staat zich verre te houden van enig ingrijpen in 
het gezin dat haar 'natuurlijk weefsel' zou kunnen doen verstoren. Dat 
impliçeert volgens Kuyper onder andere dat het vrouwenkiesrecht afge
wezen moet worden. Tegenover een 'atomistisch en individualistisch 
kiesrecht' dient volgens hem een 'organisch gezinshoofden- of huis
manskiesrecht' te worden geplaatst. Vrouwen zouden daarin door hun 
man worden vertegenwoordigd. Slechts in gevallen waarin de vrouw als 
gezinshoofd optreedt, bijvoorbeeld als ze weduwe is, kan worden over
wogen haar het kiesrecht toe te kennen. Het toekennen van algemeen 
kiesrecht aan vrouwen zou in de opinie van Kuyper niet alleen leiden tot 
ontwrichting van het gezin, maar het zou ook het maatschappelijk leven 
en de staat kapot maken aangezien het eigenbelang boven het algemeen 
belang gesteld zou worden: 

'De publieke zaak is een gemeen volksbelang. Wie dat gezag vergrui-
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relt in de atomen van ieders privaat belang, ondermijnt elk Staatswe
zen, zet 't gezag in nut om, en verlaagt de door God ingestelde natio
nale orde tot een instrument, dat eigen voordeel moet dienen.'49 

Bij de katholieken bestaan over het algemeen minder principiële bezwa
ren tegen het vrouwenkiesrecht, hoewel de Rooms Katholieke Staats
partij eigenlijk een gezinshoofdenkiesrecht voorstaat.so Katholieken zijn 
verdeeld over de vraag of aan vrouwen het actief en passief kiesrecht 
toegekend moet worden: ook hier wordt door sommigen een gevaar 
gesignaleerd van individueel kiesrecht voor het voortbestaan van gezin 
en staat. SI 

Het kiesrecht vormt voor confessionelen weliswaar een belangrijk, 
maar zeker niet het enige punt, waaruit hun afkeer van het denken in 
termen van afzonderlijke individuen blijkt: ook in kwesties rond huwe
lijksrecht, geboortenregeling en arbeidsrecht komt hun visie over het 
gezin als elementaire eenheid naar voren. Waar, zoals bij het katholi
cisme, het gezin als ondeelb-are eenheid en het huwelijk als sacrament 
wordt beschouwd, is echtscheiding een van de grootste zonden. Die me
ning wordt dan ook in verschillende encyclieken uitgedragen: 

'Wijl het zedenbederf de machtigste oorzaak is van del!: ondergang 
der gezinnen en de vernietiging van de welvaart in den staat, ziet men 
gemakkelijk in, dat de echtscheiding de grootste vijandin van gezin 
en staat is.'s2 

Via het bewaken van de zedelijkheid heeft het gezin in het katholieke 
denken een belangrijke functie om de welvaart van de staat te bevorde
ren. Socialisten en liberalen hebben over het algemeen minder moeite 
met het streven naar individuele, voor mannen en vrouwen gelijke, ci
viele en politieke rechten Pleidooien van liberale zijde voor herziening 
van het huwelijksrecht, maar ook voor wetgeving wat betreft vrouwen
en kinderarbeid, maken deel uit van noodzakelijk geachte aanpassingen 
van het gezin aan nieuwe maatschappelijke verhoudingen die door de 
industrialisatie waren ontstaan. Zo betoogt Van Houten dat' ... de bewe
ging der economisr..he toestanden er.. der daarmee verband houdende 
rechtsontwikkeling voortdurend de invloed van de familie op het indi
vidu vermindert'. S3 

De visies van liberalen, socialisten en ook feministen kennen echter de 
nodige spanningen en tegenstrijdigheden. Zo pleit Van Houten ener
zijds voor juridische (civielrechtelijke) gelijkheid tussen de seksen (en hij 
vindt daarom dat het huwelijksrecht ingrijpend moet worden veranderd), 
maar i8 anderzijds geen onvoorwaardelijk voorstander van algemeen 
vrouwenkiesrecht. Van Houten uit bezwaren tegen een 'hoofdelijk stem
recht', aangezien dat in zou gaan tegen de idee dat het gezin de funda-
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mentele en elementaire eenheid in het maatschappelijk leven is. Het 
huwelijk mag volgens Van Houten niet beschouwd worden als aggregaat 
van twee eenheden. S4 Bovendien komen vrouwen volgens Van Houten 
niet in aanmerking voor kiesrecht zolang ze geen volwaardige staatsbur
gers zijn, dat wil zeggen, geen produktieve bijdrage aan het maatschap
pelijk leven leveren en daarom niet economisch zelfstandig zijn. Van 
Houten's benadering vertoont in deze een essentiële, onoplosbare tegen
strijdigheid: enerzijds is sprake van een strikt individualistische definitie 
van de burger en daarop gebaseerde civiele en politieke rechten, maar 
anderzijds geeft hij een economisch criterium voor het verkrijgen van 
rechten. ss Die strijdigheid kan echter ook beschouwd worden als een 
gevolg van de spanning tussen de feitelijke omstandigheden en verlan
gens voor de toekomst. Van Houten is bijvoorbeeld weer geen princi
pieel tegenstander van het verrichten van betaalde arbeid door vrouwen. 
Integendeel, hij pleit expliciet voor economische zelfstandigheid, ook 
van de gehuwde vrouw. Zij behoort een werkkring te zoeken zoals. man
nen dat doen: ' ... d.i. als levenstaak, om een nuttig lid te zijn der maat
schappij; en het huwelijk moet hieraan ( ... ) in hoofdzaak niets verande
ren.'S6 

Wanneer vrouwen inderdaad een bijdrage zouden lj::Veren aan de pro
duktiviteit en economische zelfstandigheid verwerven, zouden zowel 
mannen als vrouwen aanspraak op politieke rechten kun:nen ontlenen 
àan hun 'economisch' burgerschap. Feministische eisen voor kiesrecht, 
arbeid en onderwijs voor vrouwen zijn, zeker later, vaak gesteund door 
liberalen. Van de mannelijke voorstanders van gelijke berechtiging tus
sen de seksen waren de meesten liberaal. Femini8ten en liberalen lijken 
op dat vlak elkaars natuurlijke bondgenoten. 

De strijd voor gelijke rechten wordt, behalve door liberalen, na enige 
aarzeling in een later stadium ook door sodalisten ondersteund. Socialis
ten hebben waar het kwesties al8 kiesrecht, economische zdfstandigheid 
en onderwijs geldt, niet veel principiële bezwaren. Zij pleiten officieel 
voor gelijke berechtiging, waarbij - wat betreft arbeid - evenwel reke
ning gehouden dient te worden met arbeidsbeschermende maatregelen 
voor vrouwen op grond van hun moederschap en de gezondheid en 
welzijn van het gezin. Hun bedenkingen gelden vooral het klasse-aspect, 
voorzover gelijke berechtiging vooral vrouwen uit de burgerij ten goede 
zou kunnen komen. Van socialistische zijde wordt niet zozel:!r de verhou
ding tussen gezin en staat geproblematiseerd, als wel die tussen arme en 
rijke gezinnen. Het gezin wordt in de socialistische benadering evenals 
de staat als historisch, en dus veranderbaar, verschijnsel gezien. De na
druk ligt in de eerste plaats op het klassekarakter: het seksespecifieke 
karakter is daaraan ondergeschikt. Troelstra wijst er in 1898 op dat de 
vrijheid die door feministen wordt opgeëist, een logische en te respecte
ren consequentie is van het individualisme. Voorzover het feministen er 
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om gaat de algemene politieke en economische beginselen van de maat
schappij voor vrouwen doorgevoerd te krijgen, hebben ze volgens Troel
stra het gelijk aan hun kant. De problemen ontstaan wanneer dat indivi
dualisme teveel gaat overheersen en een botsing tussen feminisme en 
socialisme onvermijdelijk is. Dat is volgens Troelstra het geval wanneer 
het feminisme sekse boven klasse stelt en haar individualisme ('dat afkeer 
heeft van elke bescherming der vrouw') aan de arbeidster wil opdringen: 

-'rf" 

'In dat geding zijn de feministen vopr ons niet om recht zoekende 
vrouwen, doch een deel der burgerklasse, wier individualisme nood
lottig voor de mogelijkheid van individueele ontwikkeling der arbei
dersvrouwen is. '57 

Voor de meeste socialisten is niet de wens van economische zelfstandig
heid op zichzelf het grootste probleem: de kwestie is alleen dat dat voor 
'burgervrouwen' iets anders betekent dan voor arbeidersvrouwen. Zo 
kunnen socialisten instemmen met gedachten over een 'rechtvaardig ge
zinsloon' voor kostwinners, aangezien het vrouwen zou ontlasten en het 
gezinsleven zou verrijken. Evenzo lijkt niet de eis voor vrouwenkiesrecht 
op zichzelf een kwestie: de vraag is alleen of die eis gelijkelijk voor alle 
burgers (mannen en vrouwen van alle klassen) zal geldent In de praktijk 
echter wordt vrouwenkiesrecht voor vrouwën pas mogelijk geacht wan
neer het voor- alle mannen is gerealiseerd, ~door het bestaansrecht 
van het feminisme als zodanig toch ter discussie wordt gesteld. SB 

Feministen zijn weliswaar bijna allemaal voorstander van vrouwenkies
recht, maar de argumentatie die hiervoor wordt aangevoerd hoeft niet 
per se individualistisch te zijn. Wilhemina Drucker is een van degenen 
die - overigens niet alleen wat kiesrecht betreft - de nadruk legt op het 
verkrijgen van gelijke rechten op grond van een radicaal natuurrechtelijk 
gelijkheid8concept waatin het individu boven de sekse-identiteit wordt 
geplaatst. Volgens Drucker moet sekse geen betekenis hebben voor de 
staat: 

'Zij heeft zich noch met mannen, noch met vrouwen, noch met een 
fictieve concurrentie tusschen die beiden bezig te houden; zij heeft 
slechts te erkennen: menschen, leden der maatschappij.'59 

Tegenover die visie staat een meer relationele argumentatiestructuur 
waarin het vrouwenkiesrecht wordt opgeëist als erkenning van de speci
fiek vrouwelijke bijdragen aan het maatschappelijk leven. Kiesrecht 
wordt hier in de eerste plaats gezien als een voorwaarde om de specifieke 
capaciteiten van vrouwen t<!1l goede te doen komen aan de maatschappij: 
vrouwen zouden zich richten op het dienen van het algemeen, in plaats 
van het individueel belang.dO Dat geldt ook voor andere rechten. Terwijl 
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Aletta Jacobs in 1899 schrijft dat ' ... de vrouwenbeweging'thans in de 
eerste plaats de verheffing der vrouwen tot economische zelfstandigheid 
(beoogt)',61 wijzen anderen erop dat de nadruk op beroepsarbeid voor 
vrouwen niet overschat moet worden, omdat het sociaal niet wenselijk is 
of voorbij gaat aan het feit dat vrouwen van nature zwakker zijn.62 

Ten aanzien van de reikwijdte van individuele, voor mannen en vrou
wen gelijke, civiele, politieke en sociale rechten is geen eenduidig beeld 
te geven van Nederlandse politieke stromingen. Het geHjke-rechtenden
ken is van oudsher liberaal en seculier en heeft binnen het liberalisme en 
socialisme gemakkelijker ingang gevonden dan binnen confessionele 
stromingen, maar we zagen dat ook liberalen zich op het standpunt kon
den stellen dat het gezin en niet het individu basis moet zijn voor het 
kiesrecht. Katholieken en anti-revolutionairen verzetten zich in het alge
meen het meest heftig tegen individuele rechten aangezien die niet over
een komen met hun organische maatschappijvisie en een bedreiging zou
den vormen voor zowel het gezin als de staat, maar katholieken en pro
testanten kennen ook weer verschillende opvattingen. Bovendien is de 
organische maatschappijvisie ook bij liberalen te vinden en zijn zowel 
liberalen, socialisten als feministen sterk beïnvloed door de protestantse 
achtergrond van de Nederlandse cultuur. Maar hoewel ook door som
mige liberalen en socialisten argumenten worden opgevoerd om het ge
zin en niet het individu als basis voor burgerlijke en politieke rechten te 
nemen, zijn hun argumenten in het algemeen minder principieel dan bij 
confessionelen en vaak zelfs tegenstrijdig met de erkende rechtmatigheid 
van feministische eisen voor zelfstandige burgerlijke en politieke rech
ten. 

Tot nu toe is de relatie tussen individu, gezin en staat vooral benaderd 
vanuit het perspectief van het individu en het gezin ten opzichte van de 
staat. De vraag was vooral welke rechten individuen en gezinnen ten 
opzichte van de staat hebben. De relatie dient echter ook vanuit een 
omgekeerd perspectief te worden benaderd, dat wil :zeggen vanuit de 
wijze waarop de staat al dan niet de mogelijkheid heeft en gerechtigd is 
zich te mengen in het individuele leven van burgers, i.c. het gezin. In dat 
verband speelt de 'zedelijkheid' een belangrijke rol. 'Zedelijkheid' betreft 
onder andere de bevolkingspolitiek en seksualiteit, opvoeding van kinde
ren en moederschap. Maar ook de sociale politiek 4I meer algemene zin, 
zoals die tot uitdrukking komt in sociale wetten en armenzorg, heeft 
duidelijke zedelijke componenten. Zij maken onderdeel uit van een so
ciale en politieke regulering van het gezin door de staat. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw zijn het vooral de liberalen 
die het denken over zedelijkheid domineren. De wet tegen de kinderar
beid van 18'74 komt uit de koker van liberalen, terwijl de arbeidswet van 
1889 geïnspireerd wordt door het links-liberale initiatief van de arbeids
enquête. De voorgestelde maatregelen - die wat betreft de Arbeidswet 
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met name voor vrouwen en jongeren beperkingen inhouden - moeten 
een bijdrage leveren aan het oplossen van kwesties als drankmisbruik en 
kindersterfte.6J De sociale wetgeving impliceert een regulering van de 
verhouding tussen gezin en staat en van de verhouding tussen mannen 
en vrouwen binnen en buiten het gezin. 

In de loop van de periode 1870-1920 worden confessionele opvattingen 
over zedelijkheid echter steeds dominanter.64 In 1911 worden de zede
lijkheidswetten van cl.e katholieke minister Regout aangenomen, die on
der meer afschaffing van de reglementering van de prostitutie, instelling 
van een officieel bordeelverbod, verscherping van de abortuswetgeving 
en nieuwe, scherpere, bepalingen ten aanzien van homoseksualiteit be
helzen. Stuurman beschouwt deze zedelijkheidswetten als knooppunt in 
de verhouding tussen de staat, de zedelijkheid en de regulering van sek
sualiteit. De liberalen en socialisten stemmen op enkele gevallen na te
gen de wetsvoorstellen, maar desalniettemin wordt een meerderheid be
reikt. De confessionelen blijken met deze wetten in staat hun opvattin
gen over zedelijk volksleven aan de natie op te leggen. Het verzet van 
liberalen, feministen en socialisten tegen de wetten is volgens Stuurman 
niet sterk. Het liberale argument van de vrijheid en de autonomie van het 
individu tegenover de staat noemt hij nog als sterkste punt van de opposi
tie, maar dit punt blijkt niet voldoende te zijn om de wetter tegen te hou
den Als verklaring noemt Stuurman onder ·andere de aanwezigheid van 
'talloze elementen van christelijke zederJeer' in het eigen denken van libe
ralen, socialisten en feministen die hun houding ambivalent <!n aarzelend 
doet zijn. Nederland kent in die tijd, zowel naar leer als naar leven, een 
grote conformiteit aan de christelijke seksuele moraal.65 

]ansz beweert daarentegen dat de tegt:nstelling tussen confessionele 
politiek enerzijds en liberale, socialistische en feministische politiek an
derzijds op het terrein van zedelijkheid niet adequaat is.66 ]ansz bestrijdt 
de door Stuurman gesignaleerde tegenstelling tussen feministische en 
confessionele ideeën over zedelijkheid en verwijt Stuurman niet genoeg 
aandacht te hebben voor 'chnstelijk-feminisme'. Dat er sprake is van een 
feminisme dat duidelijk wordt geïnspireerd door het christendom wordt 
echter door Stuurman niet ontkend. Evenmin dat door confessionelen 
uitgedragen ideeën over zedelijkheid ook bij feministen zijn terug te 
vinden. Het gaat hem om wat anders, namelijk om de dominantie die 
c01lfesrionelen op het terrein van zedelijkheid weten te verwerven en die 
een belangrijk onderdeel van de verzuiling vormt. In een repliek verwijt 
Stuurman]ansz dan ook de termen 'christelijk', 'protestants' en 'confes
sioneel' te weinig uit elkaar te houden: 

'Er was geen antithese tussen feminisme en christendom, maar wel tus
sen feminisme en dat speciale type politiek georganiseerde christenen 
dat in Nederland met de term "r..onfessionelen" wordt aangeduid.>67 
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Terwijl de confessionelen de strijd tegen het 'individualistisch kiesrecht' 
verliezen, versterken ze hun greep op kwesties rond zedelijkheid, gezins
politiek en seksualiteit. 

De eerder genoemde tegenstelling die Kuyper creëerde tussen voor- en 
tegenstanders van het gezin moet worden gezien in de ontwikkeling van 
de strijd om de verzuiling. Die tegenstelling had weliswaar geen reële 
basis - niemand sprak zich immers uit tegen het gezin - maar was daar
mee niet zonder betekenis: het ging om verschillende modellen waarin 
de verhouding tussen staat, gezin en individu wordt gedacht en om de 
plaats die aan sekse, seksualiteit en zedelijkheid binnen de politiek wordt 
toegedicht. De tegenstelling die Kuyper inbracht drukt een protest uit 
tegen de hervormingsidealen die liberalen, socialisten en feministen van 
het gezin koesteren. Die idealen worden door confessionelen beleefd in 
de vorm van een strijd tegen of voor het gezin en geplaatst in de anti
these tussen christenen en niet-christenen. Hun protest tegen de hervor

. ming van het gezin gaat daarmee verder dan de gezinsideologie: het is 
ook een protest tegen de 'liberale geest' van de negentiende eeuw.68 

De periode 1880-1920 laat enerzijds een verzelfstandiging zien van het 
individu ten opzichte van gezin en maatschappij, maar anderzijds een 
versterking van de veronderstelde banden tussen gezinsleden en een ver
strengeling van de relatie tussen gezin en staat; · via sociale wetgeving, 
armenzorg en zedelijkheidspolitiek wordt het gezin een steeds belangrij
ker onderdeel van staatsinterventie. Die interventie is overigens ook voor 
confessionelen niet zonder ambivalenties. Het anti-revolutionaire idee 
van souvereiniteit in eigen kring laat nauwelijks overheidsingrijpen toe, 
maar vereist eerder een afscherming van het gezin van de staàt. Anti
revolutionairen kennen tegelijkertijd echter grote betekenis toe aan het 
beschermen van het zedelijk peil van de bevolking en aan het garanderen 
van 'natuurlijke' gezinsbanden. Waar dit niet meer vanzelf verloopt is 
regulering noodzakelijk, via de staat maar vooral ook via het 'particulier 
initiatief' dat als alternatief wordt geformuleerd voor de liberale con
ceptie van de staat als associatie van individuele, hoewel voornamelijk 
mannelijke, 'burgers'. 69 

Rond 1920 is sprake van een confessionele hegemonie op sociaal, poli
tiek en cultureel terrein.70 De Nederlandse maatschappij wordt geken
merkt door verzuiling.71 Tussen 1920 en de jaren vijftig is Nederland een 
sterk 'christelijke natie', waarin modernisering en secularisering worden 
afgeremd, de katholieke 'en protestantse zuil in grote mate het politieke 
en sociale leven beheersen en waarin liberalen, feministen en socialisten 
een minderheidspositie ten opzichte van confessionelen innemen. Met 
name op het terrein van gezinspolitiek en zedelijkheid zijn zij steeds 
gedwongen zich zelf te positioneren ten opzichte van de confessionele 
visies . Liberalen en socialisten hebben, in tegenstelling tot de confessio
nelen, nauwelijks meer een eigen visie op vraagstukken rond sekse en 
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gezin. Wanneer het socialistische echtpaar Wibaut in de jaren dertig in 
hun boek Wordend huwelijk pleit voor 'vrije verloving' is de SOAP er als 
de kippen bij afstand te nemen van dit idee. Nog minder enthousiast is 
de partij over de voorstellen voor ongehuwd moederschap en de aanwe
zigheid van een derde partner in het huwelijk, aangezien die ideeën in 
zouden gaan tegen algemeen erkende (christelijke) zedelijke normen.1Z 

De sociale politiek die in deze periode verder wordt uitgebouwd, wordt 
in belangrijke mate"gedomineerd door katholieken. De eerste Algemene 
Kinderbijslagwet, die in 1939 tot stand komt, is een initiatief van de 
katholieke minister Romme en wordt, op grond van het uitgangspunt dat 
het gezin 'het merg der samenleving' is en het belang van de gemeen
schap dient, beargumenteerd door er op te wijzen dat de staat een be
hoorlijk bestaansminimum ('gezinsloon') dient te creëren voor 'den 
werkenden huisvader'/l De kinderbijsl'ag wordt alleen uitgekeerd wan
neer sprake is van kinderen uit een wettig gesloten huwelijk. Zo wordt 
benadrukt dat alleen 'normale' gezinnen recht hebben op kinderbijslag 
en wordt het christelijk zedelijkheidsbeginsel en gezinsideaal geïnte
greerd in de politiek. 74 Met name in kwesties rond zedelijkheidspolitiek 
domineert in het Interbellum een confessioneel gezinsideaal, ten aanzien 
waarvan de seculiere stromingen steeds meer een ondergeschikte positie 
innemen. 

3.4 OPVATTINGEN OVER MANNELIJKHEID EN 
VROUWELIJKHEID 

De termen 'individu' en 'gezin' zijn geen ondubbelzinnige begrippen en 
zijn, bekeken vanuit het perspectief van sekseverhoudingen, problema
tisch. 'Individu' wordt vaak in algemene Zin gebruikt, terwijl feitelijk een 
specifieke groep 'individuen' - i.c. mannen - wordt bedoeld. Voorzover 
vrouwen in de vorige eeuw niet als burgers werden gezien en niet kon
den voldoen aan de eisen die aan burgerschap werden gesteld, kon men 
spreken over individuen zonder daarbij aan vrouwen te denken. Zo 
wordt het pas op het moment dat de roep om kiesrecht voor vrouwen 
ontstaat noodzakelijk een expliciet onderscheid aan te brengen tussen 
mannenkiesrecht en vrouwenkiesrecht. 

Ook 'het gezin' is een problematische term. Niet alleen is datgene wat 
met 'het gezin' wordt aangeduid in de loop van de tijd veranderd en 
heeft het verschillende betekenissen en inhouden gehad, er is ook in één 
en dezelfde periode sprake van verschillende gezinstypen. Daarnaast ver
onderstelt de term 'gezin' een eenheid, die feitelijk niet bestaat: een 
gezin bestaat immers uit verschillende individuen en eventuele kinderen. 
'Het gezin' is dus vooral een ideologische constructie: een bepaalde visie 
op de wijze waarop individuen zich binnen een veronderstelde eenheid 
tot elkaar dienen te verhouden. 
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In dat verband is het van belang hoe mannelijkheid, vrouwelijkheid en 
de verhouding tussen beide wordt gedacht. Worden mannen en vrouwen 
als gelijken gezien of wordt de nadruk gelegd op verschillen en hoe 
worden die verschillen aangemerkt? Wordt van eventuele verschillen een 
onderscheid in rechten en burgerschapsidentiteit afgeleid en zo ja, hoe 
dan? Worden mannelijkheid, respectievelijk vrouwelijkheid in verband 
gebracht met een specifieke maatschappelijke sfeer en zo ja, met welke 
en op wat voor wijze? 
In De Eerepositie der vrouw, waarin Kuyper van leer trekt tegen plei

dooien voor vrouwenkiesrecht, geeft de auteur aan waarom het al eerder 
genoemde 'politiek feminisme', dat man en vrouw als identieke wezens 
zou zien met dezelfde behoeften en capaciteiten, berust op een misvat
ting: 

'Voor geheel het Vrouwenvraagstuk komt 't er ( ... ) in de eerste plaats 
steeds op aan, het principieele onderscheid van natuur en wezen, dat 
tusschen man en vrouw bestaat, langs zuivere lijnen tot zijn recht te 
laten. komen. Dit verschil is lichamelijk niet alleen, maar evenzoo 
geestelijk door den Schepper in man en vrouw vastgelegd. '7S 

In de organische maatschappijvisie van de anti-revolutionairen hebben 
vrouwen en mannen ieder hun eigen plaats. Het verstoren daarvan zou 
het maatschappelijk evenwicht Ül gevaar brengen en het 'organisch weef
sel' van de maatschappij kapot maken. Het evenwicht zoals Kuyper dat 
ziet, wordt gevormd door de relatie tussen maatschappelijke sferen en 
daarbij horende sekse-identiteiten: 

'Er is tweeërlei menschelijke persoonlijkheid, de man en de vrouw, 
die èn lichamelijk èn geestelijk principieel in soort verschillen; en 
deze beide bevinden 'rich in een wereld wier leven evenzoo principieel 
in twee ongelijksoortige deelen uiteenvalt, het ééne de binnenkant, 
het andere de buitenkant van onze saamleving, twee sferen schep
pend, privaat en publiek. Tusschen die twee soortverschillen, het eer
s~e tusschen man en vrouw, en het andere tusschen privaat en publiek 
leven, bestaat samenhang. Wat in de natuur der vrouw het schoonst 
uitkomt, richt zich op het particuliere, wat den man 't uitnemendst 
siert, hoort bij het publieke leven. '76 

Vrouwelijkheid en de privésfeer (het particuliere) horen volgens Kuyper 
bij elkaar zoals mannelijkheid en de openbare sfeer (het publieke) bij 
elkaar passen. In deze samenhang, en alleen in deze samenhang, vormen 
ze een evenwicht. Kuyper benadrukt dat het hier niet om een kunstmatig 
onderscheid gaat, maar om een stand van zaken die God zelf ons heeft 
opgelegd. 
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Dat de vrouw niet met de man gelijk kan staan, betekent volgens hem 
dat ze grotendeels uitgesloten moet worden van activiteiten in de open
bare sfeer, aangezien die activiteiten - zoals het deelnemen aan bestuur 
en politiek - zich verzetten tegen haar natuur. In enkele gevallen wil 
Knyper een uitzondering maken. In dat geval moet de vrouw taken zoe
ken die in het verlengde liggen van haar bezigheden in de privésfeer. 
Ongehuwde vrouwen zouden zich volgens Kuyper bijvoorbeeld nuttig 
kunnen maken in de <sfeer van de hygiëne, pedagogiek, filantropie en 
kunst.77 

De nadruk op een natuurlijk verschil tussen de seksen, en een hiermee 
corresponderende scheiding tussen een private en een openbare sfeer, is 
ook in het katholicisme terug te vinden. Maar meer dan het protestan- . 
tisme veronderstelt het katholicisme een hiërarchische relatie tussen de 
seksen binnen het gezin en benadrukt het de vrouw als moeder. Het 
feminisme, voorzover dat de natuurlijke verschillen tussen de seksen en 
de uitsluiting van vrouwen valt de openbare sfeer ter discussie stelt, 
wordt door de meeste katholieken heftig aangevallen; het katholicisme 
is, meer dan het protestantisme, expliciet anti-feministisch Maar zoals 
Kuyper een nastrevenswaardig feminisme beschreef, zo wordt ook in 
katholieke kring door sommigen een onderscheid aangebracht tussen 
'goed' en 'fout' feminisme. Zo constateert ene frater Constantinus te
genover een egoïstisch, individualistisch feminisme dat uit zou zijn op 
gelijkheid tussen man en vrouwen op afschaffing van het mannelijk 
gezag in het huisgezin, een ander soort feminisme, een feminisme 'in 
goede zin'; 

' ... hetwelk de vrouw tracht te bevrijden van het heidensch despo
tisme en met inachtneming van objectief bestaande rechten en plich
ten, en met eerbiediging harer natuurlijke hoedanigheden de vrouw 
maken wil tot een waardige hulp voor den man en de samenleving'.78 

Ook in de encycliek Cam Connubii (over het huwelijk) uit 1930 wordt 
van leer getrokken tegen 'de valsche emancipatie der vrouw'. Onder die 
emancipatie wordt verstaan; economische emancipatie, dat wil zeggen de 
zelfstandigheid vrij haar zaken te beheren; l>ociale emancipatie opgevat 
als 'zich geven aan de behartiging van openbare belangen en ambten, 
met terzijdestelling van de huiselijke zorgen' en fysiologische emancipa
tie, opgevat als het recht van de vrouw op haar eigen lichaam (abortus).79 
'Natuurlijke', vrouwelijke eigenschappen al!>; offergeest, dienende liefde 
en gevoelsrijkdom worden in de katholieke leer geplaatst t.egenover 
mannelijke eigenschappen als leiderschap, rationaliteit en eerzucht. 
Hoewel mannen en vrouwen voor God gelijk zijn, zijn ze verschillend 
geschapen en wel zo dat ze God het beste kunnen dienen. Dat verschil 
houdt een hiërarchische ongelijkheid in, waarin vrouwen onderdanig 
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dienen te zijn aan de man. Dat houdt een verbod in op 

' ... die overdreven vrijheid, die het welzijn van het gezin niet behar
tigt ( ... ). Zij (de vrouw, JB) moet aan de man onderworpen zijn en 
gehoorzamen, niet als een dienstmaagd maar als een levensgezellin, 
dat wil zeggen zóó, dat haar onderdanigheid tevens eervol en waardig 
zij.'8o 

Vrouwelijkheid krijgt in de katholieke leer voornamelijk betekenis bin
nen de private sfeer van het gezin, waarbinnen grote nadruk wordt ge
legd op haar taken als echtgenote en moeder. Voortplanting wordt ge
zien als hoofddoel van het huwelijk en de opvoeding van kinderen als 
hoofdtaak van de vrouw. Betaalde arbeid van gehuwde vrouwen zou 
daarmee in tegenspraak zijn. Dat wordt beschouwd als schadelijk voor 
het gezinsleven en zou ingaan tegen het 'natuurlijk bestel', zoals de be
faamde uitspraak van de katholieke minister Romme uit 1937 luidt: 
'Naar natuurlijk bestel dient de man de kostwinner van het gezin te zijn 
en heeft de vrouw tot taak de verzorging van het gezin. '8.1 

Bezigheden voor' vrouwen buitenshuis, met name voor ongehuwde 
vrouwen, kunnen ideologisch nog wel worden verantwoord met een be
roep op het 'geestelijk moederschap'. Moederschap wordt niet alleen 
beschouwd als een lichamelijk iets, maar ook als onderdeel van de vrou
welijke natuur. Waar vrouwen geen eigen kinderen hebben, kunnen ze 
zich nuttig voor anderen maken door haar moederlijke gevoelens te to
nen.82 Dat impliceert dat bepaalde beperkingen gesteld moeten worden 
aah het soort arbeid waarvoor vrouwen in aanmerking komen, dat im
mers bij voorkeur in het verlengde moet liggen van haar moederschap. 

Op grond van eerder geformuleerde denkbeelden zouden we bij libera
len een grotere nadruk op de overeenkomsten tussen beide seksen mo
gen verwachten. We zagen echter ook dat de erkenning van individuele 
vrijheid en rechten een organische visie op het gezin niet in de weg staat. 
Hoe zien zij in dit verband de relatie tussen de seksen? Tegenover beto
gen waarin de nadruk wordt gelegd op overeenkomsten staan argumen
taties die uitgaan van verschillen tussen mannen en vrouwen. Of beter 
gezegd: die opvattingen staan niet tegenover elkaar, maar worden als lo
gisch en complementair gezien. Een duidelijk voorbeeld daarvan vinden 
we wederom bij Van Houten. Enerzijds is hij een fervent pleitbezorger 
van radicale gelijkheid op economisch en civielrechtelijk gebied, maar 
anderzijds is hij ervan overtuigd dat er tussen mannen en vrouwen we
zenlijke, naniurlijke verschillen bestaan op psychologisch en fysiologisch 
terrein. Zo gaat Van Houten er van uit dat de vrouwelijke natuur be
hoefte heeft aan onderwerping aan de man, maar hij benadrukt tegelij
kertijd het gewicht van de vripvilligbeid van vrouwen in deze. i ) Ook wat 
betreft seksualiteit en geslachtsdrift ziet Van Houten wezenlijke verschil-
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len tussen de seksen, zoals hij er ook van uit gaat dat het moederschap 
een voorwaarde is voor 'de volkomene gezondheid der vroUW'.84 Van 
Houten's begrip van 'natuurlijk' lijkt echter niet ronder meer naar de 
biologische natuur te verwijzen: het kan ook worden opgevat als datgene 
wat universeel is.85 

Dat idee van natuurlijke - dat wil zeggen universele - verschillen tussen 
de seksen lijkt het liberalisme lange tijd te hebben gekleurd. Over het 
algemeen zijn zij spa'Iirzaam met hun opmerkingen over mogelijke ver
schillen tussen de seksen. Dat wijst er al op dat ze hieraan, anders dan 
confessionelen, weinig politieke betekenis toekennen. De liberale tradi
tie van een 'volledige staatsrechtelijke, burgerrechtelijke en economische 
gelijkstelling van man en vrouw', zoals de Liberale Staatspartij in 1937 
bepleitte,86 sluit een verschil in aanleg, identiteit en bezigheden tussen de 
seksen echter niet uit. Voorrover daar verschillende maatschappelijke 
posities uit voort komen, worden die echter niet rozeer beargumenteerd 
op grond van biologische of psychologische verschillen, maar op grond 
van 'vrijwillig' gemaakte keuzen. 

Socialisten hebben geen uitgesproken meningen over mogelijke funda
mentele verschillen tussen mannen en vrouwen. Minder dan bij confes
sionelen is er sprake van een principiële scheiding tussen vrouwelijkheid 
en privésfeer enerzijds en mannelijkheid en openbare sf~er anderzijds. 
De verschillen die men tussen de seksen constateert liggen vooral. op het 
lichamelijke vlak (voortplanting) en - daaraan gekoppeld - op moeder
schap als biologisch fenomeen.87 De taakverdeling tussen vrouwen ell 
mannen wordt niet alleen op biologische gronden beargumenteerd, maar 
ook aan de hand van argumenten van sociale rechtvaardigheid en solida
riteit. Het rou vrouwen afbrengen van een dubbele belasting en - onder 
voorwaarde dat de man een gezinsloon rou verdienen - bijdragen tot een 
redelijker inkomensverdeling tussen gezinnen. 
In het socialisme is tussen het eind van de negentiende eeuwen de 

jaren dertig van de twintigste eeuw, een afname te zien van het belang 
dat aan mogelijke sekseverschillen wordt toegekend. Eind negentiende 
eeuw is nog sprake van een uitgebreide analyse van het 'vrouwenvraag
stuk' waarin aandacht bestaat voor economische zelfstandigheid, voor 
doorbreking van de opgeslotenheid van vrouwen in de privésfeer en voor 
verlichting van haar dubbele belasting door het scheppen van collectieve 
voorzieningen. Maar wanneer Mathûde Wibaut in 1918 pleit voor ge
meenschappelijke kinderopvang, zwangerschapsverlof en verkorting van 
de arbeidstijd voor mannen en vrouwen, krijgt ze weinig aansluiting.BB In 
de jaren dertig is de discussie over dat thema geheel verstomd en is er 
alleen nog sprake van aandacht voor juridische en economische gelijk
heid, binnen en buiten het huwelijk. In het beginselprogramma van de 
SDAP uit 1937 - een geheel nieuw programma waarin de reformistische 
ontwikkeling die de partij had doorgemaakt tot uitdrukking komt -
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wordt nauw~lijks meer gesproken over sekseverhoudingen. Men volstaat 
met te zeggen dat men op grond van het democratisch beginsel voor
stander is van gelijke berechtiging op politiek en economisch gebied van 
alle leden van de gemeenschap, ongeacht sekse.89 

In het feminisme zijn altijd rowel argumenten gebruikt waarin de over
eenkomsten tussen de seksen worden benadrukt, als argumenten waarin 
met name de verschillen worden aangezet. Soms zijn beide soorten argu
menten tegelijkertijd gebruikt, bijvoorbeeld wanneer gelijke rechten tus
sen mannen en vrouwen (kiesrecht) worden onderbouwd met de speci
fieke bijdrage die vrouwen aan het politieke en maatschappelijke leven 
kunnen leveren.9o Behalve verschillen in positie op grond van juridische, 
economische en politieke discriminatie, wordt - met name in de relatio
neel-feministische denkwijze - ook herhaaldelijk de nadruk gelegd op 
vaststaande, natuurlijke verschillen tussen de seksen. Met name na de 
eeuwwisseling wordt de aandacht gevestigd op (vaststaande) verschillen 
in aard en bestemming tussen mannen en vrouwen, die regelmatig in 
verband worden gebracht met het moederschap.91 

Een duidelijk pleitberorgster van dergelijke argumenten is "Wijnaendts 
Francken-Dyserinck Zij benadrukt de 'natuurlijke verschillen in geeste
lijke geaardheid' en verschillen in 'bouwen en wezen' tussen de seksen.92 
Het moederschap neemt daarin een belangrijke plaats in. Met instem
ming citeert "Wijnaendts Francken-Dyserinck de volgende zinnen van 
Muller-Lulofs: 

'Of we een minder groote hoeveelheid hersens hebben, dan wel dat 
ze zich op een andere wijze kronkelen dan bij den man - 't zal wel 
zoo zijn en we leggen er ons gelaten bij neer. Maar mijn specifiek 
vrouwelijke eigenschappen, welke ik ontleen aan het heilig moeder
schap, waartoe de natuur mij schiep, die wil ik in eere houden, die wil 
ik trachten te brengen tot haar meest harmonische en grootst moge
lijke volkomenheid.'93 

De verschuiving naar meer aandacht voor het 'specifiek vrouwelijke' 
heeft waarschijnlijk zowel te maken met de toenemende politieke en 
culturele dominantie van confessionelen, als met de tekortkomingen die 
worden gesignaleerd in het liberale gelijke rechtendenken. 94 

Het relationeel-feminisme staat veel dichter bij opvattingen van con
fessionelen dan het individualistisch feminisme, maar onderscheidt zich 
daarvan doordat het de mogelijkheid in zich heeft rechten voor vrouwen 
op te eisen die door confessionelen worden afgewezen.95 Hoewel het 
relationeel-feminisme specifieke betekenis toekent aan zogenaamde 
vrouwelijke waarden, beperken deze waarden zich niet tot de private 
sfeer van het gezinsleven en worden ze van belang geacht voor de open
bare sfeer en het algemeen belang.96 Weliswaar benadrukken sommige 
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feministen, evenals confessionelen, een specifieke, biologisch gegeven 
geaardheid van vrouwen, maar tegelijkertijd wordt het sekseonderscheid, 
meer dan bij confessionelen, ook vaak in psychologische en sociale ter
men uitgedrukt. Op dit punt ligt de argumentatiestructuur dichter bij die 
van liberalen en sommige socialisten. Tenslotte is er een onderscheid in 
het geschetste gezinsideaal: relationeel-feministische argumenten gaan 
weliswaar uit van het gezin als elementaire basis, maar ze veronderstellen 
daarbinnen, anders dan confessionelen, gelijkwaardige verhoudingen en 
zien daarom in het feminisme een verrijking van zowel het gezinsleven 
als de gemeenschap. 

3.5 DE BETEKENIS VAN SEKSE IN DE OPBOUW VAN DE 
VERZORGINGSSTAAT 

Wanneer eind negentiende eeuw de eerste sociale wetten in Nederland 
tot stand komen en vervolgens in het Interbellum een voorzichtige uit
breiding plaats vindt van de sociale wetgeving, is weliswaar sprake van 
een groeiende interventiestaat, maar nog niet van een verzorgingsstaat. 
Datgene, wat later de verzorgingsstaat is gaan heten, ontstaat pas na de 
Tweede Wereldoorlog, wanneer de sociale wetgeving wordt uitgebreid 
en voor steeds grotere groepen burgers gaat gelden.97 

• 

Direct na de Tweede Wereldoorlog worden de eerste stappen gezet 
naar de verzorgingsstaat. In navolging van het Engelse Beveridge-plan 
scharen confessionelen en sociaal-democraten zich in 1945 achter het, al 
in Londen voorbereide, voorstel van de commissie Van Rhijn, dat een 
aanzet geeft om tot een sluitend stelsel te komen van sociale voorzienin
gen voor de gehele beroepsbevolking. 

'De gemeenschap, georganiseerd in de Staat is aansprakelijk voor de 
sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek van al haar leden, op 
voorwaarde, dat deze leden zelf het redelijke doen om zich die sociale 
zekerheid en vrijwaring tegen gebrek te verschaffen.'98 

De staat wordt hier als gemeenschap opgevat, die verantwoordeHjkheid 
draagt voor het welzijn van haar burgers. 

In de wederopbouw van Nederland bestaat een grote consensus over 
de noodzaak van vergaande industrialisatie. Nederland moet industriali
seren en iedereen wordt geacht daar zijn bijdrage aan te leveren.99 De 
jaren vijftig gelden dan ook in economisch opzicht als zeer dynamisch. 
Dat kan niet gezegd worden van de gezinspolitiek en de strijd tegen 
onzedelijkheid die terzelfdertijd wordt gevoerd. Een traditioneel gezinsi
deaal ligt aan de basis van de industrialisatiepolitiek en aan de aanvaar
ding van een verantwoordelijkheid van de staat voor het welzijn van haar 
burgers. De vernieuwing en dynamiek in de economische sfeer en in de 
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uitbouw van sociale voorzieningen enerzijds en het teruggrijpen op oude 
waarden en normen anderzijds kunnen niet los van elkaar worden ge
zien: de wederopbouwmoraal èn de angst voor verwildering, demoralise
ring en onmaatschappelijkheid vormen twee kanten van één medaille. loo 

Terwijl de industrialisatie wordt aanvaard en zelfs toegejuicht, grijpt men 
waar het gaat om moraal en zedelijkheid terug op oude normen en waar
den. 101 Een van de grootste beschuldigingen die academici, bestuurders 
en politieke woordvoerders publiekelijk uiten is gericht op een dreigende 
ontbinding van de huwelijks- en gezinsmoraal. Zo groot als de angst is, 
zo groot is ook de overeenstemming over de noodzaak van een gezond 
en ethisch verantwoord gezins- en huwelijksleven als wapen tegen be
staand en dreigend zedenbederf. gezinsherstel is volksherstel. Alle poli
tieke partijen nemen in hun beginselprogramma's een passage op over 
bescherming en versterking van het gezin en wijzen op de grote beteke
nis van het gezin voor individu en maatschappij.lo2 Zo gezien bestaat een 
grote eensgezinsheid in na-oorlogs Nederland over de betekenis van het 
gezin voor de maatschappij en haar afronderlijke gezinsleden. Dat impli
ceert echter niet dat iedereen dezelfde argumentaties hanteert. Zo leg
gen de confessionele stromingen meer dan anderen de nadruk op de 
betekenis van een 'gezond gezinsleven' voor de naleving van zedelijke 
normen en zijn zij meer geneigd het gezin als fundamentele en elemen
taire basiseenheid en kern van het maatschappelijk leven te zien. lOl Ka
tholieken benadrukken daarbij het gezin èn het daarmee onverbrekelijk · 
verbonden huwelijk al!i zedelijke eenheid en sacrament,I04 terwijl anti:
revolutionairen naast de zedelijke eenheid van het gezin, het goddelijke 
karakter ervan in de strijd tegen de zonde beklemtonen. Liberalen en 
sociaal-democraten keren zich zelden expliciet af van het confessionele 
gezinsideaal, maar leggen andere accenten en benadrukken meer de so
ciale wenselijkheid. Mede geïnspireerd door de opkomst van de functio
nalistische sociologie, beschouwen zij het gezin als een 'sociaal optimum' 
voor haar leden en als een eenheid van zedelijke en maatschappelijke 
verheffing. lOS Socialisten voegen daaraan bovendien de idee toe dat het 
gezin een eenheid vormt als grondslag voor distributieve rechtvaardig
heid. 

In het politiek breed gedeelde, zedelijke, gezinsideaal is sprake van een 
duidelijke taakafbakening tussen de seksen. Het wordt als taak van vrou
wen gezien aan huiselijkheid vorm te geven als tegenwicht tegen de 
hardvochtige maatschappij daarbuiten. 106 Volgens de meesten is daarin 
geen plaats voor zelfstandige rechten en loonarbeid. In een door het 
Centrum voor Staatkundige Vorming in 1951 gepubliceerd rapport 
wordt betaalde arbeid van gehuwde vrouwen als bedreiging voor het 
algemeen welzijn gezien:107 

'De staat is verantwoordelijk voor het algemeen welzijn en wettelijke 
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maatregelen ter beperking van de loonarbeid door gehuwde vrouwen 
moeten in dit licht worden beschouwd. Uitgesproken en onbetwist
baar is de mening van de commissie ( ... ) dat het algemeen welzijn is 
gediend met een arbeidsdeling tussen vrouwen en mannen waarbij de 
vrouw thuis voor man en kinderen zorgt.'I08 

In datzelfde jaar brengt het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de 
Wiardi Beckman Stiènting, het rapport De weg naar vrijheid uit. Hierin 
wordt vrouwenarbeid in het kader van de industrialisatie en eigen ont
plooiing geplaatst. Men spreekt: de verwachting uit dat meer gehuwde 
vrouwen buitenshuis gaan werken, wat nuttig zal zijn voor de opvoering 
van de produktie, maar ook zal bijdragen 'tot de vonning van de per
soonlijkheid': 'rustig en zakelijk kan thans de mening worden geponeerd 
dat het wenselijk is dat de gehuwde vrouw ook buiten haar gezin arbeid 
kan verrichten. '109 

Van een concrete invulling om die arbeid mogelijk te maken is echter, 
ook binnen de PvdA, nauwelijks sprake. Betaalde arbeid van vrouwen ligt 
controversieel. Tegenover degenen die arbeid van gehuwde vrouwen wil
len stimuleren, staan partijleden die dit strijdig achten met hun opvattin
gen over zedelijkheid. Met name de invloed van het personalistisch so
cialisme, dat weinig ruimte laat voor moderne opvattingen over sekse
verhoudingen en gezinspolitiek, laat zich hier gelden. 

Er is een spanning tussen het enthousiasme wat de partijen delen over 
vernieuwing in de (sociaal)-economische orde enerzijds en de verontrus
ting over de zedeloosheid anderzijds. De verontrusting vormt, zoals De 
Liagre Böhl aangeeft, een voortzetting van het cultuurpessimisme dat 
tussen de wereldoorlogen wijd verbreid was onder 'opinionleaders'. 

'Het was gebaseerd op de visie, dat de industrialisatie verderfelijke 
krachten had losgewoeld; het traditionele besef van saamhorigheid 
had moeten wijken voor individualisme.'!lO 

Men is bang dat in een sterk veranderende wereld met steeds lossere 
verbanden, traditionele waarden en oude leefgemeenschappen hun bete
kenis zullen verliezen. Het gezin wordt geacht ~en tegenwicht te vormen 
tegen deze verwarrende wereld, door veiligheid en stabiliteit te bieden. III 
Niet alleen bij katholieken, maar ook bij sociaal-democraten en liberalen 
is er sprake van een angst dat een moraal van utilitarisme en individua
lisme de relatie tussen de .. eksen en de stabiliteit van het gezin Lal onder
mijnen. In 1953 spreekt Banning zijn bezorgdheid uit over ontwikkelin
gen betreffende het liefdeleven en het huwelijk Hij constateert in dat 
verband een toename van het aantal echtscheidingen. Als oorzaken 
noemt Banning onder andere de overname van taken van het gezin door 
de staat, de crisis van de maatschappij die ontbindend werkt op het zede-
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lijk leven in het gezin en een populair psychologisme, dat instinctieve 
krachten van het individu boven het zedelijk oordeel stelt. Een andere 
oorzaak is volgens Banning dat: 

' ... het individualisme en het utilisme, beide kernpunten van het bur
gerlijk denken der 1ge eeuw ( ... ) ook voor het liefdeleven en het 
huwelijk normatief (worden): het recht van het individu op zelfont
plooiing ( ... ), het gezin als relatieve want maatschappelijke instelling, 
te handhaven zolang zij nuttig, maar evengoed te verwerpen of te 
verbreken zodra zij schadelijk of lastig voor het individu wordt, zijn 
gedachten, die overal in de maatschappij geldigheid hebben, en nu 
ook hier toepassing vindt.'1l2 

Banning merkt overigens fijntjes op dat het individualiStische idee van 
zelfontplooüng vijandig is aan het door hem aangehangen personalisme, 
aangezien dat 'immers steeds de gebondenheid van een ik-gij verhouding 
insluit' . 113 

Niet alle mensen formuleren in die tijd zo onomwonden als Banning 
de relatie tussen individualisme en huwelijks- en gezinsleven, maar de 
kern ervan heeft binnen en buiten de sociaal-democratie aanhang. De 
overname van taken van het gezin door de staat kan weliswaar leiden tot 
functieverlies van het gezin en tot vermindering van het verantwoorde
lijkheidsgevoel van gezinsleden, maar de invloed van de staat kan ook 
positief beoordeeld worden, voorzover zij als de aangewezen instantie 
wordt beschouwd om een bijdrage te leveren aan het herstel van zede
lijkheid en moraal. In die opinie wordt van de staat niet alleen verlangd 
de voorwaarden te scheppen voor een 'gezond gezinsleven', maar ook 
verkeerde tendensen te bestrijden. 

Een gerichte, sterk op zedelijke normen gebaseerde gezinspolitiek, 
speelt dan ook een belangrijke rol in de opbouwen uitbouw van de 
verzorgingsstaat in de jaren vijftig. Ondersteund door een scala van 
nieuwe professionele instellingen, probeert de overheid het welzijn van 
haar burgers te vergroten. Op sociaal terrein zijn het, meer nog dan 
sociaal-democraten, katholieken die het voortouw nemen. Zij domineren 
ook het in 1952 opgerichte Ministerie van Maatschappelijk Werk, dat 
het welzijn van haar burgers moet vergroten. Een van haar doelstellingen 
daartoe is de 

' ... bevordering van en steun aan kerkelijke en particuliere maatschap
pelijke arbeid ten behoeve van de bescherming c.q. instandhouding, 
herstel en versterking van de gezinsgemeenschap als vormende en 
samenstellende kracht van de samenleving'. 114 

Aan dit doel wordt ·onder andere gewerkt via het complex van maatrege-
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len dat op psycho-sociaal terrein ontstaat. Opbouwwerk, maatsehappelijk 
werk, psycho-therapeutische adviesinstanties en sociaal-pedagogische in
stellingen maken daarvan deel uit, tezamen met bureaus voor levens- en 
gezinsmoeilijkheden, zorg voor 'onaangepaste' gezinnen en gezinsver
zorging. Het anti-revolutionaire beginsel van soevereiniteit in eigen 
kring en het katholieke principe van subsidiariteit vormen de basis voor 
veel initiatieven van dit Ministerie en haar hulp aan 'kerkelijke en parti
culiere maatschappelijke arbeid'. In meer algemene zin is de nadruk die 
in de verzorgingsstaat wordt gelegd op de betekenis van intermediaire 
verbanden - het zogenaamde maatschappelijk middenveld - geïnspireerd 
op het confessionele gedachtengoed. 

Behalve in de activiteiten van dit Ministerie, komt de nadruk op een 
traditioneel gezinsideaal ook in de inkomenspolitiek duidelijk tot uit
drukking. Daar vindt een verdere uitbreiding van kostwinnersbepalingen 
plaats. Uitgangspunt bij beleid rond lonen en uitkeringen is dat het loon 
een tweevoudig karakter heeft: het kent zowel een prestatie- al~ een 
behoefte-element. De hoogte van het loon (en de daarop gebaseerde 
uitkering) dient niet alleen te worden bepaald door het marktmecha
nisme en geleverde prestatie, maar ook door gezinsbehoeften. IJS Dat be
ginsel houdt in dat de kostwinner, in tijden van voorspoed maar ook in 
tijden van tegenspoed, in staat gestdd moet worden zijn plicht als kost
winner na te komen. Het principe van 'rechtvaardig gezinsloon' vormt 
de basis van lonen en uitkeringen. 

Het beleid dat op deze terreinen wordt gevoerd veronderstelt speci
fieke sekse-identiteiten en spreekt mannen en vrouwen daarop aan. Het 
beleid dat zich richt op materiële voorzieningen, zoals inkomen, kinder
bijslag en pensioen, heeft vooral mannen tot object; het beleid dat is 
gericht op de immateriële voorzieningen, zoals gezinsbegeleiding, spe
ciale begeleiding van maatschappelijk 'onaangepaste gerinnen' en con
sultatiebureaus voor gezins- en opvoedingsproblemen, heeft vooral vrou
wen als object. Beiden zijn object van beleid in relatie tot de positie die 
ze in het gezin verwacht worden in te nemen; ze vormen elkaars comple
ment in een sociale regulering die er van uit gaat dat de maatschappij 
bevolkt wordt door gezinnen.1J6 

Het gezinsideaal en verwachtingen rond de verhouding tussen de sek
sen mogen dan in de na-oorlogse opbou\\'fase van de verzorgingsstaát 
voortbouwen op bekende, traditionele opvattingen, er is wel degelijk óók 
sprake van verandering en vernieuwing. 1l7 Waar het civiele, burgerlijke 
rechten betreft, is sprake van een uitbreiding van rechten voor vrouwen 
op basis van het burgerlijk-democratisch principe van gelijkheid voor de 
wet. Zo oefenen sinds 1947 ouders gezamenlijk, en niet langer de vader, 
de ouderlijke macht uit. In 1955 wordt de motie Tendelolo in de Tweede 
Kamer aangenomen waarin gevraagd wordt het ontslag van gehuwde 
ambtenaressen ongedaan te maken,1l8 en in 1956 wordt de wet op de 
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handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw opgeheven. De uit
breiding van rechten van vrouwen zou hen nu definitief de status van 
volledig staatsburgeres toekennen. In dat verband werd wel gesproken 
van een 'voltooide emancipatie'. Dat verwijst naar de ideologische con
sensus van zowel voor- als tegenstanders van feminisme dat de emancipa
tie voltooid zou zijn en het feminisme van de eerste golf dus achterhaald 
is. 1I9 De formele gelijkheid betekent echter niet vanzelfsprekend dat die 
rechten ook geëffectueerd kunnen worden. De ARP bijvoorbeeld trekt als 
laatste grote partij haar bezwaren tegen het passief kiesrecht van vrou
wen in 1948 in, maar het zou nog tot 1963 duren voor de eerste vrouw 
van AR-huize zitting zou nemen in de Tweede Kamer. Katholieken laten 
hun bezwaren tegen het buitenshuis werken van vrouwen in de jaren 
vijftig weliswaar formeel vallen, maar van enige aanpassing om die arbeid 
ook feitelijk mogelijk te maken is verder geen sprake. 

Veranderingen zijn er ook binnen de zuilen: er doen zich steeds meer 
meningsverschillen voor over zedelijkheidsvraagstukken. Met name bin
nen de katholieke zuil is sprake van een groeiende verdeeldheid over 
"Opvattingen over huwelijk, seksualiteit en opvoeding. Tegenover de aan
hangers van het Bisschoppelijk Mandement uit 1954, die het behoud van 
de traditionele katholieke moraal over seksualiteit voorstaan en zich ver
zetten tegen de idee dat de mens zich bij het maken van keuzen door 
zijn rede moet laten leiden, staan 'verlichte' katholieken, waaronder de 
invloedrijke psychiaters Buytendijk en Trimbos, die pleiten voor vernieu
wing en hervorming van de christelijke moraal. De katholieke zuil raakt, 
met name in de tweede helft van de jaren vijftig, intern verdeeld over 
'vragen aangaande gezins- en seksepolitiek. Er is een verschuiving zicht
baar van de idee dat het gezin een natuurlijke, onveranderlijke ordening 
is naar een visie waarin het gezin als functioneel verband wordt gezien 
dat aangepast moet worden aan maatschappelijke ontwikkelingen.12o In 
het verwoorden van de eigen aard van man en vrouw wordt niet meer 
alleen en in de eerste plaats verwezen naar de wetten Gods, maar wordt 
een grote betekenis aan de wetenschap toegekend. Hoewel Buytendijk in 
dit verband constateert dat er sprake is van verschillen tussen mannen en 
vrouwen, ontkent hij dat er iets als absolute, eeuwige vrouwelijkheid 
bestaat: 'Manlijke en vrouwelijke dynamiek is aangeboren. Manlijk en 
vrouwelijk bestaan moet verworven worden.'121 

De specifieke manier waarop vrouwen in de wereld staan wordt door 
Buytendijk aangeduid als 'het zorgend in de wereld zijn'. De taak van 
vrouwen ligt volgens hem meer in de gezinssfeer en de taak van mannen 
in de sfeer van politiek en economie, maar aangezien het hier om rela
tieve verschillen gaat, die bovendien voor een belangrijk deel cultureel 
bepaald zijn, moeten vrouwen niet uitgesloten worden van de mogelijk
heid arbeid te verrichten. Sterker nog: het zorgend element dat zij aldaar 
kunnen inbrengen kan van grote maatschappelijke waarde zijn. 122 
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Belangrijk zijn ook de veranderingen die in de jaren vijftig zichtbaar 
worden in denkbeelden over taak en plaats van mannen en vrouwen 
binnen het gezin. Kern van de nieuwe opvatting is de overgang van een 
patriarchaal naar een modern, op gelijkwaardigheid tussen de seksen ge
baseerd, gezinsideaal. Niet hiërarchie en vaderlijke macht· staan daarin 
voorop, maar gelijkwaardigheid, gezamenlijk overleg en ontplooiing 
voor de partners. Moederschap wordt meer als professie opgevat die 
begeleid en gestuurd-moet worden. Verschillen tussen de seksen in so
ciale rechten, bijvoorbeeld met betrekking tot arbeid en sociale zeker
heid, worden niet als discriminerend gezien, maar als rechtvaardige re
gels die een gevolg zijn van het verschil tussen de seksen in zowel aanleg 
en persoonlijkheid als in maatschappelijke functie en taakstelling.123 

Een van de pleitbezorgers van een m~dern gezin is de katholieke socio
loog Ponsioen, die in 1956 schrijft over een nieuw gezinstype dat zich 
zou ontwikkelen. Dat is een 'open gezin in een open maatschappij'. Dit 
gezin stelt zich niet "ijandig op tegenover maatschappelijke instituten als 
kerk, school, vakvereniging en sociaal werk, maar de verschillende ge
zinsleden nemen daaraan deel, terwijl ze de aldaar opgedane ervaringen 
binnen het gezinsleven brengen en vrij uitwisselen. Man en vrouw zijn 
er, aldus Ponsioen, gelijken in hun verhouding tot de maatschappij. Het 
gezinswerk knapt men samen op, het is niet langer uitsluitend werk voor 
de vrouw, terwijl de man principieel niets doet. Dit gezin behoudt vol
gens Ponsioen 

' ... wellicht niet zo zeer de sfeer van "het warme nestje", waar moeder 
altijd thuis is om de anderen te koesteren, maar als het bijeen is, is 
het rijker en voller. Daarmee blijft het psychologisch wel zo belang
rijk in zijn kortere, maar heviger momenten'.124 

Ponsioen's gezinsideaal behelst het einde van het patriarchaat en van een 
natuurlijke, door God gegeven rolverdeling tussen de seksen. Ponsioen 
is niet de enige die deze idealen huldigt: hij is onderdeel van een profes
sionele elite van intellectuelen en bestuurders die de sociale ordening 
met weten~chappelijke argunienten op moderne wijze probeert vorm te 
geven. Daarin staat niet de zonde centraal, maar de geestelijke gezond
heid; ni~t. door God geg~en verschillen, maar verschillen in individuele 
geaardheid; niet een onvennijdelijke en gegeven hiërarchie, maar gelijk
waardigheid. 

De opvatting dat Nederland in de jaren vijftig op sociaal-economisch 
gebied weliswaar dynamisch is, maar op cultureel terrein als uiterst geza
pig moet worden beschouwd, is de afgelopen tijd van verschillende kan
ten gekritiseerd.12S In plaats van een periode van fatsoen, orde en consen
sus, worden de jaren vijftig een periode waarin traditionele normen en 
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waarden hun betekenis beginnen te verliezen, waarin sprake is van desin
tegratie binnen de zuilen en de meningsverschillen groeien. Er zou in de 
jaren vijftig eerder sprake zijn van een afgedwongen en bevochten con
sensus dan van een werkelijke consensus.126 Tot in het midden van de 
jaren vijftig is desalniettemin sprake van zeer traditionele opvattingen op 
het terrein van gezinspolitiek en sekseverhoudingen die voor een deel 
direct teruggrijpen op de vooroorlogse situatie. Het gezin wordt gezien 
als dam tegen een dreigend individualisme dat als gevolg van de indus
trialisatie zou kunnen ontstaan. Een traditioneel gezinsideaal gaat hand 
in hand met een traditionele opvatting over gemeenschapsbanden: 
daarin staat de koesterende functie van de vrouw als moeder voorop. 

Pas rond 1955 is er sprake van duidelijke moderniseringstendensen, 
binnen en buiten de zuilen. In de verschillende vormen van sociale en 
politieke regulering begint zich een ongemakkelijke verhouding af te 
tekenen tussen traditionele, door confessionelen gedomineerde gezins
politiek en moderniseringstendensen. 

3.6 CONCLUSIE 

Opvattingen over de verhouding tussen individu, gezin en staat en tussen 
mannelijkheid en vrouwelijkheid vormen een substantieel onderdeel van 
het gedachtengoed van politieke stromingen. Wanneer we ons tot de 
kerngedachten van verschillende stromingen beperken en abstraheren 
van specifieke historische contexten, valt een aantal zaken op. Wat be
treft opvattingen over individualisme en sekseverhoudingen is een on
derscheid aan te brengen tussen de confes!îionele stromingen enerzijds 
en de liberale, socialistische en feministi!îche stroming anderzijds. Het 
confessionele denken is expliciet anti-individualistisch en vertrekt vanuit 
een organische maatschappijvisie waarin het gezin, zeker tot in de jaren 
vijftig, als ~)fldeelbare eenheid wordt beschouwd, terwijl zowel de plaats 
van het gezin als de verschillen tussen de seksen als door God gegeven 
en dus als onveranderlijk worden beschouwd. Liberalisme, socialisme en 
feminisme daarentegen zijn seculiere stromingen waarin aan 'natuurlijke' 
door God gegeven verschillen minder politieke betekenis wordt toege
kend Zij hebben meer dan confessionelen vertrouwen in de 'maakbaar
heid' van de samenleving en zetten zich minder af tegen het Verlich
tingsindividualisme. Ze kunnen echter niet als onvoorwaardelijke voor
standers van dit individualisme worden beschouwd. Daarvoor zijn de 
reserves ten opzichte van het individualisme, de invloed van een organi
sche maatschappijvisie en de erkenning van natuurlijke en gegeven ver
schillen tussen de seksen bij hen te nadrukkelijk aanwezig. Bovendien 
rijn deze stromingen sterk beïnvloed door het christelijke karakter van 
de Nederlandse maatschappij, met name wanneer het om sekseverhou
dingen en gezinspolitiek gaat. 
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In alle politieke stromingen is - zij het in meer of mindere mate -
sprake van erkenning van het gezin als belangrijk politiek en maatschap
pelijk fenomeen. Sommigen, met name confessionelen, zien in het indi
vidualisme, in de zin van toekenning van zelfstandige rechten voor af
zonderlijke individuen, de ondergang van het gezin en zelfs van de staat, 
terwijl anderen, waaronder feministen en liberalen, menen dat uitbrei
ding van zelfstandige rechten zal leiden tot verheffing van het gezin en 
zal bijdragen aan hel algemeen belang. 

Wat betreft de betekenis die aan sekse als maatschappelijk en politiek 
relevant ordeningsprincipe .. wordt toegekend, zijn er overeenkomsten 
tussen confessionelen en sommige feministen. Met name relationeel
feministische opvattingen kunnen dicht bij bepaalde confessionele opvat
tingen liggen. Tegelijkertijd botsen confessionelen en feministen meer 
dan anderen waar het om kwesties van individuele rechten gaat en lijkt 
er - aan het begin van de twintigste eeuw - zelfs sprake te zijn van een 
antithese tussen feminisme en confessionalisme. 

Het op de Romantiek geïnSpireerde concept van individualisme, dat is 
gericht op zelfverwezenlijking en zelfontplooüng, is veel minder dan het 
Verlichtingsindividualisme onderwerp van politieke discussies en debat
ten geweest, maar heeft wel degelijk invloed gehad. Niet,alleen het orga
nische denken, waarin het gezin als natuUrlijke en elementaire cel van 
het maatschappelijk leven wordt gezien, kan met het romantische den
ken in verband worden gebracht, maar ook de idee dat er sprake is van 
een authentieke mannelijke en vrouwelijke identiteit, die tot zelfverwe
zenlijking kan komen. Die opvatting-is - waar het om sekseverhoudingen 
gaat - overal te traceren, maar wellicht het meest binnen de confessio
nele stromingen en het feminisme. Door' vele confessionelen en door 
sommige feministen worden mannelijkheid en vrouwelijkheid als twee 
geheel yerschillende fenomenen gezien. Feminisme kan dan worden be
schouwd als het streven naar het 'volkomen vrouw' worden door het 
ontwikkelen van de wgenaamd vrouwelijke, vaak opgevat als moeder
lijke, identiteit. Wanneer daarbij inspiratie wordt gezocht in het op de 
Romantiek geïnspireerde individualistische denken, is sprake van enige 
dubbelzinnigheid: enerzijds is er sprake van erkenning van het belang 
van een volkomen en ongehinderde ontwikkeling van de identiteit, maar 
-anderzijds wordt verondersteld dat die identiteit al voor een belangrijk 
deel is gegeven. Tegen het romantische idee over de ontwikkeling van 
een authentieke vrouwelijke identiteit, kan - in navolging van John 
Stuart Mill - worden ingebracht dat die identiteit niet gekend kan wor
den, aangezien vrouwen nooit de mogelijkheid hebben gehad zich volle
dig te ontwikkelen.127 

Ook bij de andere politieke stromingen is sprake van dubbelzinnigheid 
ten aanzien van het individualisme dat de Romantiek heeft voortge-
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bracht. Liberalen pleiten aan de ene kant voor zelfontplooiing en zelf
verwezenlijking, maar zien die mogelijkheden aan de andere kant be
grensd door hun opvattingen over produktief burgerschap en individuele 
rechten. En socialisten zien in zelfverwezenlijking voor iedereen wellicht 
een vage utopie, maar dat ideaal wordt beperkt door gezamenlijke strijd 
en discipline en een sterke nadruk op de staat en gemeenschapsbanden, 
die nodig worden geacht om de ellende te keren die het kapitalisme heeft 
voortgebracht. 

De Nederlandse samenleving ontwikkelde zich in de loop van de twin
tigste eeuw van een confessionele zuilenstaat naar een verzorgingsstaat. 
Met name confessionelen zijn dominant geweest in de wijze waarop op
vattingen over de verhouding individu, gezin en staat en mannelijkheid 
en vrouwelijkheid deel zijn geworden van verschillende vormen van poli
tieke en sociale regulering. Die regulering is er in belangrijke mate op 
gericht via het gezin een dam op te werpen tegen het onvermijdelijke 
(utilitaristisch) individualisme in de economische en de politieke sfeer. 

De ontwikkelingen die zich in na-oorlogs Nederland voordoen tussen 
maatschappelijke levenssferen en opvattingen over sekseverhoudingen en 
de relatie tussen gezin en staat, vertonen zowel continuïteit als verande
ring. Het denkbeeld dat het gezin - gesanctioneerd door het huwelijk -
de basiseenheid vormt van het maatschappelijke leven, verandert nauwe
lijks. Het gezin wordt beschouwd als de meest 'natuurlijke' levensge
meenschap - waarbij 'natuurlijk' zowel wordt opgevat als 'door God 
gegeven' als 'de meest frequent voorkomende en vanzelfsprekende sa
menlevingsvorm'. Continuïteit is er ook waar het gaat om opvattingen 
over sekseverhoudingen: de uitbreiding van rechten en mogelijkheden 
deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten voor vrouwen laat on
verlet dat aan vrouwen en vrouwelijkheid andere eigenschappen en bete
kenissen worden toegekend dan aan mannen en mannelijkheid_ Die ei
genschappen worden bovendien hoofdzakelijk gekoppeld aan de schei
ding tussen maatschappelijke sferen: waar ~e 'mannelijke' eigenschappen 
worden geplaatst in de sfeer van de markt en de politieke openbaarheid, 
worden de 'vrouwelijke' eigenschappen hoofdzakelijk gereserveerd voor 
de individuele levenssfeer (gezin). Continmteit tenslotte is ook te zien 
waar het opvattingen over hldividualisme betreft. De conclusie van Van 
Doom dat de Nederlandse politieke traditie weinig openstaat voor de 
ideeën van de Verlichting- en de Franse revolutie lijkt ook voor de naoor
logse periode in grote lijnen op te gaan. Maar die conclusie vereist een 
nuancering. Hij geldt namelijk in veel sterkere mate voor de tegenstand 
die bestaat tegen toekenning van individuele rechten en voor de angst 
voor ontbinding van fundamentele sociale verbanden, dan voor de idee 
dat de arbeid die de mens verricht tot zijn volle eigendom behoort en 
zijn eigen nut mag dienen. De opvatting dat de mens, wanneer hij zich 
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op de markt bevindt, gericht is op eigenbelang en vergroting van indivi
duele welvaart, ondervindt veel minder tegenstand dan de idee dat de 
mens (man of vrouw) op grond van zijn rede en status van individu in 
aanmerking moet komen voor zelfstandige rechten. Zo gezien draagt de 
verzorgingsstaat bij aan een uitbreiding van de gedachte van bezitsindivi
dualisme, op grond waarvan mensen in staat worden geacht contracten 
op de arbeidmarkt te sluiten, maar ook rechten kunnen ontlenen wan
neer die arbeid wegvalt. 

De verzorgingsstaat vormt echter ook een belangrijk breukpunt in op
vattingen over individualisme. De belofte bij te dragen aan het welzijn 
van de burgers, impliceert immers een uitbouw van het 'behoefte-ele
ment' in de lonen en de direct daaraan gerelateerde uitkeringen. De 
verzorgingsstaat betekent bovendien een breuk omdat ze welzijn en ont
plooiing voor iedereen belooft: mannen èn vrouwen moeten hun capaci
teiten kunnen ontwikkelen. Er is sprake van verschuivende greJ)Zen tus
sen maatschappelijke sferen en de termen waarmee deze worden om
schreven. 

Eind jaren vijftig is er sprake van een spanning tussen opvattingen over 
individualisme en sekse in de verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat bete
kent weliswaar een afzwa1dring van het vooroorlogse confessionele den
ken in termen van zonde, goddelijke ontferming en. anti-liberalisme, 
maar is tegelijkertijd nog doortrokken vàn een traditioneel, christelijk 
gezinsconcept; 128 de belofte van de verzorgingsstaat, zorg te dragen voor 
het welzijn van haar burgerc;, verhoudt zich moeizaam tot de wens niet 
in te grijpen in de 'soevereiniteit' van het gezin; er is sprake van een 
spanning tussen de wens de ontplooiing van individuen te vergroten, 
maar tegelijkertijd de positie van het gezin te stabiliseren; er is een span
ning tussen moderne opvattingen over een open gezin in een open sa
menleving en een traditioneel, christelijk gezinsconcept, en er bestaat 
een spanning tussen de toekenning van steeds meer gelijke politieke en 
burgerlijke rechten aan beide seksen, en het tegelijkertijd invoeren van 
een .. ekseonderscheid waar het om sociale rechten gaat. 
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4 Van welvaartsstaat naar 
zorgenmaatschappij 
Individuele rechten en sociale verbanden 
1960-1990 

'Ik geloof (..J dat het de hoogste tijd is dat vrouwen zich het gezonde egoïsme 
permitteren dat voor mannen sinds mensenheugenis een vanzelftprekend 
gegeven is, matenele omstandigheden buiten beschouwing gelaten.' (Joke 
[(f)ol-Smit, 'Het onbehagen bij de VTOU7J)', 1967, in: J. Smit, Er is een land 
waar vrouwen 'willen wonen 1984, p. 36) 

4.1 INLEIDING 

Begin jaren zestig lijkt een periode van relatieve stabiliteit in te zetten. 
De wederopbouw ~ goeddeels voltooid, de industrialisatie is in gang 
gezet en er is voorzien in de meeste elementaire behoeften van bestaan. I 
Alras zal men echter geconfronteerd worden met ingrijpende maatschap
.pelijke veranderingen die ondanks enkele voorboden in de jaren vijftig 
door niemand voorzien waren. De vervolmaking van de maatschappij 
blijkt te worden gedwarsboomd door onverwachte ontwikkelingen; de 
dominante zuilenstructuur maakt plaats voor deconfessionalisering en 
secularisering; de kritiek op het 'regentendom' en de verkalkte politieke 
structuren leidt tot nieuwe politieke initiatieven, de voltooiing van de 
materiële basis van de verzorgingsstaat maakt plaats voor nieuwe sociale 
problemen; democratiserings- en jongeren bewegingen stellen orde en 
gezag ter discussie; de emancipatie van de vrouw is nog maar nauwelijks 
'voltooid' of de tweede feministische golf laat van zich horen. 

De veranderingen die zich eind jaren zestig in de Nederlandse maat
schappij voordoen, vormen een breuk in de sociale en politieke formatie 
van de maatschappij. Als er een moment is waarop het individualisme als 
inspiratie dient voor politieke uitgangspunten, dan ligt dat rond 1970: de 
idealen van individuele autonomie, zelfstandigheid en gelijkheid staan 
centraal en Lijn gekoppeld aan het idee dat de maatschappij maakbaar is. 
Tegenover de traditie staat de hoop op de verbeeldingskracht van het in
dividu.2 

In dit hoofdstuk wordt de aandacht primair gericht op de manier 
waarop verschillende politieke stromingen omgaan met individualisering 
in relatie tot sekseverhoudingen en de verzorgingsstaat tussen 1960 en 
1990. Vragen over individualisering :raken de grondslagen van politieke 
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