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Over ´gelijkheidsideologie´ 
 

Nogmaals over het Appél van de Bezinningsgroep M/V en ambt 

Door drs. Fokke Pathuis, 9 januari 2020  https://fpathuis.wordpress.com/ 

 

De kerk positioneren als een bolwerk en veilige haven tegen de gelijkheids-

ideologie die in de wereld rondwaart. Dat is waar het Appèl van de Bezin-

ningsgroep ‘M/V en ambt’ de GS Goes 2020 toe oproept.[1] 

In deze blog wil ik eerst de achtergrond van de term ‘gelijkheidsideologie’ schetsen, (§1). 

Vervolgens laat ik zien, dat in het Appèl een argumentatiestrategie ingezet wordt, die vaker 

toegepast is. Ontwikkelingen in de samenleving als ‘onbijbels’ duiden en dat vervolgens als 

principieel argument in het debat in te brengen, (§2). Daarna geef ik een voorbeeld uit de 

gereformeerde traditie waarin maatschappelijke ontwikkelingen als democratie en 

vrouwenkiesrecht, die eerst negatief en als niet-bijbels geduid en afgewezen werden, in latere 

instantie acceptabel werden en vandaag de dag als een positieve verworvenheid gezien 

worden, (§3). Tenslotte eindig ik met de conclusie over de kwestie van ´vrouw en ambt´, dat 

het daarin vooral gaat om de vraag naar de relatie tussen kerk en wereld en hoe wij bijbelse 

instellingen en normen in het tijdperk van de moderniteit zullen vormgeven, (§4). 

 

§1.  ‘Gelijkheidsideologie’ versus ‘gelijkheidsbeginsel’ 

Het gebruik van de term ‘gelijkheidsideologie’ is in orthodox-gereformeerde kring met name 

in zwang geraakt in de jaren ‘80 van de 20e eeuw rond de invoering van de Algemene Wet 

Gelijke Behandeling, die als doel had het gelijkheidsbeginsel zoals dat in 1983 in de wijziging 

van de Grondwet in art. 1 geformuleerd was, verder uit te werken,[2] Sindsdien bekritiseren 

woordvoerders uit orthodox-gereformeerde kring de door hen ongewenste visies op emanci-

patie, de economische zelfstandigheid van vrouwen, het homohuwelijk, adoptie voor lesbi-

sche en homostellen, de basisvorming in het onderwijs, de SGP en het vrouwenkiesrecht, 

bezwaarde trouwambtenaren, de ‘Nashville’-verklaring, etc, als voorbeelden van ‘gelijkheids-

ideologie’, vaak ook nog voorafgegaan met het adjectief ‘doorgeslagen’, ‘verabsoluteerde’, 

‘seculiere’ of ‘anti-christelijke’. Het is een sjibbolet dat functioneert op de manier van een 

gekuist scheldwoord. Met name in de reformatorische gezindte wordt er ook gewaarschuwd 

dat deze ´gelijkheidsideologie´ steeds verder wordt uitgerold over Nederland, waarbij men er 

op wijst dat er steeds minder begrip is voor christenen die op grond van hun uitleg van de 

bijbel anders denken over de positie van de vrouw en kwesties rond gender. 

Met het gebruik van de term ‘gelijkheidsideologie’ stelt de bezinningsgroep ‘M/V en ambt’ 

dat het toelaten van de vrouw in het ambt voortkomt uit bijbels niet te verantwoorden 

motieven en de invloed is van ‘werelds’ denken. Deze stelling wordt ondersteund met de 

oproep om ‘culturele ontwikkelingen’ niet als leidraad bij de bezinning te nemen en deze te 

bekleden met bijbelse argumenten.   
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§2.  ‘Individualisme’ en ‘emancipatiezucht’ 

Waar vandaag de term ‘gelijkheidsideologie’ wordt ingezet om een pleidooi voor de vrouw in 

het ambt van een negatief stempel te voorzien, waren in het verleden de begrippen 

‘individualisme’ en ‘emancipatie’ de geijkte termen om de vrouw in de haar ondergeschikte 

positie aan de man te houden. 

 In 1993 voelde de synode zich gedrongen, in een poging om dergelijke oordelen voor te zijn, 

haar besluit om vrouwen het stemrecht te geven o.a. te verdedigen met de uitspraak dat ‘het 

toekennen van stemrecht aan de zusters geen uiting van onschriftuurlijk individualisme of van 

democratisering van de kerk is, en daarom niet beoordeeld moet worden als een knieval voor 

verkeerde emancipatiezucht.’ 

Ruim 60 jaar daarvoor, in 1927, wijst de meerderheid van deputaten het vrouwenkiesrecht 

juist af met een beroep op Paulus die ook de emancipatiezucht van de christelijke vrouwen uit 

zijn tijd afgekeurd zou hebben. Men acht de invoering van het vrouwenkiesrecht niet 

raadzaam, omdat ‘dit vrouwenstemrecht onder de tegenwoordige tijdsomstandigheden niet 

zonder gevaar zou wezen met het oog op de onchristelijke emancipatiebeweging, die zich 

tegen de ordinantie Gods keert.’[3] 

Toch klonk toen op de synode ook de tegenstem van ds. C. Lindeboom die deze redenering 

ter discussie stelde: 

‘Gaat het dus in ’t algemeen niet aan, aan de tijdsomstandigheden motief te ontlenen om aan 

de vrouw dit recht te onthouden, in het bijzonder moet worden afgewezen het verband, dat 

gelegd wordt tusschen „de onchristelijke emancipatie-beweging, die zich tegen de ordinantlën 

Gods keert” èn het pleiten voor de medewerking der vrouwelijke kerkleden aan de verkiezing 

van ambtsdragers.’[4] 

Interessant voor de m/v-discussie vandaag is het argument dat hij aanvoert. Hij is van mening 

dat het motief voor het vrouwenkiesrecht ten onrechte verbonden wordt met het 

gelijkheidsbeginsel, omdat dit recht van de vrouw juist voortkomt uit het deel hebben aan de 

zalving van Christus: 

‘Niet alleen heeft de z.g, emancipatie-zucht slechts in schijn enige gelijkenis met de eis om de 

vrouwelijke kerkleden niet langer van die medewerking uit te sluiten, wijl die eis uit een gans 

ander beginsel opkomt en een gans ander doel heeft, maar ook wordt die eis juist gesteld op 

grond van de ordinantie Gods, gelijk die uitkomt in de roeping der vrouw tot het ambt aller 

gelovigen.‘[5] 

§3.   Algemeen kiesrecht en vrouwenkiesrecht 

In november 1917 wordt het algemeen kiesrecht wettelijk in de Grondwet vastgelegd. Twee 

jaar later wordt bij wet aan vrouwen naast het passief kiesrecht ook het actief kiesrecht 

toegekend. In de bespreking van het wetsvoorstel in de 1e Kamer heeft de theoloog Herman 

Bavinck een opmerkelijke rede gehouden, die binnen en buiten de Kamer grote indruk 

maakte.[6] 

Bavinck begint met te schetsen hoe het algemeen kiesrecht wortelt in het individualisme van 

de 18e eeuw. Daarom is zijn oordeel: ‘dat algemeen stemrecht, dat op die manier wortelt in 

het individualisme en als men het verder zoekt in het deïsme van de 18de eeuw, lijdt aan tal 
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van gebreken, en er is bijna niets goeds van te zeggen, want het abstraheert van alles, wat er 

aan onderscheid in de maatschappij tot stand is gekomen.’ 

In dit oordeel horen we de visie van Groen van Prinsterer doorklinken, die ‘tegenover de 

revolutie het evangelie’ plaatste en de Grondwetsherziening van 1848 afwees, omdat daarin 

‘de leer van de volkssouvereiniteit’ in praktijk werd gebracht. De constitutionele monarchie 

van 1813 was ingeruild tegen een ‘zeer slechte soort van democratische republiek’ en dat 

gepaard met een voortgaande sloping van het zelfstandig koningschap. De soevereiniteit is 

niet uit de mensen, maar uit God. 

Toch kan Bavinck uiteindelijk wel instemmen met het algemeen kiesrecht. Zijn motivatie 

daarvoor is, dat het ‘een phase [is], die wij door moeten om tot betere toestanden te geraken.’ 

Of zoals hij zegt: ‘Ik ben er niet warm voor, maar heb wel vrijmoedigheid, om aan de 

herziening van art. 80 mijne stem te geven.’ 

Vervolgens gaat hij in op het vrouwenkiesrecht. In zijn beoordeling daarvan maakt hij een 

soortgelijke beweging als bij het algemene kiesrecht: ‘dat wanneer het vrouwenstemrecht nu 

nog werd begeerd als bij het opkomen van de vrouwenbeweging, ik geen ogenblik zou 

aarzelen om daartegen mijn stem te verheffen en het artikel in dit opzicht beslist te 

bestrijden.’ Omdat ‘de vrouwen, stemrecht op dezen grond begerende, uitgingen van een door 

en door niet alleen onschriftuurlijke, maar ook onwetenschappelijke theorie.’ 

Bavinck signaleert echter dat het feminisme van zijn tijd van visie veranderd is. Nu wordt niet 

meer voor algemeen stemrecht geijverd op grond van de leuze van de gelijkstelling van man 

en vrouw, maar juist omgekeerd op grond van de ongelijkheid en het verschil tussen mannen 

en vrouwen. Bavinck feliciteert de vrouwenbeweging met dit inzicht en verklaart daarom, dat 

‘wanneer dit principe wordt aanvaard, er inderdaad voor vrouwenstemrecht het een en ander 

in het midden [valt] te brengen, dat ten gunste daarvan spreekt.’ 

Hoewel hij beseft dat niet al zijn christelijke partijgenoten met het vrouwenkiesrecht 

instemmen, is hij van mening ‘dat de Heilige Schrift zich er niet tegen verzet.’ Vervolgens 

noemt hij drie argumenten die voor hem van beslissende betekenis zijn om voor het 

vrouwenkiesrecht te pleiten: ‘In de eerste plaats de verandering in de positie der vrouw. In de 

tweede plaats de verandering in de ontwikkeling van de maatschappij, en in de derde plaats de 

verandering in de werkzaamheden van den Staat.’ Zo komt hij ‘met de Schrift in de hand’ tot 

de conclusie, dat de vrouw niet meer van het kiesrecht uitgesloten kan worden ‘enkel en 

alleen omdat zij vrouw is.’ 

Ik kan mij zo maar voorstellen dat de schrijvers van het Appèl van mening zijn, dat Herman 

Bavinck in zijn bezinning bezweken is voor de verleiding ‘om de culturele ontwikkelingen als 

leidraad te nemen en die vervolgens te ‘vullen’ met bijbelse gegevens’. Toch ken ik geen 

vrijgemaakt-gereformeerde, ook niet uit de Bezinningsgroep ‘M/V en ambt’, die de 

democratie en het vrouwenkiesrecht als onbijbels afwijst. Vandaag de dag worden beide in de 

gereformeerde traditie als een positieve maatschappelijke verworvenheid gezien.[7] 

§4. Als christen leven in de moderniteit 

Ik vind dat de opstellers van het Appèl zich goedkoop afmaken van de vragen waar wij als 

christenen in een moderne samenleving voor zijn komen te staan. Op een willekeurige wijze 
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verklaren ze de bijbelse normen, waarden en instellingen met betrekking tot de positie van de 

vrouw van toepassing voor de kerk, maar niet voor de samenleving. 

Mijns inziens is een groot gevaar van deze positie dat het bijdraagt aan die vorm van 

secularisatie, die de ‘verkerkelijking’ van het geloof wordt genoemd, dit wil zeggen aan een 

scheiding tussen geloven op maandag en de zondag. 

De vrouw mag in de samenleving volop meedraaien en gezag over mannen uitoefenen, maar 

op het terrein van de kerk wordt ze weer op haar bijbels geachte, aan de man onderdanige 

positie gezet. Waar de opstellers zich op kerkelijk terrein met een beroep op de bijbel 

verzetten tegen wat zij de invloed van de ‘gelijkheidsideologie’ noemen, accepteren ze con 

amore de invloed daarvan in de samenleving. 

Historisch gezien leven we niet meer in een standenmaatschappij, waar het vanzelf sprak dat 

de vrouw aan de man onderdanig was. Wij hebben in het Westen een transformatie 

meegemaakt van de premoderne samenleving naar de moderniteit, wat betekent dat wij nu in 

een ‘een seculiere tijd’ leven en in deze context ons leven als christen moeten vormgeven.[8] 

Interessant is te zien hoe christenen in de 19e eeuw geprobeerd hebben politiek recht te doen 

aan wat zij als de bijbelse positie van vrouw zagen, die ze ook voor de samenleving van 

toepassing achtten. Toen het over de invoering van het algemeen kiesrecht ging pleitte de 

voorman van de antirevolutionaire partij, Abraham Kuyper, voor het zogenaamde 

‘huismanskiesrecht’, waarbij het kiesrecht alleen werd toegekend aan de gezinshoofden. 

Daarbij had hij er geen bezwaar tegen, dat onder het gezinshoofdenkiesrecht ook weduwen 

zouden vallen, omdat dit geen vorm van vrouwenkiesrecht was: de weduwe kreeg geen 

kiesrecht als vrouw, maar als hoofd van het gezin terwijl de zoon vervolgens het kiesrecht 

uitoefende. Toen Bavinck in de 1e Kamer pleitte voor het vrouwenkiesrecht, kwam dat hem 

dan ook op een weerwoord van Kuyper in De Standaard te staan. 

In de 21e eeuw is het bijbels niet meer verantwoord om de vrouw van het kerkelijke ambt uit 

te sluiten, omdat zij vrouw is. Wij moeten niet op een biblicistische wijze proberen bijbelse 

instellingen en samenlevingsvormen in onze tijd in te passen, en zeker niet op willekeurige 

basis. Hermeneutisch en exegetisch gezien is het namelijk onjuist om de patriarchale 

samenleving voor ons vandaag normatief te verklaren. Op basis van de opdracht die God aan 

man en vrouw gegeven heeft om hem in deze wereld te vertegenwoordigen, kan ook de vrouw 

namens God met gezag in het bijzondere ambt dienen.[9] 

 

[1] Zie mijn eerdere blog hierover: https://fpathuis.wordpress.com/2019/12/28/appel/. 
[2] De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) had als doel het gelijkheidsbeginsel, zoals 
dat in 1983 in de wijziging van de Grondwet in art. 1 geformuleerd was, verder uit te 
werken. In dat artikel staat dat, ‘allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen 
gelijk [worden] behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’. Wanneer er sprake 
is van een gerechtvaardigd verschil is gelijke behandeling niet aan de orde. De AWBG is op 2 
maart 1994 van kracht geworden. De AWBG geldt in het maatschappelijk verkeer, waarbij 
voor instellingen op godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke grondslag 
uitzonderingen vastgelegd zijn. 
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[3] RAPPORT inzake het VROUWENKIESRECHT aan de Generale Synode van de Gereformeerde 
Kerken, saam te komen te Groningen in den jare 1927, p. 8 
[4] ‘MEMORIE inzake het toekennen van het kiesrecht aan de vrouw in de kerk, van Ds C. 
Lindeboom, aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, saam te 
komen te Groningen, in den jare 1927’, opgenomen in: RAPPORT inzake het 
VROUWENKIESRECHT aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken, saam te komen 
te Groningen in den jare 1927, p. 17. 
[5] Idem, p. 17. 
[6] Voor een korte weergave, zie: dr. R.H. Bremmer, Herman Bavinck en zijn 
tijdgenoten, Kampen, 1966, p. 240-41. De rede is in extenso te vinden in de Handelingen van 
de 34e vergadering gehouden op 15 mei 1917. 
[7] In dit verband is interessant de these van J.W. Sap in zijn aan de VU verdedigde 
dissertatie ‘Wegbereiders der revolutie. Calvinisme en de strijd om de democratische 
rechtsstaat’ uit 1993, dat ‘de impliciete verbinding van volkssoevereiniteit met ongeloof, die 
anderhalve eeuw heeft gediend als paradigma van de antirevolutionaire staatkunde in 
Nederland, is gebaseerd op een historische vergissing.’ 
[8] Zie voor een schets van deze transformatie: Charles Taylor, Een seculiere tijd, Lemniscaat, 
2009. 
[9] Voor een nadere onderbouwing van het in deze paragraaf gestelde, zie mijn eerdere 
blogs: https://fpathuis.wordpress.com/2019/02/01/zwijgteksten-en-
scheppingsorde/ en https://fpathuis.wordpress.com/2019/11/30/bijbelse-bezwaren-
tegen-de-vrouw-in-het-ambt/. 
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