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I. Inleiding. 
 

Op 21 maart 2020 zou een lezing over dit onderwerp op het jaarlijkse congres 
in Opheusden gehouden worden. 
In verband met de coronacrisis is deze dag verplaatst naar Deo Volente 20 
juni 2020. 
De lezing had ik al af en al schrijvende en onderzoekende was de lezing 
bovendien uitgedijd tot een brochure. Deze brochure wilde ik als Ebook ter 
beschikking stellen aan de deelnemers van het congres. 
In overleg met Jan van Meerten, de organisator van het congres, is besloten 
om het Ebook vast te publiceren. Als het congres op 20 juni bij leven en 
welzijn kan plaatsvinden, zorg ik dat de lezing een update heeft gehad en kan 
het Ebook als achtergrondinformatie dienen. 

 
Iedereen die geïnteresseerd is in deze brochure kan deze kosteloos aanvragen 
op het mailadres van de schrijver (hofman.henk@gmail.com). De brochure is 
ook te vinden op de website van het congres in Opheusden 
(https://www.oorsprong.nl) en de website van het Logosinstituut 
(https://logos.nl).  
Als eruit geciteerd wordt dan graag met bronvermelding. 
Als u kritiek hebt, of als u zich ergens aan stoort, of verbeteringen wilt 
voorstellen, mail me dan vooral. In de digitale versie op de websites, kan ik 
gemakkelijk wijzigingen aanbrengen.  
Het is niet de bedoeling van dit verhaal om te veroordelen of te moraliseren. 
Het is wel de bedoeling om te informeren en een tegengeluid te laten horen.  
Het nieuws roept bij mij en in mijn omgeving een scala aan gevoelens op: 
verbazing, verontwaardiging, medelijden, bezorgdheid. Soms moet je lachen 
over onzin die wordt verkondigd. Maar aangezien deze onzin serieus wordt 
genomen door de mainstream ben je tegelijk ook weer bezorgd.  
Het is een bepaalde groep mensen menens. Zij duwen de samenleving in een 
fuik, waarin de wind van een ijskoude en tirannieke ideologie waait.  
De overheid subsidieert belangenclubs en actiegroepen die zich nestelen aan 
universiteiten en in de media. Vervolgens wordt de overheid onder druk gezet 
om de wetgeving in hun voordeel aan te passen. Zodra dat is gebeurd, kan de 
burger met een afwijkende mening juridisch vervolgd worden 
Politieke partijen sluiten stembusakkoorden met lobby- en actiegroepen. 
Actiepunten van deze clubs komen in partijprogramma’s terecht en via die 
route in regeerakkoorden. 
Zo sluit het net zich.  
 

mailto:hofman.henk@gmail.com
https://www.oorsprong.nl/
https://logos.nl/
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Hedendaagse vraagstukken moeten wij doordenken door terug te grijpen op 
Bijbelse principes en op het christelijke verleden van ons land. De vrijheid van 
meningsuiting wortelt in het christelijke gedachtegoed. Die vrijheid staat onder 
zware druk. 
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II. Inhoudsopgave. 
 
  

I. Wat zegt de Bijbel over vrijheid van meningsuiting en de wijze waarop 
we moeten debatteren?  

II. Het historisch perspectief. 
III. Het debat over actuele thema’s: 

• De Nashvilleverklaring 

• Abortus 

• Evolutie en Theïstische Evolutie 

• Genderideologie 

• Vrouw en kerkelijk ambt 
IV. Het debat over vier thema’s samengevat 
V. Oké, Boomer 
VI. Hoe bieden we de uitdagingen van onze tijd het hoofd? 
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I. Bijbelse gegevens. 
 

Onze aandacht gaat eerst uit naar wat in Handelingen 19: 8 staat: En Paulus 
ging in de synagoge en sprak vrijmoedig, drie maanden lang met hen 
handelende, en hun aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. 
In deze tekst vallen drie woorden op. 
Vrijmoedig. Paulus schaamt zich niet voor het Evangelie. Hij voelt zich niet 
geremd, maar spreekt vrijuit en vol overtuiging. Het is een frank en vrij 
spreken. 
Handelende met hen. Paulus betoogt, maar het is geen monoloog. Er is een 
dialoog. Het grondwoord luidt: dialegomenos (we herkennen het woord 
dialoog) en dat betekent: bij wijze van samenspreking. Hij gaf argumenten, 
ontleend aan de Bijbel, maar bood ruimte aan tegenwerpingen. Hij gaf 
gelegenheid tot het stellen van vragen. Hij stelde zelf vragen en luisterde naar 
de antwoorden. Er is een overeenkomst met wat we de socratische methode 
noemen.1 Dat is de dialoogvorm. Het doel is om samen de waarheid te zoeken 
en die te vinden langs de weg van vraag en antwoord. Het verschil met de 
socratische methode is dat het vertrekpunt van Paulus niet de twijfel is, maar 
dat hij al op voorhand overtuigd is van zijn waarheid. Dat belet hem echter niet 
om op een correcte manier te communiceren met zijn gehoor.  
Aanradende. Paulus legt niets op, hij raadt aan. Paulus heeft het welzijn van 
zijn gehoor op het oog, maar hij weet dat een afgedwongen overtuiging geen 
waarde heeft. Hij laat zijn gesprekspartners vrij. Hij wil overtuigen op grond van 
argumenten. In onze tijd gaat het juist op dit punt fout in het debat. Seculiere 
mensen worden woedend als je een standpunt inneemt dat afwijkt van hun 
overtuiging. 
In deze tekst lezen wij dat christenen moeten staan voor hun overtuiging, maar 
die niet opleggen. Christenen dwingen niet, luisteren naar tegenwerpingen, en 
raden ten beste. Die hoorder moet zelf tot het inzicht komen dat het hier om 
Waarheid gaat. 
 
Het is nuttig om een paar vertalingen van deze tekst met elkaar te vergelijken. 

De Nieuwe Vertaling uit 1951 heeft: … om hen door besprekingen te 
overtuigen aangaande het koninkrijk Gods. 
De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt als volgt: … en hen met zijn 
uiteenzettingen trachtte te overtuigen. 
De Naardense Bijbel heeft: … met overtuigingskracht. 
De Herziene Statenvertaling heeft: … hen overredende. 
De Statenvertaling kiest voor: … aanradende. 

 
1 Socrates (470-399 v. Chr.) legde de grondslag voor de dialoog als redeneermethode. 
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Het woord ‘overtuigen’ laat onvoldoende ruimte voor de hoorder. Het woord 
‘overtuigingskracht’ zegt iets over Paulus en zijn zeggingskracht, maar geeft 
weer niet aan dat de hoorder vrij is in zijn reactie. Het woord ‘overreden’ 
neemt die ruimte ook weg. Daarom is in mijn ogen de vertaling in de 
Statenvertaling de beste: Paulus geeft raad en het is aan de hoorder wat deze 
met zijn raad doet. 
 
Niet alleen de inhoud maar ook de toonzetting is van belang in een debat. Er 
vallen vier aspecten onder dit punt. 
Matthew Henry (1662-1714, schrijver van een zeer gewaardeerd commentaar 
op de Bijbel) wijst erop dat Jezus zijn tegenstanders beleefd en hoffelijk (aspect 
1) te woord stond. Wij moeten dus ook mensen die ons tegenstaan beleefd 
bejegenen. Wij schelden niet, wij intimideren niet, wij spelen niet op de 
persoon. Maar als de Farizeeën niet ophouden met hun vitterijen en Jezus ook 
nog eens zoeken te doden, dwingen zij Hem om zich scherp uit te spreken. De 
Farizeeën worden dan scherp bekritiseerd en vergeleken met addergebroed en 
witgepleisterde graven. 
Bij een andere gelegenheid kapt Jezus een eindeloze zich steeds herhalende 
discussie (aspect 2) af met de woorden: “Gij gelooft niet, want gij zijt niet van 
Mijn schapen.”2  We kunnen hiervan leren dat een discussie op enig moment 
niet meer zinvol is en beter beëindigd kan worden. We hoeven de ander dan 
geen ‘witgepleisterd graf’ te noemen, maar kunnen wel constateren dat de 
ander gefixeerd is op de eigen positie en dus niet meeweegt wat zijn 
gesprekspartner zegt. Het is dan zinloos om het gesprek voort te zetten.  
Het negende gebod (aspect 3) verbiedt ons om te liegen of de waarheid te 
verdraaien en legt ons op de eer van onze naaste voor te staan. Het kwetsen, 
onteren en beledigen van onze naaste valt volgens zondag 40 van de 
Catechismus zelfs onder het zesde gebod (aspect 4). Woorden kunnen woede 
en verontwaardiging opwekken en dat kan weer de bron voor geweld worden. 
 
Handelingen 17:11 geeft de lezer informatie hoe we om moeten gaan met 
informatie die tot ons komt. De Joden in Berea ontvingen de prediking van 
Paulus ‘met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften of deze 
dingen alzo waren’. Ze gingen dus in de Bijbel na of het klopte wat Paulus 
preekte. Hier wordt de hoorder voluit de ruimte geboden om het gehoorde, 
zelfs het woord van Paulus, te leggen naast de Schrift. Vergelijk dat eens met 
de opdringerige ijver van seculieren vandaag de dag, die je direct verketteren 
zodra je anders denkt dan zij doen. De Bijbel moedigt aan om niet klakkeloos 
andermans mening over te nemen, maar een nauwgezet onderzoek te doen. 

 
2 Johannes 10: 26. 
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We zetten de gegevens op een rijtje: 

• Handelingen 19: 8. Aanraden, niet dwingen. 

• Johannes 10: 26: Een vruchteloos debat afkappen. 

• Handelingen 17: 11: Zelf in de Bijbel nagaan of de dingen kloppen die 
ons verteld worden. 

• Psalm 15: 2: Die met zijn hart de waarheid spreekt (Het moet ons 
gaan om de waarheid). 

• Psalm 15: 3: Roddelen is verboden. 

• Spreuken 4: 24: Wij moeten de waarheid spreken. 

• Jacobus 3: De tong in toom houden (Niet alles zeggen wat ons voor de 
mond komt). 

• Zondag 40 Heidelbergse Catechismus: Het kwetsen van onze naaste 
valt onder het zesde gebod. 

• Zondag 43: De goede naam van je naaste voorstaan en bevorderen. 
 
De conclusie luidt: Christenen moeten altijd bereid zijn om zich te 
verantwoorden. We zoeken het debat niet op, maar mijden het ook niet. Als 
we debatteren moet het niet begonnen zijn om ons eigen gelijk, maar om 
waarheidsvinding. Waarheid vat ik hier even op als de geldige en juiste 
uitkomst van een debat op grond van argumenten. Waarheidsvinding staat dan 
tegenover het gelijk willen krijgen en het onderuit halen van de 
gesprekspartner. 
Het verzwijgen van feiten, het manipuleren van feiten, van het standpunt van 
een ander een karikatuur maken, het standpunt van een ander negeren door 
dit te framen, het hoort bij de trucs van de handige debater en het staat 
lijnrecht tegenover waarheidsvinding. Voor de wet van God ben je strafbaar, 
want je gaat niet voor de waarheid, maar voor je eigen gelijk. Je bent niet 
integer bezig. 
De vrijheid van meningsuiting moet begrensd worden door goede 
omgangsvormen. Als het echt nodig is, mogen we zaken scherp benoemen en 
lik op stuk geven. Ten tijde van de Nashville-crisis hadden christenen best feller 
van zich af mogen bijten. En ook mogen we on-Bijbelse opvattingen, zoals die 
verbreid worden in het boek “En God zag dat het goed was”3 gerust ‘ketters’ 
noemen.  

 
Terzijde: 
In onze tijd zijn we verzot op ‘het debat’. De Bijbel is niet zo positief over 
discussies omdat het vaak in een nutteloze woordenstrijd ontaardt of 

 
3 Wiliam den Boer, René Fransen en Rik Peels, En God zag dat het goed was, 2019. 
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omdat de gemoederen verhit raken. In Romeinen 14 worden we 
opgeroepen de ander te ontvangen zonder ‘twistige samensprekingen’. 
Wie weet, herkennen we dit punt van familiebijeenkomsten. Om een 
vervelende sfeer te voorkomen, kun je soms beter niet over politiek en 
kerk spreken. In 2 Timotheüs 2: 14 geeft Paulus aan Timotheüs het 
pastorale advies om in zijn bediening ernstig te waarschuwen tegen 
woordenstrijd. Een christen moet geen vechter met woorden zijn (Titus 
3: 2), maar vriendelijk en zachtmoedig. Twistgesprekken horen niet thuis 
in de gemeente van Christus. Het contrast met het modder gooien en 
elkaar voor rotte vis uitmaken, wat schering en inslag is, is groot. Zie ook 
1 Petrus 2: 9-12: “Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold.”  
 
Het debat zoals het in onze tijd wordt gevoerd, spoort niet met de 
principes die hierboven zijn aangegeven. 
Het politieke debat is een machtsstrijd, waarin het erom gaat de 
tegenstander onderuit te halen. En als het geen machtsstrijd is, is het 
entertainment geworden. Dat zie je aan de vele talkshows, waarin de 
deelnemers elkaar vliegen afvangen en waarin altijd veel gelachen moet 
kunnen worden. De naam ‘talkshow’ duidt al aan dat het om een show 
gaat. De kijkcijfers bepalen of een talkshow kan blijven of van de buis 
moet worden gehaald. 
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II. Het historisch perspectief 
 
Na de gewijde geschiedenis onderzoeken we nu de kerkgeschiedenis en de 
profane geschiedenis. 
 
Retorica 
Bij de Grieken stond de retorica, de leer van de welsprekendheid, in hoog 
aanzien. Het verschil met de Bijbelse gegevens is groot. Retorica is de kunst van 
het overtuigen. Dat is iets anders dan het zoeken van de waarheid. Overtuigen 
is ook minder vrijblijvend dan het aanraden. Retoren pasten kunstgrepen toe 
om hun gehoor in te palmen. Vooral politici en advocaten legden zich op 
retorica toe. De grondlegger van de retorica was de sofist (wijsheidsleraar) 
Gorgias (ca. 400 v. Chr.). Socrates (470-399 v. Chr.) heeft een beroemd 
twistgesprek met deze Gorgias gehouden en daarin blootgelegd dat de retoren 
geen inhoud hadden maar gladde praatjes verkochten. Gorgias offerde de 
inhoud op aan de stijl. Zijn gecultiveerde stijl was gericht op overreding en 
effect. Omdat volgens hem waarheid niet bestond, kon hij zich erop toeleggen 
elke mening welke dan ook, zo goed mogelijk uit te dragen. Gedurende de 
Oudheid bleef de retorica in hoog aanzien staan. Retorica is kortom meer 
bedoeld om de ander te overklassen dan dat het om de inhoud gaat. 
Retoren zetten de waarheid naar hun hand, zijn selectief in feiten en 
argumenten. Dit is niet integer en niet eerlijk. Christenen moeten de waarheid 
boven zichzelf plaatsen. Dan gaat het om normen, een ethiek en een moraal 
die gebaseerd zijn op de Heilige Schrift. Daar ontlenen christenen richtlijnen 
aan die hun gedrag sturen. 
En dat is precies waar de Middeleeuwse debatcultuur om draaide.  
 
Disputatie 
Aan de Middeleeuwse christelijke universiteiten werd het debat gevoerd in de 
vorm van een disputatie (Latijn: disputatio).   
De leraar stelde een kwestie aan de orde in de vorm van een vraag met een 
hypothetisch antwoord. Vervolgens spanden de studenten zich in om 
tegenargumenten te verzinnen bij dit voorlopige antwoord. Op deze 
tegenwerpingen volgden weer andere tegenwerpingen die het oorspronkelijke 
antwoord verdedigden.  
De leraar vatte tenslotte de discussie samen en trok een conclusie. Dat kon ook 
zijn dat de kwestie nader onderzocht moest worden.  
Bij de disputatio gaat het er om de sterkst mogelijke argumenten te vinden. Het 
gaat om waarheidsvinding, niet om gelijk krijgen. Een tweede sterk punt is dat 
de gesprekspartner moest erkennen dat zijn woorden juist waren 
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weergegeven, waarna men pas verder ging met de weerlegging ervan. 
Daarmee voorkom je persoonlijke aanvallen, verdraaiing van standpunten en 
halve waarheden. 
Disputaties werden ook in het tijdvak van de Reformatie veel gehouden. Denk 
maar aan het beroemde debat tussen Maarten Luther  en Johannes Eck in 
1519. Bij die disputaties waren soms scheidsrechters aanwezig die erop 
toezagen dat het debat correct volgens de regels verliep en die ook een 
winnaar konden aanwijzen. 
De disputatio is ook in zwang geweest aan de Gereformeerde universiteit in de 
17de eeuw. We kunnen denken aan Voetius (1589-1676) in Utrecht in zijn 
controverse met René Descartes (1596-1650) en ook aan Gomarus (1563-1641) 
in Leiden over de controverse met Arminius (1559-1609). 
Samenvattend zien we op het vlak van de historie twee tegengestelde 
stromingen. 

• Ons standpunt moet zegevieren; we willen overreden en overtuigen. Die 
benadering treffen we aan bij retoren, de Grieken en Romeinen, en 
seculieren in onze tijd. 

• Het zoeken naar waarheid. Dit is de weg die de Bijbel aanwijst en waar 
christenen zich aan moeten houden. Zolang er nog sprake was van een 
maatschappij gebaseerd op christelijke waarden hielden ook veel niet-
christenen zich aan deze norm. 

 
Verlichting (18e eeuw) 
De Grieks-Romeinse opvatting keert vanaf de 18de eeuw terug in het tijdvak 
van de Verlichting. 
De Verlichting wordt vaak gezien als de bakermat van de vrijheid van 
meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting wordt namelijk een mensenrecht. In 
de Verklaring van de Rechten van de Mens is het art. 4.  In 1848 wordt dit recht 
in Nederland grondwettelijk vastgelegd in art. 7. 
 
Toch hebben wij ontdekt dat de vrijheid van meningsuiting Bijbelse wortels 
heeft. En die wortels gaan moreel bezien uit boven hetgeen de Verlichting te 
bieden heeft. De Verlichtingsfilosofen waren elitair ingesteld en hadden weinig 
op met andersdenkenden, zoals christenen. Verlichtingsmensen waren 
bevoogdend en legden graag hun maatregelen op, want zij wisten wat goed 
was voor de mensheid. De Verlichtingsfilosofen bestreden hartstochtelijk kerk 
en geloof. Over de tirannie en onderdrukking van de kant van vorsten hadden 
ze het veel minder. 
De Verlichtingsfilosofen waren niet op zoek naar de waarheid, maar naar hun 
eigen gelijk. Rienk Vermij is als wetenschapsfilosoof verbonden aan de 
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universiteit van Oklahoma en schreef er een boek over. De volgende passages 
zijn ontleend aan zijn boek. 4 

Veel hervormingen werden van boven af opgelegd. Mensen die zich 
verzetten, werden gezien als achterlijk. Deze mensen moesten bevrijd 
worden en tot waar inzicht worden gebracht. De Verlichte elite wist wat 
goed voor je was.  
Wij zijn de Verlichting gaan zien als een stelsel van waarden waarmee de 
westerse wereld zich onderscheidt van andere culturen met name van de 
Islam. Daarmee brengt de westerse samenleving zich in een 
spanningsveld. Aan de ene kant is er de relativerende trend om culturen 
als gelijkwaardig aan elkaar gelijk te stellen. Aan de andere kant is er de 
trend om de eigen cultuur als superieur te zien. Praktijken die met onze 
waarden in strijd zijn moeten we dan wereldwijd bestrijden. 

 
Vermij wijst op de jaren na 1790 toen de Franse Revolutie ontaardde in een 
orgie van bloed en geweld. “De hoeveelheid kerkelijke gebouwen en 
kunstschatten die in de Franse Revolutie is verwoest, stelt de verwoestingen 
door de Taliban in onze eigen tijd ver in de schaduw”, schrijft hij. Het is een 
dergelijke parallel die ons ineens doet beseffen dat, wat we nu als grote 
barbarij veroordelen, in ons eigen verleden op veel grotere schaal heeft plaats 
gevonden. Dat zou moeten doorklinken in onze hedendaagse morele 
verontwaardiging over onrecht waar dan ook in de wereld. Tot nadere 
bezinning zet ook een volgende zin aan: “De revolutionaire regeringen toonden 
zich allerminst tolerant wanneer hun eigen beginselen in het geding waren.” 
Het is een treffende typering van wat ook in onze samenleving speelt. 
Minderheden hebben zich maar te schikken. 
Er is dan ook geen enkele reden om de Verlichting te verheerlijken, zoals de 
aanhangers daarvan doen. Zij negeren de schaduwkanten. 
Veel Verlichtingsfilosofen - ik volg nog steeds het betoog van Vermij - waren 
meer bestrijders van godsdienstige onverdraagzaamheid dan pleitbezorgers 
van tolerantie. Dwang die niet werd opgelegd door de kerk, maar door de staat 
met een beroep op het algemeen welzijn, kon de goedkeuring van de filosofen 
vaak wel wegdragen. In Frankrijk konden de vervolgde protestanten meestal 
niet op hulp van de Verlichte filosofen rekenen. Deze filosofen zagen de 
Hugenoten als geloofsijveraars en fanatici.5  
Tolerantie betekende in het Verlichte Europa lang niet altijd gelijkberechtiging. 
Voltaire (1694-1778) schreef een geschiedenis van de regering van Lodewijk 
XIV, de Zonnekoning, waarin hij deze vorst haast de hemel in prees. De 

 
4 Rienk Vermij: De geest uit de fles. De Verlichting en het verval van de confessionele samenleving, 2014. 
5 Een uitzondering is Voltaire die het opnam voor de Hugenoot Jean Calas. Zie Wikipedia op Jean Calas. 
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ongemeen felle en wrede vervolging van de Hugenoten was in zijn ogen niet 
meer dan een smetje, hoewel hij het voor Jean Calas opnam. Dat Frankrijk een 
machtige staat werd, kunsten en wetenschappen bloeiden, was belangrijker.  
Verlichtingsfilosofen hadden het dus wel over onverdraagzaamheid van de kant 
van de kerk, maar niet als die van de kant van de staat kwam.6 Tolerantie stond 
in het teken van het streven naar een seculiere maatschappij (net als vandaag 
de dag). Het is dwang opgelegd door de staat en gelegitimeerd met een beroep 
op 'mensenrechten'. Niemand mag exclusief de aanspraak op waarheid maken. 
Christenen waren in de ogen van de Verlichte filosofen achterlijke fanatici, die 
ze niet te hulp kwamen, ook niet als ze vervolgd werden. Tot zover het boek 
van Rienk Vermij. 
 
We herkennen veel van wat Vermij zegt in de geschiedenis van ons land. De 
voormannen van de Afscheiding van 1834 werden vervolgd, gevangengezet, 
beboet. Bijeenkomsten van Afgescheidenen met meer dan twintig personen 
golden als een samenzwering en werden met politiegeweld beëindigd. 
Afgescheidenen kregen op hun eigen kosten maandenlang rauwe dragonders 
ingekwartierd.  
De ‘weldenkende elite’ kijkt nogal eens minachtend neer op de minderheid, 
zeker als die christelijk is. Zij ontlenen vervolgens aan hun verlichte idealen het 
recht om minderheden te onderdrukken en zelfs te vervolgen. Maar juist deze 
houding toont aan hoe verrot en voos die idealen zijn.  
 
Het is opvallend hoe beeldvorming ons in de weg kan zitten. De Verlichting 
staat in de publieke opinie model voor verdraagzaamheid en Calvijn voor 
fanatisme. Dit beeld spoort niet met de werkelijkheid. De onstuimige Schotse 
hervormer John Knox (1514-1572) wilde monniken en priesters verbannen uit 
Schotland. Calvijn hield hem voor dat hij zijn ‘felheid moest matigen. Sommige 
zaken moeten nu eenmaal getolereerd worden, zelfs als je het daarmee 
eigenlijk oneens bent.’ De Schotse katholieke koningin wilde haar privémissen 
niet beëindigen en Calvijn riep ook hier Knox op tot matiging.7  
 
In het tijdvak van de Verlichting was vrijheid van meningsuiting vooral een 
verticale aangelegenheid. Het regelde de vrijheid van de burger ten opzichte 
van de almachtige staat om zijn eigen mening vrijelijk te uiten. Na 1968 is daar 
een horizontale uitwerking aan toegevoegd. Burgers debatteren vrijuit met 
elkaar. Het debat is vrijwel ongelimiteerd. Blasfemie is uit het wetboek van 
strafrecht gehaald. Majesteitsschennis is niet langer strafbaar. Het elkaar 

 
6 Rienk Vermij, blz. 191. 
7 Herman J. Selderhuis, Calvijn. Handboek, 2008. 
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beledigen valt ook onder de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van 
meningsuiting kan verworden tot het schofferen van de ander. Ik zeg immers 
wat ik denk. De vrijheid van meningsuiting produceert mensen met een 
scherpe tong en opvallend lange tenen. De scherpe tong is voor een ander, 
maar op onze beurt verdragen we niets van een ander. 
Van schelden is het slechts een stap naar geweld. De vrijheid van meningsuiting 
splijt de samenleving en zweept de gemoederen op.  
 
Voor 1990 was er geen mail en bestonden er geen sociale media. Alleen 
ingezonden brieven waren een uitlaatklep. Je moest schrijven, enveloppe 
pakken, postzegel erop plakken en naar een brievenbus lopen. Nu kan met 
Twitter iedereen in een paar seconden al dan niet anoniem zijn gal spuwen. 
Vanaf de 18-de eeuw is er sprake van een paradigmashift. Het Christelijke 
wereldbeeld wordt ingeruild voor een wereldbeeld ontleend aan de 
Verlichting. Het begrip ‘paradigma’ is ingevoerd door de wetenschapshistoricus 
Thomas Kuhn (1922-1996). Hij bedoelt daarmee het raamwerk van 
uitgangspunten en opvattingen waarbinnen wij denken. Hij signaleert in de 
geschiedenis een ‘shift’ een verandering als het ene systeem door het andere 
wordt vervangen. Dat kan tijd kosten, maar soms gaat het ook heel snel. Een 
voorbeeld van een shift is de 16de eeuw toen het tijdvak van de Middeleeuwen 
vervangen werd door Reformatie en Renaissance. De ontdekkingsreizen, de 
boekdrukkunst, het vermogen om te lezen en te schrijven, de opkomst van het 
Humanisme, Luther en zijn breuk met het Rooms-Katholieke denken, 
vrijheidsoorlogen zoals de 30-jarige oorlog (1618-1648) en de 80-jarige oorlog 
(1568-1648), veranderden voorgoed het wereldbeeld.  Twee eeuwen na 
Renaissance en Reformatie is de Verlichting een tweede voorbeeld van een 
paradigmashift.  
Na 1968 is die shift, die de Verlichting met zich mee bracht, praktisch voltooid. 
Het is in een generatie zo snel gegaan dat we elkaar niet eens meer verstaan. 
Dat ligt vooral aan de seculiere mens die zo gevangen zit in zijn wereldbeeld en 
zo onwetend is geworden over het christelijk geloof dat hij zich niets meer kan 
voorstellen bij de opvattingen van christenen. De seculiere mens zit als het 
ware gevangen in een seculiere doos. Heel treffend is dat uitgedrukt in de 
roman Brave New World van Aldous Huxley (1894-1963). Het boek beschrijft 
een samenleving waarin mensen zo gehersenspoeld zijn dat zij denken vrij en 
gelukkig te zijn. Als de hoofdpersoon, die nog een sprankje individualiteit kent, 
aan een vrouw vraagt of ze vrij wil zijn, antwoordt ze: “Ik begrijp niet wat je 
bedoelt. Ik ben vrij, vrij om de meest geweldige tijd te hebben.”  
Dat maakt het gesprek nu juist zo moeilijk. Onze op de Bijbel gebaseerde 
opvattingen landen niet meer. Een goede manier om het gesprek dan toch nog 
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gaande te houden is de methode om de seculiere doos zelf ook in te gaan en 
van binnenuit het denkkader te bestrijden. Dan ontdek je dat het seculiere 
wereldbeeld van ongerijmdheden en tegenstrijdigheden aan elkaar hangt. De 
doos is een grabbelton waarin de seculier naar believen een greep doet.  
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III. Het debat over actuele thema’s. 

Laten we nu eens kijken naar debatten die in onze tijd fel en met passie 
gevoerd worden.  

1. Het debat over de Nashvilleverklaring 
2. Het debat over abortus 
3. Het debat over evolutie en de consensus tussen evolutie en het 

scheppingsverhaal (theïstische evolutie) 
4. Het debat over de genderideologie 
5. Het debat over vrouw en kerkelijk ambt 
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III 1. De Nashvilleverklaring. 
 
Mijn homogevoelens. 
Onder deze kop plaatste Trouw een anoniem ingezonden brief. Ik neem de 
brief grotendeels over. 

Zelf heb ik mijn homo-zijn nooit uit de kast gehaald. Ondanks de 
goedbedoelende COC-voorlichter op mijn middelbare school, die 
verkondigde dat homoseksualiteit volkomen natuurlijk en normaal was, 
had ik het gevoel dat dat niet zo was. Ik heb mijn homoseksuele 
gevoelens volledig aanvaard, maar die liggen al bijna dertig jaar 
ongebruikt in de kast. 
Ik ben bewust lid geworden van een kerk waar homorelaties niet 
geoorloofd zijn. Daar voel ik me thuis. De Nashvilleverklaring van een jaar 
geleden was mij tot steun. Waarom zou ik mijzelf positioneren als homo? 
Ik ben toch veel meer dan mijn seksualiteit? Natuurlijk heb ik seksuele 
verlangens. Maar als geldt: ‘Wat je aandacht geeft, groeit’, dan geldt het 
omgekeerde ook. 
 Ik heb mijn aandacht gericht op andere gebieden, waardoor mijn 
muzikale, sportieve, creatieve en intellectuelen kwaliteiten tot bloei 
gekomen zijn. Misschien ben ik nu wel meer mezelf dan wanneer ik als 
homo zou leven. Ongelukkig ben ik er beslist niet van geworden.8 

 
Een indrukwekkende brief! Deze man – ik neem aan dat het om een man gaat – 
aanvaardt zijn homoseksuele gevoelens, maar kanaliseert die door zich te 
richten op muziek, sport, en dergelijke. Want wat je aandacht geeft, groeit en 
omgekeerd.  
 
De Nashvilleverklaring die deze man tot steun is geweest, heeft in ons land een 
storm aan woede en verontwaardiging opgeroepen.9 
Het Algemeen Dagblad was de eerste krant die het nieuws bracht onder de 
kop: “Antihomomanifest van radicale christenen”. Dat was een frame en 
daarmee zette de krant gelijk de toon. Zo’n kop getuigt niet van objectieve 
nieuwsgaring. De krant is op zoek naar sensatie, want dat trekt lezers. Er staan 
twee onware beweringen in de kop. Dit manifest is niet anti-homo en de 
christenen die achter de verklaring staan, zijn niet radicaal. Zo stigmatiseer je 
en dat mag toch niet van de seculieren? Bovendien gooit de pers hiermee olie 
op het vuur. De christenen die achter de Nashvilleverklaring staan zijn geen 

 
8 Trouw, 25 januari 2020. 
9 Jan van Meerten geeft een overzicht van alle media-aandacht. Zie: https://logos.nl/veel-aandacht-in-de-
media-voor-de-nashville-verklaring/ 
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fanatici, maar rustige, hardwerkende burgers, die veel aan vrijwilligerswerk 
doen en aan goede doelen geven. Als de kerken op zondag leegstromen is er bij 
hen geen politie nodig om alles in goede banen te leiden. Dranghekken zijn ook 
nergens te zien. Maar als er een voetbalstadion leegstroomt zien we politie, 
blaffende honden, en ME-busjes om de fans in toom te houden. En dan nog 
worden er vernielingen aangericht. We zijn eraan gewend geraakt. Niemand 
die zich er nog over opwindt. Maar wel reageerde de samenleving in de kortste 
keren buiten alle proporties op deze verklaring. Er blijkt uit hoe zuur, hard en 
giftig het debat gevoerd wordt. Degenen die zich anders opstellen dan de 
goegemeente doet, zijn racisten, seksisten, fascisten.  
  

Even tussendoor: 
De Nashvilleverklaring is op een ongelukkige manier in het nieuws 
gekomen. Er was een concept toegezonden aan predikanten en 
hoogleraren binnen de achterban. Er was om een steunverklaring 
gevraagd. Het concept zou besproken worden op een congres in Nijkerk. 
Twee hoogleraren van de Theologische Universiteit van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken te Apeldoorn maakten hun bedenkingen 
openbaar door een artikel aan te bieden aan het Reformatorisch 
Dagblad. Het RD heeft dit artikel op de opiniepagina geplaatst. De 
meeste lezers die deze achtergrond niet kenden, begrepen op dat 
moment niet veel van het artikel. De opstellers van de Nashverklaring 
zagen zich daarom gedwongen om het concept publiek te maken. Pijnlijk 
was dat de verklaring vergezeld ging met een lijst van sympathisanten, 
zonder dat in de hectiek van dat moment vooraf was nagegaan of 
betrokkenen daarin toestemden. Zo is een concept voortijdig publiek 
geworden. Het AD-artikel ontketende vervolgens een storm zoals we nog 
niet vaak hebben meegemaakt. Het RD kondigde geschrokken een 
publiciteitsstop af en sloot de brievenrubriek voor reacties. Dit alles is 
een erg ongelukkige gang van zaken geweest. De twee hoogleraren 
voorzagen problemen en wilden daarvoor waarschuwen. Goed bedoeld, 
maar verkeerd uitgepakt. 

 
Diezelfde avond dat het AD met dit artikel kwam, zat Minister Van Engelshoven 
aan tafel met SGP-fractieleider de heer Van der Staaij in een talkshow geheel 
gewijd aan de Nashvilleverklaring. De regels van de disputatio zullen haar wel 
onbekend zijn. Van Engelshoven ging namelijk gelijk in de aanval.  
De minister nodigde Van der Staaij niet uit om een toelichting te geven, maar 
kwam meteen met een veroordeling.  
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Ze begon op de hoogste sport van de ladder en stuurde als het ware een raket 
af op Van der Staaij. Ze verweet Van der Staaij dat hij onbarmhartig en 
liefdeloos was. In militaire termen gesproken moet je dan omwille van het 
machtsevenwicht antwoorden met een raket van jouw kant. Als je zo in het 
defensief wordt gedrongen, moet je krachtig reageren. Het is het beste om dan 
ook voor de frontale aanval te kiezen en je niet in de hoek te laten drukken. 
De minister had een greep in de grabbelton van argumenten gedaan. Ze 
voegde aan het verwijt dat de verklaring liefdeloos was toe, dat ze lid was van 
D66, de partij die mensen vrijliet om hun eigen keuzes te maken. Daar was ze 
trots op. De Nashvilleverklaring zette ‘stappen terug in de tijd’. Zij suggereerde 
daarmee dat zij wel een beeld had van de juiste weg ‘vooruit’ en dat orthodoxe 
christenen het foute pad opgaan. Zo is een echt gesprek onmogelijk en Van der 
Staaij had er dan ook heel begrijpelijk weinig op te zeggen.  
Op die keuzevrijheid waar minister Van Engelshoven zich op beriep, valt heel 
wat af te dingen: 
- D66 had net het referendum afgeschaft en daarmee de keuzevrijheid van de 
kiezer ingeperkt;  
- vrouwen die een betaalde baan weigeren omdat ze de zorg voor hun gezin 
willen dragen worden fiscaal afgestraft. Voor deze vrouwen is er geen 
keuzevrijheid. Ze kiezen verkeerd volgens D66. 
- is ooit onderzocht hoeveel vrouwen onder zware druk van hun omgeving voor 
een abortus kiezen? Wat als de partner voor de keus plaatst: Dat kind of ik? 
D66 wil liever buiten beeld houden dat lang niet alle vrouwen in vrijheid voor 
een abortus kiezen.  
- minister Van Engelshoven voert december 2019 de dwang van het 
vrouwenquotum in. Dat legt de keuzevrijheid aan banden. 
- D66 is voor ‘diversiteit’. De Nashvilleverklaring maakt toch deel uit van die 
diversiteit?  
- Vooral: Minister Van Engelshoven zweeg over de miljoenen doden aan aids, 
de honderdduizenden lijders aan deze ziekte, de miljarden, besteed aan 
bestrijding van deze verschrikkelijke kwaal. Sinds het uitbreken van de 
Aidsepidemie begin jaren tachtig van de vorige eeuw zijn naar schatting meer 
dan 32 miljoen mensen aan de gevolgen van de ziekte bezweken. Vorig jaar 
(2018) stierven volgens de VN tussen de 570.000 en 1,1 miljoen mensen aan 
aids. Aids heeft ruim tien keer meer slachtoffers gemaakt dan alle oorlogen 
sinds 1989 bij elkaar.10 “Elke homoseksuele man weet dat hij tot een groep 
behoort met sterk verhoogde risico’s voor gezondheid en levensduur.”11 De 
biologie leert ons dat de anus een uitscheidingsorgaan is en geen 

 
10 De gegevens zijn ontleend aan de NOS-app van 1 december 2019. 
11 Gabriele Kuby, De seksuele revolutie, De vernietiging van de vrijheid uit naam van de vrijheid, 2017, blz. 221 
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geslachtsorgaan. Als je daaraan voorbijgaat is dat niet zonder risico. De beste 
waarborg tegen dit soort ziektes is een monogame relatie van één man en één 
vrouw. Dat zou in de voorlichting voorop moeten staan. We bestrijden echter 
liever de symptomen dan het probleem bij de wortel aan te pakken. Zegt ons 
dit niet ook dat de keuzevrijheid van mensen maar een beperkte is, want hij 
kan zich zelfs niet van gevaarlijke lusten onthouden? De vrijheid die Van 
Engelshoven voorstaat is in dit geval de vrije liefde die miljoenen mensenlevens 
kost en ontzaglijk veel schade berokkent aan relaties en gezondheid. 
Ik zou dit punt uitgekozen hebben en minister Van Engelshoven hebben 
gevraagd: uw keuzevrijheid brengt miljoenen slachtoffers en hoge 
maatschappelijke kosten met zich mee. Is juist dat niet harteloos en liefdeloos? 
Op een pakje sigaretten zetten we een waarschuwing dat roken dodelijk kan 
zijn? Waarom waarschuwen we dan niet ook dat vrije seks dodelijk kan zijn? Of 
ik dat ter plekke ook had bedacht is maar zeer de vraag. In een talkshow moet 
je heel gevat zijn, anders ben je weg. 
De minister richtte zich vooral op de toonzetting van de verklaring. Persoonlijk 
denk ik echter dat al was de Nashvilleverklaring ingeleid door een ‘barmhartige 
en liefdevolle’ pastorale uiteenzetting de goegemeente niet minder furieus was 
geweest. De inhoud spoort niet met de eis van de tijdgeest. En daar ging het 
om. 
Naast Van der Staaij zat ds. René de Reuver, scriba van de PKN. Hij liet zijn 
broeder vallen als een baksteen. Ik vond zijn opstelling wel erg slap. “Bij ons is 
iedereen welkom en kan iedereen zichzelf zijn.” Komen we in de kerk om te 
blijven wie we zijn? Zoeken we zelfbevestiging? Ik dacht dat we in de kerk 
worden opgeroepen om te veranderen. Wat moeten we dan nog met de 
Bijbelse oproep tot bekering? En wat vinden we dan van de kerkenraad in 
Gorinchem waar ds. Klaassen niet welkom was om in de kerkdienst voor te 
gaan? Een kerk die klakkeloos met de tijdgeest mee gaat, verliest zijn morele 
autoriteit, schreef Dietrich Bonhoeffer in de jaren dertig van de vorige eeuw. 
Bonhoeffer zegt over dit type kerken dat ze iedereen willen aanspreken, maar 
niemand meer bereiken. “Een verwereldlijkte kerk is niet populair, maar wordt 
veracht.” “Een kerk die zich aanpast, wordt kleurloos.”12  
 

Even tussendoor: 
In Amsterdam organiseren christenen in een Leerhuis een jaarlijks 
programma ter bezinning op Bijbelse en maatschappelijk thema’s 
(www.leerhuisamsterdam.nl) Het programmaboekje van voorjaar 2019 
wordt als volgt ingeluid:  

 
12 Dietrich Bonhoeffer, De Levende Kerk. Teksten over de kerk, 2018, (blz. 19, 38-42. 

http://www.leerhuisamsterdam.nl/


 

 
19 

 

“Na alle ophef over de Nashvilleverklaring, waarover ook de 
burgemeester [Femke Halsema, H.] zich helder heeft uitgesproken, is het 
goed, dat ze ziet, dat de aanhangers daarvan slechts een kleine 
minderheid vormen en het overgrote merendeel van ‘de christenen’ (in 
ieder geval de Amsterdamse) een heel andere mening is toegedaan.” 
Het lijkt erop dat de beste christenen van Nederland in Amsterdam 
zitten. Ze sluiten zich in deze zinnen naadloos aan bij mensen die niets 
hebben met kerk en geloof en distantiëren zich ijlings van andere 
christenen. 

 
Prof. G.J. van der Heiden, hoogleraar in Nijmegen, ook in de uitzending 
aanwezig, beweerde dat Sodom en Gomorra vernietigd werden vanwege de 
schending van het gastrecht. Homoseksualiteit had er dus niets mee te maken. 
Maar in Judas 7 staat toch duidelijk dat Sodom en Gomorra verwoest werden 
wegens hun hoererij (in de versie van de Statenvertaling). 
De vertegenwoordigster van de Vrije Universiteit verklaarde niet in debat te 
willen gaan met Van der Staaij. De Nashvilleverklaring was volgens haar een 
‘statement’ en daar kun je nu eenmaal niet over debatteren. Waarom zat ze 
dan toch aan tafel? Waarom zou je over een ‘statement’ niet kunnen spreken?  
 
Er waren genoeg argumenten om weerwerk te geven. Maar daar gaat het in 
een talkshow niet om. Het gaat om kijkcijfers en dus heersen de oneliners, de 
verontwaardiging over wat ‘niet van deze tijd is’. En de grabbelton met voor elk 
wat wils stond in het midden. 
 
In de traditioneel christelijke visie op het huwelijk gaan seksualiteit en het 
openstaan voor kinderen samen. Huwelijk en gezin staan voorop. Dat wilde de 
Nashvilleverklaring beklemtonen. Die band is doorbroken en dat wordt door 
mensen van bijvoorbeeld D66 gezien als winst voor de individuele vrijheid. Als 
gevolg van die individuele vrijheid wordt meer dan een derde van de 
huwelijken ontbonden en van alle niet-huwelijkse relaties breekt bijna de helft, 
met alle ellende van dien voor ouders en kinderen. De Me-Toobeweging laat 
zien dat in een samenleving van individuele vrijheid vrije seks toch een enorm 
probleem is. Is die traditionele christelijke visie op het huwelijk dan echt zo 
gek? 
 
In een samenleving die van zichzelf zegt dat ze open en divers is, zou toch 
plaats moeten zijn voor zo’n vraag? De samenleving kwam niet verder dan de 
andersdenkende het etiket ‘fout’ op te plakken en trachtte zelfs een 
onwelgevallige mening via het strafrecht en via uitsluiting te elimineren.  
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Het OM kondigde namelijk een onderzoek aan naar de strafbaarheid van wat 
Van der Staaij had gezegd.  
Scholengemeenschap “De Driestar” in Gouda kreeg het ministerie op bezoek 
omdat directielid Wim van der Kloe zijn steun aan de Nashvilleverklaring had 
gegeven. Was het onderwijs op de Driestar wel veilig voor homoseksuele 
jongeren?  
De VU dwong hun docent dr. P. de Vries een opmerking weer in te slikken op 
straffe van verlies van zijn leerstoel. Ds. De Vries had gezegd dat de kerken 
zwegen toen de nazi-ideologie zich opdrong. Nu de genderideologie zich 
opdrong, zwegen kerken opnieuw. Wat is er mis met en onwaar aan deze 
uitspraak? Ik zou het niet weten. De kerken zwegen toch toen de nazi’s aan de 
macht waren? Daar hebben we nu spijt van. Hadden de kerken toen moeten 
spreken en moeten ze nu zwijgen? 
Omdat reformatorische scholen in hun schoolprofiel hebben staan dat het 
huwelijk is voorbehouden aan man en vrouw is er verscherpt inspectietoezicht 
op deze scholen.13 
In het buitenland gaat het niet anders. In Groot-Brittannië werd een 
werkneemster van een denktank ontslagen, omdat ze het traditionele 
onderscheid tussen man en vrouw verdedigde. De rechter gaf de werkgever 
gelijk. De ouderwetse visie van de vrouw verdiende volgens de rechter ‘geen 
respect in een democratische samenleving.’14 
Ook in Groot-Brittannië is een lerares ontslagen omdat ze zich uitsprak tegen 
het pro-lhbt onderwijs op de basisschool van haar zoon. Het was geen 
openbare school, maar een school die uitging van de Anglicaanse kerk. De 
school gebruikte leerboeken met afbeeldingen van een jongen die jurken 
droeg. De lerares werd ontslagen omdat ze homofoob en bevooroordeeld zou 
zijn.15  
De Britse arts David Mackereth verloor zijn baan omdat hij weigerde een man 
met een baard aan te spreken als ‘mevrouw’.16 
In Spanje riep de (vrouwelijke) minister van onderwijs dat ‘kinderen niet het 
eigendom van ouders’ zijn (januari 2020). De minister zei dit tegen ouders die 
hun kinderen niet aan lessen seksuele voorlichting, gebaseerd op de 
genderideologie, wilden laten deelnemen. In haar visie zijn kinderen dus van de 
staat. Die kant moeten we beslist niet op gaan. 
Tot zo ver de vrijheid van meningsuiting, denk je dan. 

 
13 Het COC noemt deze visie op het huwelijk ‘onacceptabel’. Want het zou het klimaat op deze scholen 
‘onveilig’ maken voor homoseksuele leerlingen. Trouw, 6 februari 2020. De SP eist in de Tweede Kamer 
maatregelen. 
14 Elsevier, 8 februari 2020, blz. 15. 
15 CIP-nieuwsbrief, 18 april 2019. De lerares werkte niet eens op de basisschool waar haar zoon op zat. 
16 Weet-magazine, februari 2020, blz. 26. 
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Hier had de minister zich mee bezig moeten houden. Ze had de gelegenheid op 
te komen voor een samenleving waarin verschillen mogen bestaan en waarin 
ruimte is voor afwijkende opvattingen. Wat we kregen was een minister die het 
recht op anders denken aan banden legde.   
Seculieren willen taboes slechten en heilige huisjes omverwerpen. Ze hebben 
in plaats daarvan hun eigen heilige huisjes geplaatst. Torn niet aan abortus, 
homoseksualiteit, het homohuwelijk, of de gelijkheid van man en vrouw.  
 
Toen de Nashvillestorm losbarstte had de gereformeerde gezindte zich als een 
man achter de twee mannen kunnen opstellen, die het mikpunt van felle kritiek 
waren geworden: de heer Van der Staaij en ds. Klaassen. Het leek er meer op 
dat de refokring in z’n schulp kroop.  
 
Ten tijde van de Nashvillerel schreef de RD-commentator dat we dankbaar 
moesten zijn voor het vele goede dat er nog was. Dat is een nederige houding 
die op dat moment en in die context volgens mij niet juist was. Wij hebben ook 
onze rechten en die moeten we ons niet laten afnemen. Anders dan de RD-
commentator ben ik ook niet gerust op de ontwikkelingen over ‘het vele goede’ 
dat er nog is. Er is eerder reden om de stormvlag te hijsen. ‘Verlichte’ 
denkbeelden worden verplicht gesteld aan iedereen. Het gaat allemaal in een 
razendsnel tempo en onze kring gaat gevaarlijke tijden tegemoet als ze aan het 
Bijbelse gedachtengoed vast wil houden.  
Ten tijde van de Nashvillerel waren er SGP-burgemeesters die de 
regenboogvlag uithingen. Dit toont nog eens de enorme druk aan waar je 
inderdaad onder zou bezwijken, maar het toont ook aan dat sommige posten 
niet meer vervuld kunnen worden als je aan je eigen principes vast wil houden. 
Voor een ferme houding zal een hoge prijs worden betaald. We staan al in de 
marge van de samenleving, de volgende stap is dat we er helemaal uitgegooid 
worden. In onze kring zullen we goed moeten nadenken over wat de 
onopgeefbare principes zijn. Anders passen we ons elke keer aan, zoals de SGP 
die gedwongen werd participatie van de vrouw in de partijpolitiek te 
accepteren, hoewel in de statuten nog steeds staat dat dit tegen de wil van 
God is. Als we blijven opschuiven onder druk, al is het onder protest, raken we 
onherroepelijk onze authenticiteit kwijt. 
“In het algemeen opereren we meer te soft en te genuanceerd dan te wild. Iets 
meer peper en zout kan geen kwaad. Het is zorgwekkend als ons standpunt 
geen kritische reacties oproept. Groen van Prinsterer heeft terecht opgemerkt 
dat het ware belijden gepaard gaat met lijden. Worden we overal zo fijn 
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geaccepteerd, dan mogen we onszelf de vraag stellen of we niet zo aangepast 
zijn geraakt dat we wezenlijke Bijbelse noties onbesproken laten.”17 
“Ik wist dat er verschuivingen plaatshadden in de reformatorische wereld. 
Maar het bleek erger dan verwacht. Vertegenwoordigers van de VGS 
(Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs), het Reformatorisch Dagblad 
en ook verschillende SGP’ers stelden zich erg vaag op.”18 
 
Om misverstanden te voorkomen: ik ben blij met het Reformatorisch Dagblad, 
ik waardeer de krant en ik onderken de moeilijke positie waarin de krant zit 
gezien de geschakeerde achterban. Niettemin ging het rondom de 
Nashvilleverklaring in mijn ogen niet goed met de berichtgeving.  
Toen ik het concept van de verklaring onder ogen kreeg vond ik het een 
moeizaam geconstrueerde tekst en in die vorm niet geschikt voor publicatie. 
Maar dat was dus ook niet de bedoeling. Het concept is gepubliceerd voordat 
het besproken kon worden in Nijkerk. Om dan de initiatiefnemers voor een 
Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring verantwoordelijk te houden voor 
de storm die opstak, zoals de RD-commentator deed, gaat wel erg ver.19 Juist 
op dat moment hadden ‘we’ de rijen gesloten moeten houden.  
 
Samengevat 
De Nashvilleverklaring was een concept. Door een fout in eigen kring kwam dat 
concept in de publieke belangstelling te staan. Bij een ordelijke gang van zaken 
had iedereen gewacht op de definitieve vormgeving van en besluitvorming 
over deze verklaring. Zo’n document heeft een formele status en daar kun je 
over discussiëren. Wat we nu meemaakten, was een totaal ontspoord debat, 
waarin: 

• De emotie bijna hysterische proporties aannam 

• Redelijkheid ver te zoeken was 

• Het debat niet feitelijk en integer gevoerd werd 

• De verdeeldheid onder christenen scherp naar voren kwam (denk aan de 
opstelling van ds. De Reuver) 

• Het minderheidsstandpunt bedreigd werd met repressie en juridische 
consequenties 

• De refokring bijna schuldbewust reageerde op alle aantijgingen 
 

 
17 Diederijk van Dijk in Terdege, 30 oktober 2019, nr. 3, blz. 77. Van Dijk is Eerste Kamerlid voor de SGP en 
directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging.  
18 Dr. P. de Vries, een van de initiatiefnemers voor de Nashvilleverklaring, in Terdege, 27 november 2019, nr. 5, 
blz. 57. 
19 RD-commentaar, 8 januari 2019. 
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Dat in naam van de vrijheid van meningsuiting de verkeerde mening zo heftig 
werd aangepakt, is een verontrustend signaal.  
Toen de storm luwde, is er geen zelfreflectie geweest bij politici en media op 
het hele gebeuren. Daarmee blijft de onbillijke veroordeling en afwijzing van de 
gereformeerde gezindte staan. De verklaring van het Openbaar Ministerie in 
maart 2020 dat de Nashvilleverklaring niet strafbaar is, verandert daar niet veel 
aan.  
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III 2. Het debat over abortus. 
 
Moeder Teresa (1910-1997) zei het trefzeker toen ze in 1994 in aanwezigheid 
van president Clinton het volgende naar voren bracht: “Naar mijn gevoel is de 
grootste vernietiger van de vrede tegenwoordig abortus, omdat het een oorlog 
is tegen het kind, een direct doden van het onschuldige kind, moord door de 
moeder zelf. En als wij accepteren dat een moeder zelfs haar eigen kind kan 
doden, hoe kunnen we dan andere mensen vertellen elkaar niet te doden? Elk 
land dat abortus accepteert, leert zijn volk niet om lief te hebben, maar om 
geweld te gebruiken om te krijgen wat zij willen. Dit is waarom abortus de 
grootste vernietiger van liefde en vrede is.“20  
 
Haar woorden klemmen nog veel meer nu twee Britse wetenschappers hebben 
vastgesteld dat het ongeboren leven bij een abortus pijn kan ervaren. Iedereen, 
ook voorstanders van abortus dus, zou dit met afschuw moeten vervullen. En 
toont die pijnbeleving niet aan dat het ongeboren kind een mens is? Het lijdt 
pijn, zoals wij het voelen als men in ons lichaam prikt of steekt.  Maar nee, het 
jarenlang plegen van abortus stompt af. Abortusklinieken passen hun 
werkwijze aan door voortaan eerst de navelstreng door te knippen waardoor 
de foetus sterft of door het ongeboren kind te verdoven.21   
Seculieren gaan niet integer met dit soort feiten om. Als het om abortus gaat, is 
de seculiere ideologie een grabbelton waar naar willekeur argumenten uit 
worden gehaald. De ene keer dit, de andere keer dat.  
 
Een duidelijk voorbeeld is de wet op de registratie van levenloos geboren 
kinderen, de Basisregistratie Personen (BRP). Met deze registratie worden 
levenloos geboren kinderen erkend als Mens, en dus gezien als Persoon. Ze 
worden zelfs met hun naam ingeschreven. Eén van de voorvechters van deze 
wet was Paroolcolumniste Roos Schlikker en zelf helaas bevallen van een 
overleden dochter. Prolife mensen zouden volgens Schlikker ‘slinks’ twee 
discussies met elkaar vermengen: het recht op abortus en het recht op 
registratie. In een column noemt ze dat ‘smakeloos’. Het gaat Schlikker om 
individuele vrijheid. Voor de een de vrijheid om een kind te houden, voor de 
ander de vrijheid om abortus te plegen. De ene wet kent ongeboren kinderen 
niet het recht op leven toe. De andere erkent hen als mens. Is het kind 
gewenst: prima. Is het kind niet gewenst dan mag je abortus plegen. Het hangt 
van de ouders af.22  

 
20 Reformatorisch Dagblad, 14 januari 2020. 
21 Reformatorisch Dagblad, 28 januari 2020. 
22 Het Parool, 27 april 2017. 
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Juridisch bezien hangt het zelfs alleen van de moeder af. Schlikker gaat voorbij 
aan het punt waar het om gaat. Je kunt als overheid en samenleving niet bij 
abortus zeggen dat het ongeboren kind geen persoon is en in de 
basisregistratie het wel opnemen als persoon. Als de wens van ouders 
bepalend is, leidt dit tot volstrekte willekeur ten aanzien van het 
persoonsbegrip.  
Je zou verwachten dat embryo’s gelijk aan elkaar zijn. Nee, zeggen feministen. 
Je bent niet een persoon vanwege je biologische eigenschappen, maar je wordt 
tot persoon gemaakt door je omgeving. Een ongeboren vrucht wordt een 
persoon als de ouders het verwelkomen, maar weer niet als ouders willen dat 
de vrucht ophoudt met bestaan.  
Arts Rebecca Gomperts van de Abortusboot (Woman on Waves) zegt: “Voor 
mij draait abortus om zelfbeschikking. Voor iemand die gewenst zwanger is, is 
een vrucht helemaal aan het begin al een echt kind van wie al gehouden wordt. 
Een vrouw die ongewenst zwanger is, zal het heel anders ervaren.”23 
Waarom zou ik zo’n norm niet door mogen trekken naar de wereld van de 
levenden? Wat ik wens is goed, wat ik niet wens mag ik uit de weg ruimen. Het 
is een griezelige benadering waarin het van het subject afhangt of leven 
waardevol is of niet. Dat is al eens vreselijk ontspoord in het verleden. 
 
 Even tussendoor: 

Er wordt in het recht veel gesjoemeld met het begrip ‘persoon’:  
- De neger (of ‘zwarte’ als u daar de voorkeur aan geeft) is geen persoon in 

het Romeinse recht en kan daarom als slaaf verhandeld en als slaaf 
gehouden worden; 

- De Jood is geen persoon volgens Neurenberger rassenwetten van 1935 
en mag daarom als ‘parasiet’ verdelgd worden; 

- Het ongeboren kind is geen persoon volgens ons recht en mag dus 
verwijderd worden. 
 
Tijdens het proces in Neurenberg na de oorlog beriepen de nazi’s zich op 
de bestaande wetten in hun land, maar de rechters gingen daar niet in 
mee. Hun geweten had volgens de rechters getuigenis moeten geven dat 
zij fout zaten.  
Neurenberg is niet alleen bekend geworden vanwege de rassenwetten 
uit 1935 en het proces in 1946, waar nazileiders berecht werden, maar 
ook omdat Hitler hier voor de oorlog de jaarlijkse partijdagen hield. Op 
het reusachtige Zeppelinterrein buiten de stad was plaats voor enorme 
manifestaties met parades van het leger, muziekkorpsen en 

 
23 NRC, 7 juni 2019. 
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honderdduizenden bezoekers. In 1934 had Hitler aan de jonge architect 
Albert Speer (1905-1981) de opdracht gegeven om een grote tribune te 
ontwerpen. Vanaf die tribune kon hij zijn toespraken houden en de 
parades afnemen. Drie jaar eerder had Speer het Pergamonmuseum in 
Berlijn bezocht. Hij was daar diep onder de indruk geraakt van een 
gereconstrueerde tempel uit Pergamum gewijd aan Zeus. Deze tempel 
wordt door de apostel Johannes genoemd in Openbaring 2. Hij schrijft 
daar aan de christenen: “Ik weet waar gij woont, namelijk waar de troon 
des satans is.” Deze woorden waren bedoeld ter bemoediging. 
Pergamum was een druk handelscentrum met een bloeiende heidense 
cultus. Het handjevol christenen dat er woonde, was niet in tel en hun 
sterk afwijkende opvattingen werden geminacht. Johannes bemoedigt ze 
dan door te schrijven dat hij beseft dat het niet meevalt om te wonen 
daar waar satan zijn troon heeft. 
De tempel van Zeus is in de jaren na 1880 door Duitse archeologen weer 
opgegraven, de onderdelen werden in kisten verpakt en naar Duitsland 
verzonden. Aan de hand van deze delen reconstrueerden deskundigen 
de tempel. Het Pergamonmuseum aan de Unter der Linden in Berlijn 
opende in 1930 zijn deuren voor het publiek. In 1931 bezocht de jonge 
Speer het museum. 
Bij zijn ontwerp voor de tribune in Neurenberg laat Speer zich inspireren 
door de reconstructie van de Zeustempel. In 1935 is het middendeel 
gereed: een groot platform van een paar honderd meter lang en twintig 
meter hoog. In 1937 zijn de linker- en rechtervleugel gereed. Er is een 
galerij van slanke, Griekse pilaren en daarvoor tribunes, net als bij de 
tempel van Zeus. Als Hitler op dat podium zijn antisemitische leuzen 
uitbraakt, staat hij dus op de nagebouwde troon van satan. En de massa 
voor hem brult hun afgod toe: “Heil Hitler!” 

 
Terug naar abortus.  
Volgens de Bijbel is elk mens, ook de ongeborene, een persoon. Dat werpt een 
dam op tegen willekeur in juridische formuleringen over het begrip persoon. 
Kijk maar hoe de kerk in de Oudheid slavernij van binnenuit uitholde. De 
Bijbelse aanpak legt het accent op onze mentaliteit, onze houding. De slaaf is 
de broeder, ook geschapen naar het beeld van God, die naast je zit in de kerk 
en luistert naar hetzelfde woord van God. Hij is voor God een zondaar zoals jij 
dat bent. Dit was de wervingskracht van de oudchristelijke kerk die 
onweerstaanbaar het heidens Romeinse Rijk omverwierp en verving door een 
staat op christelijke leest geschoeid. Een christen zal zijn slaaf goed moeten 
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behandelen. Het gaat dus om onze houding, onze gezindheid, naar onze naaste 
toe. Zo’n benadering is veel effectiever dan het op elkaar stapelen van wetten,  
gedragscodes en protocollen. En zo zullen christenen in het ongeboren leven 
een mens-in-wording zien, evenals een slaaf geschapen naar het beeld van 
God. 
 
Radicale feministen willen niet treuren over een miskraam. Vrouwen die een 
miskraam kregen, mogen daar niet verdrietig over zijn. Ze vinden het botsen 
met de strijd om abortus. Als vrouwen verdrietig zijn, geven ze toe dat het 
embryo eigenlijk een persoon was en dus recht op bescherming had.  
Deze houding zou je onbarmhartig en liefdeloos kunnen noemen.  
 
Pia Dijkstra, D66 kamerlid, zegt over mensen die tegen abortus zijn: “Het is 
2019 hoor, geen 1970.”  De tijd waarin wij leven bepaalt toch niet wat goed of 
kwaad is? Als Pia Dijkstra had geleefd in de tijd dat abortus was verboden, zou 
ze dan tegenstander van legalisering zijn geweest? Want dat is de implicatie 
van haar opmerking. Als de tijdgeest de norm is, waarom moest het dan in 
1968 anders en wat als een volgende generatie het roer weer omgooit? 
Draaien we mee met alle winden? Iedereen moet zich voegen naar de 
gewoonte van de tijd? Het is in feite een laatdunkend argument: wij zijn 
superieur aan het verleden; wij weten het beter. 
Wat de meerderheid doet, krijgt met het argument van Pia Dijkstra het 
gewoonterecht. Calvijn maakt een zinnige opmerking over dat gewoonterecht. 
“Maar de mensheid heeft bijna nooit het geluk gekend dat de massa oog had 
voor wat beter was, integendeel, de persoonlijke ondeugden van velen hebben 
meestal tot een wijdverbreide dwaling geleid, liever gezegd: tot een 
gezamenlijke acceptatie van die ondeugden. En dat moet nu als norm 
gelden?”24 Verderop constateert Calvijn dat wij met die acceptatie vertrouwd 
raken met het kwaad.  
Elfie Tromp stelt in haar column bij De Nieuwe BV het “onmenselijk te vinden 
wat er uit de zgn. christelijke gedachte van liefde voortkomt.” Niemand “neemt 
een abortus voor de lol.” Om deze vrouwen dan “vermanend toe te spreken en 
een extra schepje op het schuldgevoel te gooien is simpelweg walgelijk.”25 Het 
is volgens deze columniste dus niet onmenselijk om abortus te plegen, maar 
om tegen abortus te zijn.  
Als niemand voor de lol een abortus ondergaat, zou je dan negen maanden 
eerder niet wat beter na moeten denken? Je hebt toch zelf een fout gemaakt? 
Waarom mag je de gevolgen op een ander afwentelen? 

 
24 Calvijn in zijn aanbiedingsbrief van de Institutie aan koning Frans I van Frankrijk 
25 CIP-nieuwsbrief, 19 juni 2019. 
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Het ene moment kun je gewenst zijn, en een persoon zijn, het andere moment 
weer niet. Waarom is dan vanaf de 24e week abortus in ons land verboden als 
het van het gevoel van ouders afhangt? Is na die 24 weken het ongeboren kind 
wel een persoon? En hoe zit het met landen waar de abortusgrens lager ligt? 
Kun je in het ene land al een persoon zijn en in het andere land nog niet? Het 
recht van het kind om te leven is hiermee afhankelijk gemaakt van het land 
waar de moeder woont.   
Vaak wordt een oneigenlijk argument gebruikt om abortus gelegaliseerd te 
maken en te houden. Dan wordt het jonge meisje opgevoerd dat verkracht 
werd en zwanger raakte. Waarom maak je dan geen wet die abortus beperkt 
tot deze categorie? En in hoeverre wordt verkrachting aangevoerd als reden 
voor abortus?  Uit een evaluatie van de Wet Afbreking Zwangerschappen 
(WAZ) blijkt dat financiën in 47% van de gevallen de reden is voor een abortus.  
 
Rebecca Gomperts vindt de wakes bij abortusklinieken ‘heel intimiderend’ en 
wil dat de wakes verboden worden.26 Ze is er voorstander van dat de abortuspil 
bij de huisarts wordt verstrekt. Abortus moet laagdrempelig worden. “Nu zijn 
er nog allerlei restricties, die nergens op zijn gebaseerd, het zijn de christelijke 
partijen die het tegenhouden.” Ze vindt het onbegrijpelijk dat de prolife-
organisatie Siriz per consult evenveel geld krijgt als een abortuskliniek die (in 
haar woorden) ‘een medische behandeling’ geeft. Abortus moet uit het 
strafrecht, “want op deze manier blijft het gestigmatiseerd.” Volgens haar 
werkt de farmaceutische industrie aan een nieuwe pil die zonder recept 
verkrijgbaar zal zijn. Deze pil hoeven vrouwen maar één keer per week te 
slikken, kan ook gebruikt worden als morning-afterpil of in een hogere dosis als 
abortuspil.  
Wakers bij abortusklinieken zouden volgens berichten in de pers vrouwen tot in 
de kliniek ‘achtervolgen’ en ‘moordenaar’ roepen.  
Oud-minister Lilian Ploumen sprak in een talkshow over ‘het intimideren en 
lastigvallen van vrouwen’ door wakers. Zij noemde dit ‘een schandaal’.27 
Gespreksleider Jeroen Pauw liet een filmpje zien waarin een waker zei dat bij 
een abortus de armpjes en beentjes eraf worden gehaald. Dat is geen handige, 
maar wel een ware uitspraak.28 In onze vreemde wereld vinden we het prima 

 
26 Het Parool, 8 februari 2020. Tijdens het interview met Het Parool droeg ze oorbellen gemaakt van 
abortuspillen. 
27 Linda.nl, 21 maart 2019. De kop van het artikel luidt: Vrouwen vaker lastiggevallen door agressieve 
demonstranten bij abortuskliniek. 
28 Abortus is gruwelijk. Zie bv. de CIP-nieuwsbrief van 19 februari 2020. Een verpleegster getuigt in de 
Amerikaanse Senaat over gruwelen tijdens en na een abortus. 
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dat een abortusarts armpjes en beentjes breekt, maar zijn we boos als een 
waker vertelt wat er gebeurt. Deze mensen hebben er geen moeite mee om 
achter de eenzijdige voorlichting in een abortuskliniek te staan, en tegelijk de 
alternatieven voorgelegd in een abortusbus misleidend en manipulatief te 
noemen. Het verzwijgen van de waarheid over hoe een abortus er in de praktijk 
uitziet is een vorm van liegen. Als we een scherp oog hebben voor de fouten 
die in het verleden zijn gemaakt, zoals de slavernij en de politionele acties in 
Nederlands-Indië, moeten we op z’n minst in staat zijn de waarheid over 
abortus onder ogen te zien. Maar elke tijd heeft een blinde vlek voor het eigen 
handelen.  
 
Op een debatavond in Amsterdam sprak Ploumen haar zorgen uit over de stille 
tocht die Schreeuw om Leven jaarlijks organiseert. Zij vindt dat de activiteiten 
van Schreeuw om Leven niet onder de vrijheid van meningsuiting vallen.29 
Merkwaardig dat Ploumen voor de keuzevrijheid is als het om een abortus 
gaat, maar anderen de keuzevrijheid ontzegt om daartegen te protesteren. Het 
demonstratierecht is er onder meer om aandacht te vragen voor standpunten 
die in het publieke debat minder aandacht te krijgen. Dit recht maakt het aan 
kleine groepen toch mogelijk om gehoord en gezien te worden. Het is droevig 
dat iemand van de PvdA aan anderen, die het niet met haar eens zijn, hun 
rechten wil ontnemen.   
Wanneer de aantijgingen niet door feiten ondersteund worden, is er sprake 
van misleiding. De prolife-beweging wordt dan bewust in een kwaad daglicht 
gesteld. Het publiek dat slecht wordt voorgelicht en zelf geen onderzoek doet, 
heeft geen goede kijk meer op de kwestie. Deze achterbakse berichtgeving in 
de media is steeds weer de brandstof voor een oplaaiende volkswoede tegen 
‘de refo’s’, zoals de Nashvillerel heeft laten zien. Als de berichten waar zouden 
zijn waarom pakt de politie de wakers dan niet op omdat zij de openbare orde 
verstoren? En waarom worden er dan nog steeds vergunningen voor een wake 
afgegeven? 
De media doen mee aan deze stemmingmakerij. Zij gaan niet na of de 
beschuldigingen waar zijn en ook vragen ze aan bijvoorbeeld Schreeuw om 
Leven niet om een weerwoord.30   
De Abortusboot negeerde wetgeving in tal van landen: Guatemala, Ierland, 
Mexico, Spanje en Polen. Het haalde de voorpagina’s van internationale 
kranten. In Guatemala is het schip zelfs enige tijd aan de ketting gelegd. 
Women on Waves (de organisatie achter de Abortusboot) organiseerde in 2015 

 
29 CIP-nieuwsbrief, 26 november 2019.  
30 De positieve uitzondering is Trouw. Op 12 maart 2020 kreeg de heer Van der Staaij ruim de kans op een 
weerwoord. Hij deed dat uitstekend. 
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acties waarbij abortuspillen met een drone naar Polen werden gebracht. Deze 
mensen durven wakers bij abortusklinieken te verwijten dat ze intimiderend 
bezig zijn?  
Demonstreren is een grondrecht, maar wakers bij abortusklinieken moeten 
weg. Het recht op demonstreren is bijna onaantastbaar, maar voor wakers bij 
abortusklinieken moeten er ‘bufferzones’ komen. Te vrezen is dat die 
bufferzones er op enig moment echt wel komen.  
De zendingsdrang van de abortusboot om landen met een restrictief 
abortusbeleid aan de kaak te stellen, is goed, maar de abortusbus in eigen land 
waar op alternatieven voor een abortus wordt gewezen, weer niet. 
Het recht op zelfbeschikking kan averechts uitpakken. In landen als China, 
India, Armenië en Azerbeidzjan worden vooral meisjes geaborteerd. Het recht 
van de vrouw op abortus leidt daar tot de dood van juist vrouwen.  
Feministen verwijten onze kring dat vrouwen er gezien worden als een 
broedmachine. Dit verwijt mist elke grond en is niet meer dan een karikatuur. 
De vrouw wordt helemaal niet gezien als ‘broedmachine’, maar in ere 
gehouden als moeder. Maar wat dan te denken van de ‘reproductieve rechten’ 
waar feministen en de Verenigde Naties het over hebben? Dit verlaagt de 
vrouw tot het niveau van een kopieermachine en haalt het geheim uit de 
voortplanting. 
Als een vrouw een kind wenst, kan het kind geboren worden. Als een vrouw 
het kind niet wenst, mag ze het weghalen. Als ze daar weer spijt van krijgt, kan 
het ongeboren kind opgenomen worden in de BRP. Als je homo bent, kun je 
vandaag de dag toch huwen en ‘een gezin stichten’. Nu wil je nog geen kind, 
maar wel volgend jaar.  Merel Westrik, presentatrice bij RTL en 35 jaar oud, 
zegt in een interview dat zij volgend jaar of het jaar daarna toch wel een kind 
zou willen.31 
We hebben het zelf niet meer in de gaten, maar alles wordt gepland en 
toegesneden op onze particuliere wens. Waar zijn de mannen en vrouwen die 
rond hun 25e levensjaar trouwen, een gezin stichten en samen de kinderen 
opvoeden? Daar bouw je een samenleving mee, die bouw je niet op basis van 
individualisme. Eens noemde minister-president Rutte abortus, euthanasie en 
het homohuwelijk de onopgeefbare verworvenheden van onze tijd. Ze hebben 
alle drie met de dood te maken en niet met het leven. Het staat model voor 
wat Douglas Murray “het opmerkelijke einde van Europa” noemt in zijn 
gelijknamige boek.32 Het begrip verworvenheden koppel je aan mooie en 
positieve dingen. Maar de verworvenheden die hier zijn genoemd hebben met 

 
31 https://www.libelle.nl/mensen/merel-westrik. 
32 Douglas Murray, Het opmerkelijke einde van Europa, 2019. 
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decadentie te maken. Het gaat nota bene om zaken die voorheen in het 
Wetboek van Strafrecht stonden.  
 
Feministen presenteren abortus als iets dat vrouwen ‘empowert’. Hoe kan 
abortus vrouwen sterker maken? Er zijn alleen maar verliezers. Bovendien 
worden de gezondheidsrisico’s weggewuifd of zelfs verzwegen. Die zijn er wel 
degelijk. Zowel op het psychische vlak (depressie) als op het fysieke vlak 
(vergroot risico op borstkanker, een miskraam bij volgende zwangerschap).  
Uit de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap (WAZ) bleek dat 57% van 
de vrouwen geen voorlichting kreeg van de abortusarts over de alternatieven, 
hetgeen de wet wel verplicht. 58% van de vrouwen heeft kortere of langere tijd 
lichamelijke en emotionele klachten na een abortus. Op een pakje sigaretten 
staan allerlei waarschuwingen voor de risico’s van roken. Maar 
abortusklinieken melden op hun site: “Een abortus heeft geen gevolgen voor 
latere zwangerschappen.” Onderzoekers van het AMC hebben echter 
vastgesteld dat na een zuigcurettage er bij een volgend kindje een aanzienlijk 
hoger risico op een vroeggeboorte is. En vroeggeboortes leiden tot 
complicaties, zoals gedragsproblemen. De zin “Abortus is een kleine ingreep, 
waarna je verder kunt met je leven”, is eigenlijk een leugen. 
 
Samengevat zien we in de abortusdiscussie een mengelmoes van argumenten, 
inconsequenties en tegenstrijdigheden. Mensen die het pro-life standpunt 
aanhangen wordt het steeds moeilijker gemaakt om hun mening uit te dragen. 
In het abortusdebat regeert bij uitstek de leugen.33 
 
  

 
33 Koningin Beatrix typeerde met de zin: “De leugen regeert” de kwaliteit van de Nederlandse pers (1999).  
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III 3. Het debat (theïstische) evolutie en schepping. 
 
Theïstische evolutionisten gaan er van uit dat evolutie is bewezen. God heeft al 
het leven via evolutie geschapen in een proces van lijden en dood gedurende 
miljarden jaren voor de zondeval. Hiermee nemen theïstische evolutionisten 
een merkwaardige positie in tussen evolutionisten en creationisten. Voor 
creationisten is het accepteren van de evolutietheorie onaanvaardbaar. Voor 
evolutionisten is het idee dat God evolutie stuurt en leidt onaanvaardbaar. 
Theïstische evolutionisten willen vervolgens de Bijbel herlezen: stel dat evolutie 
waar is, wat zijn dan de gevolgen voor onze theologie. Volgens Gijsbert van den 
Brink, hoogleraar Theologie aan de VU, valt dat allemaal erg mee.34 
Evolutiegeleerden vormen een gesloten front en weren andersdenkenden. 
Creationisten bestuderen hun boeken en bezoeken hun congressen. 
Omgekeerd wordt het werk van creationisten niet serieus genomen, worden 
hun boeken genegeerd of afgedaan als onwetenschappelijk en bezoeken 
theologen die de theïstische evolutie aanhangen de congressen van 
bijvoorbeeld het Logosinstituut niet.35  
 
De wetenschapsfilosoof Karl Popper (1902-1994) vond dat wetenschappers niet 
alleen moeten zoeken naar wat de theorie bevestigt, maar ook gegevens die de 
theorie weerleggen, in het onderzoek moeten betrekken. Als de theorie op ook 
maar één punt niet klopt, heeft zij geen algemene strekking. Een theorie wordt 
er alleen maar sterker van als de falsificatie niet slaagt. Het is nu net dit punt 
waarop evolutionisten en theïstische evolutionisten tekortschieten. Zij gaan 
niet op zoek naar tegenspraak. 
 
Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap organiseerde in juni 
2019 een Geoweek voor scholieren. Het Logosinstituut mocht geen bijdrage 
leveren omdat het niet “de heersende opvattingen over de evolutie van mens 
en wereld onderschrijft.” De heersende opvatting onderschrijven? In de 
wetenschap? De KNAG weigerde op een herhaalde uitnodiging voor een 
gesprek in te gaan. 
Evolutionisten nemen het werk van creationisten niet mee in hun onderzoek. 
Ze gaan eraan voorbij en nemen er op voorhand afstand van. Uit hun 
notenapparaat en hun literatuuropgave blijkt dat zij zich voornamelijk baseren 
op geestverwanten. Aanhangers van de theïstische evolutie lijden aan 
hetzelfde manco. 

 
34 Gijsbert van den Brink, En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie., 2017. Dit boek heb ik 
besproken op: https://logos.nl/kanttekeningen-christelijk-geloof-en-evolutie/ 
35 Zie onder meer het persbericht van Jan van Meerten, https://logos.nl/logos-instituut-schoolt-theistisch-
evolutionisten-bij/ 
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In de literatuuropgave achter in het boek “En God zag dat het goed was”36 staat 
een boek vermeld van Norman C. Nevin. Tal van geleerden, zowel theologen als 
biologen, tonen in dit boek in doorwrochte essays aan dat het compromis 
tussen evolutie en Bijbel onhoudbaar is.37 
Ik heb vervolgens alle noten in “En God zag dat het goed was” nagezien en 
nergens een verwijzing naar Nevin gevonden. Het boek wordt dus wel in de 
literatuurlijst genoemd, maar de stof is niet verwerkt in “En God zag dat het 
goed was”.38 
Het boek van John Sanford “Genetic Entropy” is niet eens opgenomen in de 
Literatuurlijst.39 Het Logosinstituut heeft aan alle auteurs van “En God zag dat 
het goed was” een exemplaar van dit boek geschonken. 
Een volgend voorbeeld is het evolutie-kritische boek van Abner Chou “What 
happened in the garden. The reality and Ramifications of the Creation and Fall 
of Man” uit 2016. 
Edgar Andrews (1932), emeritus-hoogleraar materiaalkunde aan de Universiteit 
van Londen, schreef: “Wie heeft God gemaakt? Op zoek naar een alles 
verklarende theorie.” Gijsbert van den Brink noemt het boek niet. 
“Theistic Evolution” (2017) is een bundel essays waarin een keur aan biologen 
vraagtekens zetten bij de evolutietheorie. Ook dit boek is geen bron voor 
theïstische evolutionisten. 
In 1961 verscheen er een boek dat uitvoerig inging op de vraag hoe Noach alle 
bestaande dieren in de Ark mee kon nemen. Een gedegen studie, maar de 
uitleg komt niet aan de orde in evolutionistische literatuur, of wordt in een 
enkel geval met overdreven scepsis van de hand gewezen.40 
 
Hoe kan het bestaan dat je aan de kritiek van deze theologen, filosofen en 
biologen voorbijgaat en toch beweert dat de evolutietheorie bewezen is?  
Als je boeken van deze en andere kritisch gestemde wetenschappers over het 
hoofd ziet, kun je het eigen standpunt gemakkelijk blijven uitdragen. Maar echt 
wetenschappelijk is dit niet. Want dan onderzoek je onbevangen het werk van 
medestanders èn tegenstanders. 
 

 
36 William den Boer, René Franssen en Rik Peels, En God zag dat het goed was, 2019. 
37 Norman C. Nevin (red.), Should Christians embrace evolution? Biblical and Scientific Responses, 2009. 
Amerikaanse versie uit 2011.  
38 Zie uitvoeriger https://logos.nl/nabeschouwing-over-nijkerks-congres-en-god-zag-dat-het-goed-was/. In dit 
artikel trek ik dezelfde conclusie voor het eerder verschenen boek van Gijsbert van den Brink. 
Zie ook mijn lezing uit 2015, gehouden op het congres in Opheusden: https://logos.nl/het-bittere-conflict-
schepping-en-evolutie/ 
39 John Sanford toont een snel verval van genetisch materiaal aan in cellen van levende organismen. Zie verder 
Jan van Meerten in: https://logos.nl/logos-instituut-schoolt-theistische-evolutionisten-bij/ 
40 Zie voor meer informatie: https://scheppingofevolutie.nlark-dieren-passen/ 

https://logos.nl/nabeschouwing-over-nijkerks-congres-en-god-zag-dat-het-goed-was/
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Een van de auteurs van “En God zag dat het goed was” schrijft dat sommige 
organisaties op het gebied van geloof en wetenschap zich bewegen in de marge 
van de wetenschap” en niet door hebben hoe sterk evolutie staat.41 Dit is een 
vooroordeel. Hebben de drie redacteuren wel eens een congres van het 
Logosinstituut bezocht? Ik vraag mij af of de auteurs van dit boek wel beseffen 
hoe zwak de evolutietheorie is komen te staan.42 Het valt op dat hun boek 
meer speculatie is dan wetenschap. Ook viel op dat op het congres eind 
november 2019 in Nijkerk heel veel naar voren is gebracht dat in het boek van 
Nevin al lang is weerlegd. 
Calvijn schrijft over ‘schaamteloze personen’ die opmerken dat Mozes geen 
ooggetuige is geweest van wat hij over de schepping vertelt, en dat hij ook 
nergens uit boeken heeft kunnen leren dat het is zoals hij het optekent. “Maar 
in de dingen waarvan wij kennis krijgen, ligt de oneindigheid van Gods macht 
en wijsheid waardoor al onze waarnemingen verzwolgen worden.”43 Onze 
waarnemingen worden ‘verzwolgen’ als we ze zien in het licht van Gods 
oneindigheid. Wij kunnen denken dat een wetenschappelijke theorie sluitend 
is, maar onze kennis beslaat altijd een gedeelte van de werkelijkheid en nooit 
het geheel. De geschiedenis van de wetenschap laat zien dat ook algemeen 
aanvaarde theorieën later toch verkeerd blijken te zijn.  
 
De bewering dat evolutie bewezen is, is veel te stellig. Wetenschapsfilosofische 
boeken wijzen op de beperkingen van wetenschappelijk onderzoek. Ik noem 
kort enkele van die beperkingen: 

• Wetenschap werkt met modellen. Die modellen gaan uit van 
veronderstellingen. En juist die veronderstellingen zijn onbewezen. 
Voorbeeld: natuurwetten zijn onveranderlijk. De C-14 methode gaat op 
basis van die gedachte uit van eenzelfde vervalsnelheid van isotopen 
over miljoenen jaren. Metingen van die vervalsnelheid zijn er echter pas 
sinds 150 jaar. 

• Het gekozen model beïnvloedt de uitkomst. Stop je dezelfde gegevens in 

twee verschillende modellen dan zijn de uitkomsten ook verschillend. 

Maar welke uitkomst is dan juist?  

• In het laboratorium wordt de werkelijkheid nagebootst. Dat gaat 
onvermijdelijk gepaard met aanpassingen. Een experiment brengt een 
reductie van de werkelijkheid met zich mee. Conclusies gelden voor het 
experiment en we nemen aan dat ze ook voor de werkelijkheid gelden. 
Dat kan, maar is niet altijd 100% zeker. 

 
41 William den Boer, René Franssen en Rik Peels, En God zag dat het goed was, blz. 302. 
42 Zie voor een nadere toelichting van die zwakte mijn bespreking van En God zag dat het goed was op de site 
van het Logosinstituut: https://logos.nl/de-theologen-gaan-voorop-recensie-en-god-zag-dat-het-goed-was/ 
43 Calvijn, Commentaar op Genesis, Inleiding.  
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• Wetenschappelijke kennis is – mede om het bovenstaande punt - altijd 
partieel en nooit integraal. 

• Wetenschappelijke kennis draagt een voorlopig karakter. Voorbeeld: het 
Junk-dna. Dit zou evolutionair bezien geen nut hebben gehad en dus zijn 
afgestorven. Recent onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat Junk-dna wel 
degelijk een nuttige en zelfs essentiële functie vervult in het transport 
van voeding tussen de cellen. Ander voorbeeld: veel van de stellingen 
van Darwin zijn nu achterhaald.  

• Financiële mogelijkheden. Subsidies spelen een belangrijke rol in de 
vraag welk wetenschappelijk onderzoek opgepakt kan worden. 

• Verder zijn er sociale beperkingen. Voorbeeld: de drang van de 
onderzoeker om als eerste te publiceren. 

• Als het gaat om evolutiewetenschap is waarneming van de feiten die 
onderzocht worden niet mogelijk. Het is interpretatie zonder directe 
waarneming van het verschijnsel. 

Dit overzicht is niet compleet. Maar waar ik ter aanvulling met nadruk op zou 
willen wijzen is de mogelijkheid dat een wetenschapper een blinde vlek heeft 
ontwikkeld voor een bepaald verschijnsel. 
Een heel frappant voorbeeld hiervan ontleen ik aan mijn eigen vakgebied, de 
historische wetenschap. 
Sommigen zien in Johan Huizinga (1872-1945) de grootste Nederlandse 
historicus aller tijden. Wereldfaam verwierf Huizinga met zijn boek Herfsttij der 
Middeleeuwen. In 1941 publiceerde deze vakman een studie over de 
Nederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. In dit boek rept Huizinga met 
geen woord over de Statenvertaling en de immense betekenis van deze 
Bijbelvertaling voor de Nederlandse taal en beschaving. Vergelijk dit met een 
historicus die studie maakt van het jaar 2001 en de aanslag op de Twin Towers 
in New York over het hoofd ziet. Toen Huizinga op zijn fout werd gewezen, 
erkende hij dat de kritiek terecht was en dat hij de toon van zijn boek bij een 
nieuwe uitgave wezenlijk zou moeten wijzigen.44 Wat deze episode duidelijk 
maakt, is dat ook de beste wetenschapper een blinde vlek kan hebben en als 
gevolg daarvan de plank helemaal mis slaat.  
Al met al begrijp ik niet veel van het overdreven vertrouwen dat theïstische 
evolutionisten in de wetenschap hebben. 
 
Hieronder beschrijf ik enkele problemen waar de evolutiewetenschap nog geen 
bevredigend antwoord op heeft kunnen geven. 

 
44 Bart Jan Spruyt in het RD van 20 maart 2020. Huizinga had ook de poëzie van Revius gemist, de kerkschilders 
en de Amsterdamse Westerkerk. 
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1. De basisstructuur van een flagel (de zweepstaart van een bacterie) is al 
zo duizelingwekkend complex en ingenieus van opbouw dat deze 
onmogelijk door mutatie en selectie kan zijn ontstaan, waarbij alle 
tussenstadia ook zinvol zijn. De flagel is niet langer dan twee honderdste 
millimeter. Biochemicus Michael Behe (en geen christen) ontdekte dat 
deze zogenaamde onherleidbare complexe structuren in een keer 
gevormd moeten zijn. Tot op de dag van vandaag zijn evolutiegeleerden 
niet in staat geweest met een goede alternatieve verklaring te komen.45 

2. De bombardeerkever is minuscuul klein. Hij verdedigt zich tegen vijanden 
door zich razendsnel om te wenden en een gasachtig mengsel in het 
gezicht van de aanvaller te spuiten die daardoor afgeschrikt wordt. De 
kever heeft twee kamertjes met verschillende stoffen. Die stoffen 
moeten naar buiten geblazen worden en door samenvoeging 
exploderen. Niet te vroeg en niet te laat. Hoe is dit complexe wonder 
door evolutie ontstaan? Hoe kon de bombardeerkever overleven in de 
stadia waarin het beestje nog niet volgroeid was? 

3. De cel is de kleinste eenheid van leven. Eén enkele cel is al een complex 
geheel van transportsystemen, energievoorziening en een datacentrum. 
De bouwstenen van een cel zijn DNA, vetten, suikers en aminozuren. De 
volgorde in het DNA bepaalt de genetische code voor de aanmaak van 
eiwitten. Het DNA bevat een programmeertaal die de informatie stuurt. 
Hoe komt die programmeertaal in de cel? Het is nog nooit aangetoond 
dat informatie zichzelf kan schrijven. Wetenschappers weten wel hoe 
een cel in elkaar zit, maar hebben nog nooit een functionele cel na 
kunnen bouwen. Theïstische evolutionisten beweren steeds dat ‘evolutie 
bewezen is’, maar zolang de antwoorden van evolutiegeleerden op deze 
en andere problemen uitblijven, is dat nog geen uitgemaakte zaak. 

4. Er is overeenkomst in de lichaamsbouw van veel soorten die volgens de 
evolutietheorie niet uit elkaar zijn geëvolueerd. Mensen delen 96% van 
hun DNA met apen, maar ook 88% met muizen. Geen evolutionist 
beweert dat mensen ook van muizen afstammen. 

5. In aardlagen ontbreken vrijwel alle overgangsvormen tussen de fossiele 
soorten. 

Na de zondeval zijn onze genen vatbaar geworden voor ziekte en verval. 
Mutaties in de cellen zijn nu van nature destructief. Het betekent een verlies 
aan eigenschappen. Mutaties kunnen daarom nooit de bron zijn voor nieuw en 
beter genetisch materiaal dat zou leiden tot een nieuwe soort. Evolutie is een 
moleculaire onmogelijkheid. 
 

 
45 https://logos.nl/de-flagel-een-blijvend-icoon-van-intelligent-design/ 
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Aan de aanhangers van theïstische evolutie zijn indringende vragen te stellen.46 
Volgens theïstische evolutionisten heeft God Adam gekozen uit een 
verzameling primaten. Als dat waar is, heeft Genesis hele generaties van 
Bijbellezers misleid. Dan zijn ook de plaatsen in het Nieuwe Testament waar 
keer op keer naar Genesis 1 tot 11 wordt verwezen onbetrouwbaar. Jezus Zelf 
verwijst naar een historische Adam en Eva. Hoe kan men het voor zichzelf 
verantwoorden om in directe tegenspraak met Zijn woord te zijn? Op dit ene 
punt alleen al zien we dat het onmogelijk is om zowel evolutie als de 
betrouwbaarheid van Gods Woord te aanvaarden. De implicatie van evolutie 
was, is en zal blijven dat het spreken van God ongeloofwaardig is. 
Als God een wereld schiep waarin dood, ziekte, verval en ondergang aanwezig 
waren, waarom heeft hij deze wereld dan ‘goed’ genoemd? En waarom zou het 
ongedaan gemaakt moeten worden? Als Genesis niet klopt, dan klopt 
Openbaring ook niet. 
Als de zonde niet door toedoen van Adam in de wereld is gekomen, en dat is 
wat Paulus schrijft, waarom zouden we dan de rest van wat Paulus schrijft wel 
geloven? 
Als de zonde van Adam niet een historische basis heeft, wat is dan de 
historische betekenis van de geboorte van Jezus?  
Waarom moest de tweede Adam lijden en sterven als de eerste Adam niet 
heeft bestaan? Theïstische evolutie treft verzoening door voldoening in het 
hart. 
In Romeinen 5 trekt Paulus een parallel tussen Adam en Christus. Als Adam niet 
heeft bestaan zoals in Genesis wordt beschreven, vervalt de verbinding met 
Christus, de tweede Adam, die op het kruis van Golgotha de straf op de zonde 
heeft gedragen.  
Als er één punt is waarop de Bijbel verifieerbaar is dan is dat wel het bestaan 
van de zonde. Wij zien die overal om ons heen, ontdekken die in onszelf en in 
het verleden van de mensheid. De Bijbel relateert de zonde aan de overtreding 
van de Eerste Adam. Dat laat zich niet rijmen met de opvatting dat het kwaad 
al voor Adam bestond.  
Als het scheppende werk van God miljoenen jaren heeft geduurd en 
onvolmaakt was, wat zegt dat dan over de herschepping waar het boek 
Openbaring over gaat? Zou die dan ook onvolmaakt kunnen zijn? Als we God 
niet kunnen vertrouwen op Zijn Woord in het boek Genesis, waarom zouden 

 
46 In februari 2020 verscheen “Woord en Wetenschap. Goddelijke openbaring en menselijk inzicht”, geschreven 
door W. de Vries, M.J. de Vries en P. de Vries. Het boek kwam voor mij te laat om de inhoud nog mee te nemen 
in dit ebook. Maar ik heb het boek wel gelezen. Ik ben er enthousiast over. Glashelder leggen de auteurs uit op 
welke punten theïstische evolutie tekortschiet.  
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we Hem dan wel kunnen vertrouwen in het boek Openbaring? De God Die niet 
liegen kan?47 
Als de dood een scheppingsmechanisme van de evolutie is en niet meer gezien 
wordt als straf op de zonde, zet dat een streep door de gedachte aan een hel. 
Daarmee vervalt ook het gegeven dat God in het Laatste Oordeel al het onrecht 
uit de geschiedenis van de mens zal rechtzetten. Dat was nu juist de grote 
troost voor al diegenen die in hun leven omwille van hun geloof gemarteld, 
vermoord, verkracht, verdrukt en gevangen zijn geweest.  
 
Theïstische evolutie doorbreekt en ondermijnt op dit soort punten de 
samenhang van het Woord van God. Genesis legt de basis voor de rest van de 
Bijbel. Als hier iets wordt veranderd, heeft dat een sneeuwbaleffect.  
“The removal of Adam’s historicity erodes the reality of sin, undermines the 
authority of Scripture, and will shift our entire paradigma of the nature of the 
world.”48 
 
Kortom: ontken de historiciteit van Adam en je hebt geen goede reden meer 
om de rest van de Bijbel te geloven.  
Binnen het concept van evolutie is er sprake van tegenstrijdige theorieën. Toch 
wordt daar in het onderwijs op scholen en universiteiten niet op gewezen.  
Evolutie is voor de meeste docenten een vaststaand gegeven ondanks de 
meningsverschillen onder geleerden en de vele nog openstaande vragen. 
Reformatorische scholen mogen per gratie en in de marge nog wijzen op het 
scheppingsverhaal. 
 
Samengevat zien we in het evolutiedebat dat zij die in evolutie geloven, stellen 
dat de theorie is bewezen. De theorie is echter lang niet sluitend. Degenen die 
de evolutietheorie niet kunnen onderschrijven, worden in het debat 
genegeerd. Theïstische evolutionisten willen nagaan wat er verandert in de 
boodschap van de Bijbel als je uitgaat van de evolutietheorie. Het omgekeerde 
moet gebeuren. Wetenschap moeten we verstaan in het licht van wat de Bijbel 
openbaart.  
  

 
47 Titus 1: 2. 
48 Abner Chou (red.) What happened in the Garden, 2016, blz. 16. 
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III 4. De Genderideologie. 
 
Sekse en Gender 
De genderideologie krijgt steeds meer voet aan de grond. Deze ideologie heeft 
met wetenschap weinig te maken, maar heeft zich toch stevig genesteld aan 
onze universiteiten en beheerst het debat in de politiek en de media. De 
beweging is een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid 
van onderwijs.  
Er is verschil tussen sekse en gender. Onze sekse is biologisch bepaald. Onze 
anatomie bepaalt of wij man of vrouw zijn. Gender doelt op mannelijkheid dan 
wel vrouwelijkheid. Dat duidt meer op psychologie. In welke mate zijn we man 
of vrouw? Voelen we ons man of vrouw?  
Omdat sekse biologisch is bepaald, kan deze alleen via een medische ingreep 
veranderd worden. Maar gender wordt bepaald door psychologische, sociale 
en culturele omstandigheden. Gender is dus wel veranderbaar. 
Genderideologen willen het sociale en culturele perspectief veranderen en de 
mens opnieuw opvoeden. 
De Bijbel vertelt ons dat de vrouw is gemaakt uit de man (namelijk zijn rib), om 
de man (want de man was alleen) en voor de man (als een hulp tegenover 
hem). Het op de Bijbel gefundeerde huwelijksformulier houdt de vrouw voor 
dat zij ‘goede acht op haar huishouden’ moet hebben en de bruid moet dat 
beloven. Het doopformulier is doordrenkt van de gedachte dat ouders zelf hun 
kind opvoeden en beide ouders moeten dat toezeggen.  
De bovengenoemde kernzaken maken het onmogelijk om mee te gaan met de 
genderideologie en de daarop gebaseerde emancipatie van de vrouw. De Bijbel 
schetst man en vrouw niet als met elkaar samenvallend, maar als elkaar 
aanvullend. Dit betekent in geen enkel opzicht dat de vrouw inferieur aan de 
man zou zijn. Man en vrouw verschillen echter zodanig dat het wel degelijk 
uitmaakt hoe zij hun leven invullen. 
De gedachte dat wij zelf kunnen bepalen of we man of vrouw zijn, is niet te 
verenigen met de bijzondere schepping van eerst de man en daarna de vrouw 
uit een rib van de man, zoals Genesis ons verhaalt. Ook krijgen man en vrouw 
na de zondeval van God ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid.  
 
Genderideologie brengt strijd met zich mee 
De oorspronkelijke harmonie in het eerste huwelijk is verdwenen. Er is sinds de 
zondeval ‘een machtsstrijd gaande van de vrouw naar de man toe’.49 De man is 
als hoofdverantwoordelijke aangesteld, maar de vrouw “rebels against his 

 
49 Hendrik Koorevaar en Mart-Jan Paul, Theologie van het Oude Testament, 2013, blz. 227. 
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leadership and tries to usurp it.”50 Het is heel moeilijk voor vrouwen om een 
positie in huwelijk, kerk en samenleving te aanvaarden die als ondergeschikt 
wordt gezien. “There is no end to the conflict between the sexes.”51 
De genderideologie is in wezen een strijd om macht en leiderschap. Het is een 
beweging van de vrouw naar de man toe. De vrouw verlaat haar eigen domein 
en verovert de wereld van de man. Het gaat ook om wat wij vorm en uiterlijk 
noemen. Mannen gaan geen vrouwenkleren dragen, maar vrouwen nemen 
mannelijke dracht over. 
Het woord ‘emancipatie’ suggereert dat de vrouw een achtergestelde positie 
zou hebben en daar komt men tegen in opstand.  
Maar de Bijbel wijst man en vrouw een eigen positie toe. Dat is inderdaad geen 
gelijke, maar een van elkaar verschillende positie. De posities zijn echter wel 
gelijkwaardig. Ze zijn aanvullend en niet concurrerend. Vrouwen moeten 
mannen aanvullen, niet overheersen. Emancipatie van de vrouw doet precies 
het tegenovergestelde. Ze brengt de vrouw in een concurrerende positie met 
de man. “Vrouwen strijden om een plek in een door mannen gedomineerde 
wereld.”52 Mannen en vrouwen hadden voorheen hun eigen domein en dus 
was er geen sprake van die strijd. Die strijd komt pas als vrouwen hun domein 
verlaten en het domein van de man binnendringen. De vermenging van deze 
twee brengt, zoals we nog zullen zien, ontzettend veel narigheid met zich mee.  
 
Eén van de bronnen van de genderideologie is het boek van Simone de 
Beauvoir (1908-1986). Zij was de partner van Jean-Paul Sartre (1905-1980).53   
In 1949 schreef zij Le deuxième sexe. De titel geeft al aan dat zij het boek 
schreef vanuit het gevoel dat vrouwen achtergesteld werden bij mannen. Al op 
de eerste pagina is de sleutelzin voor de genderideologie te vinden: Je wordt 
niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt. En dat moet veranderen 
Na Karl Marx (1818-1883) geloofden mensen in de maakbaarheid van de 
maatschappij. De ineenstorting van de Sovjet-Unie toonde aan dat de 
maatschappij niet maakbaar is. De wetten die God in de schepping heeft gelegd 
kunnen we niet ongestraft negeren. Na Simone de Beauvoir komt het geloof in 
de maakbaarheid van gender op. 
Marx preekte de revolutie om de klassengelijke wereld te bereiken. 
Genderideologen leggen via universiteit, pers, politiek en lobbygroep hun wil 

 
50 Vrij vertaald: de vrouw verzet zich tegen mannelijk leiderschap en tracht die omver te werpen. In: Abner 
Chou (red.): What happened in the Garden? 2016, blz. 265. Op blz.: 180: De zondeval verbreekt de harmonie 
tussen man en vrouw. Adam moet met zijn vrouw strijden om de leiding in het gezin. Eva probeert hem te 
overheersen.  
51 Abner Chou, blz. 269.  
52 NRC, 4 februari 2020. 
53 Volgens Douglas Murray was Sartre een seculiere profeet, maar verdedigde hij wel het slechtste systeem van 
zijn tijd, namelijk het communisme. Het opmerkelijke einde van Europa, 2019, blz. 157. 
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op aan een amorfe massa, die het nieuwe evangelie klakkeloos overneemt dan 
wel er onverschillig tegenover staat en het dus laat gebeuren. 
 
Prediker 7: 28 
Er is in verband met deze discussie een Bijbeltekst die zelden of nooit wordt 
aangehaald. In Prediker 7: 28 lezen we dat Prediker onder duizend man slechts 
één rechtvaardige man heeft gevonden “maar een vrouw onder die allen heb ik 
niet gevonden.” Kanttekening 63 in de Statenvertaling geeft de volgende 
toelichting op deze ongemakkelijke tekst: “Hij [Prediker, H.] wil zeggen dat men 
zeer weinig mannen vindt, die wijs, goed, voorzichtig en van grote kennis zijn, 
maar nog veel minder van zulke vrouwen.” Er staat een verwijzing bij naar 
Spreuken 31: 10: Als een man een deugdelijke huisvrouw vindt, gaat dat de 
waarde van robijnen te boven. Een ‘deugdelijke huisvrouw’ is dus niet 
gemakkelijk te vinden. En al helemaal niet als vrouwen zich laten leiden door 
de emancipatie-ideologie. In de Bijbel met Kanttekeningen van het Nederlands 
Bijbelgenootschap vermeldt kanttekening 17 bij de tekst uit Prediker 7: “Bij de 
vrouwen openbaart zich volgens Prediker de verdorvenheid nog sterker dan bij 
de mannen. Nog meer dan in de man is Prediker door zijn ervaringen 
teleurgesteld in de vrouw.” De Bijbel met Uitleg noteert bij dit vers: “Er is 
slechts één man op de duizend en geen enkele vrouw, die aan de zonde 
ontkomt.” [Een beetje merkwaardig, want aan de zonde ontkomt toch ook 
geen enkele man? H.] Maar goed, of we het nu leuk vinden of niet, een 
deugdzame man is een zeldzaamheid, maar een deugdzame vrouw is volgens 
Prediker een nog grotere zeldzaamheid. De Studiebijbel HSV maskeert dit door 
op te merken dat Prediker zelfs in zijn eigen sekse teleurgesteld is (slechts één 
man onder de duizend) en gaat helemaal niet in op wat vervolgens over de 
vrouw wordt gezegd. Ook de Bijbel met Uitleg is vergeleken met de Bijbel met 
Kanttekeningen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw voorzichtig, wellicht 
gezien de tijdgeest. De Kanttekeningen op de Statenvertaling zeggen het 
precies en netjes. De uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap is zeventig 
jaar geleden uitgegeven. En dus schrijft men onbekommerd over ‘een grotere 
verdorvenheid’ onder vrouwen. Hoe het zij, welke keuze men ook maakt, het 
gelijkheidsdenken over man en vrouw vindt geen basis in Prediker 7: 28. Ook 
de basis onder het geloof dat gemengde teams beter presteren wordt hier 
weggeslagen. Volgens de aangehaalde Kanttekening 63 overtreffen mannen de 
vrouwen in wijsheid en kennis. 
 
Onze cultuur is sterk gefeminiseerd. Volgens vrouwen die de top hebben 
bereikt, wordt de samenleving daar sterker van. John MacArthur, een 
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vooraanstaande theoloog in de VS, gelooft daarentegen dat vrouwen aan de 
leiding een cultuur verzwakken.54 Dat spoort met wat we lezen in Prediker 7. 
 
Februari 2020 was er veel berichtgeving in de media over jongeren die al op de 
basisschool rondliepen met messen en steekwapens. De vrouwelijke 
burgemeester van Haarlemmermeer riep ouders op om met hun kinderen in 
gesprek te gaan over het dragen van messen. Dit lijkt me inderdaad een heel 
zachte en feminiene aanpak. De ouders zijn nu juist het probleem. Als agenten 
een mes terugbrengen naar de ouders zeggen die regelmatig: “Alle kinderen 
hebben tegenwoordig een mes.”55  
Burgemeester Paulien Krikke van Den Haag heeft met een softe aanpak bij de 
jaarwisseling 2018-2019 Scheveningen aan een vuurwerkramp blootgesteld. 
Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wilde maart 2020 geen 
samenscholingsverbod instellen naar aanleiding van de coronacrisis. “In tijden 
van crisis moet de rechtsstaat je vriend zijn”, zei ze in de gemeenteraad. De 
communicatieadviseur van Elsevier vond dit te soft. Hij riep op tot een manier 
van communiceren die gezag uitstraalde en streng was. “Stel groepsverboden 
in, laat handhaven, deel boetes uit bij niet-naleving. Wees strenger dan u wilt 
zijn en zorg dat iedereen, ook de hangjongeren in West, weet dat het menens 
is.”56 
Najaar 2019 circuleerde een filmpje op internet waarin te zien was hoe twee 
Zweedse vrouwelijke politieagenten tevergeefs een dronken automobilist 
probeerden aan te houden. Elke keer dat ze hem benaderden, sloeg hij ze van 
zich af. Na een half uur riepen ze versterking op. Dan heb je vrouwen in het 
politiekorps maar is er extra personeel nodig om de klus te klaren. De politie 
kan beter bemand zijn met potige agenten die gezag afdwingen en agressieve 
mensen de handboeien om kunnen doen. De machteloze kreet van 
bestuurders dat mensen met hun handen af moeten blijven van onze agenten 
en andere hulpverleners, is nu wel tot op de draad versleten 
 
De aanpak van genderideologen 
Gender is dus een psychologisch, sociaal en cultureel construct. En dat zijn 
veranderbare factoren. 
De man mag niet langer ‘stoer’ zijn en de vrouw niet langer ‘verzorgende’. Het 
zijn stereotypen. Er is een enorme campagne opgetuigd om die stereotypen uit 
te wissen. Er komt genderneutraal speelgoed, leerboeken moeten 
genderneutraal worden, toiletten worden genderneutraal, we krijgen 

 
54 CIP-nieuwsbrief, 15 november 2019.  
55 NOS-app, 17 februari 2019. 
56 Elsevier, 21 maart 2020. 
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genderneutrale opvoeding en genderneutrale wetenschap, er komt een 
genderneutraal paspoort, en de taal moet genderneutraal worden. De NS 
verandert de aanroep “dames en heren” in het neutrale “beste reizigers”. De 
aanhef ‘mevrouw’of ‘mijnheer’ deugt niet langer. De burgerlijke stand mag niet 
langer op sekse registreren. Directrice wordt directeur, lerares wordt leraar, 
secretaresse wordt secretaris. Door voortdurend mannelijke vormen van 
woorden in teksten te gebruiken zouden vrouwen en transgenders 
buitengesloten worden. Gebruik dus vooral ‘hen’ en ‘hun’. De stad Gent weert 
‘hij’, ‘zij’, ‘hem’, ‘haar’ uit alle stadscommunicatie. Het geboortekaartje moet 
genderneutraal worden: wij kregen een kind. Er is al genderneutrale kleding 
(uniseks). De Hema haalt het label jongen en meisje weg van de kleding en 
heeft de jongens en meisjesafdeling samengevoegd tot kids. Reclame moet de 
nieuwe verhoudingen promoten. Calvé Pindakaas zet niet meer een sportende 
jongen centraal, maar een voetbalmeisje. In musea worden bordteksten 
aangepast aan nieuwe opvattingen.  
 
Elk onderscheid tussen man en vrouw wordt uitgewist. En het contrast tussen 
man en vrouw is nu juist zo leuk en spannend. Het wordt een grauwe en 
kleurloze samenleving. Als kinderen op school een psalmversje leren, de 
Heidelbergse Catechismus opzeggen en les krijgen over Bijbelse Geschiedenis 
en Kerkgeschiedenis heet dat indoctrinatie. En hoe heet dan datgene wat 
genderideologen doen? Alles wat verwijst naar een normaal gezin met een 
vader en moeder, aan het bestaan van verschillen tussen man en vrouw, aan 
seksualiteit voorbehouden aan een getrouwd stel, wordt vervangen door 
genderneutrale ideeën. Het verleden wordt uitgewist. Dit is een complete 
cultuurbreuk. Het opgroeiend geslacht zal zelf geen oude waarden meer 
kunnen doorgeven, want zij zijn er onbekend mee.  
De inspectie op het onderwijs overvalt zelfs scholen om ze te controleren op 
hun aanpak van seksuele diversiteit.57  
De zuiveringsactie is in volle gang gezet: de taal, de lesboeken, de musea, de 
kunst. In de Europese kunst is het vrouwelijk naakt als thema niet weg te 
denken. Het komt in elke culturele periode voor. Na de opkomst van de 
genderideologie is de esthetische norm door een ethische vervangen. In het 
Van Goghmuseum in Amsterdam hing een schilderij van de impressionist Edgar 
Degas. Het stelde een naakte badende vrouw voor, op de rug gezien. Past dat 
nog wel in deze tijd? Bezoekers noemen het schilderij ‘voyeuristisch’, 
‘seksistisch’ en ‘vrouwonvriendelijk’.58 Het is vooral de ‘male gaze’, de 
wellustige blik van witte heteromannen, die het probleem is. Het zijn steeds 

 
57 RD, 11 januari 2020, voorpagina. 
58 Het Parool, 22 februari 2020. 
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vrouwen die naakt afgebeeld worden door mannelijke kunstenaars. Als deze 
trend doorzet, zal er ontzettend veel kunst uit de musea verdwijnen. Daar 
protesteren weer anderen tegen. In hun ogen gaat de samenleving weer terug 
naar de tijd van de ‘victoriaanse preutsheid’. Overigens heeft men binnen de 
gereformeerde gezindte het naakt in de kunst altijd al bedenkelijk gevonden. 
 
In de genderneutrale wereld is vreemd genoeg de man de norm gebleven. De 
vrouw dringt de wereld van de man binnen en geeft haar eigen wereld op. Het 
is een beweging van vrouwenwereld naar mannenwereld.  De vrouw gaat werk 
doen dat voorheen uitsluitend door mannen werd gedaan. De vrouw gaat 
kleding dragen die voorheen aan de man was voorbehouden.  
Matthew Henry zegt hierover in zijn commentaar op Titus 2 dat het inwendig 
beginsel het uitwendig gedrag moet beïnvloeden. De vorm is meer dan de 
buitenkant die er niet toe zou doen. De vorm toont wie wij zijn, is dus de 
weerspiegeling van de inhoud. Als wij belijden dat het onderscheid tussen man 
en vrouw moet blijven bestaan, zal dat ook moeten blijken in de vorm. Dan 
zetten we de focus op de onderscheiden taken die God aan man en vrouw 
heeft toegekend. Dan laten we ook in kleding zien dat we het onderscheid 
tussen man en vrouw respecteren. Als je foto’s en filmbeelden bekijkt van voor 
1960 zie je dat dit onderscheid in werk en kleding toen het algemene patroon 
was. Het is een zeldzaamheid als je op de beelden van voor 1960 een vrouw 
mannenwerk ziet doen en in mannenkleding ziet. Na 1960 slaat dat ineens om. 
Met het uitwissen van dit onderscheid halen we weer wat fleur uit het leven en 
maken we het beeld een stuk saaier. Dat geldt ook de kleding. Op scholen zie je 
jongens en meisjes in dezelfde spijkerbroek. Als je daarnaast het beeld zet van 
een reformatorische school valt gelijk op hoeveel leuker het beeld is geworden. 
Het anders-zijn van de seksen maakte altijd deel uit van de aantrekkingskracht. 
Nu mannen en vrouwen gelijk zijn, dezelfde taken hebben, dezelfde kleding 
dragen, in de taal mannelijk en vrouwelijk uitgewist moet worden, enzovoort, is 
het bejubelde begrip ‘diversiteit’ wel zo plat als een pannenkoek geslagen.  
 
Diversiteit op de werkvloer 
De overheid ziet graag vrouwen op de arbeidsmarkt. ‘Diversiteit’ op de 
werkvloer zou tot betere resultaten leiden. Vervolgens worden eigenschappen 
genoemd waarin de vrouw uitblinkt en superieur is aan de man. Regelmatig 
plaatsen kranten verhalen van ‘carrièrevrouwen’ die de leiderschapskwaliteiten 
van vrouwen ophemelen. Het is eigenlijk zelfverheffing. En soms neemt dat 
ergerlijke vormen aan. 
Christine Lagarde, die in 2019 directeur van de Europese Centrale Bank werd, 
vindt dat vrouwen betere leiders zijn: “Vrouwen zoeken consensus en zijn 
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betere leiders. Ze gaan verstandiger om met risico’s, letten meer op details en 
hebben tegelijk een helderder visie op problemen in hun totaliteit. En ze lijden 
niet aan grote ego’s en een overmaat aan testosteron. Ik heb dat in mijn 
professionele leven met eigen ogen kunnen zien.”59 Ze zei ook: “Als Lehman 
Brothers Lehman Sisters was geweest, was het niet misgegaan met de banken 
in 2008.” Echter, toen Lagarde nog voorzitter was van het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) spoorde zij de Nederlandse regering aan om 
overschotten niet in te zetten voor verkleining van de schuld, maar voor extra 
uitgaven. Herhaalde malen zette ze de regering onder druk om niet te sparen, 
maar om te investeren. Overdreven zuinigheid zou de economie schaden, 
luidde haar waarschuwing. Minister Wopke Hoekstra hield echter de hand op 
de knip. Nu, maart 2023, middenin de coronacrisis blijkt hoe verstandig dit is 
geweest, en hoe kortzichtig het advies van Lagarde was, ook al vindt ze dat ze 
er als vrouw meer verstand van heeft dan mannen. Nu zijn de miljarden 
beschikbaar om de Nederlandse economie op de been te houden. Voorlopig 
kan Nederland maar liefst 90 miljard euro inzetten zonder de Europese 
voorschriften op de overheidsschuld te overtreden. Hoekstra had voet bij stuk 
gehouden, want zei hij: “We weten uit het verleden dat goed weer snel kan 
omslaan.” Deze man beantwoordt alvast niet aan het profiel dat Lagarde van 
de man schetst.60 
 
Elphi Nelissen, hoogleraar building sustainability in Eindhoven, zit op dezelfde 
lijn als Lagarde. Volgens haar zijn vrouwen meer gericht op het grotere geheel, 
het algemene belang en samenwerking dan mannen. Mannen denken 
kortetermijngericht en gaan voor eigen doelen.61  
Ingrid Thijssen is benoemd tot voorzitter van VNO-NCW als opvolger van Hans 
de Boer. Zij gaat ook voor eigen roem. Gevraagd naar het verschil tussen 
mannen en vrouwen antwoordt ze: “Mannen verkondigen een mening. 
Vrouwen stellen vragen.”62 Zelf komt ze toch ook met een mening en niet met 
een vraag. Het is opmerkelijk dat vrouwen als ze bevraagd worden naar het 
verschil tussen mannen en vrouwen steeds met antwoorden komen waaruit de 
voortreffelijkheid van vrouwen boven mannen blijkt.63 Nooit antwoorden ze 

 
59 Trouw, 1 juli 2015. Volgens dit artikel is Lagarde in de praktijk ‘een harde tante’. En ook: “Vrouwelijke wapens 
zijn niet minder vervaarlijk dan mannelijke. Geldingsdrang, ambitie en meedogenloosheid komt in dezelfde 
mate voor bij vrouwen.” Dat is dan niet gezegd door Lagarde, maar een opmerking van de schrijver van het 
interview. 
60 Jozef heeft als onderkoning van Egypte de zeven jaren van voorspoed gebruikt om een voorraad aan te 
leggen die voldoende was om de bevolking te voeden in de daaropvolgende zeven jaren van hongersnood 
(Genesis 41). Zo ziet verstandig overheidsbeleid er uit: buffers aanleggen. 
61 Algemeen Dagblad, 19 september 2019. 
62 Het Parool, 26 februari 2020. 
63 De statistieken over gezondheidsklachten bij vrouwen, zoals burnout, depressies, eetklachten, en 
lusteloosheid geven een ander beeld.  
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dat mannen èn vrouwen hun sterke en zwakke kanten hebben. Ze komen zelf 
met een mening, niet met feiten, citaten en bronnen. Dat bevestigt de 
waarneming dat vrouwen een machtsstrijd voeren tegen mannen. Vrouwen 
zijn uit op macht en status, hoewel dat meestal aan mannen wordt verweten. 
Daar komt nog wat bij dat in het verlengde ligt van bovenstaande constatering. 
De discussie gaat altijd over vrouwen aan de top. Het echte probleem zit 
onderin: de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de categorie ‘zware 
beroepen’ en de oververtegenwoordiging in de sector van sociale uitkeringen.64 
Waarom gaat daar de aandacht niet naar uit?  
 
Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat diversiteit op de werkvloer lang niet altijd 
goed uitpakt. Media, politiek en actiegroepen zoeken echter selectief naar 
wetenschappelijk onderzoek dat in het eigen straatje past. Dan vind je tussen 
die honderden onderzoeken al snel een - veelal kwalitatief povere – studie die 
van je gading is.  
Een gemengd team waarin de taken verdeeld worden naar iemands sterke 
kanten, zou dus het beste werken, want man en vrouw benutten elkaars 
capaciteiten. Dat model treffen we nu juist aan in het traditionele ouderschap. 
De vrouw neemt het huishouden op zich, de man zorgt voor het inkomen. 
Omdat taken en verantwoordelijkheden helder van elkaar zijn gescheiden, is er 
ook geen ruzie over wie wat moet doen, of omdat een van de twee te weinig 
doet in het huishouden. Een model dat volledig is afgebroken en dat ook in 
onze kring op z’n retour is. 
Het Parool interviewde vier vrouwen die hun baan opgaven om voor hun gezin 
te zorgen. Alle vier zeggen ze dat hun leven veel rustiger en gezelliger is 
geworden. Een paar uitspraken: 

• “Mijn man zorgt voor het geld. Ik doe het huishouden en de kinderen. 
Het is duidelijk. We hebben nooit strijd.” 

• “Ik dacht: ‘wat is het belangrijkste in mijn leven’? Vanaf dat moment ben 
ik fulltime gaan moederen. Ik ben er zielsgelukkig mee.” Deze vrouw gaf 
er een succesvolle carrière en een goed betaalde baan voor op.  

• “Ik kijk ’s ochtends uit het raam en zie ouders met hun kindje door de 
regen naar de opvang fietsen. Ik heb altijd gewerkt en ga vast weer 
werken, maar nu heb ik geen moment spijt van mijn keuze.”65 

Een man verwoordde wat ongetwijfeld veel mannen ook voor zichzelf zouden 
wensen: “Ik ben zeer dankbaar dat ik een ‘ouderwetse’ vrouw heb mogen 
vinden die niet werkt en zich 100% inzet voor ons en onze drie kinderen. Als ik 
aan anderen vertel dat als ik thuiskom ik meteen aan tafel kan schuiven met 

 
64 Financieel Dagblad, 26 februari 2020.  
65 Het Parool, 21 maart 2015. 
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mijn gezin voor het avondeten en dat we daarna tijd hebben voor een 
wandeling, sport en dergelijke, krijg ik vaak te horen: daar kan ik van dromen.” 
Het resultaat van gemengde teams is dat de vrouw buiten de deur hetzelfde 
werk is gaan doen als de man voorheen alleen deed en dat de zorg en de 
opvoeding van de kinderen grotendeels is uitbesteed. Nu moeten er twee 
werken voor de hypotheek, rijker word je er dus echt niet van.  
Juni 2019 trekt de Technische Universiteit van Eindhoven 150 vrouwen als 
hoogleraar aan. Mannen mogen niet solliciteren. Ondanks art. 1 van de 
grondwet zou dit geen discriminatie zijn. De rector: “Divers personeelsbeleid 
leidt tot betere strategieën, creatieve ideeën en snellere innovaties.”  Trouw 
stelt in een hoofdredactioneel commentaar: “Quotum vrouwen universiteit 
terecht. Op de gewone manier lukt het niet [dat toont volgens mij aan dat we 
met een onnatuurlijke zaak bezig zijn, H.], dan maar ‘met grof geschut’.” 
“Gemengde teams zorgen voor betere prestaties en meer innovatie, zo is 
gebleken uit onderzoeken,” aldus het commentaar.66  
Een universiteit hoort de vraag naar kwaliteit voorop te stellen.  Deze 
maatregel past daar niet bij, maar werkt niveauverlaging in de hand. Duitse 
onderzoekers stelden in 2015 in 68 onderzoeken naar de invloed van 
genderdiversiteit op ondernemingsrendement vast dat evenwichtige man-
vrouwverhouding nauwelijks effect op het rendement heeft. In theorie zouden 
zulke teams beter moeten presteren, in de praktijk onderpresteren ze vaak, 
omdat er meer conflicten en misverstanden zijn. Ook andere overzichtsstudies 
tonen een nul-effect. Juist homogene teams werken vaak effectiever samen. In 
VS zijn in 2009 tientallen diversiteitsstudies gedaan. Algemene conclusie: divers 
samengestelde teams presteren iets minder goed dan homogene teams.67    
Marike Stellinga, NRC-columniste, meldt dat het gebrek aan ‘topvrouwen’ 
helemaal niet het grote probleem is in Nederland. Nederland zou zich zorgen 
moeten maken over het gebrek aan leesvaardigheid onder kinderen. Tussen 
2015 en 2018 daalde de leesvaardigheid op alle niveaus. De groep die slecht 
leest, steeg tot een kwart. ‘Een kwart is ongelooflijk’. In plaats dat minister Van 
Engelshoven zich daar druk over maakte, vierde ze ‘een elitair feestje’ toen de 
Tweede Kamer het vrouwenquotum aanvaardde. “We schrijven geschiedenis”, 
juichte ze. Het vrouwenquotum verplicht het bedrijfsleven om 66 ‘topvrouwen’ 
aan te trekken. Stellinga schrijft dan: “Hoe kunnen we meer bezig zijn met 66 
bevoorrechte topvrouwen dan met de vele kinderen die in ons onderwijs niet 
voldoende leren lezen? Ik zie een overheid die gelijke uitkomsten afdwingt aan 
de top, maar faalt in het bieden van gelijke kansen op de grond.”68  

 
66 Trouw, 21 juni 2019. 
67 De Volkskrant, 28 juni 2019. Waarom kent De Volkskrant die onderzoeken wel en Trouw niet? 
68 NRC, 7 december 2019. 
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Het principe dat gemengde teams beter presteren is in de sportwereld niet 
toepasbaar. Vrouwen spelen nooit tegen mannen, laat staan dat de teams zelf 
gemengd zijn samengesteld. Gelijkheid is hier het turven of vrouwen dezelfde 
aandacht krijgen in de pers als mannen. En of de foto van vrouwen wel net zo 
groot is als die van mannen. De mannenwereld is ook hier de norm. Eigenlijk 
zou de term ‘mannenvoetbal’ en ‘vrouwenvoetbal’ afgeschaft moeten worden. 
We kijken toch naar ‘spelers’ en het maakt toch niet uit of het mannen dan wel 
vrouwen zijn?  
Hetzelfde geldt voor de wereld van de loodgieters, de vuilnisdienst, de 
baggeraars, enz. Er is daar geen enkel zicht op gemengde teams en iedereen 
accepteert dat als gewoon.   
Goed laten we veronderstellen dat de verschillen alleen het fysieke vlak 
betreffen. Als we dat denken, moeten we naar de Bruna gaan en kijken naar 
het enorme verschil tussen mannen- en vrouwenbladen. Het schap met 
mannenbladen is gericht op sport en techniek, het schap met vrouwenbladen 
op lifestyle en verzorging. 
Sinds vrouwen de competitie met mannen aangaan is er in relaties een 
stortvloed aan scheidingen waar te nemen. Volgens CBS-cijfers zijn het 
doorgaans vrouwen die een scheiding aanvragen. Een paar jaar geleden is het 
CBS gestopt met het registreren van de aanvraag op sekse.  
 
Ons geslacht ligt vast en bepaalt ons leven. De zienswijze dat geslacht een 
sociaal construct is, en dat mannen en vrouwen gelijk zijn, ondermijnt de 
structuur van het leven. “Wanneer de structuur weg is, zullen wijzelf ook de 
weg kwijtraken. Sommige vrouwen stellen zich voor dat dit een nieuw begin 
van vrijheid is, maar in werkelijkheid zijn het nieuwe banden waaraan je vastzit. 
Erger nog dan alles waarvan zij zich proberen te bevrijden.” “Ik wil graag 
mannen en vrouwen kennen, niet mensen. Ik ben geïnteresseerd in mannen als 
man; in vrouwen als vrouw,” schrijft Elliot.69  
 
Elsevier over genderideologie 
Elsevier besteedde op 18 januari 2020 uitgebreid aandacht aan de 
genderideologie. Ik vat enkele passages samen. 
Sekse heeft volgens deze ideologie geen biologische basis. Het is een gender, 
en dat is een sociaal construct. Men schat dat ongeveer 1% van de mensheid 
niet in het gewenste lichaam zit. Het gaat om transgenders en non-binaire 
personen (die voelen zich noch man noch vrouw). Maar er is een massieve 
ideologische beweging ontstaan die de samenleving tot in de kern gaat 
omploegen. Het Tropenmuseum in Amsterdam laat bezoekers aangeven hoe zij 

 
69 Elisabeth Elliot, Met vreugde vrouw zijn, 2019, blz. 96. 
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geboren zijn (m/v/non-binair) en hoe zij zich voelen. Het Tropenmuseum wil 
laten zien dat de traditionele m/v-indeling is achterhaald.  
In Nederland is juridisch geregeld dat mensen hun geslacht op de geboorteakte 
kunnen wijzigen zonder tussenkomst van de rechter en zonder operatieve 
ingrepen te hebben gehad. Hun gevoel is bepalend. Mensen die zich thuis 
voelen in hun biologische geslacht worden cisgenders genoemd. Dat is dus zo’n 
99% van de mensheid. Die worden in feite toch met die term 
geproblematiseerd. De organisatie Vreerwerk wil stereotyperingen 
doorbreken. Het afschaffen van persoonsgebonden voornaamwoorden komt 
op. Het gebruik van ‘zhij’ in teksten, ‘mevreer’ in plaats van meneer of 
mevrouw.  
De genderideologie gaat uit van gevoelens. De consequenties kunnen 
ontstellend zijn. Een meisje liet haar borsten en baarmoeder verwijderen. Daar 
kreeg ze weer spijt van. Maar haar leven is wel overhoopgehaald. Zeker in de 
pubertijd zou men een geslachtsverandering niet moeten toestaan. In België 
raakte een man na drie geslachtsoperaties in een depressie. De rechter stond 
euthanasie toe omdat het psychisch lijden van de man/vrouw ondraaglijk was. 
Belgische artsen proberen dus eerst een man in een vrouw te veranderen, ze 
falen daarin en doden haar vervolgens met toestemming van rechters. Een 
vreselijk verhaal. 
Het ‘beste reizigers’ van de NS is dus niet zo onschuldig als het lijkt. Moeten we 
nu ook ‘beste kijker’ in de ban doen omdat er blinden zijn? Mag je nu ook niet 
meer zeggen: ‘zie je wel’? De samenleving ontkent biologische wetmatigheden 
omwille van een piepklein groepje.   
Ester van Fenema, psychiater en opiniemaker, zegt dat jongeren juist behoefte 
hebben aan stabiliteit. Nu raken ze in verwarring en denken ze dat 
genderkeuze hetzelfde is als de keuze voor een koffiesoort. Als Van Fenema 
schrijft dat gender primair biologisch bepaald is wordt ze uitgemaakt voor ‘nazi-
psychiater’.  
In de PKN kunnen transgenders hun geslachtsverandering tijdens een dienst 
laten zegenen. Tot nog toe is de PKN de enige kerk ter wereld waar dit kan.  
Tot zover Elsevier. 
Op de cover van Elsevier stond een foto van een jonge vrouw die als jongen 
was geboren. In Trouw las ik wat meer over deze jonge vrouw. Haar moeder 
had een meisje gewild. Van jongs af aan droeg dit jongetje meisjeskleren en 
speelde met poppen. Op haar veertiende koos ze met steun van haar moeder 
voor een hormoonbehandeling. Ze groeide uit tot een visagiste en vlogger met 
twaalf miljoen volgers op Youtube.70 Deze moeder wilde een meisje en heeft 

 
70 Trouw, 18 januari 2020. 
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dat gestimuleerd in de opvoeding. Hoe bepalend is dit geweest in het leven van 
deze transgender? 
 
Transgenders 
Transgenders hebben operatief hun geslacht veranderd. Het gaat om een heel 
kleine groep.71 Januari 2020 was er ineens sprake van een transgender hype. 
De discussie werd in een heel nieuwe taal gevoerd. Het ging over de nieuwe 
transgenderwet en de gevolgen daarvan met betrekking tot de veiligheid van 
vrouwen. Het wetsvoorstel schaft de deskundigenverklaring af, die nu nog 
nodig is om het geslacht op de geboorteakte te wijzigen. Deze transgenders 
kunnen na de wijziging gebruik maken van de voorzieningen van het nieuwe 
geslacht.  
Volgens juriste Caroline Franssen bieden aparte voorzieningen echter meer 
veiligheid aan vrouwen. Vrouwen kunnen immers aan de buitenkant niet zien 
of een ‘man in een jurk’ gevaarlijk of onschuldig is. In alle instellingen voor 
vrouwen waar ‘transgeïdentificeerde mannen (niet altijd geopereerd, dus dan 
met volledig functionerende penis) worden toegelaten’, wordt volgens haar 
wereldwijd meer melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. 
Het regende reacties op deze stelling. Trouw zou afstand moeten nemen van 
deze ‘schadelijke discriminerende uitspraken, en excuses moeten aanbieden 
aan de transgemeenschap en de interseksegemeenschap’.72 Een moeder ‘van 
een zesjarig transgenderkind’ noemde de opinie van Franssen ‘kwalijk’. “Zo 
zaait zij onder het mom van feminisme achterdocht tegen transgender-
mensen, waardoor mijn zoon-in-meisjeskleren straks niet alleen gezien kan 
worden als raar, maar ook als potentieel kwaadwillend.”73 Een andere lezeres 
schrijft: “Ditmaal komt de weerstand niet van witte, hetero cismannen die 
onbekend zijn met onderdrukking, maar van vrouwen die zeggen feminist te 
zijn… De rechten van transgenders moeten niet wijken voor vrouwenrechten.” 
Verderop in haar ingezonden brief staat deze zin: “Het binaire systeem is 
reductief en niet meer dan een sociale interpretatie. Als je transvrouwen en 
andere gemarginaliseerde groepen buiten de deur houdt, consolideer je de 
rechten van de witte, hetero cisvrouw en onderdruk je een enorme groep 
andere vrouwen.” Caroline Franssen draagt daarom volgens de briefschrijfster 
net zo hard bij aan onderdrukking als de ‘witte, hetero cisman.’74 Het 
taalgebruik lijkt wel uit de science-fictionwereld afkomstig te zijn. Met de 
stelling dat geslacht niet door geboorte, maar door gevoel wordt bepaald zijn 

 
71 Jan Rein de Wit meldt in Weet-magazine van februari 2020 dat 0,026% van de bevolking zich heeft laten 
registreren als transgender (blz. 27). Het werkelijke aantal zal een klein beetje hoger liggen. 
72 Trouw, 28 januari en 1 februari 2020. 
73 Trouw, 29 januari 2020, ingezonden brief. 
74 Trouw, 31 januari 2020. 
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we in een ingewikkelde wereld terecht gekomen!  Werkt de genderideologie nu 
‘bevrijdend’, of veroorzaakt het nieuwe conflicten?75  
Een beetje geschrokken kondigt de hoofdredacteur van Trouw aan dat ‘het 
pittige artikel’ van Caroline Franssen ‘een stevige repliek’ zal krijgen van tien 
emancipatieorganisaties.76 “Zo horen discussies in de krant te gaan.”77 Maar 
liefst ‘tien emancipatieorganisaties’ mogen de Trouw lezer informeren over het 
correcte standpunt.  
En hoe ziet dat correcte standpunt van deze organisaties eruit? “Veiligheid is 
even belangrijk voor een transvrouw als voor een cisvrouw.” “Transvrouwen en 
cisgendervrouwen hebben eenzelfde doel. Ze strijden voor gelijke kansen voor 
man en vrouw.”78 Deze ‘indrukwekkende’ conclusie wordt dus door tien 
emancipatieorganisaties onderschreven. Wat voor organisaties zijn dit? 

1. Women Inc. is een ‘netwerk voor vrouwen die zichzelf en elkaar willen 
versterken’. Volgens het logo op de site wordt de instelling door onder 
andere het Ministerie van O. C. en W. gesubsidieerd. Er werken 28 
medewerkers, waarvan er drie man zijn en 25 vrouw. De Raad van 
Toezicht telt 2 vrouwen en 1 man. Er zijn nog eens 17 ambassadeurs die 
het land afreizen om de vrouwenbeweging te promoten. Deze 
ambassadeurs zijn uitsluitend vrouwen. 

2. Stichting NNID (Nederlandse organisatie voor seksediversiteit). Het 
woord seksediversiteit suggereert dat er naast mannelijk of vrouwelijk 
meer mogelijk is. De Raad van Toezicht heeft een vrouw als voorzitter. 
De Raad telt verder nog 5 leden, waarvan er 1 man is. Van de zes leden 
(incl. de voorzitter) is er dus slechts 1 man. De directeur van NNID is ook 
een vrouw. Op de site wordt niets vermeld over de financiering van de 
instelling. 

3. Genderplatform WO=MEN. Dit platform zet zich in voor 
“gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes”. De Raad 
van Toezicht telt 3 leden. Ze zijn alle drie vrouw. Verder zijn er tien 
medewerkers, waarvan er 1 man is. Gegevens over de financiering van 
de WO=MEN vind ik niet op de site. 

4. De Bovengrondse. Dit is een ‘platform voor instapfeminisme.’ Over de 
personele samenstelling geeft de site geen informatie. 

5. Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. De 
directeur-bestuurder is een vrouw. Er werken 35 medewerkers, waarvan 

 
75 Nadat Caroline Franssen in een radiodebat verklaarde dat de transgendervrouw tegenover haar in haar ogen 
biologisch gezien een man was, werd ze aangeklaagd wegens discriminatie. Elsevier, 8 februari 2020, blz. 15. 
76 Waarom was dat artikel pittig? Alleen omdat Franssen ervoor pleit om aparte voorzieningen voor vrouwen 
overeind te houden?   
77 Trouw, 1 februari 2020. 
78 Trouw, 3 februari 2020. 



 

 
52 

 

er 1 man is. Atria werkt samen met de Universiteit van Amsterdam. Een 
vrouw bekleedt daar namens Atria de leerstoel ‘Gender based violence’.  

6. Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit. In de Raad van Toezicht zitten 6 
vrouwen en 2 mannen. Er zijn 11 vrouwelijke medewerkers en 2 
mannelijke. Op de site staan geen gegevens over de financiering van het 
Kenniscentrum. 

7. Het Clara Wichmanninstituut. Deze stichting kennen we waarschijnlijk 
nog wel. De SGP beet in het stof toen het Clara Wichmanninstituut zich 
ongevraagd opwierp als pleitbezorgster van SGP-vrouwen. Bij het 
instituut werken op alle niveaus (directie, bureau, bestuur, 
medewerkers) uitsluitend vrouwen. De stichting wordt gesubsidieerd 
door de overheid. 

8. COC Nederland. Het COC ondersteunt LHBTI-organisaties. 
9. Transgender Netwerk Nederland (TNN). TNN zet zich in voor de 

emancipatie van transgenders. Het netwerk wordt grotendeels 
gefinancierd door het Ministerie van O. C. en W. 

 
Er is een lappendeken aan lobbygroepen die zich voor dezelfde doelen 
inzetten, of men dat nu ‘seksediversiteit’ noemt, of ‘empowerment van 
vrouwen’ dan wel ‘gendergelijkheid’. Al deze groepen worden gedomineerd 
door vrouwen. Men draagt uit dat divers samengestelde teams beter zijn voor 
het goed functioneren van bedrijven, maar zelf voldoet men helemaal niet aan 
die standaard. Deze instellingen zijn eenzijdiger samengesteld in m/v-
verhouding dan menig bedrijf waar ze tegen ten strijde trekken. De meeste 
instellingen bezitten de ANBI-status. Op hun site roepen ze bezoekers op om te 
doneren. Het blijft onduidelijk waar het geld vandaan komt om al het personeel 
dat in dienst is te betalen. Vermoedelijk dekt subsidie (een flink deel van) de 
kosten. Als dat klopt, wordt de stelling van Martin van Creveld (zie verderop) 
bevestigd dat vrouwen met publiek geld hun kritiek op de samenleving kunnen 
uitventen. Vrouwen klagen steen en been over achterstelling, maar ze hebben 
in feite de wind in de zeilen. Ik denk dat het Logosinstituut kan fluiten naar 
subsidie. Instellingen die niet-mainstream zijn draaien zelf voor de kosten op.  
 
Genderideologie en misstanden 
Toch ben je als vrouw niet altijd veilig voor de kritische lobby- en actiegroepen. 
Tenminste: als je een ‘witte vrouw’ bent. In de Verenigde Staten schreef 
Jeanine Cummins een alom geprezen bestseller. Cummins kreeg meer dan een 
miljoen euro voorschot, de eerste oplage bedroeg een half miljoen 
exemplaren, filmrechten waren verkocht en de recensies waren overwegend 
positief. Februari 2020 zal de Nederlandse vertaling verschijnen. Het boek gaat 
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over een Mexicaanse vrouw die naar de Verenigde Staten vluchtte nadat haar 
man door een drugsbende was vermoord. Het boek was dus een succes tot er 
ineens kritiek kwam. Niet op het boek, maar op de schrijfster. Zij was ‘een witte 
vrouw’, zonder ervaring met migratie, maar schreef wel vanuit het perspectief 
van een Mexicaanse emigrant. Dat heet ‘culturele toe-eigening’ en dat mag 
niet. In ons land is Gloria Wekker (zie verderop) een representant van deze 
opvatting. De kritiek richt zich dan niet op het boek, maar op de persoon die 
het schrijft. Je mag niet over dit onderwerp schrijven tenzij je zwart en 
emigrant bent. Cummins moest haar promotietour afbreken, boekhandelaren 
annuleerden boekpresentaties, er kwamen bedreigingen binnen, zelfs 
recensenten werden bedreigd. Oprah Winfrey, wereldberoemd vanwege haar 
talkshows, had Cummins uitgenodigd. Zij beloofde haastig nu ook 
tegenstanders uit te nodigen.79 De hoofdredacteur van Trouw deed dus precies 
hetzelfde toen hij tien organisaties uitnodigde om de lezers te vertellen hoe het 
zit met ‘seksediversiteit’.   
Hetzelfde viel op bij het NOS-journaal dat na jaren zwijgen eindelijk op 16 
november 2019 een keer aandacht besteedde aan de jaarlijkse Mars voor het 
Leven in Utrecht. Er waren 13.000 deelnemers. Het item dat slechts een paar 
minuten duurde gaf evenveel aandacht aan zeven vrouwen die langs de route 
stonden en hun bezwaren tegen de mars mochten uitventen. Zo blijf je politiek 
correct en pareer je op voorhand kritiek van voorstanders van abortus. Deze 
gang van zaken geeft aan dat de pressie van lobbygroepen werkt in het 
omturnen van de samenleving. 
 
Als je maar goed rondkijkt, kom je steeds wel weer nieuwe misstanden op het 
spoor.  
Promovenda Hiska Ubels signaleert in haar proefschrift over lokaal zelfbestuur 
‘het grote ideologische bezwaar’ dat het vaak dezelfde mondige witte mannen 
zijn, die, net met pensioen, zich inzetten voor de dorpsgemeenschap.80 Zo doet 
de ‘witte, hetero cisman’ het toch weer fout. Je zou je ook kunnen afvragen 
waarom de witte of nog anders gekleurde vrouw het laat afweten.  
Het jaarlijkse Weense bal wordt traditioneel geopend door een danspaar 
bestaande uit man en vrouw. U raadt het al: dat kan niet langer zo. Dit jaar, 
‘voor het eerst in de lange geschiedenis van de Weense opera’, zullen twee 
vrouwen met elkaar dansen. Het zijn twee jonge studentes. De een is ‘non-
binair’, de ander ‘identificeert zich niet met een geslacht, maar neigt tijdens het 
bal naar de mannelijke kant.’ De kop boven het artikel in Trouw, de krant die 

 
79 Trouw, 1 februari 2020. 
80 Trouw, 31 januari 2020. 
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alles wat modern is omhelst en promoot: “Twee vrouwen openen traditioneel 
Weens bal.”81   
Op het boek “Spirituele Oecumene” onder redactie van Herman Speelman 
(wetenschappelijk medewerker aan de Theologische Universiteit Kampen) en 
Klaas van der Zwaag (journalist kerk en religie van het Reformatorisch Dagblad) 
kwam kritiek. Van de 50 auteurs die een bijdrage aan het boek leverden waren 
er slechts twee vrouw. En dat is ‘vrouwonvriendelijk’.82   
Cosmo Hairstyling denkt na over een prijslijst die niet is gebaseerd op geslacht, 
maar op haarlengte of de duur van een knipbeurt. Het College voor de Rechten 
van de Mens buigt zich over de vraag of een kapsalon aan een vrouw een hoger 
tarief mag rekenen dan aan een man.83 
In 2018 was er een rel over het boekenweekgeschenk. Thema van de 
boekenweek, georganiseerd door het CPNB, was het prachtige gedicht van 
Martinus Nijhoff: “De moeder de vrouw”. De dichter zag een schip met een 
vrouw aan het roer en zij zong een psalm. Er kwam een golf van kritiek op. Het 
thema was ‘muf’, de schrijver van het boekenweekgeschenk was een man. 
“Vrouwelijker schrijvers voelen zich stelselmatig miskend. Hallo, in die tijd 
leven we niet meer. Het is allemaal zo conservatief.”84 
In veel kerken wordt tijdens de kerstdagen een kerststal gebouwd. Op basis van 
het Bijbelverhaal wordt een stal gebouwd met een kribbe en beeldjes van 
Maria, Jozef, een ezel en de herders. In Duitsland kwam een klacht dat er te 
weinig vrouwen in de kerststal aanwezig waren. Meteen zijn er beeldjes van 
herderinnen gemaakt die toegevoegd werden aan de kerststal. In het 
Bijbelverhaal lees je niets over herderinnen. Maar als de norm van gelijkheid 
het uitgangspunt is, maal je daar niet om. Herders hoorden in die tijd tot de 
laagste sociale klasse. Dat zij aanwezig zijn in de stal drukt de nederige 
geboorte van Jezus uit, die niet als een prins van aanzien in een paleis werd 
geboren. Maar dat maakt ook niet uit. Als er mannen in de kerststal staan, dan 
ook vrouwen. Wij persen het verleden in onze mal.  De Bijbel is niet van deze 
tijd en verbeteren we op dit punt. De aanpassing ging nog verder. Een vrouw 
maakte een tweede krib met een meisje erin die ze Jeza noemde. We voegen 
ons niet naar wat er staat, maar stellen onze opvattingen centraal. Respect is 
een kernbegrip in onze cultuur. Maar respect heb je voor iets of iemand 
anders. Als iedereen voor zichzelf respect opeist, wordt het een betekenisloos 
begrip. 

 
81 Trouw, 5 februari 2020. 
82 Reformatorisch Dagblad, 20 augustus 2019. 
83 Het Parool, 7 februari 2020. Op 17 maart 2020 oordeelde het College dat verschil in kapperstarieven voor 
mannen en vrouwen discriminatie is. Er moet een prijslijst komen met tarieven per behandeling, zonder 
verwijzing naar de sekse van de klant. (NOS-app, 17 maart 2020).  
84 De Gelderlander, 19 juni 2018. 
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Het voortdurende mediabombardement draagt bij aan een volkomen 
paradigmashift. Het wordt er ingeramd. Dit is het nieuwe normaal. En als jij 
voorheen ‘normaal’ was, ben je dat nu niet meer. Je bent niet meer dan een 
‘cis-man’ of ‘cis-vrouw’. Traditionele media als Trouw, de Volkskrant, NRC of 
het AD worden de spreekbuis van nieuwe (sociale) media en niet veel meer dan 
dat. Ze zouden moeten investeren in waarheidsvinding en 
onderzoeksjournalistiek. Ze worden doorgeefluik van en platform voor 
modieuze trends.  
 
Men zegt dat er twee pijlers onder de rechtstaat staan: de vrije pers en de 
rechterlijke macht. 
De ene pijler, de pers, staat zwaar onder invloed van moderne trends. 
Het gezag van de andere pijler is door gerechtelijke blunders zwaar aangetast. 
Ook wordt het aanzien van rechters geschaad door deelname aan 
demonstraties. Op zaterdag 11 januari 2019 liepen Nederlandse rechters 
gehuld in toga mee in een demonstratie tegen de Poolse regering. De scheiding 
der machten zou in gevaar zijn in Polen. Deze demonstrerende rechters 
vertegenwoordigen daar niet de Nederlandse overheid en evenmin het 
Nederlandse rechtssysteem. Zij zijn daar als privépersoon. De toga hadden zij 
dus thuis moeten laten. Daar komt nog bij dat in eigen land de scheiding der 
machten evenmin goed is geregeld. De Raad van State adviseert de regering, 
maar de leden worden door de regering benoemd. Grote kans dat iemand 
alleen benoemd wordt als hij of zij de juiste opvatting heeft en tot de goede 
politieke partij hoort. 
 
 
Genderideologie en universiteiten 
Veel universiteiten hebben christelijke wortels. Denk maar aan Leiden, Utrecht, 
Groningen, Amsterdam (de VU) in ons land, de Sorbonne in Parijs, Padua in 
Italië, York en Cambridge in Engeland, Harvard, Yale en Princeton in de 
Verenigde Staten. Aan die universiteiten bestond het conflict tussen geloof en 
wetenschap niet. Theologie was de koningin der wetenschappen. 
Wetenschappers doorgrondden de natuur om de wonderen van de schepping 
op het spoor te komen en daarmee God te eren. 
De Verlichting ontkoppelt wetenschappelijk onderzoek van geloof en plaatst 
het onder leiding van de rede. God wordt verbannen uit de wetenschap. 
Theologie verliest haar overkoepelende functie en wordt een vak naast alle 
andere disciplines. Nadat Darwin God had vervangen door evolutie was het 
conflict tussen geloof en wetenschap onvermijdelijk geworden.  
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Universiteiten zijn in de greep gekomen van het politiek correcte denken, dat 
bewaakt en beheerst wordt door diversity officers, meestal vrouwen. 
Wetenschappers behoren hun werk onbevooroordeeld te doen. Wetenschap 
kan niet neutraal zijn, maar moet wel objectief zijn (dat wil zeggen: ga eerlijk 
met de feiten om). Maar er komt steeds meer ideologisch gedreven 
wetenschap. Vakgebieden worden met pompeuze titels opgetuigd. Denk aan 
de genderstudies en andere modieuze studies, zoals Mediakunde, 
Pretparkmanagement, Vrijetijdsstudies, Food Design, Business Fashion, Cross 
Media Design, Alround Design, Antropologie van ritueel en populaire cultuur, 
gender en media, Gender en Diversity, Psychologie Diversiteit en Opvattingen, 
Gender Based Violence. Op de VU wordt het vak Diversifying Philosophy 
gegeven waarin de vrouwelijke, niet-westerse en niet-witte filosofen centraal 
staan.  Het wemelt op de universiteiten van genderstudies, vrouwen- en 
genderonderzoek, transdisciplinaire geslachtsstudies, homostudies. De ene 
overkoepelende wereldbeschouwing is verdwenen. Het paradigma van de 
Verlichting heeft geleid tot een enorme versplintering en fragmentarisering.  
De kwaliteit van deze opleidingen verwatert, promoties en dissertaties zijn 
soms flinterdun en kwalitatief slecht onderbouwd. De wetenschappers zijn 
ideologisch gedreven, belangenbehartigers en propagandisten van hun eigen 
vak.  
Gloria Wekker is emeritus-hoogleraar Sociale en Culturele Antropologie aan de 
Universiteit van Utrecht. In een interview met Vrij Nederland zei zij: “Ik ben niet 
van de objectiviteit. In een heleboel kritische wetenschappen, zoals 
genderstudies en culturele studies, is dit ideaal allang achterhaald. Wij zeggen: 
die objectiviteit is een schaamlapje voor de posities die mannen innemen.”85 
Hoe kun je je eigen vakgebied ‘kritisch’ noemen als je zelf stelt dat objectiviteit 
voor jou geen waarde heeft? Maar het maakt het Gloria Wekker mogelijk om 
de witte man aan te wijzen als de schuldige aan de slavernij.  
De Britse feministe Reni Eddo-Lodge en NRC-redacteur Sabrine Ingabire willen 
niet meer met ‘witte mensen’ over racisme praten. “Zwarte mensen zijn beter 
in staat om andere zwarte mensen te interviewen. Over wat dan ook. Kunst, 
politiek, koken, sport, wetenschap.”86  
Als je deze lijn van redeneren doortrekt zou Gloria Wekker niet over de 
Tachtigjarige Oorlog mogen schrijven. En mag een man geen roman schrijven 
waarin een vrouw de hoofdpersoon is.  
Gloria Wekker schreef met haar boek Witte onschuld een aanklacht tegen het 
‘dominante zelfbeeld van de witte Nederlander’. Dat zelfbeeld houdt volgens 
haar racisme in stand. Wekker stelt dat werk in ‘laaggewaardeerde 

 
85 https://saltmines.nl/2017/12/19/gloria-wekker-ontmaskerd-haar-werk-blijkt-aantoonbare-nepwetenschap/ 
86 Trouw, 24 september 2019. 
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maatschappelijke domeinen’ vooral wordt verricht door ‘mensen van kleur’, 
terwijl de bestuurskamers van grote bedrijven wit zijn.87  
Gloria Wekker kreeg in februari 2020 de Joke Smitprijs ‘omdat ze het 
academische en maatschappelijke debat naar een hoger niveau’ zou hebben 
getild. Prijzen zijn uitstekend geschikt om vrouwen in de spotlights te zetten. 
De jury werd voorgezeten door Eva Jinek. Minister Van Engelshoven reikte de 
prijs uit. ’s Avonds zat Gloria Wekker in de talkshow van Eva Jinek. Dat heet: 
elkaar de bal toespelen.  
Irene Stengs, hoogleraar Antropologie van Ritueel en Populaire Cultuur VU 
Amsterdam, zegt tegen degenen die bezwaren aanvoeren tegen 
genderneutraal speelgoed: “Wen er maar aan.”88 
Aya Ezawa is Diversity Officer aan de Leidse universiteit. In die rol bemoeit ze 
zich met alles, iedereen en elk vak.  
Marieke van den Brink is Hoogleraar Gender en Diversity aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. 
Judi Mesmer: Van Engelshoven stuurt deze genderideoloog naar 
schoolboekuitgevers om lesboeken te laten herschrijven. Judi Mesman is 
psycholoog en bekleedt de leerstoel ‘diversiteit in opvoeding’ aan de Leidse 
Universiteit.  
Halleh Ghoraski: Hoogleraar Diversiteit en Integratie VU Amsterdam. Haar 
quote: Integratie kan niet plaats vinden zolang immigranten worden 
geschoffeerd en uitgesloten van het politieke debat. Worden immigranten 
uitgesloten van het politieke debat? 
Linda Duits, gespecialiseerd in Gender en Media, is verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht. Ze komt uit een wereld waarin niets te gek is, zegt ze 
over zichzelf. Porno kijken helpt volgens haar om je voorkeuren te ontdekken. 
Door te bladeren in de eindeloze catalogus van seksuele rollen en standjes die 
het internet je biedt, ontdek je wat bij jou past.89 
Studenten moeten bij sommige docenten hun werkstukken in genderneutrale 
taal inleveren. Zo niet: dan teruggave met de aanwijzing om politiek correct te 
herschrijven.  
Universiteiten horen vrijplaatsen van debat te zijn. Iedereen moet er welkom 
zijn, mits men zich aan debatregels houdt, zoals die in de Middeleeuwen 
golden in de vorm van een deputatio. Die norm geldt niet meer. Tegenwoordig 
word je niet benoemd op een universiteit en word je niet uitgenodigd voor een 
debat als je niet in het ‘diversiteitsplaatje’ past. Als er toch per ongeluk een 

 
87 Het Parool, 3 februari 2020. 
88 Genderneutraal speelgoed wordt inderdaad een trend. Zie ook: 
https://reigerenderaaf.nl/2019/09/26/genderneutraal-speelgoed-is-de-toekomst/ 
89 https://www.folia.nl/opinie/133858/op-zn-duits-een-porno-offer-aan-tijs-van-den-brink. 
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fout persoon komt spreken, komt er ogenblikkelijk een actiegroep opdraven 
die de universiteit dwingt terug te komen op de uitnodiging. Diversiteit voert 
tot uniformiteit.  
Minister Van Engelshoven gaf de opdracht om de canon van de geschiedenis 
van Nederland te herschrijven met meer aandacht voor zwarte bladzijden en 
vrouwen.  
Denkt uw kind bij een straaljagerpiloot aan een man? Minister van Engelshoven 
wil genderstereotypen in het onderwijs doorbreken. Kinderen krijgen de 
opdracht om een verpleegkundige en een straaljagerpiloot te tekenen. Ze 
tekenen als vanzelf een vrouw als verpleegster en een man als piloot. Daarna 
komt een vrouw binnen die piloot is en een man die verpleegster is. Dit is geen 
indoctrinatie? 
Wetenschap veronderstelt onderzoekers die op afstand staan, onafhankelijk en 
objectief werken. Vaak zijn de gendergeleerden zelf homo of lesbisch en 
hebben hun publicaties meer te maken met zelfbevestiging en propaganda dan 
dat ze aan de wetenschappelijke standaard voldoen. 
 
Genderideologie en mediabedrijven 
Douglas Murray ontdekte dat grote media- en techbedrijven (Google, Amazon, 
Twitter) aan indoctrinatie doen. Als je op Google ‘European Art’ intikt, 
verwacht je een overzicht van Europese kunst. Onder de eerste twintig treffers 
zitten vier afbeeldingen van ‘black people in European Art’, een afbeelding over 
slavernij en een zoenend mannenstel. Is dit representatief voor de Europese 
kunst door de eeuwen heen? Zoek je op ‘straight people’ (heterostellen) dan 
zie je onder de eerste twintig treffers een heterostel dat gaat scheiden, een 
lesbisch stel dat voor een heterostel werd aangezien, lesbische stellen, stellen 
met zwarte partners, een heterostel met stress, en een biseksueel stel. Zoek je 
op ‘gay couples’ dan krijg je alleen maar lachende homostellen. Hetzelfde 
verschil zie je bij ‘white couple’ en ‘black couple’. Google is dus zo 
geprogrammeerd dat mensen heropgevoed worden. Gebruikers van deze 
zoekmachine krijgen beelden waar ze niet om gevraagd hebben en die geen 
recht doen aan de werkelijkheid. Google herschrijft de geschiedenis en de 
feiten, zonder dat zij zich hebben verantwoord en wij er ons van bewust zijn. Is 
dit niet gevaarlijk? Volgens Murray is het personeelsbeleid van deze bedrijven 
erop gericht om progressieve mensen binnen te halen. Deze bedrijven hebben 
een enorme macht om progressieve denkbeelden te verspreiden.90 
 
Genderideologie, moederschap en overbevolking 

 
90 Douglas Murray, The madness of crouwds. Gender, race and identity. 2019. Het boek is (nog) niet in het 
Nederlands verschenen. 
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Feministen en emancipatiedrijvers hebben het nooit over het moederschap. 
Emancipatie van de vrouw betekent dat de vrouw wordt weggeleid van het 
moederschap. Een paar duizend jaar lang waren vrouwen bereid om kinderen 
te krijgen en die te verzorgen. Dat was de onschatbare en onvervangbare 
bijdrage van vrouwen aan de voortzetting van de menselijke beschaving. Sinds 
vrouwen voor zichzelf gaan en niet voor het gezin, ligt er een demografische 
tijdbom onder de samenleving. In Duitsland, Italië, Japan, Polen, Singapore, 
Zuid-Korea en Spanje is het gemiddelde vruchtbaarheidsniveau gedaald tot net 
iets meer dan één kind per vrouw. Ook in Nederland is het cijfer gedaald onder 
het vervangingsniveau van twee kinderen. Nederland staat op 1,5 kind per 
vrouw, Italië en Spanje op 1,3 en Frankrijk staat ‘hoog’ met 1,87 kind per 
vrouw. Het is “dramatisch als mensen het leven dat zij hebben ontvangen, niet 
meer door willen geven.”91 
Als de vruchtbaarheidsgraad van 1,4 geboortes per vrouw aanhoudt, zal in 
Duitsland, Italië, Spanje en Rusland de bevolking over enkele decennia 
gehalveerd zijn en zal 40% van de bevolking 65 jaar en ouder zijn. We vinden 
economische groei noodzakelijk, maar hoe houd je het huidige niveau aan 
voorzieningen vol met een bevolking die zo sterkt krimpt? Het is irreëel om te 
denken dat immigranten het gat zullen vullen dat wij laten ontstaan. “De 
realiteit is dat de veroudering van de bevolking, die in de nabije toekomst een 
diepgaande invloed zal hebben op onze levensstijl en maatschappelijke 
ordening, niet kan worden gecompenseerd met migratie.”92 Wat voor 
toekomst heeft een vergrijzend Europa in een geglobaliseerde wereld? 40% van 
de wereldbevolking woont in China en India tegen slechts 12% in het Westen. 
Een levenskrachtige dynamische samenleving moet zelf zorgen voor voldoende 
aanwas van kinderen. Als de geboortes eenmaal onder het vervangingsniveau 
zitten, is die trend bijna niet meer om te buigen. Er zijn op enig moment te 
weinig vruchtbare vrouwen aanwezig om de populatie opnieuw te laten 
groeien. Politici willen het hier niet over hebben, want de consequentie is dat 
het ideaal van de gelijkheid man en vrouw onder druk komt te staan. De 
samenleving kijkt er van weg. Er komt een enorm probleem op ons af, maar het 
is weer ‘après nous le deluge’. Jan Latten noemt dat wegkijken ‘naïef’.93  
De geboortecijfers zijn in alle ontwikkelde landen zo ver gezakt dat de 
populatie niet in stand kan worden gehouden. Vrouwen zouden daarvoor 
gemiddeld 2,1 kinderen moeten krijgen. Deze daling zien we dus in heel Europa 
(met name Portugal, Italië en Duitsland), maar ook in de Verenigde Staten en 

 
91 Gabriele Kuby, De seksuele revolutie, 2017, blz. 20.  
92 Paul Scheffer, De vrijheid van de grens, 2016, blz. 63. 
93 De Volkskrant, 23 september 2018. 
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Canada, Rusland, China en Japan. Dit zal grote politieke, economische en 
financiële instabiliteit tot gevolg hebben.  
Vergrijzing, krimpende bevolking, een focus op onvruchtbaarheid 
(homohuwelijk en abortus), de jacht op genot en consumptie, het wegvallen 
van de bereidheid om huis en haard te verdedigen.94 Europa plant zich niet 
meer voort en is niet langer bereid om voor zichzelf te vechten. Wat is er aan 
de hand met Westerse landen? 
Kishore Mahbubani is diplomaat bij de VN namens Singapore. Hij schreef het 
boek: Is het Westen de weg kwijt? Hij schrijft dat het tijdperk van de Westerse 
hegemonie ten einde is gekomen. Twee cijfers geven de onheilspellende trend 
aan dat het Westen op zijn retour is. Het Amerikaans-Europese aandeel in het 
wereldwijde bbp loopt terug van 44% naar 24%. Het aandeel van Europa in de 
wereldbevolking krimpt van 22% tot 7%.  
Het Westen wordt veruit overvleugeld door landen als China (1,4 miljard 
inwoners), India (1,3 miljard inwoners) en Indonesië (250 miljoen inwoners). 
“Als ambassadeur bij de Verenigde Naties heb ik de zelfingenomenheid van het 
Westen vanwege zijn vanzelfsprekende economische superioriteit met eigen 
ogen gezien. Westerse diplomaten adviseerden met nauwverholen minachting 
88 procent van de wereldbevolking buiten het Westen.”95 Die tijd is bijna 
voorbij. Nieuwe machthebbers uit andere continenten zullen de lakens 
uitdelen. 
Het Westen zette de kaarten op modernisering, economische ontwikkeling, 
secularisatie en afbraak van een samenleving die op christelijke beginselen was 
gebaseerd. Er is nu een keiharde machtsstrijd gaande in de wereld. President 
Donald Trump zet in op de handhaving van de hegemonie van de Verenigde 
Staten. Europa zal op grond van de demografische cijfers de tweede viool gaan 
spelen. 
In dat licht bezien is het heel vreemd dat het Westen zijn beleid niet bijstelt. 
Enkele idealen, ontleend aan de Verlichtingsideologie, die letterlijk 
onvruchtbaar zijn, zouden bij het grofvuil gezet moeten worden om door 
realiteitszin vervangen te worden. Het beleid zou gericht moeten zijn op sterke, 
traditionele gezinnen. De Hongaarse premier Orbán stimuleert met 
belastingpremies vrouwen die kinderen krijgen. Vanaf het vierde kind betalen 
deze moeders geen inkomstenbelasting meer. In Nederland straffen we deze 
vrouwen fiscaal af, tenzij ze buiten de deur werken. Wie kan die combinatie 
aan als er meerdere kinderen zijn? Ursula von der Leyen, voorzitter van de 

 
94 Christ Klep, Van wereldmacht tot ‘braafste’ jongetje. Onze militaire identiteit door de eeuwen heen, 2019. Blz. 
13: Nog maar 15% van de Nederlanders is bereid om naar de wapens te grijpen en het land te verdedigen.  
95 Kishore Mahbubani, Is het Westen de weg kwijt? 2018, blz. 47, 84. 
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Europese Commissie, heeft zes kinderen. Maar die kan een team betalen om 
het thuis draaiende te houden. 
Moederschap maakt nu juist de kern uit van de identiteit van de vrouw. We 
hebben niet meer vrouwen nodig die de arbeidsmarkt op gaan, we hebben 
meer vrouwen nodig die een gezin met meerdere kinderen willen en bereid zijn 
om daar de zorg over op zich te nemen. De vrouw als moeder telt ook 
economisch bezien wel degelijk mee. Ze is een onmisbare factor om de 
economische ontwikkeling op peil te houden. Nu de samenleving heeft 
besloten dat het beneden de waardigheid van de vrouw is om kinderen te 
krijgen en die zelf te verzorgen, hebben we een groot probleem. De moeder 
met kinderwagen is uit het straatbeeld verdwenen om plaats te maken voor de 
jonge vrouw die zich met een aktetas onder de arm naar kantoor haast. We 
zien haar liever op een kantoorstoel dan in het kraambed. Met een enorme 
inspanning hebben vrouwen zich aan het moederschap en het gezin weten te 
ontworstelen. Dankzij de pil en een karrenvracht aan privileges, subsidies en 
quota. En ook dan is het nog maar een moeizaam gebeuren. De vorige minister 
die over emancipatiezaken ging, Jet Bussemaker, zei bij haar vertrek als 
minister: Zodra we stoppen met ons emancipatiebeleid, zakt de zaak weer 
ineen. Daaruit blijkt toch wel hoe gekunsteld dit streven is. En de kosten zijn 
volgens mij hoger dan de baten.96 Overigens is het jarenlang slikken van de pil 
van grote invloed op de hormoonhuishouding van de vrouw en op hun 
gemoedstoestand. Vrouwen die met de pil stopten, voelden zich daarna 
energieker en opgewekter.97   
 
 Even tussendoor: 

Het Clara Wichman instituut wil anticonceptie voor elke vrouw in het 
basispakket van de zorgverzekering. Daarom heeft het instituut de staat 
gedagvaard om dat af te dwingen. Met subsidie van de overheid, dus de 
belastingbetaler, procedeert dit instituut tegen de overheid. De 
achterliggende gedachte is dat elke vrouw moet kunnen genieten van 
seks zonder het risico op kinderen. Het is niet eerlijk dat de vrouw dan 
‘opdraait’ voor de kosten van anticonceptie. In het kader van de 
gelijkheid man-vrouw moet anticonceptie gratis worden. De man moet 
meebetalen. Dat maakt het bovendien voor de vrouw mogelijk om de 
arbeidsmarkt op te gaan en dat is goed voor de economie. Het 
Wichmanninstituut laat zich hier zien als voorstander van het hedonisme. 

 
96 Scheiden gaat op kosten van de maatschappij (alimentatie is fiscaal aftrekbaar). Denk verder aan: 
kinderopvang, jeugdopvang, jeugdcriminaliteit, opvanghuizen, therapieën, verbetertrajecten. En dan de kosten 
van specifieke wetgeving, gerechtelijke procedures, controleorganen en wat dies meer zij om 
emancipatiebeleid te maken. 
97 Trouw, 25 januari 2020. 
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Seks is er voor ons plezier. Ze gaan eraan voorbij dat vrije seks in de 
praktijk tot ontwrichting leidt. Meer verbroken relaties dan ooit, meer 
éénoudergezinnen, meer abortussen en meer SOA’s. Seks in deze vorm is 
ontdaan van verantwoordelijkheid voor de gevolgen. Waarom laat de 
overheid zich spannen voor dit karretje van voorgespiegeld genot, dat 
een ravage in de samenleving aanricht? 
Anticonceptie is voor de vrouw beslist geen oplossing zonder risico’s. 
Anticonceptie beïnvloedt je eetpatroon, je stressniveau, je emoties, je 
humeur. Vooral de pil heeft bijwerkingen: misselijkheid, migraine, 
hartziekten, cysten in de eierstokken, gewichtstoename, borstkanker, 
blijkt uit onderzoek. Waarom willen vrouwen die risico’s lopen? Omwille 
van de vrije seks? Als samenleving kijken we massaal weg van de 
gevolgen van vrije seks. Het is vreemd dat vrouwen, die de risico’s 
dragen, hieraan meewerken, en er nu om gaan procederen met de staat. 

 
De onderwaardering van en zelfs het denigrerend spreken over het 
moederschap vervreemdt de vrouw van zichzelf. “De Russische vrouw mag 
vanaf volgend jaar werken als chauffeur. Zolang ze maar kinderen kan blijven 
krijgen, “schrijft Trouw sarcastisch.98 De onderliggende teneur is dat een vrouw 
beter chauffeur dan moeder kan zijn. De Europese volken brengen te weinig 
kinderen voort om zichzelf te handhaven. Dat is sociaaleconomisch, maar ook 
sociaalcultureel een ramp. Het is voor sommigen zelfs discutabel of je 
überhaupt kinderen zou moeten willen, gelet op overbevolking en milieu. “Er is 
niets zo slecht voor het klimaat als het krijgen van kinderen.”99 In de periode 
rond 1980 durfden sommigen geen kinderen te ‘nemen’ met het oog op de 
mogelijkheid van een kernoorlog. Hetzelfde argument kom je tegen als er een 
besmettelijke ziekte rondwaart. Als men ideale omstandigheden wil voor 
kinderen wordt het lastig.  
 
Sommige mensen wijzen op de overbevolking en willen daarom geen kinderen 
meer.  
Overbevolking is niet het echte probleem, maar wel de scheve verdeling. Nu 
consumeert 20% van de mensheid 80% van de opbrengst van onze planeet. In 1 
generatie jagen we erdoorheen waar meerdere generaties van hadden kunnen 
leven. Naast die ongelijke verdeling is er nog de enorme verspilling. De 
voedselverspilling wordt in Nederland op 20% geschat. Hoogleraar Marcel Levi, 
berekende dat Nederland in de gezondheidszorg jaarlijks 10 tot 15 miljard euro 

 
98 Trouw, 5 februari 2020. 
99 Trouw, 28 januari 2020, ingezonden brief. 
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over de balk smijt op een budget van 80 miljard.100 Er valt dus nog een wereld 
te winnen in het eerlijker verdelen van wat beschikbaar is en het terugdringen 
van verspilling voor overbevolking het echte probleem is. Tot op heden is het 
echte probleem dat wij er doorheen jagen waar meerdere generaties mee toe 
hadden gekund. De aarde kan nog steeds in ieders behoefte voorzien, hebzucht 
en onverschilligheid beletten dat.   
 
Journalist Tom Grosfeld moest zich verdedigen toen hij en zijn vriendin hun 
eerste kind verwachtten. Tom schreef er een artikel over in Het Parool. 
Hieronder volgt de strekking van dat artikel. 

Ze waren nog zo jong om al kinderen te krijgen, vonden kennissen en 
collega’s. Hij was 25 jaar en zijn vriendin 26 jaar. En beiden waren ook 
nog eens hoogopgeleid. In Nederland zijn vrouwen gemiddeld 30 jaar als 
zij hun eerste kind krijgen. Voor hoogopgeleide vrouwen is dat 34 jaar. 
Mannen zijn gemiddeld twaalf jaar ouder dan Tom als zij hun eerste kind 
krijgen. Kortom, het stel week af van de norm en dat kregen ze te horen. 
Met hun ‘gedrag’ ondermijnden ze de keuzes die hun groep impliciet 
maakt. Maar die groep negeert de medische werkelijkheid. De 
vruchtbaarheid van vrouwen neemt gestaag af na hun dertigste, en in 
rap tempo na hun 35ste. Dan moet je nogal eens de natuurlijke weg 
vervangen door medische ingrepen. Datgene wat meestal vanzelf gaat 
als je jong bent, moet op oudere leeftijd geforceerd worden. Dat is 
desondanks het ‘nieuwe normaal’ geworden. Hoogopgeleiden studeren 
langer en nemen de tijd om eerst in zichzelf en hun carrière te 
investeren. Voor je het weet ben je de dertig voorbij. Daar komt bij dat 
de vrouw maar liefst 45% van haar inkomen verliest na de geboorte van 
het eerste kind. Daar gaat de zwaar bevochten economische 
zelfstandigheid van de vrouw. Het wordt de ‘child penalty’ genoemd, die 
de meeste vrouwen niet meer inhalen. Ook de vele scheidingen zijn een 
rem op het krijgen van kinderen. Het duurt lang voor mensen zich nog 
durven te binden. De opkomst van Tinder speelt daarin een grote rol. Je 
denkt telkens: zou er een nog leuker iemand rondlopen? Mensen willen 
langer ongebonden blijven, vrijheid ervaren, feesten en festivals 
meemaken, een wereldreis maken. Binding is lastig en vrijheidsberovend. 
Onderzoek van het CBS wees uit dat van alle stellen die in 2000 gingen 
samenwonen, binnen vijf jaar een op de drie geen koppel meer was. In 
2015 was de helft uit elkaar. We zijn vrij zolang we ons niet binden. Als er 
geen kind is, zijn er geen beperkingen. Als je kinderen krijgt, ‘is je leven 

 
100 Het Parool, 11 november 2019. Marcel Levi was bestuursvoorzitter van het AMC in Amsterdam en is vanaf 
2017 CEO van University College Londen. 
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voorbij.’ Maar als je te lang wacht, kan het te laat zijn. Dan ben je 
aangewezen op ivf-behandelingen of op het leed van ongewenste 
kinderloosheid. Tom verwijst naar journaliste Larissa Pans die het boek 
Onbeperkt vruchtbaar schreef. Toen ze aan het boek begon, zag ze het 
als feministische verworvenheid om de zwangerschap uit te kunnen 
stellen. Daar is ze van teruggekomen. Ze schrijft: “We zijn te veel gaan 
geloven in onze eigen maakbaarheid. We stellen het ouderschap uit en 
als het niet lukt, leunen we op de technologie die het voor ons moet 
oplossen. Maar het verdriet is zo ontzettend groot wanneer het dan niet 
lukt. Twee keer: eerst wordt iedereen om je heen moeder, daarna oma. 
En er is het minder zichtbare verdriet: twee of drie kinderen wensen, en 
er maar één krijgen.” [Ik voeg eraan toe dat het ook niet meevalt om op 
wat oudere leeftijd jonge kinderen op te voeden. En als er kleinkinderen 
komen, ben je een bejaarde. H.]. Sommige werkgevers vergoeden nu 
zelfs ivf-behandelingen en het invriezen van eicellen, zodat vrouwen 
carrière kunnen maken. Dat is toch de omgekeerde wereld?101  

 
Het traditionele gezin rustte op de band van het bloed. Het multigezin dat 
minister van Engelshoven gelijkstelt aan het traditionele gezin kent het 
meerouderschap inclusief acht grootouders die niet met banden van het bloed 
aan elkaar zijn verbonden. Dat brengt onvermijdelijk een verkilling in het leven 
met zich mee. 
Een gelukkig huwelijk- en gezinsleven is in vrijwel alle gevallen te danken aan 
de inzet van vrouwen die bereid zijn om de zorg voor het gezin op zich te 
nemen. Het is dit type vrouw dat geprezen wordt in Spreuken 31. Alles wat zij 
doet, staat in dienst van het gezin, ook als het activiteiten buitenshuis betreft. 
Als we dit voorbeeld van huisvlijt volgen, blijft er geen tijd over om buitenshuis 
(op een vreemde werkvloer) betaald werk te doen.  
In het vierde gebod wordt het aan de man, de zoon, de dochter, het personeel 
en de vreemdeling verboden om op de sabbat te werken. Maar de vrouw 
wordt niet genoemd. Dat kan erop wijzen dat zij niet in ‘loondienst’ werkt, 
maar haar zorgtaak heeft in het gezin en dat gaat ook op de sabbat door.  
 
Genderideologie en het uitgaansleven 
In het Bijbelse Israël stonden vrouw en dochter onder de hoede van de man en 
vader. Dat staat onmetelijk ver van de genderideologie af. Het is natuurlijk 
zeker waar dat vrouwen zich veilig op straat moeten kunnen bevinden. En dat 
geldt ook als vrouwen diep in de nacht na een feestje alleen naar huis fietsen. 

 
101 Tom Grosfeld in Het Parool, 1 februari 2020. 
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Maar er zit toch ook een andere kant aan als je let op de beschermende functie 
van het Bijbelse ouderlijk toezicht.  
Als Dina, de dochter van Jakob en opgegroeid in een nomadentent, zich wil 
vermaken door in de nabijgelegen stad te gaan wandelen (Genesis 34), onttrekt 
zij zich aan dit ouderlijke toezicht. De stad met zijn grotere vrijheid heeft 
aantrekkingskracht. Een man, die Sichem heette, zag haar en verkrachtte haar. 
Volgens de Bijbel met Uitleg was Dina toen 14 jaar.  Calvijn schrijft er het 
volgende over in zijn commentaar op Genesis 34: 

Dina verliet haar vaderlijk huis en zwierf vrijer rond dan behoorlijk was. 
“Zij had thuis moeten blijven zoals Paulus dat onderwijst in Titus 2: 5 en 
de natuur zelf ons voorschrijft.” Vrouwen zijn volgens Titus 2: 5 
huisbewaarsters en Calvijn wil dat meisjes zich op die deugd toeleggen. 
Het is een les voor vaders, vervolgt Calvijn, om hun dochters onder 
strenge tucht te houden als zij tenminste hun dochters vrij van schande 
willen houden. De nieuwsgierigheid van Dina kwam haar duur te staan. 
En zo hangt hetzelfde gevaar boven het hoofd van zwakke meisjes, die 
zich al te gretig in het openbaar vertonen en de lust van jonge mannen 
uitlokken. Ongetwijfeld laadt Mozes de schuld voor een deel op Dina, als 
hij zegt dat Dina uitging om eens kennis te maken met de stadmeisjes, 
want zij had onder de ogen van haar moeder in de tent verborgen 
moeten blijven. De les voor jonge mannen is dat zij op hun hoede 
moeten zijn om op hun ‘gevaarlijke leeftijd’ niet gehoor te geven ‘aan de 
dartelheid van het vlees’. Want vandaag de dag is er overal nog meer 
vrijheid voor jonge mannen, ‘zodat geen gematigdheid de jongelingen 
afhoudt van schande.’ 

Matthew Henry betrekt de geschiedenis van Dina in zijn commentaar ook op 
Titus 2: 5. 

‘IJdelheid en losheid’ zijn eigen aan de jeugd. Maar in deze tekst wordt 
het tegenovergestelde aangeprezen. Voorzichtigheid en kuisheid 
behoren bij elkaar. Menigeen stelt zich aan de zwaarste bezoekingen 
bloot, die hadden voorkomen kunnen worden als men bijtijds wat 
voorzichtiger was geweest. Kuisheid en het huis bewaren zijn 
samengevoegd. Toen Dina uitging om de stadmeisjes op te zoeken, 
verloor ze haar kuisheid. “Het is te vrezen dat zij, die haar huis als een 
soort gevangenis beschouwt, haar kuisheid als een keten voelt.” Er 
mogen gelegenheden zijn om buitenshuis te komen, maar de begeerte 
naar vermaak en veel gezelschap, met verwaarlozing van de huiselijke 
werkzaamheden, gepaard aan een gevoel van onrust als zij thuis is, wordt 
in deze tekst bedoeld als het kwaad dat tegenover ‘het huis bewaren’ 
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staat, en dat gewoonlijk vergezeld gaat met of gevolgd wordt door 
andere slechte dingen.  

 
De meeste mensen vinden een doorgeslagen uitgaanscultuur normaal. Als je 
Amsterdam onder de loep neemt, is het gebied rond het Centraal Station, de 
Wallen, en het Leidseplein met het Rembrandtplein ’s avonds en ’s nachts 
riskant gebied. Als je je gezonde verstand gebruikt of ouders hebt die nog enige 
zeggingskracht over je hebben, mijd je die gebieden en kom je daar niet laat in 
de avond of in de nacht. De praktijk is dat kinderen zodra ze de pubertijd 
bereikt hebben zich met hart en ziel in dit uitgaansleven storten. De gemeente 
Amsterdam wil personeel van hotels, restaurants, nachtclubs en disco’s 
inschakelen om incidenten te melden. De gemeente start een campagne die 
het doen van aangifte bij seksueel geweld stimuleert. Voor slachtoffers komen 
er nog meer veilige plekken voor opvang en wonen. Er worden meer 
hulpverleners en toezichthouders ingezet op de risicoplekken. De overheid 
spant hiermee het paard achter de wagen en dweilt met de kraan open. Een 
rustig gezinsleven, met normale ontspanning en normale tijden voor de 
nachtrust voorkomt een hele hoop ellende en is veel beter voor onze fysieke en 
mentale gesteldheid. Helaas vindt de overheid het normaal om een excessief 
uitgaansleven op de been te houden. Dan zullen er steeds weer nieuwe 
maatregelen nodig zijn om dan dit exces en dan dat exces aan te pakken. Dan 
hier, dan daar. Achter de feiten aanhollen dus. 
 
Genderideologie en de consequentie voor vrouwen 
Vrouwen zouden werk buitenshuis nodig hebben ter afwisseling van het 
monotone huishoudelijke werk. Maar wat is de praktijk? Het werk kan 
tegenvallen en de collega’s kunnen minder leuk zijn. De cijfers van verzuim en 
ziekte spreken een duidelijke taal. In mijn eigen werkzame leven kreeg ik de 
cijfers van het ziekteverzuim van het personeel onder ogen. Elk jaar hadden 
vrouwen tussen de 25 en 40 jaar het hoogste verzuim. Dat wijst er toch wel op 
dat er iets grondig mis is. Normaal gesproken is dit de leeftijd waarin je in de 
kracht van je leven staat. Leraressen meldden zich ook ziek als ze thuis een ziek 
kind hadden dat niet naar school kon of als de lessen voor een dag uitvielen.  
Volgens Het Parool liggen in ons land de zorgkosten voor vrouwen met 9,2 
miljard euro 23% hoger dan voor mannen.102 Opname in het ziekenhuis ligt 10% 
hoger dan bij mannen (opname wegens zwangerschap, bevalling en kraambed 
niet meegerekend).  

 
102 Het Parool, 16 juni 2015. 
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Volgens historicus Martin van Creveld wordt er wereldwijd meer geld 
uitgetrokken voor medische zorg aan vrouwen dan aan mannen.103  
Volgens feministe Katrine Marçal is depressie een vrouwenziekte geworden. 
“Ook vrouwen in de particuliere sector met hoge salarissen raken sneller 
overspannen en komen in de ziektewet. Zelfs voor de befaamde 
Scandinavische verzorgingsstaten geldt dat.”104 Volgens haar wijzen studies uit 
dat vrouwen in westerse landen zich sinds het begin van de jaren zeventig van 
de vorige eeuw ongelukkiger zijn gaan voelen. Kan dat te maken hebben met 
het feit dat vrouwen iets moeten doen wat niet bij hun natuur past? Tegen 
deze achtergrond schreef de Duitse Birgit Kelle het boek En nu zijn vrouwen 
nóg niet vrij. Een vrouwelijk protest tegen dictatoriaal feminisme. Zij wilde alle 
vrouwen die graag moeder willen zijn, en daarvoor een betaalde baan opgeven, 
bemoedigen. Vrouwen moeten zich volgens Kelle als vrouw ontplooien, en niet 
als een soort surrogaat-man. Dat is een heel andere insteek dan die van 
feministe Katrine Marçal: “We worden de man waar we vroeger mee getrouwd 
waren.”105 Eens maakten we ons druk over ‘de vaderloze maatschappij’. Wie is 
die man die op zondag het vlees snijdt? vroeg SIRE zich in 1998 af. Nu hebben 
we ook de ‘moederloze maatschappij’ bereikt, maar een SIRE-campagne over 
de moederloze maatschappij zit er niet in. Er zijn heel veel kinderen, maar elk 
kind heeft slechts één moeder. Die is uniek en onvervangbaar. We hebben het 
echter in onze tijd zo ingericht dat beide ouders afwezig zijn. En dat vinden we 
helemaal niet meer erg.  
Birgit Kelle is er goed in om schijnargumenten door te prikken. Heel raak merkt 
ze op dat het pleidooi voor een vrouwenquotum met argumenten wordt 
gevoerd die elkaar uitsluiten. Feministen ontkennen enerzijds dat er iets 
bestaat als typisch mannelijk en typisch vrouwelijk. Die rollen zouden 
uitwisselbaar zijn. Daarom pleiten feministen voor een sekseneutrale 
opvoeding. Maar hoe zit het dan met het vrouwenquotum? Dan zijn ineens 
typisch vrouwelijke eigenschappen als empathie, tact en diplomatie, 
broodnodig en onmisbaar. [Als er vrouwen aan het roer hadden gestaan, zou er 
in 2008 geen bankencrisis zijn geweest, zei Christine Lagarde. De ene keer 
maakt het niet uit of je man dan wel vrouw bent. De andere keer zijn vrouwen 
superieur aan mannen. Het is de grabbelton met voor elke gelegenheid een 
argument. Het is maar net wat van pas komt, H.] 
Over de kinderopvang in Duitsland is Kelle heel kritisch. De kwaliteit is meestal 
slecht. Er zijn te weinig leidsters die voor te veel kinderen moeten zorgen. 
Verder dan aankleden, uitkleden, voeden en luiers verschonen, komen de 

 
103 Martin van Creveld, De bevoorrechte sekse, 2013. 
104 Katrine Marçal, Je houdt het niet voor mogelijk. Katrine Marçal rekent af met (mannelijk) egoïsme in de 
economie, 2015, blz. 65. 
105 Katrine Marçal, blz. 135. 
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leidsters niet. Met opvoeding heeft dat niets meer te maken. En al kwam men 
er wel aan toe, dan nog geldt dat ouders de beste opvoeders zijn. Want zij 
houden van hun kind. In plaats van geld en energie te besteden aan kinderen 
die uit het gezin zijn gehaald, kan de overheid beter investeren in kinderen die 
in het gezin opgroeien. De belangrijkste persoon in het leven van een klein kind 
is in de regel de moeder. En die is - als ze werkt - overdag niet beschikbaar. Een 
kind wil zich hechten en binden, wil bij de moeder zijn, “maar hoe vaak kijkt 
een kind in de kinderopvang in het niets en zoekt het tevergeefs oogcontact?” 
Kelle stelt het welzijn van het kind op de voorgrond en dat kind heeft recht op 
een vader en een moeder.  
Politici in Duitsland lijken blij te zijn dat het traditionele gezin op z’n retour is. 
Maar vaak is dat toch het begin van problemen, zorgen en kosten voor de 
gemeenschap, schrijft Kelle. Een staat die het gezin niet meer als ideaal durft te 
stellen, geeft volgens haar zijn toekomst op. Ze wijst vervolgens op de 
vergrijzing (een immens probleem in Duitsland zagen we al eerder) en legt een 
verband met het feit dat steeds meer vrouwen op latere leeftijd minder 
kinderen krijgen dan voorheen. De Duitse overheid wil dat het geboortecijfer 
weer stijgt. Het beste middel zou dan zijn dat de overheid huwelijk en 
gezinsvorming steunt. De kans dat een vrouw een kind krijgt, wordt immers 
vele malen groter als ze getrouwd is. 
Vergeet de kinderopvang, schrijft ze, er is geen betere garantie voor kinderen 
dan het huwelijk. Een intact gezin kost de staat het minste. Waar zijn al die 
kunstgrepen om het gezin te vervangen voor nodig als het origineel het beste 
is? vraagt ze zich af. Als je het gezin vaarwel zegt, krijg je de eenheidsworst van 
de opvoeding in de kinderopvang en de scholen. Met welk recht kunnen ouders 
nog verwachten dat op hun oude dag hun kinderen zich om hun bekommeren, 
als zij zich niet eerst om hun kinderen hebben bekommerd?  
Kelle signaleert met zorg dat steeds meer kinderen, ook als gevolg van de 
explosie van echtscheidingen, het zonder een vader moeten stellen. Wat zijn 
daar de gevolgen van voor het kind? En wie staat er voor deze mannen op de 
barricade? Een stijgend aantal vaders moet vechten om het omgangsrecht met 
hun kinderen te krijgen. Veel vaders willen graag, maar ze mogen niet. 
Feministen zetten mannen aan de kant omdat ze als man op voorhand niet 
deugen. Instanties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming staan altijd aan 
de kant van de moeder. Maar betalen moeten de mannen en vaders weer wel, 
daar zijn de moeders weer heel hard in. 
Kelle roept de mannen op om eindelijk eens niet over zich heen te laten lopen. 
Al lange tijd zijn mannen de verliezers. De 21e eeuw wordt volgens haar de 
eeuw van de vrouw. En mannen zwijgen, laten het gebeuren. Alle mannelijke 
waarden hebben een negatieve klank gekregen. 
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Sociaal geaccepteerd gedrag is vandaag de dag vrouwelijk gedrag. Emancipatie 
slaat door en loopt uit op het voortrekken van de vrouwen. De dwang om een 
sekseneutrale samenleving te krijgen, waarin de rol van man en vrouw 
uitwisselbaar is, is niet veelbelovend, maar een horrorscenario. 
We zijn in een onzinnige maatschappij terecht gekomen, waarin we meisjes 
afleren vrouw te zijn en aan jongens hun mannelijkheid ontnemen.  
Tot zo ver het vlammende boek van Birgit Kelle. 
 
De genderideologie wil vrouwen losweken uit de banden van huwelijk en gezin.  
“Vrouwen, zet jezelf op nummer één!”106 Vrouwen moeten zichzelf niet langer 
wegcijferen. Martin van Creveld, een gerenommeerd Israëlisch historicus met 
Nederlandse wortels, heeft onderzocht in hoeverre het beeld klopt dat 
vrouwen slechter af zijn dan mannen. Na een historisch overzicht onderzoekt 
Van Creveld de regelingen op het werk en in de sociale zekerheid, de rol van 
vrouwen in het leger en het beslag dat vrouwen op de medische zorg leggen. 
Zijn antwoord is kort en bondig: nee, vrouwen worden niet achtergesteld, 
vroeger niet en nu niet. Volgens Van Creveld zijn vrouwen gewend om te 
krijgen wat ze willen en geven mannen toe. Dat is het patroon in de 
geschiedenis. Als vrouwen werkelijk aan mannen gelijkgesteld worden, moeten 
hun privileges verdwijnen. In de praktijk worden vrouwen volgens Van Creveld 
zelfs voorgetrokken. Ze kunnen kiezen voor deeltijd, voor schoon werk, voor 
het minder gevaarlijke werk. Voornamelijk mannen doen het vuile, zware en 
risicovolle werk. De meeste feministische organisaties drijven op subsidies. 
Zonder dat geld zouden ze snel failliet gaan. Het is publiek geld, dat 
overwegend door mannen wordt opgebracht en waarmee ze vrouwen in staat 
stellen hen te overstelpen met kritiek, vindt Van Creveld. De vrouw als 
‘surrogaatman’ vindt hij niet interessant en ook niet meer dan surrogaat. Het is 
geen vrouw meer, maar ook geen man.  
De moderne moeder zegt: Nu ik, ik eerst, daarna mijn kinderen en nog weer 
daarna mijn man, aldus Van Creveld in zijn boek. Deze mensen hebben geen 
tijd voor hun eigen kinderen, maar verwachten wel dat zij op hun oude dag 
verzorgd worden door hun kinderen.  
Hij noemde zijn boek ‘De bevoorrechte sekse’. Dit buitengewoon goed 
gedocumenteerde boek leverde hem een storm van protest op. De Universiteit 
van Trier beëindigde zijn gastdocentschap. In Cambridge kwam er protest. Zijn 
eigen universiteit in Jeruzalem verzocht hem te vertrekken. Het heeft tien jaar 
geduurd voor Van Creveld zijn boek uitgegeven kreeg.107 
 

 
106 Trouw, 11 januari 2020. 
107 Martin van Creveld, De bevoorrechte sekse, 2013. 
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Niet vrouwen zijn het zwaarst belast, maar jonge vaders. Althans, volgens een 
onderzoek dat Jan Latten108 in 2015 heeft uitgevoerd. Het is volgens hem niet 
juist om de uren die een vrouw besteedt aan stofzuigen, wassen en strijken te 
vergelijken met de uren die haar partner hieraan besteedt. Het gaat om de 
totale investering van werk en zorg. De meeste vaders doen ontzettend hun 
best en maken zonder morren en klagen weken van 62 uur, aldus het rapport. 
Dat is veel hoger dan vrouwen in de combinatie van werk en zorg halen. Het 
beeld dat vrouwen de sloofjes zijn en de mannen het af laten weten, het beeld 
dat de genderideologie met verve opvoert, spoort volgens dit onderzoek niet 
met de praktijk.109 
Overigens zijn er nog steeds vrouwen die gelukkig zijn als huisvrouw: 

Ik heb een leuke man, kinderen en kleinkinderen en een oude 
schoonmoeder, waar ik erg van geniet. Ik hou ons huis schoon en mag graag 
in de tuin werken. De uren die over zijn vul ik met fijn werk voor kerk of 
maatschappij. Dit is mijn leven, zo voel ik mij nuttig en is het leven voor mij 
zinvol ingevuld. Als een vrouw fulltime betaald wil werken, haar kinderen 
vijf dagen per week weg wil brengen, haar huis door iemand laat poetsen, 
de tuinman laat komen, zal ik haar geen strobreed in de weg leggen. Maar 
dwing mij niet mezelf op nummer 1 te zetten. Want daar word ik (en veel 
vrouwen met mij), niet gelukkig van.110   

Voor veel getrouwde vrouwen staan zijzelf niet voorop, maar zijn man en 
kinderen de eerste. En dat geldt ook voor een betaalde baan. Je gezin gaat 
voor. Dat botst met elkaar, want de werkgever zal ook het beste verlangen. 
Niemand kan twee heren dienen. Als vrouwen dat toch proberen zijn zijzelf en 
het gezin er in de praktijk de dupe van.  
Soms is het leven sterker dan de genderideologie. Toen december 2014 brand 
op een Italiaanse veerboot uitbrak, werden vrouwen en kinderen als eerste 
geëvacueerd. De vrouwen vonden het prima. Geen vrouw protesteerde dat dit 
een pure vorm van seksisme was.  
 
 
De Me Too-beweging 
Een ingezonden brief in Het Parool maakt duidelijk hoeveel vrouwen zich op 
straat ‘gekeurd’ voelen door de manier waarop mannen naar hen kijken. 

Acht van de tien jonge vrouwen wordt op straat in Amsterdam 
lastiggevallen. Op weg naar volwassenheid lijkt een leger mannen klaar 
te staan om je als object te behandelen. Keurende blikken over borsten 

 
108 Demograaf aan het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en hoogleraar sociale demografie. 
109 De Telegraaf, 21 juni 2015. Vaders drukker dan moeders. 
110 Trouw, 13 januari 2020, ingezonden brief. 



 

 
71 

 

en billen. Getoeter. Gefluit. Gesis. De angst als de man met de 
verlekkerde blik op dezelfde halte uitstapt als jij en het is donker en stil 
op straat. 
Ik hoor het nu van mijn dochter en haar vriendinnen. Ik zie hoe mannen 
van middelbare leeftijd (!) al naar mijn dochter kijken. Ik sta naast vaders 
op het hockeyveld die even zijn afgeleid als een team van jongvolwassen 
meiden het veld oploopt. Dan heb ik het alleen nog over intimidatie die 
niet uit de hand loopt. Vrouwen en meisjes tot object maken is niet 
normaal. Verdrietig genoeg leer je als vrouw dat je nooit helemaal vrij 
bent op straat, in het openbaar vervoer en zelfs op het werk.111 

 
Rond 1900 verdedigden vrouwen zich met een hoedenspeld als ze op straat 
door mannen lastig gevallen werden. Een hoedenspeld was nodig om de grote, 
uitbundig gedecoreerde hoed aan het haar vast te maken. Hoeden waren 
volgens de mode van die tijd versierd met bloemen, veren of vruchten. De 
speld was 30 centimeter lang en voorzien van een vlijmscherpe punt. In de 
Verenigde Staten wisten vrouwen daarmee meerdere keren een aanranding of 
een verkrachting te voorkomen. Een vrouw uit Chicago schreef in een brief 
naar de krant: “Ik voel me alleen veilig wanneer ik ’s avonds laat naar huis loop 
als ik een hoedenspeld bij me heb ter zelfverdediging. Als ik uit de tram stap, 
pak ik mijn hoedenspeld stevig beet, tot ik veilig thuis ben. Duizenden vrouwen 
kunnen vast vertellen dat een hoedenspeld een heel effectieve verdediging kan 
zijn in een gevaarlijke situatie.” Rond 1920 veranderde de mode en gingen 
vrouwen over op de simpele klokvormige hoed zonder rand. Daarmee verloren 
vrouwen een effectief wapen.112  
  
De Me Too-beweging heeft op enorme schaal bloot gelegd hoe ingewikkeld de 
man-vrouwverhoudingen zijn geworden en hoe complex vrije seks is. Op het 
eerste gezicht staat Me Too voor een eenvoudige zaak: het gaat om verzet 
tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wie kan daarop tegen zijn? Maar 
wat in eerste instantie eenvoudig leek, werd al gauw heel ingewikkeld. 
De beweging ontstond in oktober 2017 en ging razendsnel viraal.113  Al spoedig 
bleek dat seksueel ongewenst gedrag zich diep in alle lagen van de 
maatschappij had genesteld: de politiek, de zakenwereld, de sportwereld, de 
entertainmentindustrie, geen sector waar het euvel niet werd gesignaleerd. 
Vrije seks was hiermee een probleem geworden. Vrije seks is alleen vrij als het 

 
111 Een vrouw in Het Parool, 27 februari 2020. 
112 Historia, maart 2020, nr. 3, blz. 26. 
113 Viraal: iets dat op internet razendsnel rondgaat. 
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vrijwillig is en van twee kanten komt. Dat spreekt voor zich, maar in de praktijk 
is het misbruik schrikbarend. 
Veel actrices uit Hollywood vervullen een prominente rol in de Me Too-
beweging. Maar Hollywood is per definitie een promiscue wereld. Actrices en 
acteurs gaan bij filmopnames zonder problemen voor een toekomstig 
miljoenenpubliek uit de kleren en duiken met elkaar het bed in. “Wie overspel 
naspeelt, doet ook overspel.”114 
Actrices geven zelf toe dat ze tegemoetkwamen aan seksuele avances van 
producers en regisseurs om een rol in een film te krijgen. Toen ze eenmaal 
beroemd waren, klaagden sommigen achteraf over het gedrag van deze 
mannen. Is het verzet tegen ongewenst seksueel gedrag nu zo geloofwaardig 
als het komt van mensen die op het witte doek dat gedrag uitdragen? En als ze 
om een rol in een film te krijgen seks hebben gehad met de producer of de 
regisseur? 
In heel veel gevallen was het uiten van een beschuldiging – zelfs jaren na dato -
al voldoende om de carrières van mannen te verwoesten zonder dat er een 
rechter aan te pas was gekomen. Internet is dan verworden tot de 
Middeleeuwse schandpaal.  
Dat mannen seks willen, geeft vrouwen op hun beurt weer macht over mannen 
en de mogelijkheid om mannen naar hun hand te zetten. Hollywood 
produceert de ene na de andere film over dit thema. En actrices gaan heel ver 
in de poging om een rol in de film te krijgen. Maar het valt buiten het 
perspectief van de Me Too-beweging die hoofdzakelijk op mannen focust.  
 
De rechtszaak tegen filmproducer Harvey Weinstein heeft veel aandacht 
getrokken. Hij heeft een vrouw als advocaat. Zij schijnt heel goed te zijn en kan 
als vrouw dingen zeggen die een man niet kan zeggen. Een paar punten uit haar 
verweer: 

• Vrouwen die naar hotelkamers gingen voor een zakelijke bespreking met 
Weinstein wisten waar ze aan begonnen.  

• De vrouwen wisten waar ze aan begonnen, maar zij hadden Weinstein 
nodig om een rol in de film te krijgen. Dus gingen ze en dat maakt hen 
medeplichtig. 

• Slachtoffers hadden toch de keus om weg te lopen en nooit meer om te 
kijken? De twee vrouwen voor wie Weinstein terecht stond, 
onderhielden nog jarenlang na het misbruik warme betrekkingen met 
Weinstein.  

• De twee vrouwen hebben ook weleens met instemming seks gehad met 
Weinstein. Instemming bij meerdere gelegenheden, het ontbreken van 

 
114 Twee predikanten in het RD, 18 februari 2020. 
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fysiek bewijs en het niet aanwezig zijn van getuigen maakt de 
beschuldiging van aanranding en verkrachting juridisch heel complex. 

• Een van die twee vrouwen moest onbedaarlijk huilen toen ze door de 
advocate werd ondervraagd. Zo hartverscheurend dat het proces een 
dag werd stilgelegd. De volgende dag ging de advocate gewoon door met 
haar vragen. Hoe kon het dat deze vrouw toch nog naar feestjes van 
Weinstein ging en dan zelfs vroeg of ze een vriendin mee kon nemen? 
Hoe kon het dat ze bij de Oscar-prijsuitreikingen met Weinstein op het 
podium stond, hem omhelsde en kuste? “Deze vrouwen stuurden hem 
mailtjes, kwamen vrijwillig naar zijn huis, bedelden om gratis kaartjes 
voor evenementen en waren vooral uit op een mooie baan of rol in een 
film.” 

• Niemand dwong de vrouwen om naar Weinstein te gaan. Achteraf, vaak 
na vele jaren, kreeg de relatie het label ‘ongewenst’.  

Feministen noemen de advocate van Weinstein een verrader van de 
vrouwenzaak. Een verslaggeefster vroeg of ze zelf wel eens het slachtoffer van 
seksueel geweld was geweest. “Nee”, was het antwoord, “want ik heb mezelf 
nooit in die positie gebracht.” Dat antwoord riep opnieuw een golf van woede 
op. Maar gelet op de geschiedenis van Dina getuigt dit antwoord van 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
In Nederland behandelt advocaat Donna Rotunno veel zedenzaken. Je kunt 
iemand niet veroordelen omdat de vrouw achteraf spijt heeft van de seks, stelt 
zij. Juridisch bezien is dat geen verkrachting. Maar dat kan het weer wel zijn als 
de verdachte een dag later een mail stuurt met de tekst: het spijt me. Een 
slachtoffer brengt in de rechtszaal vaak heel veel emotie met zich mee en krijgt 
steun van vriendinnen en familie die mee zijn gekomen. Daar zit de verdachte 
dan tegenover “drie vrouwelijke rechters en een vrouwelijke officier van 
justitie.” Het is beter om in die context een vrouw als advocaat te hebben dan 
een man. Een verdachte kan zijn baan verliezen en al zijn vrienden. Als de 
rechter uiteindelijk oordeelt dat er onvoldoende bewijs is, zegt dat niet dat de 
verdachte onschuldig is. In dat geval blijft de zaak altijd aan je kleven.115 
De bekende filmregisseur Woody Allen is blijvend beschadigd door een 
beschuldiging van misbruik van de kant van zijn adoptiedochter. De gevoerde 
rechtszaken heeft hij gewonnen, mede omdat elk spoor van bewijs ontbreekt. 
Toch is Woody Allen een paria geworden. Hij kan zelfs geen uitgever vinden die 
zijn memoires wil uitgeven. 
  
Even tussendoor: 
 In de nepwereld van Hollywood zijn er prijzen voor: 

 
115 Trouw, 21 februari 2020. 
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• De mannelijke hoofdrol 

• De vrouwelijke hoofdrol 

• De mannelijke bijrol 

• De vrouwelijke bijrol 

• Het camerawerk 

• Het kostuumontwerp 

• De regie 

• De montage 

• Make-up en haarstyling 

• De filmmuziek 

• De soundtrack 

• Het decor 

• De geluidsmontage 

• De visuele montage 

• Het scenario 
In dit eindeloos durende spektakel van zelfbewieroking zijn er veel winnaars en 
bijna geen verliezers.  
 
De jury heeft in februari 2020 Weinstein schuldig verklaard. De rechter moet 
op het moment van schrijven nog uitspraak doen, maar kan een 
gevangenisstraf van minimaal vijf jaar opleggen. De verantwoordelijkheid voor 
het gebeurde is alleen bij Weinstein gelegd. Dat is opmerkelijk in het licht van 
de feiten die de verdediging heeft aangevoerd. Experts hadden gewaarschuwd 
dat het moeilijk zou worden om tot een veroordeling te komen omdat er geen 
fysiek bewijs was. Uit de getuigenissen was gebleken dat de twee vrouwen een 
relatie onderhielden met Weinstein ook nadat zij door hem zouden zijn 
misbruikt. De lat voor bewijsvoering in moordzaken ligt erg hoog, moet die in 
dit soort zaken niet net zo hoog liggen? En dan is er nog het punt dat de 
samenleving Weinstein veroordeelt en verguist voor gedrag dat in zijn films 
uitgevent en toegejuicht wordt.116  
 
De Me Too-beweging laat dus onbenoemd dat ook vrouwen seksueel 
grensoverschrijdend gedrag kunnen vertonen. Maar dan wel op een andere 
manier dan bij mannen het geval is. Mannen kunnen macht en geweld inzetten, 
vrouwen verleiding. Eva heeft Adam verleid om van de verboden vrucht te 
eten. De vrouw van Potifar probeerde Jozef te verleiden (Genesis 39). Izebel 
had koning Achab in haar macht en Herodias koning Herodes Antipas. Haar 

 
116 Weinstein is maart 2020 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar. Het is blijkbaar erg moeilijk voor 
een samenleving om een juiste balans te vinden. Waren voorheen vrouwen in het nadeel, nu zijn mannen in 
het nadeel. 
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dochter Salomé verleidde met een sensuele dans koning Herodes om Johannes 
de Doper te doden. In Spreuken 5 waarschuwt de vader zijn zoon tegen de 
verleidingskunsten van de vreemde vrouw. Paulus waarschuwt de jonge 
Timótheüs dat hij niet moet vallen voor (seksuele) verleidingen.117 In de 
schilderkunst is de vrouw als verleidster een veel voorkomend thema. In de 
wereld van de film is het niet anders. Ook blijft onbenoemd dat de samenleving 
tegenstrijdige signalen afgeeft. In televisieprogramma’s als “Oh, Oh, Cherso”, 
“Love Island” en “Temptation Island” worden jonge mensen gefilmd die elkaar 
moeten verleiden tijdens met drank overgoten vakanties. Temptation Island 
werd in februari 2020 van de buis gehaald nadat een dronken meisje had 
geklaagd dat ze door een dronken jongen was aangerand. Eerst de kat op het 
spek binden en dan klagen over seksueel wangedrag.  
 
Kortom: de Me Too-beweging legt de nadruk op het gedrag van mannen, maar 
negeert de manier waarop vrouwen zich kunnen misdragen.  
Birgit Kelle vermeldt het voorval van een Stern-journaliste die de lijsttrekker 
van de FDP voor de Bondsdagverkiezingen van 2013 interviewde. Hij had meer 
aandacht gehad voor haar decolleté dan voor haar vragen, vermeldde ze. Er 
stak een storm van verontwaardiging op, waarna de lijsttrekker zich terugtrok. 
Als je niet wilt dat een man naar je borsten kijkt, doe dan je bloesje dicht, 
schrijft Kelle.118 
 
Een heel merkwaardige uitwas kreeg de Me Too-beweging toen vrouwen zich 
gingen verzetten tegen wat ‘slutshaming’ heet. Als jongens veel seks hebben en 
daar openlijk over praten, is dat stoer. Als jonge vrouwen dat doen, zijn ze een 
‘slut’, een hoer. Studente Milou (21 jaar) organiseerde in Groningen een 
demonstratie tegen deze vrouwonvriendelijkheid. Zij eiste dat ze hetzelfde 
gedrag mag vertonen als mannen zonder dat ze voor hoer wordt uitgemaakt.119 
Weer is de wereld van de man de norm. Als mannen aan vrije seks mogen 
doen, dan ook vrouwen. “Ik heb als vrouw evenveel recht op seks als een man,” 
zei Milou. Volgens haar kreeg ze uit het hele land bijval. De rector van de 
Groninger universiteit verklaarde “dat ze achter Milou stonden en dat er iets 
aan gedaan zou worden.”120 
Feministe Stella Bergman staat op hetzelfde standpunt als Milou: “Gelijke 
lonen zijn leuk, maar pas als de vrouw een ongebreideld seksueel wezen kan 
zijn, zoals de man, is ze echt vrij.”121 

 
117 2 Timótheüs 2: 22: “Vlied de begeerlijkheden van de jonkheid.” 
118 Kelle, blz. 18. 
119 https://www.libelle.nl/mensen/slutshaming-milou-deelen/ 
120 Het Parool, 8 maart 2017. 
121 Het Parool, 7 maart 2020. 
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De Me Too-beweging en het seksuele contract 
Sinds de Me Too-beweging is vrije seks dus een probleem geworden. De 
overheid voelt zich gedrongen om het kwaad van seksueel overschrijdend 
gedrag aan te pakken. Nieuwe wetgeving staat op stapel en is in sommige 
landen (Zweden, Spanje) al ingevoerd.  Voortaan moet degene die seks wil 
eerst expliciet toestemming vragen aan de ander. We kennen het contract 
natuurlijk allemaal uit de zakenwereld. Nu komt er een contract dat 
geslachtsverkeer vastlegt. 
Dit maakt de zaak waar het om gaat nog gecompliceerder.  
 
Moet er eerst in tweevoud een formulier ingevuld worden? Een exemplaar dat 
elke keer in het archief bewaard moet worden? Lekker spontaan is dat. Maar 
dat gaat het nieuwe voorspel worden als de wet er doorheen komt. 
Voortaan is een weigering tot het hebben van seks niet meer het uitgangspunt, 
maar de contractueel vastgelegde instemming. Er is al een app gemaakt waarin 
je dat kunt vastleggen. In Zweden is al geregeld dat elke keer opnieuw die 
instemming nodig is, ook voor een stel dat bijvoorbeeld al twintig jaar 
getrouwd is. 
Degene die seks wil, heeft dus een onderzoeksplicht. Maar is in de praktijk 
altijd duidelijk wie het initiatief heeft genomen? In de beeldvorming is dat 
meestal de man, maar vaak gaat flirten vooraf aan het initiatief van de man. En 
het kan heel goed dat de vrouw met flirten is begonnen. Op welk moment 
moet je om toestemming vragen? De grens tussen flirten, zoenen, strelen, 
knuffelen en seks is bijna altijd een vloeiende. Ineens moet je dus het besef 
hebben om dat te onderbreken en het contract op tafel leggen. 
Wat gebeurt er als iemand na de handtekening onder het contract alsnog spijt 
krijgt? Hoeveel onduidelijkheid kan er dan niet ontstaan? Mannen hebben dan 
een contract in handen. Maar de vrouw heeft bij nader inzien toch niet gewild. 
Wat hebben zij dan aan het contract? 
Is het contract voldoende als bewijsmateriaal voor seksueel ongewenst gedrag 
in de rechtszaal? Er staan behoorlijke straffen op en een veroordeling zet een 
stempel op iemands verdere leven. Getuigen zijn er meestal niet. 
Een contract kan ook onder dwang zijn getekend.  
Een contract brengt de overheid in de intieme sfeer van de slaapkamer.  
 
Als je al deze problemen wilt ondervangen, moet je camera’s in de slaapkamer 
ophangen. De overheid is al de Big Brother die je gadeslaat in het 
voetbalstadion, het uitgaansgebied en dringt met het seksueel contract in de 
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hand de slaapkamer binnen. Het is de wereld van totale controle die George 
Orwell en Aldous Huxley in hun boeken schetsen.  
De samenleving noemt zich open en transparant. De werkelijkheid is dat we in 
het tegenovergestelde terecht komen: een bewakersstaat.  
 
Het seksuele contract gelegd naast Bijbelse richtlijnen 
Laten we eens kijken hoe kerken die zich baseren op de Bijbel dit probleem 
aanpakken. De richtlijnen die ontleend zijn aan de Bijbel staan haaks op het 
model van de vrije seks. 
De (traditionele) kerk wil dat het stel wacht met seks tot het getrouwd is.  
Met hun ‘Ja’ op de gestelde vragen in het klassieke huwelijksformulier geven 
bruidegom en bruid elkaar op hun trouwdag eenmalig toestemming voor 
seksueel verkeer voor de rest van hun leven. Seksueel verkeer is nu de regel, 
onthouding de uitzondering. Volgens de apostel Paulus is voor onthouding 
wederzijdse toestemming nodig en mag het getrouwde stel dat alleen maar 
voor een beperkte tijd doen. Het is niet goed voor een huwelijk als een 
echtpaar zich te lang onthoudt van seks (1 Korinthe 7).  
Het contrast met vrije seks kan niet groter zijn. In het huwelijk is geen 
toestemming meer nodig om seks te hebben. Er is toestemming van de ander 
nodig als het om onthouding daarvan gaat. 

• Als je seks wilt, moet je trouwen.  

• Als je eenmaal getrouwd bent, heb je recht op seks. De ander mag dat 
niet aan de partner onthouden. 

• Seks is exclusief. Je hebt maar een partner en daar ben je mee getrouwd. 

• Niet voor seks, maar voor onthouding is wederzijdse instemming nodig. 

• Seksuele onthouding is wel een opdracht voor mensen die niet willen of 
kunnen trouwen. Onthouding is ‘een speciale gave’, die voor ‘velen 
slechts tijdelijk geldt.’122 Binnen het huwelijk is onthouding een belasting 
voor het huwelijk. Het kan, maar dan voor een korte periode. 

Als er inderdaad een wet komt, waarin geregeld wordt dat je de ander voor 
seks per keer expliciet om toestemming moet vragen, kan ik nu al voorspellen 
dat dit niet gaat werken.   
Het beste is – met de geschiedenis van Dina in gedachten – situaties te 
vermijden die problematisch kunnen worden. Op een bedrijfsfeestje een ander 
meenemen naar je hotelkamer voor een laatste borrel kun je beter nalaten. 
Julian Assange, de oprichter van Wikileaks, ging na een congres in op de 
uitnodiging van twee vrouwen om mee te gaan naar hun huis. Daarna nodigden 
zij hem uit om te blijven slapen. Naderhand klaagden de vrouwen hem aan 

 
122 Calvijn geciteerd in Herman J. Selderhuis (red.), Calvijn Verzameld, 2019, blz. 1149.  



 

 
78 

 

wegens verkrachting. De Zweedse justitie pakte de klacht op waarmee een 
slepende gerechtelijke procedure begon. Assange had de uitnodiging niet 
moeten aannemen en de twee vrouwen hadden niet moeten uitnodigen. 
 
Afronding 
Om de bovengenoemde redenen kan ik het toch niet eens zijn met de Me Too-
beweging. Ik onderschrijf het uitgangspunt: seksueel grensoverschrijdend 
gedrag is zeer af te keuren. Ook onderken ik dat veel mannen zich op dit gebied 
ernstig misdragen. Maar de wijze waarop Me Too het protest invult is toch 
eenzijdig en onrechtvaardig. Het houdt vrouwen buiten schot en mannen zijn 
vaak weerloos als er eenmaal een beschuldiging is uitgesproken. Het credo is 
toch vaak: believe all women.  
Het probleem los je ook niet op door boven op de stapels papier nog meer 
regelgeving, protocollen en gedragscodes te leggen en in het publieke terrein 
nog meer camera’s toe te voegen aan de al bestaande. Dat is allemaal dweilen 
met de kraan open. De bureaus buigen door onder het gewicht van de pakken 
papier. De Tien Geboden passen op een half A-4tje en omvatten alles wat in die 
mappen staat. De lawine van regels en voorschriften levert meer regelgeving 
op dan de christelijke religie ooit heeft gekend. En toch is de wetteloosheid 
alleen maar toegenomen. Al die maatregelen die maar op elkaar gestapeld 
worden, zijn op een gegeven moment een benauwend keurslijf. Mensen, die 
zich vrij en verlicht wanen, worden vanuit alle hoeken en gaten gecontroleerd 
en bewaakt. Men verwijt Calvijn vaak dat hij het leven kleurloos en somber 
maakte. Maar wat maakt de genderideologie ervan?123 
Velen maken onderscheid tussen feminisme en emancipatie van de vrouw. 
Feminisme zou dan staan voor de extreme variant van het emancipatiestreven. 
Met emancipatie van de vrouw zou op zichzelf niets mis zijn. Maar klopt dat 
wel? 

• De Bijbel kent de vrouw in de eerste plaats de wereld van gezin en huis 
toe. Met emancipatie verlaat de vrouw haar wereld en dringt de wereld 
van de man binnen; 

• Emancipatie brengt dan ook met zich mee dat man en vrouw elkaar niet 
meer aanvullen, maar elkaar beconcurreren; 

• Emancipatie roept de gedachte op dat de vrouw achtergesteld werd en 
wordt. Maar een afbakening van taken en verantwoordelijkheden is nog 
geen achterstelling.  

Vanaf de zondeval is de strijd tussen man en vrouw om het leiderschap 
binnenshuis en buitenshuis ontvlamd.  

 
123 Het verwijt aan Calvijn is overigens onterecht. Calvijn legde de nadruk op eenvoud, soberheid en matigheid. 
Dat staat niet gelijk aan somberheid en kleurloosheid.  
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Voorstanders van emancipatie dragen uit dat: 

• Vrouwen eigenlijk geschikter voor het leiderschap zijn dan mannen; 

• Vrouwen slachtoffer zijn van mannelijke dominantie; 

• Vrouwen zichzelf op de eerste plaats moeten stellen. 
 
De genderideologie wil het onderscheid in gender uitwissen. Maar wat zou er 
van emancipatie van de vrouw overblijven als de pil niet bestond? Dat zou 
vrouwen enorm belemmeren in de competitie met mannen. De pil stelt 
vrouwen in staat hun vruchtbaarheid te regelen. Zonder de pil zaten vrouwen 
veel meer vast aan moederschap. Emancipatie zoals de genderbeweging die 
nastreeft, berust op een kunstmatige basis. 
“De grote omwenteling, ja de ineenstorting van het christelijk-westerse 
fundament van de maatschappij is gekomen met de strijd over het ‘seksuele 
zelfbeschikkingsrecht’ van de vrouw via de legalisering van 
voorbehoedsmiddelen en abortus.”124 
 
De genderideologie verhult een totalitaire aanpak in termen van vrijheid, 
tolerantie, gelijkheid en diversiteit. De genderideologie is met zichzelf in 
tegenspraak. Gender berust volgens deze ideologen op cultuur en is daarom 
veranderbaar. Maar homoseksualiteit is weer een niet te veranderen identiteit. 
Je wordt dus niet geboren als man of vrouw, maar weer wel als homo. 
 
De genderideologie ontkoppelt vrijheid van verantwoordelijkheid, pareert 
kritiek door die te framen als seksisme en homofobie en noemt identiteit een 
stereotype en dus een inwisselbaar rolpatroon. In wetgeving is het ‘aanzetten 
tot haat’ strafbaar gemaakt. Het criterium is subjectief en maakt mensen 
onzeker. De felheid waarmee de lobbyisten boven op de discussie zitten maakt 
dat politici en media bang zijn om het verkeerde te zeggen. Ze zwijgen liever 
dan een misstap te maken. Zo creëert de genderideologie een cultuur van 
angst. Zo wordt het voor christenen en andere minderheden onmogelijk om 
een visie uit te dragen die haaks staat op de maatschappelijk aanvaarde 
mening. Zo draaien mensen die tot tolerantie oproepen de vrijheid van 
meningsuiting de nek om. Dat is de paradox van intolerantie van de kant van de 
toleranten.  
 
Ook in de refokring gaan de standpunten op het vlak van de man-
vrouwverhouding en de positie van de vrouw schuiven. Illustratief is een 
commentaar in het Reformatorisch Dagblad.125 “In christelijke kring is de Bijbel, 

 
124 Gabriele Kuby, De seksuele revolutie, 2017, blz. 71.  
125 RD van 7 januari 2020. 
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in reactie op een halve eeuw feminisme, niet altijd zorgvuldig gehanteerd bij 
uitspraken over de positie van de vrouw. Te vaak is het beeld van 
onderdanigheid gebruikt om de vrouw een ongelijkwaardige positie toe te 
bedelen” [cursiveringen zijn van mij, H.]. Deze passage vraagt om een 
toelichting, die in het kader van een commentaar begrijpelijkerwijs niet 
gegeven kan worden. Maar het roept wel allerlei vragen op. In het klassieke 
huwelijksformulier beloven vrouwen toch hun man te gehoorzamen? En hun 
primaire taak is toch het ‘goede acht geven’ op hun huishouding?  Dat dit een 
gebrek aan waardering voor vrouwen met zich mee brengt, zou met 
bewijsmateriaal onderbouwd moeten worden. Mijn hele leven lang heb ik in de 
bladen die onder ons gangbaar zijn (RD, De Banier, Gezinsgids, Terdege, De 
Schakel (dit blad bestaat niet meer), de Saambinder, Daniël, en ga maar door) 
geen vrouwonvriendelijke stukken gezien. En evenmin in preken die ik gehoord 
of gelezen heb. Het tegendeel is het geval. Er wordt altijd met respect en 
waardering over echtgenotes en moeders gesproken. Waar heeft de 
commentator aan gedacht toen hij dit opschreef, vroeg ik me af? Ik gun de 
commentator het voordeel van de twijfel. 
 
We betalen een hoge prijs voor het inruilen van het natuurlijke gezin voor de 
genderideologie. Financieel schieten de meeste stellen er niets mee op. Waar 
vroeger de kostwinner voor de hypotheek werkte, moeten er nu twee voor aan 
de slag. En zelfs dan is het momenteel al moeilijk genoeg om een huis te kopen, 
zeker voor starters. Veel vrouwen werken in deeltijd en verdienen maar net 
genoeg om de kinderopvang te bekostigen. Dan werk je dus om de kinderen uit 
te kunnen besteden. Verder moet je het kindertal beperken tot 1 of hooguit 2 
kinderen. Dit heeft als gevolg dat de bevolking krimpt en vergrijst. Dan is er nog 
het punt dat mensen kinderen willen, er vervolgens de verantwoordelijkheid 
niet voor nemen en dat kinderen zelf daar de dupe van zijn. Met meer kinderen 
is de combinatie met werk nog veel lastiger. Dat brengt ertoe om je kinderen 
niet zelf te verzorgen, maar door anderen te laten verzorgen. Als beide ouders 
afwezig zijn, betaalt het kind de rekening.  
 
Vrouwen hebben altijd buitenshuis gewerkt. Maar de moderne arbeidsmarkt 
vergt voorzieningen die voorheen niet nodig waren. Er is zwangerschapsverlof, 
bevallingsverlof, ouderschapsverlof. Instellingen staan voor de opgave om 
steeds weer vervanging te regelen en dat valt lang niet altijd mee. Jonge 
moeders moeten beschikken over een aparte ruimte op het werk om 
borstvoeding te geven of te kolven. Volgens de wet mag de vrouw tot een 
kwart van de werktijd daaraan besteden. De tijd daaraan besteed moet 
doorbetaald worden. De aparte ruimte moet voorzien zijn van een bed, bank of 
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comfortabele stoel. Er moet een koelkast en een wasbak zijn. Instellingen die 
hier niet over beschikken kunnen een mobiele kolfruimte aanschaffen. De 
goedkoopste versie kost 12.795 euro. Het maandelijks ongemak belemmert 
menige vrouw om zich te concentreren op het werk. De jaren van de overgang 
brengen voor veel vrouwen gezondheidsklachten met zich mee. Het kost dan 
ook veel inspanning om vrouwen op de arbeidsmarkt te krijgen en ze er te 
houden.  
In de praktijk trekken mannen weg uit beroepen waar het aantal vrouwen 
toeneemt. De rechter van vandaag is al vrouw, net als de leraar. Het gaat 
dezelfde kant op met de tandarts, de huisarts, de medisch specialist, de 
apotheker, de notaris, de journalist en de advocaat.126  Waarom ontstaat er 
geen mix van mannen en vrouwen, en trekken de mannen weg? Het gevolg van 
diversiteit is dat er aparte beroepenvelden zijn ontstaan. 
 
Samenvattend is het debat over gender een grimmig debat. De uitgangspunten 
van de genderideologie zijn zeer betwistbaar, ook wetenschappelijk bezien. Een 
consequente toepassing van de genderideologie maakt het leven onleefbaar. 
Tot in de slaapkamer toe controleert de overheid of mensen zich houden aan 
regelgeving. Daarmee krijgt de genderideologie totalitaire trekken. De pijlers 
onder een gezonde samenleving, zoals huwelijk, moederschap, gezin, 
mannelijke en vrouwelijke identiteit worden weggeslagen. Tegenstanders van 
de genderideologie kunnen juridisch aangepakt worden. Daarmee perst de 
genderideologie alle vrijheid uit het debat. Het debat wordt beheerst door een 
categorie vrouwen die heel dwangmatig en drammerig hun ‘geloof’ uitventen. 
Deze dames blazen hoog van de toren. Vrouwen zijn in hun ogen meer dan 
mannen geschikt om leiding te geven, want vrouwen beschikken over 
eigenschappen die mannen nu eenmaal missen. Goed, vrouwen krijgen nu de 
kans om te laten zien wat ze waard zijn. Dit wordt immers de eeuw van de 
vrouw. Voorheen stonden vrouwen in de luwte bij een crisis, maar nu ze 
zichzelf in het centrum hebben gemanoeuvreerd mogen ze ook de uitdagingen 
het hoofd bieden. 
Het genderdebat mist vooralsnog alle aspecten van een open en eerlijk 
gesprek.  
  

 
126 Trouw, 4 januari 2020 
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III.4 Het debat over vrouw en kerkelijk ambt. 
 
Het ‘scheermes van Willem van Occam’ is uitstekend toepasbaar op de vraag of 
vrouwen een kerkelijk ambt mogen bekleden. De Middeleeuwse filosoof 
Willem van Occam (1288-1347) was er voorstander van om zaken niet onnodig 
complex en ingewikkeld te maken. Snijd alle ingewikkelde redeneringen met 
het scheermes af en ga ervan uit dat de simpele betekenis wel eens de juiste 
zou kunnen zijn.  
Willem van Occam stelt: 1. Een eenvoudige zaak staat sterker dan een 
ingewikkelde zaak, 2. Als er veel argumenten nodig zijn om de waarheid van 
een zaak te bewijzen is dat minder overtuigend dan een enkel argument en 3. 
Als er meer verklaringen zijn voor hetzelfde fenomeen verdient de 
eenvoudigste verklaring de voorkeur. Voor ingewikkelde redeneringen is veel 
meer geloof nodig dan voor een eenvoudige theorie. 
Calvijn sluit zich aan bij Occam als hij schrijft dat het het beste is om de 
eenvoudige betekenis van Bijbelteksten aan te nemen en niet zo spitsvondig te 
redeneren.127 Elders luidt het: “Wij moeten er altijd zorgvuldig voor waken dat 
wij onder de schijn van scherpzinnigheid aan de Schrift een andere betekenis 
geven dan zij moet hebben.”128 
De Anglicaanse bisschop J.C. Ryle (1816-1900) komt op hetzelfde punt uit: “De 
duidelijke, letterlijke betekenis van de Bijbel is over het algemeen de ware 
juiste betekenis.”129 
In de discussie over vrouw en ambt zetten veel mensen lastige Bijbelteksten 
naar hun hand met nieuwe hermeneutische regels. Regels die intrinsiek 
subjectief zijn. Zij maken namelijk de interpretatie afhankelijk van de culturele 
context. En die nieuwe regel passen zij toe op lastige teksten. Niet als het gaat 
over de zwaardmacht van de overheid; niet als het gaat over de scheiding van 
kerk en staat; niet als het gaat om steunverlening aan de armen. In de exegese 
van deze teksten gaat niemand ervan uit dat dit cultuur- en tijdgebonden 
teksten zijn. De richtlijnen worden letterlijk opgevat en toegepast op de eigen 
tijd. Bij lastige kwesties in de Bijbel geldt echter ineens: kijk, er staat niet wat er 
staat. Via de route van de culturele context komen deze mensen uit bij een 
conclusie, die tegengesteld is aan wat er staat.  
 
De fout van deze hermeneutische regel is dat we de Bijbel niet tègen onszelf in 
lezen, maar de tekst oprekken tot deze niet langer zegt wat er staat. Dan is de 
angel eruit. We zitten ten slotte niet te wachten op een boodschap die we 

 
127 Calvijn, Commentaar op Zacharia 4: 1-6. 
128 Calvijn, Commentaar op Psalm 87: 4.  
129 J.C. Ryle, Een jaar lezen in de Evangeliën. Thematisch Dagboek, overdenking van 15 september, 2005. 
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onaangenaam vinden. Soms denk je: Laten we de Bijbel maar herschrijven 
totdat deze ons bevalt. Dan zijn we in een keer klaar. Calvijn merkte het al op: 
“Wanneer je een Christus wilt creëren die iedereen bevalt, moet er een nieuw 
Evangelie geschreven worden.”130  
Als we de Bijbel willen aanpassen aan de tijdgeest, zal er altijd wel een of 
andere groep zijn die zich niet begrepen, achtergesteld dan wel gekwetst voelt. 
Daarom moeten we de zaak laten staan zoals het is. De Bijbel is een 
tweesnijdend zwaard en een ijksteen voor ons handelen. Andere historische 
werken gaan we toch ook niet aan onze smaak aanpassen. Stel je voor dat we 
de geschriften van Plato of van Shakespeare op dezelfde manier op onze smaak 
zouden brengen. 
 
Met de theorie van het scheermes van Willem van Occam in gedachten, 
ontdekken we twee hoofdlijnen in de Bijbel als het gaat om vrouw en ambt.  

1. Wie krijgen in de Bijbel van Jezus de opdracht het Evangelie te 
prediken? Alleen mannen. Zie Marcus 16 waar alleen mannen de 
opdracht krijgen om de wereld in te trekken en het Evangelie te 
verkondigen. Nergens krijgen vrouwen uit de mond van Jezus een 
vergelijkbaar rechtstreeks bevel om het Evangelie uit te dragen.  
Vrouwen maken ook geen deel uit van de discipelkring die Jezus om 
zich heen verzamelt, hoe ongebruikelijk Zijn vertrouwelijke omgang 
met vrouwen ook was in Zijn tijd. Als de grote Zender geen opdracht 
heeft gegeven, heeft niemand de vrijheid om op eigen houtje toch te 
gaan preken. 

2. Geen opdracht aan vrouwen dus, maar wel een verbod. In de brieven 
van Paulus en Petrus wordt vrouwen uitdrukkelijk verboden het 
woord in de eredienst te voeren. 

 
Het predikambt is geen beroep waar je voor kiest. Voor dit ambt is roeping 
nodig. Die roeping moet van de kant van God komen. De Zoon van God geeft 
vrouwen geen opdracht om te preken. De apostelen Paulus en Petrus schrijven 
expliciet dat het vrouwen niet is toegestaan om in de eredienst het woord te 
voeren. Je moet als vrouw toch wel ontzettend eigenwijs en brutaal zijn om 
desondanks de kansel op te gaan in de veronderstelling dat je daar het Woord 
van God brengt. En waarom laten zoveel mannen en ook vrouwen zich door 
eindeloos gedram overhalen om wat aanvankelijk een minderheidsstandpunt 
was toch de vrije baan te geven?  
 
De protesten tegen dat Bijbelse verbod zijn niet van de lucht.  

 
130 Herman J. Selderhuis: Calvijn. Handboek, 2008, blz.98. 
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Ds. Elsbeth Gruteke zegt: “Als mensen zeggen dat ze niet dezelfde functies 
mogen bekleden, dan is het vaak een manier om vrouwen bepaalde functies te 
ontzeggen. En daar ben ik het niet mee eens.”131 Ja, je kunt dat terecht vinden 
of niet, het er mee eens zijn of niet, maar het gaat er toch om dat Paulus het 
anders stelt en het kerkelijk ambt aan vrouwen ontzegt? 
Peter Siebesma, ontwikkelingspsycholoog, schrijft dat de PKN niet omwille van 
de interne vrede haar mond moet houden. Het weren van homo’s aan het 
avondmaal en vrouwen op de kansel heeft volgens hem niets met vrede te 
maken. Het wordt tijd dat de kerk dit in het openbaar durft te zeggen. “Wat zeg 
ik, van de daken schreeuwt: de Bijbel is geen receptenboek, voor geen enkel 
standpunt.”132 Als je dit standpunt huldigt, reduceer je de Bijbel tot een boek 
waar geen algemene waarheid in te vinden is. De Bijbel kan dan alleen nog 
dienen als inspiratiebron voor beginselen waar je zelf in gelooft. Ds. H.G. Abma, 
die in de periode 1963-1997 de SGP in de Tweede en Eerste Kamer 
vertegenwoordigde, zei terecht dat de Bijbel voor elk thema het 
richtinggevende antwoord heeft.133   
De bekende Britse Nieuwtestamenticus Tom Wright (1948) is voor de 
openstelling van het ambt voor vrouwen. Hij wijst erop dat vrouwen als eersten 
hebben verkondigd dat Jezus leefde.134 Dat vrouwen de eerste getuigen waren 
van de Opstanding van Jezus in een cultuur waar vrouwen niet eens mochten 
getuigen in de rechtszaal is zeker opzienbarend. Het is ook een teken dat het 
Opstandingsverhaal geen verzonnen verhaal is, maar op waarheid berust; een 
vrouwelijk getuigenis kwam in die tijd de geloofwaardigheid nu eenmaal niet 
ten goede. Maar het is geen verhaal waaruit je kunt afleiden dat vrouwen hier 
de vrijheid krijgen om te preken. Zij krijgen van Jezus een beperkte opdracht: zij 
moeten de discipelen informeren over wat zij gezien hebben. 
Stefan Paas (hoogleraar theologie en publicist) schrijft: “Het zou nogal 
parmantig zijn – om niet te zeggen sektarisch – als de synode van een enkel 
Nederlands kerkverband de vrouw in het ambt zou verwerpen als een on-
Bijbelse dwaling.” Een ingewikkeld geconstrueerde zin. Staat hier nu echt dat 
kerken die de vrouw in het ambt weigeren ‘sektarisch’ lijken te zijn? Dan is de 
kerk gedurende tweeduizend jaar afwijzing dus ook ‘sektarisch’ geweest? Als 
dat echt de bedoeling is, dan is de uitspraak van Paas een parmantige. In 
hetzelfde artikel schrijft Paas: “Beide standpunten kunnen zich beroepen op 

 
131 Uitzending Groot Nieuws Radio, 8 maart 2019. 
132 Trouw, 24 januari 2020. 
133 De Banier, januari 2020, nr. 1, blz. 7. 
134 CIP-nieuwsbrief, 10 december 2019. 
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Bijbelteksten.”135 Ook dit is niet juist. Je moet eerst een hermeneutische sleutel 
ontwerpen die de gewenste uitkomst geeft.  
Margriet Gosker, projectmanager in de PKN, haalt Galaten 3: 28 aan: “In 
Christus is noch Jood, noch Griek, daarin is noch dienstbare, noch vrije, daarin 
is geen man en vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus.” Deze tekst is 
volgens haar leidend in de discussie over vrouw en ambt. “We hebben onze 
diepste identiteit niet in het feit dat we man of vrouw zijn, maar onze identiteit 
ligt in Christus. Dat betekent dat we ons ook niet hoeven te profileren of sterk 
te maken voor onze sekse of gender.”136 Veel voorstanders van vrouwen in het 
ambt verwijzen inderdaad naar deze tekst.  
 
Wie de leer van de Bijbel over dit (en andere) onderwerpen op het spoor wil 
komen, moet beginnen met alle Bijbelgedeelten bij elkaar te zoeken en die 
uitleggen en naar de verbanden zoeken. Wat niet mag is één tekst gebruiken 
om andere teksten (in dit geval de zwijgteksten) van tafel te vegen. Want dan 
haal je de tekst die je bevalt eruit en negeert alles wat niet strookt met die ene 
tekst. 
Het gaat in Galaten 3: 28 over de band van het geloof die mensen van allerlei 
slag met elkaar hebben en over de eenheid in het geloof in Christus. Paulus 
schrijft hier niet dat de verschillen zijn opgeheven. Het gaat over wat gelovigen 
gemeenschappelijk hebben, namelijk het geloof in Christus. Waarom zou 
dezelfde Paulus anders elders nog de ‘zwijgteksten’137 hebben opgeschreven? 
De interpretatie van Margriet Gosker is veel te ruim. Genderideologen kunnen 
zich dan net zo goed op deze tekst beroepen: man of vrouw zijn doet er niet 
meer toe.  
De Studiebijbel HSV merkt over deze tekst op: “Paulus pleit duidelijk niet voor 
het afschaffen van alle onderscheid. Hij neemt het verschil tussen mannen en 
vrouwen niet weg, maar zegt dat zij verenigd zijn in één lichaam, de gemeente.  
Het vers leert dat iedereen gelijkwaardig is, niet dat iedereen hetzelfde is.” 
 
De Bijbeltekst is niet het probleem. De lezer is het probleem. Niet Paulus, 
geïnspireerd door de Heilige Geest, zit gevangen in de tijdgeest, maar de 
moderne lezer kan zich niet losmaken van zijn culturele omgeving waarin 
‘gelijkheid’ een dominant gegeven is. Hetzelfde zien we bij de theïstische 
evolutionisten gebeuren. Evolutie is de wetenschappelijke norm geworden. Dat 
heeft de manier waarop mensen de wereld beschouwen totaal en grondig 

 
135 CIP-nieuwsbrief, 30 januari 2020. Het is jammer dat Paas hier niet de teksten noemt waarop voorstanders 
zich zouden kunnen beroepen. 
136 http://margrietgosker.com/downloads/MargrietGoskerPublicatie0168.pdf 
137 De zwijgteksten zijn: 1 Timothéüs 2; 1. Korinthe 11; 1 Korinthe 14; Efeze 5; Kolossenzen 3: 18; Titus 2; en 1 
Petrus 3.  
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veranderd. Het is een paradigmashift en dat heeft deze theologen ertoe 
gebracht hun theologie te heroverwegen. Het is dus precies omgekeerd dan 
wat wordt voorgesteld. De Bijbel is niet cultureel gebonden; wij zijn het.  
Als mensen eenmaal deel uitmaken van een paradigmashift projecteren zij 
nieuwe dogma’s, zoals gelijkheid, op de Bijbeltekst en overrulen zij de tekst 
met het argument van de culturele context waarin de tekst tot stand is 
gekomen. Alleen als wij uitgaan van de letterlijke betekenis van wat er staat, 
tenzij uit het Schriftverband blijkt dat dit niet kan, en de historische 
betrouwbaarheid van de Heilige Schrift ons uitgangspunt is, kunnen wij aan de 
culturele valkuil ontsnappen. 
Niets pleit meer tegen het culturele argument dan het kruis op Golgotha. Het 
idee dat een god lijden, marteling en dood aan een kruis kon ondergaan was 
schokkend voor de tijdgenoten van Paulus. Het maakt niet uit of het Joden, 
Grieken dan wel Romeinen waren. We moeten dan ook afstappen van het idee 
dat Paulus over de vrouw in het ambt zo schreef als hij gedaan heeft, omdat hij 
geen ophef wilde veroorzaken. De boodschap die Paulus bracht, ging dwars 
tegen alle veronderstellingen en vooroordelen van zijn tijd in. En dat is nu niet 
anders. Als wij, aangedreven door onze cultuur, denken dat we ons aangenaam 
moeten maken in de ogen van anderen door de vrouw in het ambt te 
accepteren, hebben we het mis. 
 
Wat moeten we doen als onze ethische code conflicteert met wat de Bijbel 
zegt? Dan staan we voor een keuze. Abram stond voor die keuze toen God hem 
gebood zijn zoon Izak te offeren.138 Deze opdracht conflicteerde met elke 
ethische code. Het strookte niet met de beschermwaardigheid van al wat leeft 
en het maakte Abram tot een moordenaar. En dan niet de moord op een 
onbekende, maar zijn eigen kind, zijn enig kind, het kind van zijn ouderdom, het 
kind dat God hem had beloofd. Adam zag af van ethische overwegingen en 
gehoorzaamde het gebod van God.  
Dit verhaal geeft ons een richtlijn. Als onze ethische code lijnrecht staat 
tegenover wat de Bijbel zegt, moeten ook wij een keuze maken. Bijbels bezien 
moeten we onze code opschorten en gehoorzaam zijn aan het Woord van God.  
 
Discussies over de vrouw in het ambt zijn eindeloos. Dat komt omdat de 
minderheid zich nooit neerlegt bij de besluitvorming van kerkelijke 
vergaderingen, maar steeds weer opnieuw dezelfde zaak aanhangig maakt 
totdat het er een keer doorheen is ‘gedramd’. Pas als de zaak in hun voordeel is 
beslecht, stopt de discussie. Dan mag de discussie zelfs niet heropend worden. 

 
138 Genesis 22. 
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Leen van Dijke (oud-lid Tweede Kamer voor de CU) en André Rouvoet (minister 
voor Jeugd en Gezin in het vierde kabinet van Balkenende) schrijven dat een 
opgelegde eenheid niet werkt in de kerk. Laat elke gemeente ‘in eigen 
verantwoordelijkheid en gewetensvol’ beslissen om ruimte te bieden aan 
vrouwelijke ambtsdragers.139 Als elke gemeente bij elk probleem een eigen 
koers mag varen waar blijft dan nog de kerkelijke eenheid? Calvijn schrijft dat 
er over de leer geen ‘minnelijk compromis’ kan worden gesloten. God had 
bevolen van Zijn waarheid te getuigen, niet erover te debatteren.140  
Steeds weer worden dezelfde teksten tegen het licht gehouden. Vergadering 
volgt op vergadering. Laten we een keer de knoop doorhakken en helder zijn. 
De voorstanders die de kerk willen omturnen, kunnen beter hun kerk verlaten 
en een nieuw kerkverband naar eigen smaak stichten. Verdeeld is men toch al, 
of men nu blijft of gaat. Theïstische theologen kunnen zich erbij aansluiten. Een 
eigen kerk met vrouwen op de kansel en een aangepaste Bijbel, een kerk 
waarin wetenschap het laatste woord heeft, is toch te verkiezen boven dit 
bedroevende, beschamende en eindeloze gevecht?  We houden dan kerken die 
de Bijbel als betrouwbaar zien en we krijgen een kerk waarin volgens de 
inzichten van de wetenschap de exegese het omgekeerde oplevert van wat de 
tekst zegt. Dat geeft de kerkganger een heldere keuze en we zijn toch gesteld 
op transparantie? Kerkelijke vergaderingen en ambtsdragers in de 
Bijbelgetrouwe kerken kunnen zich dan weer bezighouden met het hoeden van 
de kudde. Bogerman beëindigde een eindeloze discussie op de Synode van 
Dordrecht door de Remonstranten de zaal uit te zenden. “Het is afgelopen”, zei 
hij, daarmee een punt zettend achter getraineer en oeverloos heen en weer 
praten. Het oeverloze gepraat van nu omdat we geen scheurmaker willen zijn, 
leidt tot grauwe kerken. Onze tijd vraagt, sterker: schreeuwt, om het bekennen 
van kleur. Dan zijn we maar niet populair. Het kon wel eens zijn dat zo’n kerk 
aan respect wint. 
 
Er zijn op dit moment nog een paar kerkverbanden waarin de kansel voor 
vrouwen gesloten is. De Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk en de Oud 
Gereformeerde Gemeenten. In de Christelijke Gereformeerde Kerk wordt een 
moeizame discussie gevoerd over dit onderwerp. De Gereformeerde Bond is 
een minderheid in de PKN, die alle ambten heeft openstaan voor mannen en 
vrouwen. Desondanks wordt er druk uitgeoefend op de Gereformeerde Bond 
om overstag te gaan. Heleen Zorgdrager, hoogleraar Systematische Theologie 
en Gender aan de Theologische Universiteit in Amsterdam, zegt dat het haar 

 
139 Trouw, 30 januari 2020. 
140 Herman J. Selderhuis, Calvijn. Handboek, 2008, blz. 133. 
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‘met pijn en schaamte’ vervult dat niet alle geledingen van de PKN het ambt 
voor vrouwen hebben opengesteld.141 Zij gaat uit van het eigen gevoel. Omdat 
ik me gekwetst voel, moet de andersdenkende zich naar mij voegen? Kunnen 
die tegenstanders zich op hun beurt niet gekwetst voelen als vrouwen tot het 
ambt worden toegelaten? Dit is drang verhuld onder ‘pijn en schaamte’.” 
Nieuwe inzichten zijn ingegeven door een andere kijk op de Bijbel,” gaat ze 
verder. “Die werd minder letterlijk genomen, maar meer bezien vanuit de 
moderne tijd en cultuur, waarin gelijke rechten voor vrouwen werden 
bevochten.” Rechten van vrouwen staan hier boven het ontbreken van een 
opdracht uit de mond van Jezus en boven het verbod van Paulus. 
Het argument van de culturele context waarin de Bijbel is geschreven, 
veronderstelt dat Paulus zich niet los kon maken van de culturele kaders van 
zijn tijd. Om te voorkomen dat de kleine christelijke minderheid aanstoot zou 
geven, zou hij over vrouwen overeenkomstig de tijdgeest - die vrouwen van het 
publieke leven uitsloot – hebben geschreven. Dit is dus een veronderstelling. 
Uit de tekst zelf noch uit het verband met andere Schriftgegevens kunnen we 
afleiden dat Paulus hier iets opschrijft waar hij eigenlijk precies tegengesteld 
over zou denken. 
 
Het cultuurargument is flinterdun. Het klopt niet dat vrouwen in de Griekse 
cultuur geïsoleerd leefden. Als je de geschriften en de kunstwerken uit die tijd 
bestudeert, ontstaat het tegengestelde beeld. Het bewijs dat vrouwen 
buitenshuis werkte is overweldigend. Ze gingen naar de put om water te 
pompen of kleren te wassen. Anderen waren verpleegster, verloskundige, 
courtisane, zangeres. Vrouwen deden agrarisch werk of handelden op de 
markt. Vrouwen bezochten publieke ceremonies, bewonderden kunstwerken 
op de Akropolis, bezochten mannen in de gevangenis, behartigden hun zaken 
voor de rechters, luisterden naar openbare toespraken.  
En vrouwen waren al helemaal actief in de godsdienst. Ze waren priesteres, 
sommige priesterschappen waren uitsluitend gereserveerd voor vrouwen. 
Paulus schrijft dus zijn zwijgteksten niet in overeenstemming met de tijdgeest. 
Hij gaat er juist radicaal tegen in.   
 
Op grond van onderstaande punten is het culturele argument onjuist: 

1. Elke generatie heeft zijn eigen culturele context. Het Bijbels spreken is 
altijd tegendraads ongeacht de cultuur waarin het Woord spreekt. Het 
Bijbels getuigenis gaat altijd de confrontatie aan met zondige mensen, 
dus met elke cultuur en met elke generatie. Als wij de tanden eruit 

 
141 Trouw, 23 januari 2020. 
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halen, krijgen we een keurig aangepaste Bijbel, maar ook een 
krachteloze Bijbel. 

2. Paulus begint zijn brieven steevast met het funderen van zijn gezag 
door te wijzen op zijn roeping van Godswege. Bijvoorbeeld in Galaten 
1: 1: “Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, …, maar door 
Jezus Christus en God de Vader.” En nu zou deze apostel mensen naar 
de mond praten omdat hij geen ophef over een vrouwenstandpunt 
wilde dat afweek van zijn tijd? De man die zegt door God gezonden te 
zijn? Die in 1 Timotheüs 2: 7, voorafgaand aan de zogenaamde 
zwijgteksten, over zichzelf zegt: “Ik spreek de waarheid in Christus, ik 
lieg niet.” De consequentie van het culturele argument is dat Paulus in 
de daaropvolgende zwijgteksten wel degelijk liegt. Dat maakt een 
onbetrouwbare afgezant van hem. Als Paulus het een heikel punt had 
gevonden, en hij wilde geen ophef veroorzaken, had het dan niet 
meer voor de hand gelegen dat hij over het hele punt had gezwegen? 
Paulus sluit de zwijgteksten af met de constatering dat de vrouw 
weliswaar geen spreekrecht heeft in de kerk maar ‘zalig zal worden in 
kinderen te baren.’ Haar roeping ligt in de kring van het gezin. Maar 
dat is niet de roeping die dit type vrouw begeert.  

3. Het is waar dat vrouwen in de samenleving van Paulus niet over 
politieke rechten beschikten. Maar in de heidense cultus namen ze 
wel degelijk een belangrijke plaats in. Er waren tal van godinnen die 
aanbeden werden, en een schare aan profetessen en priesteressen. In 
de samenleving was de aanwezigheid van vrouwen net zo normaal als 
die van mannen. Daarom klopt het helemaal niet dat Paulus over 
vrouwen schreef zoals ze dat in zijn tijd gewend waren. Hij ging er 
juist dwars tegen in door vrouwen een officiële plek in de christelijke 
eredienst te ontzeggen. Pas als Paulus had geschreven dat de 
christelijke vrouw zich niet met politiek en overheid mocht 
bezighouden, was hij in overeenstemming met de tijd geweest.  

4. Zijn vrouwenstandpunt wortelt dus niet in de cultuur van zijn tijd, het 
past er zelfs helemaal niet in. Paulus fundeert zijn standpunt niet op 
zijn tijd, maar op de scheppingsorde. “Want Adam is eerst gemaakt, 
daarna Eva.” (1 Timotheüs 2: 13). Met deze ene zin tilt Paulus de 
zwijgteksten boven de cultuur van zijn tijd uit en maakt hij het tot een 
algemene verordening voor elke kerk en elke afzonderlijke gemeente, 
waar dan ook en wanneer dan ook.  

 
Matthew Henry (1662-1714) is in zijn befaamde Bijbelverklaring heel mild over 
vrouwen die graag dienstbaar willen zijn in de kerk. Hij stelt eerst vast dat de 



 

 
90 

 

deugden en plichten die in Titus 2 worden genoemd voor beide seksen gelden 
en dat voor beide seksen slechts één weg ter zaligmaking open staat. Hij stipt 
beknopt aan dat vrouwen geen ‘openbare predikers’ kunnen zijn om daarna 
uitgebreid in te gaan op wat vrouwen dan wel kunnen doen in de kerk. “Op 
andere wijze kunnen en moeten vrouwen onderwijzen” namelijk door het 
goede voorbeeld te geven in hun levenswandel. “Zij wier handelingen en 
gedrag met heiligheid overeenstemmen zijn daardoor leraressen van goede 
dingen en daarbij kunnen en moeten zij door bijzonder onderricht thuis en in 
besloten kring onderwijzen.” Volgens Matthew Henry wordt het onderricht van 
deze vrouwen vaak beter aangenomen dan dat van mannen, zelfs al zijn het 
predikanten.142 Als je dit leest, vraag je je af waarom sommige vrouwen precies 
hetzelfde willen ‘hebben’ als mannen. Er is zoveel ruimte om je te ontplooien. 
Maar wie geïnfecteerd is door het gelijkheidsdenken neemt daar geen 
genoegen mee en kopieert de wereld van de man. 
Een bepaald type vrouw dringt zich op. “Een beetje man wordt ‘hels’ als hij 
door een vrouw tot de orde en tot bekering wordt geroepen”, schreef ds. 
Doornenbal143.  
Inmiddels is ‘de vrouw die de gemeente tot de orde roept’ een bijna algemeen 
geaccepteerd verschijnsel geworden in de kerken. Ook het RD ontkomt er 
natuurlijk niet aan om in de berichtgeving regelmatig melding te maken van 
vrouwelijke predikanten. Over sportwedstrijden hoeft men niet te berichten, 
maar in de kerkrubriek kan men onmogelijk voorbijgaan aan het bestaan van 
vrouwelijke predikanten. Daarmee erodeert in de achterban het besef dat een 
vrouw als predikant zich maar moeilijk laat rijmen met Bijbelse gegevens. Toen 
ds. J. Belder in zijn column in het RD schreef dat hij zich ergerde aan ‘het 
gedram’ over de vrouw in het ambt, riep hij ‘de toorn van enkele lezeressen’ 
over zich af.144 Het zal steeds moeilijker worden in refokring om een nieuwe 
generatie vast te laten houden aan het ‘oude’ standpunt. 
 
Samengevat zien wij in de discussie over de vrouw in het ambt dat een nieuwe 
hermeneutische sleutel nodig is om de Bijbelteksten open te breken. De 
Bijbelteksten zouden cultureel bepaald zijn. Die zijn tijdgebonden en kunnen 
dus niet gelden voor onze tijd. Ik heb drie bezwaren genoemd tegen deze 
hermeneutische sleutel. 

1. Men gaat voorbij aan het ontbreken van een opdracht, gegeven door 
Jezus Zelf. 

 
142 Matthew Henry, Commentaar op Titus 2: 1-10. 
143 Bart Jan Spruyt, Als je eenmaal hebt liefgehad. Over ds. J.T. Doornenbal, geloof, cultuur en politiek, 2009, blz. 
180. 
144 RD, 11 februari 2020. Zijn wekelijkse column lees ik erg graag. 



 

 
91 

 

2. De zwijgteksten gaan juist in tegen de cultuur van die tijd, waarin 
vrouwen een prominente rol in de cultus vervullen.  

3. Paulus schrijft niet cultuurgebonden, maar voorstanders van de vrouw in 
het ambt wèl. Hun argument van gelijke rechten van man en vrouw is 
gefundeerd in de cultuur van onze tijd. Zij maken zichzelf schuldig aan 
wat ze Paulus toedichten. 

Met deze nieuwe hermeneutische sleutel zet men de discussie over de vrouw 
in het ambt naar de eigen hand. 
Als men ervan uitgaat dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt, historisch 
betrouwbare gegevens verstrekt en dat de eenvoudige betekenis de eerste 
voorkeur heeft, zal men tot een andere conclusie komen. 
Omdat er echter geen gemeenschappelijk uitgangspunt is in de methodiek, zal 
het gesprek nooit tot een gemeenschappelijke visie komen. De uitkomst zal dan 
zijn dat de een voor de druk van de ander zwicht, of dat men twee elkaar 
uitsluitende gezichtspunten gedoogt in de kerk. 
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IV. Het debat over vier thema’s samengevat 
 
Samengevat kunnen we zonder overdrijving over de hierboven weergegeven 
debatten stellen dat ze slecht gevoerd worden.  
Dat komt omdat mensen denken dat ze het recht hebben op een scherpe tong, 
maar intussen zelf lange tenen hebben als anderen opmerkingen maken. De 
moderne debater: scherpe tong en lange tenen. Heftig verontwaardigd zijn 
over ‘foute’ uitspraken en meedeinen op de ‘correcte’ mening. Het debat is 
vervallen tot een afrekencultuur. 
Als deze mensen geen argumenten meer hebben, vallen ze terug op verwijten 
en dooddoeners. 

Je bent onbarmhartig en liefdeloos als je de Nashvilleverklaring steunt. 
Je bent een seksist als je vindt dat een moeder primair zelf verantwoordelijk 
is voor haar gezin. 
Je bent een witte man en mag daarom niet meedoen in het slavernijdebat. 
Je bent een christen, en dus tegen abortus. Je bent vooringenomen. 
Je standpunt is niet van deze tijd! Er valt niet met je te praten. 
Je bent niet tolerant.  
Jij denkt dat je weet wat waarheid is, maar iedereen heeft zijn eigen 
waarheid. 

Een fatsoenlijk debat loopt uit op een conclusie. Maar als deze mensen het 
debat verliezen, zullen ze dat nooit erkennen. Het duidelijke voorbeeld is het 
gesprek over de Basisregistratie Personen.  
De voorstanders van de vrijheid van meningsuiting, diversiteit, pluriformiteit, 
inclusiviteit en tolerantie leggen hun mening op door andersdenkenden hun 
baan af te pakken, te beboeten, te overladen met hun hoon. De vrijheid van 
meningsuiting gaat erin bestaan dat je alleen vrij bent om hun mening te 
verkondigen. 
 
Vrijzinnige christenen en kerken spreken zich nooit uit tegen abortus en tegen 
het homohuwelijk. De PKN heeft het homohuwelijk zelfs aanvaard. 
Aanvaarding van theïstische evolutie en de vrouw in het ambt is eveneens een 
route naar vrijzinnigheid. 
 

Theïstische evolutionisten De Bijbel is onbetrouwbaar 
Voorstanders vrouwen in het ambt De Bijbel is cultuurgebonden 
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V. Oké, Boomer. 
 
November 2019 sprak een Nieuw-Zeelandse politica, 25 jaar oud, in het 
parlement over klimaatverandering. Toen een ouder parlementslid haar 
onderbrak en iets over haar leeftijd zei, reageerde ze kort met “Oké Boomer” 
en ging door met haar verhaal. 
Een ‘boomer’ is iemand uit de babyboomgeneratie. Met dit woord duiden we 
de geboortegolf aan van kort na de Tweede Wereldoorlog. 
Een boomer heeft in welvaart geleefd en is volgens veel jongeren 
verantwoordelijk voor de klimaatcrisis.  
Een boomer verstaat zijn tijd niet meer. Sterker: hij heeft zijn tijd gehad.  
Onlangs sprak ik een jonge vrouw van 27 jaar die in een verzorgingshuis 
werkte. “Als je 80 of 85 jaar oud bent, is het ook een keer klaar,” zei ze. Oké 
boomer, maak ruimte voor de jongere generatie voor je iedereen tot last bent 
geworden.145 
Ik ben zelf opgegroeid in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De 
generatie waartoe mijn ouders behoorden, had veel meegemaakt. De 
crisisjaren (vanaf 1929), de Tweede Wereldoorlog en na 1945 de jaren van de 
wederopbouw. Het was een solide generatie. Ze werkten hard, leefden sober, 
verspilden geen voedsel en smeten geen geld over de balk. Geld had je om 
duurzame bestedingen mee te doen en om aan het nageslacht door te geven. 
Geld was er niet om pret van te maken. Op de lagere school was er één keer in 
het jaar een schooluitje. Gezinnen gingen hooguit één keer in een jaar op 
vakantie. Kleding werd zoveel mogelijk hersteld. Gaten in sokken werden 
gestopt. Een jas kon weer door een jonger kind gedragen worden. Uit een 
mantel kon een jurkje of korte broek worden gemaakt. Veel kleding werd niet 
gekocht, maar op de naaimachine gemaakt. Truien en kousen breide men zelf. 
Moeders hadden dat alles weer geleerd van hun moeder of ze hadden een jaar 
op de huishoudschool gezeten. Daar leerden ze wassen, strijken, koken en alles 
wat verder nodig was om een huishouden goed te laten verlopen. Nu vrouwen 
buitenshuis werken is die vaardigheid om een huishouden te runnen in veel 
gevallen verloren geraakt. Het huishouden is door de komst van technische 
apparatuur natuurlijk minder zwaar en tijdrovend geworden. Door de stijging 
van de welvaart en de daling van de kosten van kleding is de noodzaak om zelf 
kleding te herstellen sterk verminderd. Toch is het te betreuren dat de huisvlijt 
van breien, naaien en borduren verloren is gegaan. 

 
145 Deze opmerking kreeg tijdens de coronacrisis voorjaar 2020 een macabere betekenis. Wegens een tekort 
aan medische apparatuur zullen artsen een keuze moeten maken welke patiënten zij nog kunnen helpen. 
Hoogbejaarden lopen het risico dat zij eenzaam en pijnlijk zullen sterven. 
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Het was een veilige, stabiele samenleving, met weinig criminaliteit. De fiets 
hoefde je niet op slot te doen. De achterdeur hoefde evenmin op slot. 
Echtscheiding kwam niet veel voor en was juridisch ook heel moeilijk te 
regelen. Niet aangenaam voor degenen die in een slecht huwelijk ‘gevangen’ 
zaten. Maar je had zelf voor je huwelijk gekozen en de gevolgen kwamen dan 
ook voor jouw rekening, niet op die van de samenleving. Abortus was bij wet 
verboden. Een huwelijk voor homo’s was ondenkbaar. 
Als vrouwen trouwden, namen ze de naam van hun man over. Daarmee kwam 
de eenheid van het gezin tot uitdrukking. Moderne vrouwen weigeren dat 
meestal en willen de naam van hun vader blijven dragen.146  Daar schuilt de 
wens achter om de eigen identiteit te behouden.                                                                   
Ik ga niet beweren dat ‘vroeger alles beter was.’ Niemand verlangt terug naar 
een tijd van honger, ontberingen en oorlog. Maar de samenleving die vanaf 
1968 in rap tempo vorm kreeg, heeft in tal van opzichten de oude samenleving 
op z’n kop gezet. En dat blijkt in lang niet alle opzichten een verbetering te zijn. 
Echtscheiding is normaal geworden. Mensen gaan gemakkelijk een relatie aan 
om die ook weer even gemakkelijk te verbreken. Relaties volgen elkaar in rap 
tempo op. Moeders mogen hun ongeboren kind weg laten halen. Gezinnen zijn 
samengestelde gezinnen geworden, dat wil zeggen dat de kinderen van 
meerdere partners komen. Veel kinderen groeien op zonder vader. Veel 
alleenstaande moeders hebben moeite om het hoofd boven water te houden. 
De jeugdhulpverlening kan de vraag om hulp en begeleiding niet bijbenen. Veel 
jonge mensen werken om hun geld te besteden in een carrousel van feesten. 
Dans, drank, pillen en seks moeten voor de pret zorgen. Vrije seks brengt een 
vloedgolf aan problemen met zich mee. De SOA-klinieken kunnen de hulpvraag 
amper bijbenen.  
Een aanstaande moeder met een werkweek van 36 uur vertelt hoe de zorg 
voor haar eerste baby is geregeld. Een dag in de week is voor haar. Dat wisselt 
steeds met de vader, die de andere week een dag voor zijn rekening neemt. 
Twee dagen gaat de baby naar grootouders, en twee dagen is de baby in de 
crèche147 In de week dat de vader oppast, ziet de jonge moeder haar kind dus 
slechts twee dagen. Een kind hebben, vergt toch betrokkenheid en 
aanwezigheid? De baby heeft toch jouw zorg nodig? Dan ben je in verwachting 

 
146 Toen in Lelystad na de dienaangaande wetswijzing in 1996 vrouwelijke gemeenteraadsleden eisten dat 
correspondentie vanuit het stadhuis niet meer geadresseerd werd op naam van hun man sloeg burgemeester 
Hans Gruijters “de discussie direct dood met de opmerking dat hij volstrekt niet begreep waarom vrouwen zich 
hier zo druk om maakten en de voorkeur gaven aan de naam van hun vader boven die van hun man.” Bron: 
Klaas Tammes, Een verdwaalde intellectueel. Hans Gruijters van kroegbaas tot eerste burgemeester van 
Lelystad, 2020, blz. 155. Vrouwen dragen dus liever de naam van hun vader dan van hun man. Waarom als het 
in beide gevallen om een man gaat? Omdat het hun eer te na is voor hun man van naam te veranderen.  
147 Trouw, 25 januari 2020. 
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van je eerste kind en heb je het zo geregeld dat het na de bevalling de meeste 
dagen elders is. Er gaat niet veel warmte uit van zo’n opstelling. 
Een andere jonge vrouw (30 jaar) bracht haar dochter vanaf elf weken naar het 
kinderdagverblijf. Langer ouderschapsverlof wil ze niet. “Ik moet er niet aan 
denken lang te stoppen met werken. Ik vind mijn eigen ontwikkeling ook 
belangrijk.”148 
 
Frank Koerselman, emeritus-hoogleraar psychiatrie en psychotherapie, vindt 
dat vaderlijke waarden uit de samenleving zijn verdwenen. Historisch bezien 
waren vaders sterk en de moeder zoogde en verzorgde. Vaders hakten hout en 
versloegen de vijand. Moeders boden veiligheid en geborgenheid thuis. 
Moeders boden veiligheid en geborgenheid, vaders begrenzing en structuur. 
Sinds feminisme en genderideologie hebben toegeslagen is autoriteit en gezag 
verdacht. De basisbehoefte aan vaderlijk gezag is weggevallen en de 
basisbehoefte aan moederlijke zorg wordt gerelativeerd. Overal zie je het gezag 
verdwijnen. Bij ministers, burgemeesters, leraren. Ook de politie heeft geen 
natuurlijk gezag meer. Vroeger kwam de politie op een relletje af en dan stopte 
het. Nu wordt het juist erger. Nu het vaderlijk gezag is weggevallen, is er een 
epidemie van burn-outs. Dat heeft te maken met het wegvallen van eisen aan 
flinkheid en dapper zijn. De jongere generatie, opgevoed door moeders, is 
eraan gewend dat hun wil wet is. In de praktijk stelt de moeder geen grenzen 
en dat deed de vader wel.149 Ouderschap is parttime geworden. Als je minder 
tijd hebt om je kinderen op te voeden, is het frustrerend en veeleisend om 
‘nee’ te zeggen tegen je kind. Als een kind wordt geboren en op de moeder 
wordt gelegd, dan gebeurt er iets met de moeder. Er komt en ongelooflijke 
stoot oxytocine vrij, een hormoon dat een centrale rol speelt bij de 
moederbinding. Bij de vader gebeurt dat niet. Dat kan verklaren waarom het 
vaders niet lukt om de zorgende rol van de moeder over te nemen. Daar zijn ze 
niet op gebouwd. Aldus Koerselman in zijn boek over Ontvadering.150  
 
Denis Pereira Gray, emeritus-hoogleraar huisartsengeneeskunde in Engeland, 
vindt dat de tijd die kinderen doorbrengen bij hun ouders veel belangrijker is 
dan vaak wordt gedacht. Twee derde van de kinderen in een crèche heeft een 
verhoogd niveau van het stresshormoon cortisol. Een verhoogd cortisolniveau 
van baby’s en kleine kinderen die gescheiden zijn van hun moeder heeft 
gevolgen voor de volgende generatie. We moeten dan denken aan een 
verminderde lichaamsafweer en emotionele instabiliteit.151 

 
148 De Telegraaf, 20 februari 2020.  
149 Koerselman generaliseert hier een beetje. 
150 Frank Koerselman, Ontvadering. Het einde van de vaderlijke autoriteit, 2020. 
151 Reformatorisch Dagblad, 29 februari 2020.  
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Moderne stellen werken allebei, en hebben een, hooguit twee kinderen, voor 
zover ze nog bij elkaar zijn, en meestal pas als ze tegen de 40 jaar aanlopen. 
Vier of vijf kinderen grootbrengen, wat voorheen gebruikelijk was, komt niet 
veel meer voor.  
 
De vraag klemt wat je terecht brengt van je verantwoordelijkheid voor je kind 
als het kind een sta-in-de-weg vormt voor de eigen loopbaan. Eén kind en het is 
zo geregeld dat dit kind de meeste dagen elders is. Juist het opgroeiende kind 
heeft een thuis nodig.  
Als boomer kan ik er met de pet niet bij. Juist de beginperiode met een start in 
een warm, veilig nest is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van het jonge 
kind. En daar is de hele maatschappij bij gebaat. Zo bezien is het uitbesteden 
van het jonge kind contraproductief. De samenleving juicht dit echter toe, zo’n 
moeder is een rolmodel. Moederschap is echter niet verenigbaar met het jezelf 
op de eerste plaats stellen. 
Joan Collins, een Britse mediaster, was vijf keer getrouwd. Zij had twee 
kinderen uit haar tweede huwelijk en één uit haar derde huwelijk. Na haar 
overlijden schreef haar zoon een boek over zijn moeder. “Ze was altijd druk 
met haar carrière. Ik kan me niet herinneren dat ze me ooit heeft geknuffeld. Ik 
wilde zo graag dat ze van me hield.”  
 
Anders dan in de maatschappij van mijn jeugd zijn criminaliteit en corruptie 
een fors probleem geworden. Liquidaties in het criminele circuit zijn met hun 
gerechtelijke nasleep dagelijkse kost geworden. 
Nog meer wetten, richtlijnen, procedures, protocollen, draaiboeken, 
gedragscodes, en verboden uitvaardigen dan we al hebben, is niet de oplossing.  
Voorheen kon één directeur zijn zaak of school besturen. In veel sectoren van 
de samenleving is nu een omvangrijk controle- en verantwoordingssysteem 
opgetuigd: jaarverslagen, controllers, risicoparagrafen, accountants, raden van 
toezicht, medezeggenschapsraden, inspecties, governance codes, audits. Het 
zijn bureaucratische schillen van gestold wantrouwen. Hoe komt het dat het 
vertrouwen in elkaar is verdwenen en dat controle op elkaar noodzakelijk is 
geworden? 
De voetbalwereld levert ook een uitnemend voorbeeld van het op elkaar 
stapelen van maatregelen en van permanente controle. Begin 2020 lanceerde 
de KNVB een ‘Aanvalsplan’ om discriminatie tijdens wedstrijden aan te pakken. 

• Een denktank en een antiracismeteam moeten oplossingen aandragen 

• Er komt een fairplaytraject voor jongens. 
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• Scheidsrechters worden geschoold om discriminatie te herkennen en te 
rapporteren. 

• Scheidsrechters moeten na elke wedstrijd aangeven of er sprake was van 
discriminatie.  

• Stadions krijgen slimme camera’s. 

• Stadionverboden kunnen oplopen tot wel tien jaar. 

• Er komt een meldingsapp waarin supporters anoniem melding kunnen 
maken van racistische opmerkingen. 

• Er komen speciale KNVB-aanklagers voor discriminatiezaken. 

• Binnen de KNVB-tuchtcommissie komt een speciale Kamer 
discriminatiezaken. 

En dat alles voor een ‘potje voetbal’. Het lijkt de Russische KGB wel. 
Het aanvalsplan van de KNVB is opgesteld nadat een supporter tijdens een 
wedstrijd van Excelsior “zwarte piet’ naar een speler had geroepen. De speler 
barstte in tranen uit, de scheidsrechter legde de wedstrijd stil, en de clubbobo’s 
stormden de tribune op om uit te zoeken wie dit had geroepen. 
Nu wil het geval dat Ajaxfans al jaar en dag de leus scanderen: “Hamas, Hamas, 
Joden aan het gas.” Een schandalige leus, niet een keer door een fan geroepen, 
maar door velen elke wedstrijd weer gescandeerd. Tijdens een wedstrijd Ajax-
PSV scandeerden fans: “Alle Joden moeten dood.” Dat zullen dan aanhangers 
van PSV zijn geweest, want het ‘Joden’ slaat op de Amsterdammers. Zo kan het 
ook dat Vitesse-supporters in een wedstrijd Vitesse-Ajax riepen: “Joden gaan 
eraan, olé, olé.” 
Het is allemaal weinig verheffend. Maar het is wel merkwaardig dat het hek pas 
van de dam is als één persoon ‘zwarte piet’ roept.  
Het aanvalsplan van de KNVB kost 14 miljoen euro. Ik vrees dat het net zomin 
zal helpen als het eerdergenoemde seksuele contract. 
Het aanvalsplan werd aan de pers gepresenteerd door vier witte, oudere 
mannen op een podium. Daar kwam weer veel kritiek op. Net als de CPNB 
beloofde de KNVB voortaan meer op diversiteit te zullen letten. 
 
Overmatige controle werkt averechts. De onderwijsinspectie bijvoorbeeld 
constateert al jarenlang een gestage daling van de kwaliteit van het 
Nederlandse onderwijs. De tijd besteed aan controle gaat ten koste van het te 
geven onderwijs. 
Elk incident vraagt om weer nieuwe maatregelen. Het stapelt zich op en wordt 
onwerkbaar. Als het om de openbare orde gaat wordt handhaving steeds 
lastiger. Handhaving die geld oplevert, draait als een tierelier. Denk maar aan 
de verkeersboetes. Handhaving die geld kost, zit in het slop.  
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Symptoombestrijding zet weinig zoden aan de dijk. Als er ergens 
verkrachtingen zijn geweest en de bosjes worden daar weggekapt dan 
verplaatst het probleem zich. Zwembaden en voetbalstadions tuigen we met 
nog meer camera’s op en agenten krijgen bodycams met gezichtsherkenning. 
Het probleem waartegen het zich richt wordt er niet minder om.  
Soms worden niet de problemen aangepakt, maar mensen die problemen 
benoemen. Dat geldt in het bijzonder problemen die te maken hebben met 
immigratie, diversiteit, en gelijkheid. 
Soms worden problemen genegeerd. Politici hebben er een handje van om 
lastige problemen op de lange baan te schuiven. Zij willen herkozen worden. 
Een goed voorbeeld is het negeren van het dalende geboortecijfer en de 
consequenties daarvan. Het niet bijtijds ingrijpen, maakt het oplossen van zo’n 
probleem vele malen moeilijker. 
De regelgeving zit zichzelf ook in de weg. De politie mag niet etnisch profileren. 
De overheid mag geen registratie op etniciteit bijhouden. Wetgeving op de 
privacy beschermt nogal eens daders van misdrijven.  
Maart 2019 kwam naar buiten dat zelfs de politie de misdaadcijfers 
manipuleert. Strafbare feiten worden buiten de boeken gehouden, misdrijven 
worden als overtredingen geregistreerd en zaken als ‘opgelost’ genoteerd, 
terwijl ze dat niet zijn. Het blijkt uit een enquête van Platform voor 
Onderzoeksjournalistiek onder leden van de Nederlandse Politiebond (NPB) 
waarop bijna 1500 agenten reageerden. Dat de misdaad de afgelopen vijf jaar 
daalde met dertig procent, zoals de officiële cijfers laten zien, is volgens de 
meeste agenten onwaar. Ze zien eerder een stijging dan een daling van het 
aantal misdrijven.152  
De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft jarenlang politiek gevoelige 
onderzoeksresultaten aangepast onder druk van topambtenaren.153  
In 2017 bleek dat het onafhankelijk geachte onderzoeksinstituut WODC-
rapporten heeft aangepast na druk van de top van het ministerie. Statistieken 
die naar de Tweede Kamer gingen, waren vervalst door zware misdrijven 
(waaronder moord), gepleegd door asielzoekers, in de categorie ‘overig’ onder 
te brengen.154  
De belastingdienst handelde bewust onrechtmatig door het wederrechtelijk 
stopzetten van toeslagen. De commissie Donner stelde in februari 2020 vast 
dat de Belastingdienst duizenden gezinnen onbehoorlijk heeft behandeld. 
Mensen kregen met hoge schulden te maken, verloren hun baan, kregen 
loonbeslag. 

 
152 De Groene Amsterdammer, maart 2019. 
153 NOS-app, januari 2020. 
154 Elsevier, 29 januari 2020. 
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Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies 
(HCSS) schrijft: “Hoe het kan dat de moraliteit overal ter wereld in het slop zit, 
is mij een raadsel”.155 Nog een stap verder en hij zit bij de kern van de zaak: de 
beginselen waardoor wij ons laten leiden, deugen niet. 
Het is vreemd dat een spoedoperatie op een patiënt in coma pas na drie dagen 
kan worden uitgevoerd (omdat er geen personeel en geen operatiekamer 
beschikbaar was), maar dat bij thuiswedstrijden van Ajax eerstehulpartsen van 
het VUmc langs de lijn zitten.156 Het toont aan wat de prioriteiten zijn en wat er 
van het gelijkheidsdenken terecht komt. 
 
Calvijn, die als geen ander een kenner van de Heilige Schrift was, heeft 
begrepen dat in de Bijbel altijd een balans tussen uitersten bestaat. Hij heeft 
dat in zijn werk toegepast door bij alle thema’s te zoeken naar de juiste maat, 
naar evenwicht. Calvijn heeft ook uit de Bijbel opgemaakt dat er een orde of 
ordening in de schepping is gelegd die niet geschonden kan worden zonder dat 
dit nadelige consequenties heeft. 
Het diversiteitsdenken botst hiermee frontaal. Drie simpele voorbeelden. 

1. Wereldwijd staat op verkeersborden en verkeerslichten bij zebrapaden 
een mannetje. Iedereen begreep dat het mannetje symbool stond voor 
ons allen: mannen, vrouwen, jongeren, senioren, gezonden, 
gehandicapten, blanken, gekleurde mensen. Eén symbool voor een paar 
miljard mensen. Mooier kan toch eigenlijk niet. In de Bijbel is Adam de 
eerst geschapen mens en vertegenwoordigt hij de mensheid.  
In Genève, de stad van Calvijn, wordt de helft van die verkeersborden en 
verkeerslichten vervangen door een vrouw, door iemand met een 
afrokapsel en door een lesbisch stel. Hiermee zijn de zebrapaden 
genderneutraal geworden.  
Als we ons genoodzaakt voelen om het beleid te enten op ‘diversiteit’ 
maken we het ons erg moeilijk. We zullen nooit iedereen tevreden 
kunnen stellen en we zullen altijd iemand over het hoofd zien. Waarom 
beginnen we hieraan? Waarom is acceptatie van het ‘anders zijn’ niet 
genoeg en geven wij bakken geld uit om de publieke ruimte aan te 
passen, hoewel ieder weldenkend mens snapt waar het poppetje voor 
staat. Het is toch te begrijpen dat het ene symbool voor de grootste 
gemene deler staat? Steeds weer maakt Verlicht beleid eenvoudige 
zaken complex. De huidige burgemeester van Genève is een feministe. Zij 
vindt dat het symbool van het mannetje de indruk geeft dat vooral 
vrouwen, maar ook minderheden, niet thuishoren in de openbare 

 
155 Trouw, 13 december 2020. 
156 Het Parool, 29 januari 2020. 
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ruimte. Deze burgemeester begrijpt de waarde van het oude symbool 
niet. Intussen is ze ook bezig om mannelijke straatnamen te vervangen 
door vrouwelijke namen.  
In Amsterdam speelt hetzelfde. Een actiegroep van vrouwen doopte de 
Herengracht om in Damesgracht. Op IJburg kwam er protest tegen 
straatnamen als Jan Haring en admiraal Bossu. Mooie namen voor een 
eiland met zicht op het water. Namen die verwezen naar de 
vrijheidsstrijd van ons land. Beide mannen streden mee in de Slag op de 
Zuiderzee in 1573. Activisten wilden namen van strijders tegen het 
kolonialisme en de slavernij. Bijvoorbeeld Otto Huiswoud, voor de 
meeste Amsterdammers een volstrekt onbekende naam.157 
Burgemeester Halsema verwoordde het standpunt van de gemeente: 
“Wij willen dat Amsterdam ieders stad wordt. Een stad van 
gelijkwaardige en werkelijk vrije mensen.” 
‘Diversiteit’ leidt tot rivaliteit. En rivaliteit is de bron voor gewelddadige 
conflicten. De Franse filosoof René Girard (1923-2015) heeft veel over 
het begrip rivaliteit nagedacht. Aan rivaliteit ligt jaloezie ten grondslag 
constateerde hij. Dit leidt tot het begeren van wat de ander heeft. 
Daarmee wordt de ander tot een obstakel. En een obstakel ruim je uit de 
weg. Diversiteitsbeleid werkt conflicten in de hand. Het is kortzichtig 
beleid. 

2. Het tweede voorbeeld zijn de achternamen. Voorheen stond op het 
naambordje bij huizen de naam van het gezinshoofd. Hij representeerde 
vrouw en kinderen. Daar nam toen niemand aanstoot aan. Nu zien we 
alle namen van huisgenoten op het naambordje staan, houdt de vrouw 
haar meisjesnaam, en heb je de kans dat de kinderen een verschillende 
achternaam hebben. Diversiteit versplintert het gezin. 

3. Het derde voorbeeld is het gebruik van het woord ‘hij’ in teksten. In de 
tijd dat de leesvaardigheid van de Nederlandse bevolking nog op peil 
stond158 konden lezers uit het tekstverband opmaken dat ‘hij’ ook voor 
vrouwen stond. Nu schrijven we veiligheidshalve maar op ‘hij of zij’. Het 
vreemde is weer dat men aan de andere kant teksten ondoorzichtig 
maakt door vrouwelijke benamingen consequent in te wisselen voor 
mannelijke benamingen. Lerares wordt leraar, secretaresse wordt 
secretaris, directrice wordt directeur. Soms kun je alleen uit de 

 
157 Otto Huiswoud (1893-1961) was een Surinaamse politieke activist. Hij verhuisde naar de Verenigde Staten. 
Daar richtte hij een communistische partij op. Na 1920 verbleef hij in Moskou, waar hij opkwam voor de 
rechten van negers in Amerika. Volkomen terecht, maar dat Stalin zijn volk onderdrukte, zag hij weer niet. Na 
de Tweede Wereldoorlog vestigde hij zich in Amsterdam. 
158 Twee miljoen Nederlanders zijn nu laaggeletterd. De leesvaardigheid van kinderen in het onderwijs daalt 
schrikbarend. 
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voornaam nog opmaken dat je met een vrouw te maken hebt. En ook dat 
wordt steeds lastiger. Diversiteitsbeleid heeft averechtse effecten. 

 
De maatschappij waarin ik ben opgegroeid en de maatschappij waarin ik nu 
leef zijn antipoden.  Deze tijd lijdt aan ‘hypes’. De Nashvilleverklaring, de 
transgenderhype, het klimaat, de paarden en herten in de 
Oostvaardersplassen. De opwinding is groot, het volgt elkaar snel op, en in een 
aantal gevallen is het ook weer gauw weg uit het nieuws.  
De optelsom van moderne uitgangspunten werkt verwoestend op de 
samenleving. Dat klinkt zwaar aangezet, maar is toch niet overdreven. 
Kortom: Het diversiteitsbeleid heeft een ingebouwd mechanisme dat tot 
conflicten leidt.  
Het gelijkheidsdenken breekt het gezin met een natuurlijke rolverdeling, die 
aansloot bij ieders gesteldheid, af en vervangt het tegen hoge kosten door een 
gelijkheidsmal die veel vrouwen ziek maakt en jonge vaders het zwaarst belast. 
De relatief lage kosten van de opvoeding van kinderen zijn omgeruild voor de 
niet weg te werken wachtlijsten van de Jeugdzorg. Voor het combineren van 
een carrière met kinderen betaalt de samenleving een hoge prijs. En dan niet 
alleen in geld uitgedrukt. Kinderen uit gebroken gezinnen en baby’s die naar 
het kinderdagverblijf gaan159, hebben een verhoogde kans op depressiviteit, 
armoede en vroegtijdig schoolverlaten. 
De samenleving kent nu kinderen met een uiteenlopend ouderschap. Sommige 
kinderen hebben een vader en moeder die bij elkaar zijn. Sommige kinderen 
hebben één ouder, meestal de moeder. Kinderen die met meerouderschap te 
maken hebben, kennen vier ouders. En dan zijn er nog kinderen met twee 
vaders of twee moeders. Homostellen zijn niet de biologische ouders van het 
kind. Als gevolg van een en ander nodigen scholen daarom niet meer vader en 
moeder uit voor een bespreking, maar ‘ouders’. Eeuwenlang heeft de 
samenleving de belangen van het kind vooropgesteld. Nu we sinds de 
Verlichting eindelijk in een ‘rechtsstaat’ leven, gaan de rechten van 
volwassenen boven het welzijn van een kind.  
 
Het moederschap valt veel vrouwen zwaar. Twee vrouwen schreven daar een 
boek over. Ze hebben één kind. Er is opvang, er is een crèche, vaders – indien 
aanwezig – zijn meer gaan helpen. En toch valt het zwaar.160 Er zijn vrouwen die 
afzien van kinderen omdat ze de combinatie baan-kind te zwaar vinden. 

 
159 Hoogleraar psychobiologie Carolina de Weerth: “Baby’s zijn het beste af bij hun ouders. Investeren in de 
eerste jaren voorkomt latere problemen en is bewezen economisch goed voor de hele maatschappij.” Bron: De 
Telegraaf, 20 februari 2020. 
160 Het Parool, 14 september 2015. “Het moederschap is zo zwaar en daar waren we niet voor gewaarschuwd.” 
Een Engels onderzoek onder 1000 nieuwe moeders wees uit dat 90% van hen het moederschap zwaar vindt. 
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Emancipatie van de vrouw levert dus effecten op die niet wenselijk zijn. De 
vergrijzing van de samenleving lossen we niet op door meer vrouwen van een 
parttimebaan tot fulltime werken te verleiden. Vergrijzing ga je tegen door 
vrouwen kinderen te laten krijgen. 
Als het zorgen voor een eigen kind zwaar wordt bevonden, moeten we dan niet 
onder ogen zien dat het samengestelde gezin en het meerouderschap veel 
meer incasseringsvermogen vragen dan kinderen in het traditionele gezin? Het 
valt niet mee om met de ergernissen van kinderen die aan de partner 
toebehoren om te gaan.  
De meeste mensen zullen dankbaar zijn dat ze leven in een tijd zonder 
armoede, zonder oorlog en altijd met een dak boven het hoofd. Maar er zijn 
toch ook mensen die niet het gevoel hebben dat ze echt passen in deze 
samenleving en erbij horen. Daar zullen zeker veel ‘boomers’ uit de refokring 
bij horen. Hoe moet je met het gevoel dat je niet meer past in deze 
samenleving om gaan? 
In zijn commentaar op Jesaja schrijft Calvijn dat de profeet op z’n minst 64 jaar 
heeft geprofeteerd. In die lange periode heeft hij de meest wisselende 
tijdsomstandigheden meegemaakt. Hij heeft ‘in onoverwinnelijke 
standvastigheid volgehouden, nooit de moed verloren en zich nooit van de wijs 
laten brengen.’161 
Mensen die zich niet thuis voelen in deze samenleving kunnen zich hieraan 
spiegelen. 
Calvijn wijst er in zijn commentaar op psalm 87 op dat God te midden van alle 
veranderingen die zich voltrekken, Zijn kerk van eeuw tot eeuw onderhoudt en 
nooit toelaat dat zij vernietigd wordt. En dat is een bemoedigende 
constatering. 
Christenen moeten zich onderscheiden van de wereld waarin zij leven, maar 
behoren die niet af te schrijven.  
 
 
  

 
161 Calvijn, Inleiding op het Commentaar op Jesaja. 
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VI. Hoe bieden we de uitdagingen van onze tijd het hoofd? 
 
Met die vraag eindigde het vorige hoofdstuk. 
Calvinisten stonden vanouds bekend als lezers. Zij bestudeerden de Bijbel, 
lazen commentaren, preken, boeken over geschiedenis. Dat bevorderde hun 
ontwikkeling. In Frankrijk waren de Hugenoten in de 17de en 18de zeer 
ontwikkeld. Zij lazen zoveel dat hun cultuurniveau aanmerkelijk boven het 
gemiddelde lag.162 
Het lezen is ook in refokring sterk op z’n retour. Dat is jammer. Het is van 
belang dat wij blijven lezen en onze kinderen, als we die hebben mogen, 
stimuleren om te lezen. Dat is heel lastig, want we hebben de tijd niet mee. 
Ook in dat opzicht moeten ouders tegen de stroom op roeien.  
 
Lees en bestudeer onze bronnen: de Bijbel, de belijdenis, de kerkgeschiedenis. 
Het gaat om kennis die tot inzicht kan leiden. Inzicht in de zwakke plekken in de 
seculiere ideologie. Het kan van nut zijn in het gesprek met mensen waar 
iemand mee te maken krijgt. Het is in ieder geval zinvol om te bepalen waar we 
zelf staan in het woelige maatschappelijke debat.  
Bijbelkennis is onontbeerlijk om ons denkpatroon te veranderen. De 
samenleving indoctrineert ons om te denken, zoals ‘iedereen’ denkt. Je wordt 
erin opgevoed en je past je automatisch aan denkpatronen en leefwijzen aan. 
Als we bereid zijn om af te stappen van de mening dat de Bijbel een 
cultuurgebonden boek is, kan Bijbelstudie ons doen verstaan dat het schema 
van de wereld niet deugt. Paulus schrijft dat christenen niet gelijkvormig aan de 
wereld moeten worden.163 Wat dat betekent, kunnen we alleen achterhalen als 
we aan Bijbelstudie gaan doen. De aanbeveling om te gaan lezen en het 
gelezene te overdenken is geen populair advies, maar de beste route om te 
ontdekken dat onze cultuur op het verkeerde spoor zit. Het is precies wat de 
Joden in Berea deden. Zij gingen de Bijbel bestuderen om te ontdekken hoe de 
dingen in elkaar zitten.  
Ons onderzoek kan ons leiden tot het inzicht dat christelijke waarden lijnrecht 
tegenover seculiere waarden staan: 

• Gehoorzaamheid aan de Bijbel tegenover de autonome mens 

• Opvoeding van kinderen in de leer die in het Oude en Nieuwe Testament 
is begrepen tegenover zelfontplooiing  

• Beschermwaardigheid van al het leven versus abortus 

 
162 C. W. Mönnich, Vreemdelingen en Bijwoners. Hoofdlijnen uit de geschiedenis van het protestantisme, 1960, 
blz. 183-208.  
163 Romeinen 12: 2.  
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• De Tien Geboden in plaats van de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens 

Het onderzoek leert ons mogelijk ook dat de idealen van deze samenleving 
mooi lijken, maar dat de praktijk laat zien dat ze niet werken. 

• De Verlichting van 1789 liep uit op de Terreur van 1790-1794. 

• Zelfbeschikking loopt uit op abortus en euthanasie. 

• Diversiteit loopt uit op verplichte uniformiteit. 

• Tolerantie voert tot onderdrukking van het afwijkende standpunt. 

• Emancipatiebeleid heeft ontwortelde gezinnen tot gevolg. 
Ontdek de reden waarom zoveel mensen zich hardnekkig vastklampen aan 
‘verworvenheden’ van deze tijd, zoals het geloof in evolutie en de 
abortuspraktijk. Het is, zoals de heftigheid van hun reacties aantoont, vaak 
meer emotie dan ratio. Het is omdat ze geen alternatief hebben. Als je evolutie 
opgeeft, is God het alternatief. Als je abortus opgeeft, is de consequentie dat je 
vrije liefde opgeeft. 
Bestudering van de bronnen leert ons dat elke tijd zijn eigen uitdaging heeft. In 
het Romeinse Rijk moesten christenen kiezen tussen de keizercultus en de 
marteldood. In de 16e eeuw betaalden protestanten die geloofden in de 
rechtvaardiging door het geloof alleen de prijs van verbanning, 
verbeurdverklaring van goederen en de dood op de brandstapel. In de 20e 
eeuw was het communisme de grote uitdaging voor de kerk. Ook in het 
nationaalsocialisme was elke instelling onderworpen aan de almacht van de 
staat. En nu is evolutie – samen met de plotseling opgekomen genderideologie 
– de doctrine die aan de samenleving wordt opgelegd. De ene keer is het de 
keizer, de andere keer de paus, dan de staat, nu de uitwassen van de 
Verlichtingsideologie. Steeds gaat de massa van de mensen kritiekloos dan wel 
gedwongen mee. Ook veel christenen en hun voorgangers capituleerden en 
capituleren voor de tijdgeest. Het zijn vaak eenlingen die tegen de stroom 
oproeien. Athanasius in de Oudheid, Luther in de 16e eeuw, Bonhoeffer in de 
tijd van het nationaalsocialisme. “De wereld is tegen je,” riep men tegen 
Athanasius. “Als de wereld tegen Athanasius is, dan is Athanasius tegen de 
wereld,” antwoordde hij. “Herroep”, riepen de machtige vorsten en prelaten 
tegen Luther op de Rijksdag van Worms (1521). Je staat alleen. Waarom zou jij 
gelijk hebben en wij met z’n allen niet? Luther zwichtte niet voor de immense 
druk, want zijn geweten was gevangen in het Woord van God. 
We hebben in dit Ebook geschreven over ‘de troon van satan’. In hetzelfde 
boek Openbaring schrijft Johannes ook over ‘het teken van het beest’. Wie dat 
merkteken niet draagt, ligt eruit. Wie zich niet aan de tijdgeest aanpast, wordt 
een paria. De meerderheid van de mensen is als gevolg van gelegaliseerde 
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abortus, de wettelijke status van het homohuwelijk, de propaganda voor de 
genderideologie, waardenblind geworden.  
 
De keus is steeds weer: Christus of Caesar? De Bijbelse waarheid of de 
ideologie van het moment?  
Het is vandaag de dag niet anders. Misschien denken we dat de beproeving in 
onze tijd zonder precedent is, maar elke tijd heeft zijn stigma dat het geloof op 
de proef stelt. “Evolutie is bewezen”, klinkt ons als klaroengeschal in de oren. 
De gelovige die deze slag niet mee kan maken, is een dwaas. 
Het is nu aan deze generatie om weerstand te bieden aan doctrines die 
heersend zijn. Evolutietheorie en genderideologie ondermijnen wat het boek 
Genesis vertelt over de wording van wereld en mens. Geloof is naar zijn aard 
vertrouwen. Vertrouwen we op het Woord van God of op wat menselijke 
wetenschap ons voorhoudt? Wetenschap veroudert snel. En binnen de 
wetenschap is er vaak geen consensus over dezelfde zaken. Een 
wetenschappelijke encyclopedie is na tien jaar achterhaald. De Bijbel bestaat 
nog steeds, na 2000 jaar. Wetenschappers zijn tegenwoordig vooral 
specialisten die een deelterrein beheersen, en dus het totaaloverzicht niet 
hebben. Wetenschappers weten niet alles, zijn het vaak met elkaar oneens en 
spreken zich soms tegen. Als we gehouden zijn de heersende doctrine van de 
wetenschap te onderschrijven, zoals aanhangers van de theïstische evolutie in 
het boek “En God zag dat het goed was” voorschrijven, voor welke stroming 
kiezen we dan? En op welke gronden wordt een concurrerende 
wetenschappelijke theorie uitgesloten? En moet een volgende generatie weer 
heel anders kiezen, als de wetenschappelijke stand van zaken opnieuw is 
gewijzigd? Tegen al die wisselingen staat de onveranderlijkheid van het Woord 
van God.  
Het klinkt zo simpel: evolutie is bewezen en nu gaan we de consequenties voor 
het verstaan van de Heilige Schrift in kaart brengen. Hou je eerst maar eens 
bezig met het eerste deel van de stelling, want zover is het echt nog niet. 
 
In onze postmoderne wereld is het denken over vragen die ons allemaal 
aangaan versplinterd: wie zijn wij (gender en geen sekse), waar komen wij 
vandaan (uit een in nevelen gehuld oneindig ver verleden), waar gaan wij heen 
(bestemming onbekend), wat is de zin van het leven (genieten), waarom 
bestaat het lijden en het kwaad (dat is onrechtvaardig)? 
Waarheid is irrelevant en subjectief geworden. Feiten doen er niet meer toe. 
Feiten worden gemaakt, niet ontdekt. Informatie is in gigantische 
hoeveelheden voorhanden. Het brengt de waarheid niet dichterbij. Men surft 
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rond op internet op zoek naar bevestiging van het eigen gelijk. Afwijkende 
meningen worden niet bestudeerd. 
Er is een woord voor gevonden: Post Truth. Dat betekent dat feiten minder 
invloed op het vormen van een mening hebben dan emoties, vooroordelen en 
persoonlijke overtuigingen. Het betekent dat iedereen zijn eigen grabbelton 
heeft. De samenleving heeft ratio op de troon gezet, maar er ontstaat een 
wereld parallel aan de wetenschappelijke, waarin onderzoek en verificatie van 
de feiten er niet toe doen. Een mening is niet langer waar of onwaar. Een 
mening is wat de meeste mensen aanvaarden en het minderheidsstandpunt is 
verkeerd. 
Als ieder zijn eigen waarheid heeft, op welke grond sta je dan nog als je een 
(moreel) oordeel velt? En is het een wonder dat we het nergens meer over 
eens kunnen worden? 
Post Truth is een onhoudbaar standpunt. De stelling: waarheid bestaat niet, 
ontkracht zichzelf. Deze stelling zegt dat het waar is dat er geen waarheid is. 
Maar dan zegt de stelling zelf al dat er minstens één waarheid is. Het gezegde 
“er is geen waarheid” en “iedereen zijn eigen waarheid” is dus onzin. Waarheid 
bestaat. En wij moeten op zoek gaan naar waarheid. Het christelijk standpunt is 
dat de Bijbel de enige bron van waarheid is. “Uw Woord is de waarheid.”164 
Vervolgens ontsluiten wij de Schrift door uit te gaan van de betrouwbaarheid 
van het geschrevene en te kiezen voor een exegese die aansluit bij wat er staat 
en past in het verband van de Schrift. Wie deze route niet kiest, roept meer 
problemen op dan oplossingen. Dat zien we in het debat over de thema’s die in 
dit ebook aan de orde zijn gesteld. 
Elke vrijheid heeft een grens nodig. ‘Diversiteit’ wordt gezien als 
nastrevenswaardig en loffelijk, maar is op zichzelf genomen een leeg begrip. 
Het omvat alles, kent geen grenzen en kan zelfs misbruikt worden voor een 
nieuwe dwingelandij.165  
Het is merkwaardig dat een Christelijk genormeerd moreel standpunt zoveel 
weerstand en emotie oproept. Het seculiere standpunt is dat je alles mag doen 
zolang je een ander niet schaadt. Het verwijt is dan dat christenen anderen wat 
op willen leggen. 
Seculiere mensen vergeten dat iedereen te maken heeft met de gevolgen van 
ons gedrag. Zo zit de samenleving nu eenmaal in elkaar. Ook gaan ze eraan 
voorbij dat gedrag zelfbeschadigend kan zijn, zoals bij verslaving het geval is. 
Juist van christenen mag je verwachten dat ze zich uitlaten over 
maatschappelijke problemen en meedenken over verantwoorde oplossingen. 
Dat kan betekenen dat een levensstijl aan de kaak wordt gesteld. 

 
164 Johannes 17: 7. 
165 Paul Scheffer, De vorm van vrijheid, 2018, blz. 43. 
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Seculieren houden zich niet aan hun eigen basisregel: alles mag, zolang je een 
ander niet schaadt. Een duidelijk voorbeeld is de overlast van de honderden 
festivals in een stad als Amsterdam. Het lawaai waarmee de omgeving wordt 
geteisterd, het afval, het gebruik van je tuin of portiek als toilet. Het regent elke 
keer weer klachten in het Parool. Het is gericht aan dovemans oren. Hoe zo 
dus: … zolang je een ander niet schaadt?  
Een andere platitude is de leus dat ‘iedereen zichzelf moet kunnen zijn’. Ds. De 
Reuver greep naar deze formule om zijn PKN buiten schot te houden tijdens de 
Nashvillehype. Burgemeester Halsema verklaarde bij haar installatie als 
burgemeester pathetisch: “De komende jaren zult u mij aan de zijde vinden van 
al die mensen die het recht opeisen om zichzelf te zijn.” Een volkomen 
nietszeggende opmerking. Halsema zal het druk krijgen. Wat als het ene recht 
om zichzelf te zijn het andere recht om zichzelf te zijn uitsluit? En waarom 
vallen mensen uit de refokring niet onder de bescherming van Halsema? Toen 
de Nashvillestorm over het land trok, haastte Halsema zich naar het 
homomonument bij de Westerkerk en verklaarde ze zich solidair met 
homoseksuelen. 
Zulke kreten als “de wereld is van ons allemaal”, “iedereen zijn eigen 
waarheid”, “iedereen mag zichzelf zijn”, “wij sluiten niemand uit”, zijn volstrekt 
inhoudsloos. Maar het wordt wel een groot probleem als de overheid die 
kreten uitkiest om er beleid op te enten. 
 
Het contrast tussen seculier ideaal en seculiere samenleving is heel erg groot.  
Het ideaal is een multiculturele samenleving van tolerante en rationele mensen 
die met elkaar in gesprek zijn. Een maatschappij van diversiteit waarin een 
dialoog wordt gevoerd. De werkelijkheid staat daar ver van af. Elk verschil van 
mening leidt tot polarisatie. Van luisteren is geen sprake meer. Men vindt het 
gek dat anderen anders denken en verdraagt dat niet. 
Het moderne denken over diversiteit zet bevolkingsgroepen juist tegen elkaar 
op. Zwart-wit; vrouw-man; homo’s-hetero’s; arm-rijk- jongeren rijken. “De 
tegenstellingen worden groter in de samenleving. Er is een ‘verharding’, er 
wordt niet meer gedebatteerd, maar ‘we slaan elkaar met stellingen en 
verwijten om de oren.”166 
Men heeft het veel over ‘verbinding’, maar de gekozen beleidsuitgangspunten 
staat die verbinding juist in de weg.  
Er is geen bindmiddel dat te vergelijken valt met religie. In de kerk zit iedereen 
door elkaar: jong en oud, rijk en arm, machtig en onmachtig, zwart en wit, man 
en vrouw. Rangen en standen, afkomst en klasse, ontwikkeld of laaggeschoold, 

 
166 Trouw, 31 december 2019, hoofdredactioneel commentaar. 
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het doet er allemaal niet toe. Allemaal horen ze dezelfde boodschap die ze mee 
moeten nemen in hun hart en in hun omgeving in de praktijk moeten brengen.  
Het tweede bindmiddel in een samenleving is het huwelijk, het gezin en de 
familie. Zowel de kerk als het huwelijk is tot de grond toe afgebroken.  
Wat nog rest als bindend middel in de samenleving is het Oranjehuis. Daar 
moeten we dan vooral maar zuinig op zijn. 
 
Het valt in deze tijd niet mee om leiding aan de kerk te geven. Van buitenaf 
wordt de kerk aangevallen door evolutionisten en genderideologen. Van 
binnenuit wordt de kerk uitgehold door theïstische evolutionisten en zij die de 
vrouw in het ambt voorstaan.  
 
Veel mensen zullen zeggen: ik word moe van al dat gedoe. Waarom zouden we 
ons er druk over maken? Laat het maar gaan. Dit is heel begrijpelijk, het eind is 
inderdaad zoek, en tegenspraak lijkt zinloos te zijn. Het is echter niet mijn 
keuze om het debat te negeren. Met steun van de wetgever snoert de 
genderideologie de ruimte voor het vrije woord steeds meer in. Zolang het nog 
mogelijk is, maak ik graag gebruik op het recht van een weerwoord. De 
maatschappelijke consequenties van het Verlichtingsdenken raken iedereen. 
Dat gedachtegoed mag niet onweersproken blijven. Wij leven op het breukvlak 
van een christelijke en democratische samenleving en een hedonistisch-
heidense totalitaire samenleving. De trend gaat de verkeerde kant op, tenzij we 
het een halt toeroepen.  
 
In 1867 sprak Groen van Prinsterer (1801-1876) met een profetische blik over 
de consequenties van de Verlichtingsidealen: “Weet echter wel wat gij, 
diepzinnige filosofen, knappe politici, weldoeners van het moderne Europa 
bereikt zult hebben als gij uw droombeelden ten volle zult hebben 
verwerkelijkt. Gij zult dan voor u zien naties voor zover men dan nog van naties 
kan spreken, die volkomen ontwricht zijn.” In het vervolg van zijn rede 
waarschuwde Groen van Prinsterer dat dit beleid moest uitlopen op anarchie 
of dictatuur.167 Anno 2020 zijn we inderdaad dicht bij een anarchistische 
dictatuur uitgekomen. De samenleving is ontworteld en uiteengevallen. 
Deugden zijn ondeugden geworden en ondeugden deugden. Het natuurlijke is 
vervangen door het on- en tegennatuurlijke.  
Dat komt ervan als de overheid zich niet door het staatsbelang, maar door de 
grillen van het volk mee laat slepen. “De staat is er niet om wensen te 
vervullen, maar om hartstochten te bedwingen,” zei Edmund Burke (1729-
1797). 

 
167 Geciteerd uit Bart Jan Spruyt, Als je eenmaal hebt liefgehad, blz. 218-222. 
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In dit Ebook is een aantal debatten geanalyseerd. Het resultaat is niet 
bemoedigend. Veel debatten verlopen onordelijk en oneerlijk. Ze eindigen 
maar al te vaak in verwarring, verdeeldheid en emotie. 
 
Voor je je aan een debat waagt, kun je je beter eerst goed weerbaar maken.  
Studeer en onderzoek de bronnen uit de eigen kring. Leg het nieuws ernaast en 
volg het nieuws op de voet. Het kan zeer waardevol zijn in het gesprek met 
mensen uit je omgeving dat je weet wat er speelt. Het is raadzaam om niet 
stelling tegenover stelling te zetten, maar eerst eens na te gaan wat de zwakke 
plek is in het verhaal van de ander. Als iemand door krijgt dat er een 
inconsequentie in de redenering zit, kun je wijzen op hoe het volgens jou wel 
zit. 
 
En, tot slot, wees niet bang voor de toorn en het onbegrip van de medemens. 
Bij al die hypes die we langs zien komen geldt: holle vaten klinken het hardst. 
Tijdens de godsdienstoorlogen in Frankrijk in de 16de eeuw waren de legers uit 
het roomse kamp op het slagveld doodsbenauwd voor de Hugenootse 
cavalerie. Als het trompetsignaal klonk dat zij zich op de vijandelijke linie 
moesten storten, zetten de eskadrons zich in beweging. Hun vijand hoorde wat 
zij zongen: 

De Heer zal opstaan tot de strijd 
Hij zal zijn haters wijd en zijd, 
Verjaagd, verstrooid doen zuchten. 
Hoe trots Zijn vijand wezen moog’ 
Hij zal voor Zijn ontzaglijk oog, 
Al sidderende vluchten. 
 

Zij hadden reden om bang te zijn. Hun leven stond op het spel. Wij riskeren 
ontslag of een boete. We moeten hopen en bidden dat het daarbij blijft. 
 
 
 
 
 
 

 
  


