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Inleiding 

Woensdag 7 september 2005 zal ongetwijfeld als een zwarte dag 
worden geboekstaafd in de annalen van de Staatkundig Gereformeerde 
Partij (SGP). Op die dag deed de rechtbank van Den Haag twee opzien-
barende uitspraken, die - de ene direct, de andere indirect - de positie 
van de oudste partij van Nederland vol raakten.1  
In de eerste zaak oordeelde de rechter dat de Staat der Nederlanden 
onrechtmatig handelde door de SGP op basis van de Wet subsidiëring 
politieke partijen te subsidieren. Die bijdrage diende - het vonnis was 
bij voorraad uitvoerbaar - direct te worden stopgezet. Deze abrupte hal-
vering van de inkomsten trof de partij midscheeps. Met de 780.000 euro 
die wegviel, werd het leeuwendeel van de salariskosten van het perso-
neel van de SGP en de met haar gelieerde organisaties gefinancierd. 
Hoewel de reserves nog enige tijd soelaas bieden is het duidelijk dat de 
partij op termijn zwaar in de knel kan komen. Niet alleen het perso-
neelsbestand, ook huisvesting en exploitatie komen onder grote druk. 
De andere uitspraak leek voor de SGP in eerste instantie wel gunstig. 
De eis dat de partij de uitsluiting van vrouwen van het (gewone) lid-
maatschap opheft en daartoe de statuten dient te wijzigen, werd afgewe-
zen door de rechter. Maar de afwijzing was betrekkelijk 'technisch' en 
procedureel: de Stichting proefprocessenfond.s Clara Wichman cum suis 
werd niet ontvankelijk verklaard. 2  Het is gelet op de argumentatie in de 
eerste procedure door dezelfde rechter gebezigd echter twijfelachtig of 
de SGP in een volgende situatie de dans zou zijn ontsprongen. De 
gewraakte statutaire bepalingen zijn overigens inmiddels verdwenen. 
Hieronder zal in een afzonderlijke paragraaf op de juridische impact van 
beide uitspraken worden teruggekomen. 
De reacties op de rechterlijke oordelen waren divers, zoals mocht 
worden verwacht. Natuurlijk was er forse teleurstelling bij de SGP. De 
VVD echter reageerde ingehouden opgetogen. Het Tweede-Kamerlid R. 
Luchtenveld stelde de volgende dag met collega-fractielid A. Hirsi Ah 
vragen aan minister J.W. Remkes van Binnenlandse Zaken en Konink- 



rijksrelaties met de strekking dat nu ook andere clubs die discrimineren 
moeten worden aangepakt.3  D66 drong er bij monde van de voorzitter 
van de Tweede-Kamerfractie L. van der Laan - overigens tevergeefs - 
bij de regering op aan geen beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van 
de Haagse rechter. Het CDA koos voor een afwachtende houding nu 
nog nieuwe rechterlijke procedures zullen volgen. De PvdA was - zo 
verwoordde het Tweede-Kamerlid J. Stuurman de sfeer daar —'heel 
blij 5.4  Dat gold ook voor de kleinere linkse partijen. ChristenUnie-voor-
man A. Rouvoet uitte zich daarentegen bezorgd: 'Echte tolerantie blijkt 
als je zaken verdraagt die jou pijn doen, waar je het niet mee eens 
bent. 
De reacties in het doorgaans rauwere internet-milieu logen er in de regel 
niet om. De meeste discussianten leken blij met de juridische aanpak 
van een groepering die met termen als ' dinosaurus' en ' sekte' werd 
bedacht en die voor 'achterlijk' werd uitgescholden. In die filippica's 
werd voortdurend een verband gelegd tussen de SGP en het islamisme, 
de radicaal-fundamentalistische en politieke islam. De teneur was: we 
moeten de 'baardmannen' geen verkeerd signaal geven, hetgeen zou 
gebeuren wanneer we het 'fundamentalisme' van eigen bodem zouden 
ontzien en nalatig zouden blijven bij een krachtige aanpak van de SGP. 
Dit gezichtspunt komt - zo zal nog blijken - zeer voorzichtig maar toch 
onmiskenbaar ook voor in de eerste uitspraak van de Haagse rechter (de 
Stichting proefprocessenfonds Clara Wicliman tegen de Staat). Hier en 
daar weerklonk zelfs de roep om naar het voorbeeld van het verbod van 
de Turkse Welvaartspartij (Refah) ook de SGP te verbieden.6  
De SGP komt aldus gaandeweg naar het lijkt in een kruisvuur terecht. 
Er wordt 'gericht geschoten' vanuit de samenleving, vanuit delen van de 
media en haar positie raakt nu ook juridisch omstreden. In eigen kring 
wordt het ook zo ervaren. Men is zich er van bewust meer en meer te 
worden gezien als een rara avis, een anomalie en als een extreem en 
buitenissig gezelschap. De fractievoorzitter van de SGP in de Tweede 
Kamer en nestor-parlementariër B.J. van der Vlies verwoordde dat 
gevoel in zijn rede tot de algemene vergadering van de SGP in 2006: 
'Men zal onze partij niet gauw met rust laten. De ultieme vraag die wij 
aan de samenleving te stellen hebben, is dan ook of in onze pluriforme 
samenleving nog ruimte zal zijn voor een minderheid met "eigenaar-
dige" opvattingen die afwijken van wat men vindt. Ten diepste gaat het 
er om of in deze tijd waarin het gelijkheidsbeginsel de boventoon voert, 
nog plaats is voor hen die aan de Heilige Schrift onfeilbaar gezag toe-
kennen en wensen te blijven bij de klassieke authentieke exegese er 
van'.7  Het gevoel van 'benauwenis' en 'verdrukking', zoals dat in 
typisch SGP-vocabulaire wel wordt genoemd, is daarmee duidelijk 
verwoord. 
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Wat maakt de SGP zo excentriek? Want in onze dagen wekt deze groe-
pering in de publieke opinie dikwijls bevreemding. Er is in de weten-
schappelijke literatuur - wellicht daardoor - veel meer belangstelling 
dan voorheen voor de SGP.8  Die wetenschappelijke geïnspireerde 
belangstelling geldt ook de religieus-maatschappelijke subcultuur 
waaruit het SGP-electoraat afkomstig is. ik wil daar dan ook graag naar 
verwijzen, maar toch ook op deze plek een noodzakelijk wat grofmazige 
typering beproeven. Wat is het historische, sociologische en ideologi-
sche profiel van deze formatie? 

1. Profiel van de SGP 

1.1 Ontstaan 

De Staatkundig Gereformeerde Partij is op 24 april 1918 opgericht in 
Middelburg. Het is de enige vooroorlogse partij die ook nu nog in de 
Staten-Generaal is vertegenwoordigd. Zij haalde in 1922 een zetel en in 
alle verkiezingen sindsdien twee of drie zetels in de Tweede Kamer. Die 
electorale stabiliteit is uniek. 
Politieke partijen worden vaak geboren uit onvrede. Dat was met de 
SGP niet anders. Men koesterde in de kring van de oprichters grote 
bezwaren tegen de koers die de grote reformatorische moederpartijen 
voeren - de Antirevolutionaire Partij (ARP) en de Christelijk-Histori-
sche Unie (CHU), de natuurlijke politieke behuizingen van orthodoxe 
protestanten. Vooral de ARP was de gebeten hond. Die partij was in de 
ogen van dominee G.H. Kersten en zijn medeoprichters van de SGP 
veel te veel gaan koersen op het kompas van de zogeheten neocalvinis-
tische beginselen. Deze waren in betekenende mate gemunt en uitge-
werkt door de ideologische gigant A. Kuyper, de leider van de ARP. 
Met name diens leerstuk van de 'algemene gratie' stuitte deze bezwaar-
den tegen de borst.9  Kuyper had geleerd dat deze algemene genade door 
God aan alle mensen is verleend bij het Verbond met Noach om zo 'de 
onverwijlde en volkomene doorwerking van de vernielende kracht van 
de zonde' te stuiten.'°  Door de algemene gratie wordt menselijk 
samenleven mogelijk gemaakt. Daarnaast is er de 'bijzondere genade', 
die via de gelovigen uitwerking heeft op de wereld. Artikel 3 van het 
beginselprogramma van de ARP omschrijft dat leerstuk indirect: 'Ook 
op staatkundig terrein belijdt zij (de antirevolutionaire of christelijk-
historische richting, A.H.M.D.) de eeuwige beginselen van Gods 
Woord;  zóó  evenwel dat het staatsgezag noch rechtstreeks noch door de 
uitspraak van eenige kerk, maar alleen in de consciëntie der overheids-
personen, aan de ordinantiën Gods gebonden zij.' 
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De SGP verwerpt die visie radicaal en heeft mede daardoor ook grote 
moeite met de andere neocalvinistische beginselen uit het Kuyperiaanse 
arsenaal. Dat is bijvoorbeeld het geval met de leer van de antithese. 
Deze gaat er van uit dat de wezenlijke tegenstelling in de politiek ligt 
tussen hen die een positieve godsdienst belijden en hen die dat niet 
doen. Hierdoor worden 'Rome en Dordt', de rooms-katholieke kerk en 
de Reformatie, ,in dat opzicht in één kamp geplaatst. Voor de SGP-er 
zeker toen - een horribel concept. Deze combine leidde overigens ook 
binnen de rechtervleugel van de ARP en zeker ook in de CHU nog wel 
eens tot weerstand en wrevel. In de parlementaire geschiedenis is de 
'Nacht van Kersten' in 1925 een begrip." 
Leerstukken als dat van de soevereiniteit in eigen kring, de pluriformi-
teit van de maatschappij en de daarmee tot op zekere hoogte samenhan-
gende aanvaarding van de neutrale staat door Kuyper lagen evenzeer 
moeilijk.  12  De opvatting uit artikel 4 van het antirevolutionaire beginsel-
programma dat de overheid - daartoe volstrekt onbevoegd zijnde - zich 
moet onthouden van elke rechtstreekse bemoeiing met de geestelijke 
ontwikkeling van de natie, werd door de bezwaarden niet gedeeld. Dat 
geldt ook voor de opvatting 'dat de overheid alle kerkgenootschappen of 
godsdienstige verenigingen, en voorts alle burgers, onverschillig welke 
hunne denkwijze aangaande de eeuwige dingen zijn (diende) te behan-
delen op voet van gelijkheid'. Die opvattingen botsen met de 'theocrati-
sche' visie, die benadrukte dat de overheid rechtstreeks aan de Heilige 
Schrift is gebonden en dus allerminst neutraal kan zijn. Het was de SGP 
allemaal veel te passief. 
De ARP negeerde in staatkundig-gereformeerde ogen de CHU deed 
dat minder - de politieke noodzaak om te streven naar een overheid die 
het christelijke karakter van staat, school en andere nationale instituties 
tot uitgangspunt neemt en deze wil versterken. Daarom waren SGP-ers 
niet echt enthousiast over de maatschappelijke verzuiling, die te veel 
uitging van een 'neutrale' staat. 13 
Zo waren er meer grote en kleine punten van wrijving, die alleszins ver-
klaarbaar maakten dat de bom in de zomer van 1918 barstte. De weige-
ring van de grote reformatorische partijen om bij de 'Pacificatie' van 
1917 het vrouwenkiesrecht te blokkeren, werd daarbij door de oprich-
ters van de SGP bijzonder hoog opgenomen. 14 
Maa de grondwetsherziening van 1917 bood ook kansen. Door de 
invoering van de evenredigheid in het kiesstelsel  15  ontstond de 
mogelijkheid voor kleine groepen als de SGP om door te dringen in de 
volksvertegenwoordigingen. De bezwaarden kregen daarmee goede 
podia om hun gedachtegoed uit te dragen. Dat SGP-geluid was zeker tot 
ruim na de Tweede Wereldoorlog onmiskenbaar, en klonk soms zelfs 
schril. Voortdurende vermaningen om terug te keren naar de 'weg der 
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vaderen' en tot de waarden van de 'Nadere Reformatie'; waarschuwend 
voor de oordelen Gods die over Nederland zouden kunnen komen als 
straf voor de 'verharding' in zonde; toornend tegenover de 'Roomsche 
Kerk' en zijn 'lansknechten' over de hele wereld maar vooral in Neder-
land. Deze laatste preoccupatie was bijzonder heftig en komt in retro-
perspectief hier en daar hilarisch over - zoals het verzet tegen de 
afbeelding van Sint Maarten op bankbiljetten, de afkeer van het Sinter-
klaasfeest, en het verzet tegen salariëring van kloosterlingen in het 
onderwijs.'6  
Ook wanneer het ging om zaken als staatsloterij, danszalen en biosco-
pen, de Volkerenbond ('Toren van Babel'), de publieke zedelijkheid en 
vooral ook de zondagsrust was de stem van de SGP voor geen enkel 
misverstand vatbaar. Menig woordvoerder veranderde daarbij het 
spreekgestoelte in de vergaderzaal in een soort kansel. De redevoerin-
gen van dominee Kersten en dominee P. Zandt waren in dit opzicht 
legendarisch. 17 

De natuurlijke achterban van de SGP vindt men bij het bevindelijke 
deel van de 'Gereformeerde Gezindte'. Met deze laatste term wordt het 
rechtzinnig-orthodoxe protestantse volksdeel, verspreid over meerdere 
kerkgenootschappen, aangeduid.18  De hoofdstroom binnen de bevinde-
lijkheid legt zeer sterk de nadruk op de zogeheten 'Godservaring': de 
omgang met geloofservaringen. De 'Vreze des Heeren', de huiver voor 
'Diens volstrekt Anders zijn', een intens zondebesef, gevoelens van 
grondeloze verlatenheid soms, aanvaarding van wat het leven brengt als 
zo beschikt, afwending van 'de wereld' maar soms ook blijdschap, heb-
ben daarin een plaats. Het is een stroming die vaak verwantschap voelt 
met de 'Nadere Reformatie', de historische beweging uit de zeventiende 
eeuw die niet slechts de kerk maar alle domeinen van het leven wilde 
doordesemen door de Reformatie. 

1.2 Gedachtegoed 

Binnen het landschap van de vaderlandse politiek neemt de SGP op een 
aantal terreinen een uitzonderlijke positie in. Veel van de stellingnames 
en van de beginselen die daaraan ten grondslag liggen, roepen bij 
menigeen onbegrip, verwarring, verwondering en soms verbijstering op. 
Sommige van die posities treffen de 'moderniteit' in het hart en leiden 
daarom zoals te verwachten valt soms tot de roep de SGP te ontbin-
den.'9  
Het ideologische profiel van de SGP is vastgelegd in het Program van 
beginselen. Dat Program verwijst op zijn beurt naar de grondslag van de 
partij, die is neergelegd in artikel 2 van de statuten: 'De partij stelt zich 
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op de grondslag van Gods Woord zoals daarvan belijdenis gedaan wordt 
in de artikelen 2 tot en met 7 der Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij 
onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie formulieren van enig-
heid zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te 
Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Zij belijdt mitsdien het absoluut 
gezag van Gods Woord (naar de zuivere Statenvertaling) over alle ter-
reinen des levens en derhalve mede over het terrein van het staatkundige 
en maatschappelijke leven zoals nader uitgewerkt in het Program van 
beginselen.' 
Dat laatste document, zoals vastgesteld door de algemene vergadering 
op 26 februari 2000 in Utrecht, opent met een afkondiging die door een 
fors deel van de 'postmoderne' Nederlanders als provocatief wordt 
ervaren, als een echo van een opvatting uit oude tijden die men voor-
goed overwonnen achtte. Het eerste artikel luidt: 'De Staatkundig Gere-
formeerde Partij (SGP) streeft naar een regering van ons volk geheel op 
de grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods 
en staat mitsdien voor de handhaving van het onverkorte artikel 36 van 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis.' Deze dikwijls 'theocratisch' 
genoemde optie komt ook in artikel 3 van het beginselprogramma naar 
voren. 'De overheid is als dienaresse Gods in haar ambt onvoorwaarde-
lijk onderworpen aan Gods Woord en Wet, waarnaar zij geoordeeld zal 
worden. Bij de uitoefening van haar ambt dient zij zorg te dragen voor 
de inrichting van de samenleving overeenkomstig de in Gods Woord 
geopenbaarde normen en voor de naleving van die normen.' 
Deze theocratische visie, die overigens ouder is dan de SGP, klinkt ook 
op andere plekken in het beginselprogramma duidelijk door. Het tegen-
gaan door de overheid van ongeloofspropaganda, valse religies en anti-
christelijke ideologieën uit het openbare leven (artikel 4) is daarvan een 
voorbeeld. Hierbij speelt - zoals het openingsartikel van het Program 
van beginselen ook aangeeft - artikel 36 van de Nederlandse Geloofs-
belijdenis NGB (onverkort) een centrale rol. 
De impact van dit artikel is in 1905 op initiatief van Kuyper in de toen-
malige Gereformeerde Kerk afgedempt door een deel van dat artikel (21 
woorden) letterlijk tussen haken te zetten.2°  Dit artikel, dat aanvankelijk 
in de partij-ideologie nauwelijks een rol speelde, noemt als onderdeel 
van de overheidstaak niet alleen het bestuur en het houden van de hand 
aan de heilige kerkdienst, maar ook 'om te weren en uit te roeien alle 
afgoderij en valsche godsdienst, om het rijk des  antichrists  te gronde te 
werpen en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het 
woord des Evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iege-
lijk geëerd en gediend wordt, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt'. 
In deze theocratische of bibliocratische2' visie past de verwerping van 
de volkssoevereiniteit  22  (artikel 3 en 8), de rigide borging van de zon- 
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dagsrust (artikel 5), de eis dat de overheid de eedsvorm vergt (artikel 3) 
en de normering van allerlei beleidsvelden aan de Schrift. Wetgeving 
moet gegrond zijn op de Goddelijke Wet (artikel 11) en rechtspraak op 
het in de Heilige Schrift geopenbaarde 'recht des Heeren' (artikel 12). 
Een tweede steen des aanstoots naast de theocratische/bibliocratische 
grondslag van de partij vormt voor velen het 'vrouwenstandpunt'. Dat 
tweede standpunt hangt uiteraard nauw samen met het eerste. Het Pro-
gram van beginselen besteedt daaraan expliciet aandacht in de artikelen 
7 en 10. Het eerste luidt: 'Gods Woord leert dat man en vrouw krach-
tens de scheppingsorde een eigen specifieke, van elkaar onderscheiden 
roeping en plaats hebben ontvangen. In deze orde is de man het hoofd 
van de vrouw. Maatregelen ter erkenning van de gelijkwaardigheid van 
mannen en vrouwen worden positief beoordeeld. Elk emancipatiestre-
ven dat de van God gegeven roeping en plaats van mannen en vrouwen 
miskent, is revolutionair en moet krachtig worden bestreden.' Artikel 10 
stelt: 'De opvatting van het vrouwenkiesrecht voorkomend uit een 
revolutionair emancipatiestreven strijdt met de roeping van de vrouw. 
Dat laatste geldt ook voor het zitting nemen van de vrouw in politieke 
organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke. De vrouw zij in 
haar eigen consciëntie overtuigd of zij haar stem kan uitbrengen met 
inachtneming van de haar door God gegeven plaats.' Het 'vrouwen-
standpunt' van de SGP is aldus zwaar verankerd in het beginselpro-
gram, waarbij sleutelwoorden Gods Woord en de scheppingsorde zijn. 
Hieronder komt de hernieuwde discussie over de politieke participatie 
in bijbels perspectief, zoals die in 2006 opnieuw in de SGP is gevoerd, 
nog ter sprake. 
Het ideologische profiel van de SGP kent naast het theocratische ele-
ment en het vrouwenstandpunt nog andere opvallende karakteristieken. 
Posities die dikwijls haaks staan op het (post-)moderne, overwegend 
stedelijke en seculiere levensgevoel, en die heftige tegenkanting oproe-
pen. Dat geldt tot op grote hoogte ook voor de staatkundig-gerefor-
meerde opvattingen over de doodstraf, die als rechtvaardige en recht-
matige straf wordt betiteld (artikel 13), en de veroordeling van de 
homoseksuele levenspraktijk. 
Wat ook opvalt, is de afwijzing van staking en uitsluiting als instrn-
menten die sociale partners tegen elkaar mogen aanwenden. De SGP is 
de enige overgebleven politieke partij in Nederland die zich nog steeds 
op het standpunt stelt dat het kiesrecht organisch moet worden ingericht 
(artikel 8). Dat wil zeggen dat het kiesrecht geen attribuut behoort te 
zijn van individuen, maar dient te worden toegekend aan verbanden 
waarbij duidelijk aan een soort huismankiesrecht lijkt te worden 
gedacht. De afwijzing van vaccinatieplicht (artikel 21) en verplichte 
verzekeringen, evenals de afwijzing van dwang in de sfeer van sociale 
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verzekeringswetten, behoren net als de wens lijkverbranding te verbie-
den ook tot de markante partijstandpunten. De radicale verwerping van 
het Europees integratiestreven, waardoor onder invloed van rooms-
katholicisme en humanisme het werk van de Reformatie al meer zou 
worden afgebroken en het Koningschap zou worden gedegradeerd (arti-
kel 29) is een andere opvallende passage. 
Het Program van beginselen belijdt verder de specifieke, diepe verbon-
denheid met het volk Israël als 'volk van het oude verbond' (artikel 29 
b). De vooraanstaande plaats van kerkelijke en particuliere instanties, 
ook in de sfeer van financiële bij standverlening, wordt erkend. Het 
vooropstellen van het draagkrachtbeginsel in de fiscale sfeer met het 
gezin als belangrijkste ijkpunt valt eveneens op. Abortus en euthanasie 
worden volstrekt van de hand gewezen. 
Al deze voorbeelden tonen overtuigend aan dat de positie van de SGP 
in het Nederlandse politieke landschap inderdaad zeer uitzonderlijk is. 

2. Externe druk 

De krachten waaraan het kleine maar hechte bolwerk dat de SGP in een 
aantal opzichten vormt, in deze tijd blootstaat zijn enorm. De storm van 
de tijdgeest rukt aan de deuren en luiken van het 'Pand der vaderen'. De 
tijdgeest laat overigens de bewoners van dat pand zelf al evenmin onbe-
roerd. In de kring van de bevindelijke gereformeerden en dus ook in de 
SGP komen flinke discussies voor over zaken als de 
(on)aanvaardbaarheid van televisie en internet, de roeping van de 
vrouw, en de functie van sport. Het begrip 'cultuuropdracht', dat vooral 
centraal staat in de ChristenUnie, wordt daarbij ook in staatkundig-
gereformeerde kringen nogal eens gehoord  .23  Bezorgde SGP-ers van 
behoudender signatuur ontwaren daarin soms een herleving van het 
gewantrouwde Kuyperiaanse activisme. In deze debatten spelen met 
name de SGP-jongerenorganisatie maar ook bijvoorbeeld sommige 
lokale bestuurders een rol, die zich minder wereldmijdend lijken te 
willen opstellen.24  Soms zoeken zij frontaal de aanval, bijvoorbeeld 
door juridische stappen te ondernemen tegen de 'kruisscène' waarin 
pop-icoon Madonna tijdens optredens aan een kruis ging hangen. De 
SGP-jongeren lijken daarbij soms ook zelfs beïnvloed door evangelisch 
geïnspireerde opwelddngsbewegingen zoals de Verenigde Staten die 
kennen en die niet samengaan met de visie van de SGP op de relatie 
tussen godsdienst en wereld. De vraag hoe men zich tot de moderne 
wereld dient te verhouden bij het licht van de Bijbel die is geopenbaard 
in een heel andere samenleving, wordt regelmatig opgeworpen. De dis-
cussie over het vrouwenstandpunt, de duiding van artikel 36 NGB en de 
theocratische optie woedt er regelmatig. 
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Dit artikel laat die interne discussie buiten beschouwing.25  Hierna 
komen slechts exogene factoren ter sprake, krachten dus die van buiten-
af op de SGP worden uitgeoefend. Die manifesteerden zich vooral sinds 
de Nederlandse culturele revolutie in de jaren zestig en zeventig van de 
vorige eeuw steeds nadrukkelijker. 

2.1 De Nederlandse culturele revolutie 

Hoewel de SGP zich altijd wel in een zeker religieus en maatschappelijk 
isolement bevond, is het decor waartegen de partij werd opgericht 
geheel anders dan de context waarbinnen zij tegenwoordig functioneert. 
In 1918 bestond Nederland voor het overgrote deel uit mensen die zich-
zelf als christen omschreven. De verzuiling had de volle wind in de 
zeilen. In deze samenleving, die christelijk wilde heten, leefde nog een 
flink deel van de mensen op het platteland en in kleinere stadjes; de 
natuurlijke biotoop van de SGP. Het leven verliep daar in eeuwenoude 
patronen.26  Rangen en standen, tradities en overgeleverde instituties 
bepaalden een belangrijk deel van het leven. De publieke moraal was 
'latent-calvinistisch'; de nadruk lag op matigheid en soberheid, uitbun-
digheid en genotzucht waren snel verdacht.27  Het welvaartspeil was 
voor de meeste mensen laag. Het gezin was in velerlei opzicht nog de 
hoeksteen van die maatschappij. De overheid stond op afstand van een 
samenleving waarin particulier initiatief en kerk de toon zetten. De 
mobiliteit van de bevolking was bescheiden. 
Het huidige Nederland is sindsdien in een aantal opzichten revolutionair 
veranderd. De zuilen (zeker ook de in SGP-kring zeer gewantrouwde 
rooms-katholieke zuil) stortten in, de kerken liepen leeg. God verdween 
niet alleen in Jorwerd. Er kwam een massale toestroom van mensen uit 
andere culturen - met name ook uit de islamitische - op gang, de verste-
delijking nam sterk toe, de welvaart groeide spectaculair, de vrouwen-
emancipatie accelereerde. Andere groepen slaagden er in zich eveneens 
te ontworstelen aan hun tweederangs positie. Onder druk van het demo-
cratiseringsstreven raakten overgeleverde gezagsstructuren in het onge-
rede, of werden 'gehorizontaliseerd'. De Europese integratie kwam op 
stoom, de nationale soevereiniteit smolt. De gemiddelde opleiding van 
de burgers steeg. Veel mensen gingen buiten het gezinsverband leven; 
huwelijken en gezinnen raakten steeds vaker opgebroken. De 'hedonise-
ring' van de openbare zeden en het publieke domein kwam op gang en 
een veel ongebreidelder consumptiepatroon ontstond. De mobiliteit nam 
enorm toe. De massamedia gingen het openbare leven domineren. 
Door dat alles heen echter is het vooral het oprukken van een mensbeeld 
dat haaks op dat van de SGP staat, dat opvalt. Een mensbeeld waarbij - 
zoals de SGP dat wel uitdrukt - de mens op de troon van de schepping 

107 



komt. De persoonlijke God wordt zo niet doodverklaard, dan toch gro-
tendeels verbannen uit het publieke domein. De godsdienst wordt gepri-
vatiseerd en de waarden worden gedemocratiseerd. Dat wil zeggen dat 
recht, bestuur, ethiek en publieke moraal niet als transcendent verankerd 
worden beschouwd, maar als sferen die uiteindelijk geijkt zijn aan de 
publieke opinie. Gods Woord wordt niet meer gehoord. Dat alles hangt 
samen met het spectaculaire proces van de individualisering, zoals zich 
dat de laatste halve eeuw stormachtig heeft ontwikkeld en overal zicht-
baar is. 

2.2 Individualisering 

De individualisering - letterlijk de groei naar een op het individu geori-
ënteerde cultuur - is een parameter die zich in het hele Westen maar 
zeker ook in Nederland manifesteert. Het recht op zelfverwerkelijking 
en -ontplooiing en het benadrukken van de persoonlijke autonomie en 
de daarbij behorende keuzevrijheid van het individu is zeker na de jaren 
zestig van de vorige eeuw steeds meer in het middelpunt komen te 
staan. Het is het gemeenschappelijke element dat de beweging van de 
'68-ers', de 'horizontalisering' in de theologie, de doorbraken op het 
terrein van euthanasie, abortus en homohuwelijk, de frappante voorop-
stelling van het gelijkheidsbeginsel (bijvoorbeeld in artikel 1 van de 
grondwet), de ontzuiling, de opkomst van de tweede feministische golf, 
en de democratiseringsimpuls op allerlei terreinen van het maatschap-
pelijke leven met elkaar verbindt - zeker in de ogen van de SGP-ers. 
Vanuit die fundamentele individualiseringstendens komen andere 
grondrechten die vooral betrekking hebben op de verbanden waarin 
mensen leven, onder druk. De vrijheid van vereniging, de vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging, de vrijheid van onderwijs en in 
bepaalde opzichten ook de vrijheid van meningsuiting - alles moet wij-
ken voor het gelijkheidsbeginsel, zo ervaren SGP-ers dat.28  In hun ogen 
wordt dat beginsel als een koevoet gehanteerd om maatschappelijke 
verbanden en overgeleverde samenlevingsvormen open te wrikken. 
Structuren die de verlichting, vooruitgang en emancipatie in de weg 
staan, behoren te wijken voor het gelijkheidsbeginsel. Dit principe zou 
als een ijsbreker ruim baan maken voor de nieuwe mens die desnoods - 
zo vreest men in staatkundig-gereformeerde kring - gedwongen zal 
worden 'vrij te zijn', onder het motto 'Staat bevrijdt de kinderen en de 
vrouwen uit een neerdrukkend christelijk fundamentalistisch klimaat'. 
Zeg maar de Franse Revolutie  'revisited'.  
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2.3 De islam 

De komst van honderdduizenden islamitische immigranten bracht een 
nieuwe maatschappelijke problematiek in beeld. De 'Fortuyn-revolte' 
zette de achterkant van de multiculturaliteit op de maatschappelijke en 
politieke agenda. Integratie werd het devies. De vrees voor de radicale 
islam, gevoed door de dramatische aanslagen in de Verenigde Staten, 
West-Europa en Zuidoost-Azië, verhoogde het gevoel van urgentie. 
Het begrip 'kernwaarden' nam een hoge vlucht: waarden die ieder in 
Nederland als Leitkultur dient te delen, althans te respecteren. Het gaat 
hier om waarden zoals de scheiding van kerk en staat, de gelijkheid van 
man en vrouw, het verbod op de doodstraf en nog veel meer, die onon-
derhandelbaar en hors concours moeten zijn; het streven deze te veran-
deren is taboe. De gedachte aan partijverboden voor formaties die tegen 
deze waarden in zouden gaan, won zelfs aan populariteit. Het lijkt 
onvermijdelijk dat in die visie de SGP dan al snel hinderlijk in beeld 
komt. De 'eigen fundamentalisten' moeten er ook aan geloven, ook al 
geloven ze wat anders. 

2.4 Ideologische terp 

Een andere factor die nadelig is voor de SGP ligt in de neergang van de 
reformatorische zuil en de 'reformatorische politiek', zoals die nog 
gedurende een groot deel van de twintigste eeuw kon worden herkend 
als een coherent, wat gesloten stelsel van beginselen en daaruit afge-
leide maximen. Het was als het ware het natuurlijke (soms negatieve) 
referentiekader van de SGP. Het samengaan van de ARP en de CRU 
met 'de roomsen' in het CDA leidde tot een nieuwe christen-democrati-
sche ideologie, waarin het oude reformatorische politieke verhaal veel 
minder zichtbaar was. 
Dat laatste had zich overigens zeker - zo blijkt uit de twaalf jaar 
durende discussies rond het nieuwe beginselprogramma van de ARP 
(1961) - toch al vrij ver van de staatkundig-gereformeerde denkwereld 
ontwikkeld .29  Het ideologische isolement van de SGP nam daardoor toe. 
Daar komt bij dat bijna alle huidige Nederlandse politieke partijen uit 
fusies zijn ontstaan. Die fusiemomenten vormden tevens evenzovele, 
soms hachelijke ideologische revisiedebatten. De SGP is echter vanaf 
1918 steeds op zichzelf gebleven. De spectaculaire secularisatie in 
Nederland leidt er verder toe dat kennis van het christendom - laat staan 
van de specifieke variant van de bevindelijkheid - wegzinkt in de 
samenleving. De SGP was ook in het oude Nederland dat nog in over-
wegende mate christelijk was, al een merkwaardig fenomeen in de ogen 
van veruit de meeste Nederlanders. Maar de partij werd herkend als een 
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authentieke variant in een buitenprovincie van het rijk van de theologie 
en de staatkunde. Er was een referentiekader, want ook een negatief 
referentiekader is een referentiekader. 
Dat referentiekader is tegenwoordig nagenoeg verdwenen. In de massa-
media en in allerlei andere fora wordt ook daarom steeds meer blijk 
gegeven van ergernis over wat men ziet als bizarre opvattingen, die men 
op geen enkele manier meer kan thuisbrengen. De grote  'mega'-
middenklasse in de moderne samenleving raakt hierdoor dikwijls 
geïrriteerd. Er is weinig begrip voor 'dat gedoe op de Veluwe', en die 
ergernis vertaalt zich natuurlijk politiek ook in een sterke korzeligheid 
ten opzichte van deze bijzondere politieke subcultuur. De SGP raakt 
door dit alles verder geïsoleerd en vindt nog slechts bij de ChristenUnie 
en bij het CDA enig - spaarzamer wordend - begrip. 

3. De processen 

In de twee hierboven reeds genoemde processen voor de Haagse rechter 
draaide het uiteraard om juridische argumenten, redeneringen en inter-
pretaties. Maar het rumoer van het voortdurende maatschappelijke debat 
over 'waarden en normen' is niet zo ver weg. Logisch! Rechtsbeoefe-
ning en rechterlijke uitleg staan tot op zekere hoogte onder de hypo-
theek van 'de buitenwereld' en vinden al lang niet meer plaats in de ivo-
ren toren van de Begrffsjurisprudenz. Het is onder omstandigheden 
gewenst dat evoluerende rechtsopvattingen in de duiding worden mee-
genomen en verdisconteerd. De mate waarin dat gewenst of toegestaan 
is, vormt een oud strijdpunt onder juristen. Aan de ene kant zijn er die 
benadrukken dat het belang van rechtszekerheid meebrengt dat vooral 
naar de historische bedoeling van de (grond)wetgever dient te worden 
gekeken. De andere pool bestaat uit rechtsgeleerden die de teleologische 
interpretaties ('naar het doel toe') belangrijk vinden. 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de onderscheiden inbrengen 
in de beide 'SGP-processen', zoals gevoerd bij de Haagse arrondisse-
mentsrechtbank. De procedures waren aangespannen door een tiental 
verenigingen en stichtingen - voor het merendeel vrouwenorganisaties - 
waarbij vooral de Stichting proefprocessenfonds Clara Wichman in de 
publiciteit het beeld bepaalde. De eisende partijen wilden in het eerste 
proces dat de rechter 'voor recht zou verklaren' dat de Staat onrechtma-
tig had gehandeld jegens hen en jegens de personen (de vrouwen in 
Nederland) wier belangen zij verdedigden. De Staat, zo betoogden zij, 
handelde in strijd met een of meer bepalingen van internationaal recht 
en/of bepalingen uit de grondwet en/of andere regels van geschreven en 
ongeschreven recht door 'niks aan de SGP te doen' (3.1). In het tweede 
proces (3.2) vorderden zij statutenwijziging van de SGP. 
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3.1. Proces tegen de Staat der Nederlanden 

Het proces concentreerde zich vooral, zo bleek al snel, op de uitleg van 
het bepaalde in artikel 7 van het 'Verdrag tot uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen' (kortweg: Vrouwenverdrag): 
'De staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatre-
gelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven 
van het land uit te bannen en verzekeren vrouwen in het bijzonder het 
recht op gelijke voet met mannen 
a) hun stern uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen en 
verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen; 
b) deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de 
uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle open-
bare functies op alle overheidsniveaus te vervullen; 
c) deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het 
gebied van het openbare en politieke leven van het land'. 
Het punt waar het in deze maar ook in de hierna volgende procedure in 
het bijzonder om draaide, was de statutaire uitsluiting (artikel 4, lid 1) 
door de SGP van vrouwen van het gewone lidmaatschap van die partij. 
Die uitsluiting werd gerechtvaardigd met een beroep op de artikelen 7 
en 10 uit het Program van beginselen, die hierboven zijn weergegeven. 
Het buitengewone lidmaatschap zoals dat volgens artikel 5, lid 1 van de 
statuten wel openstond voor vrouwen compenseerde die uitsluiting 
allerminst, zo meenden de eiseressen. Tegen deze achtergrond vorder-
den zij dat de Staat werd verboden deze onrechtmatige situatie verder te 
laten bestaan, en/of een veroordeling van de Staat om door de rechtbank 
te bepalen maatregelen te nemen die die situatie binnen een bepaalde 
termijn zouden beëindigen. 
De Staat verweerde zich op verschillende gronden. De betrokken orga-
nisaties waren - zo meende hij - niet-ontvankelijk, omdat die onvol-
doende belang hadden bij hun eisen. Dit technische en formele argu-
ment werd door de rechtbank verworpen. Wij zullen op dit aspect niet te 
ver hoeven ingaan, nu het rechtstreekse verband met het onderwerp van 
dit artikel ontbreekt. De conclusie van de rechter was dat eiseressen 
inderdaad een collectieve actie zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek 
konden instellen en dat zij in deze zaak (niet in de andere procedure 
tegen de SGP; zie hieronder) ook een eigen belang bezaten. Het is 
echter zeer waarschijnlijk dat dit punt in hoger beroep opnieuw zal 
worden opgeworpen door de Staat. Deze hield in zijn verweer staande 
dat voor de zogeheten 'collectieve actie' zoals die recent in het Burger-
lijk Wetboek is opgenomen, in dit geval geen grond bestaat. Wat kort 
door de bocht gezegd: eiseressen zouden in dit geval niet-ontvankelijk 
zijn, omdat zij bij de eis geen belang hebben. Interessant in de verwer- 
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ping van die opvatting door de rechtbank is de stelling dat het belang 
een zwaardere lading krijgt 'als men bedenkt dat het niet denkbeeldig is 
dat in de (nabije) toekomst ook andere partijen opstaan die vrouwen - 
op godsdienstige motieven - een andere politieke en/of maatschappe-
lijke rol toebedelen dan mannen waardoor het gevaar van discriminatie 
wederom op de loer ligt' 
De Staat beweerde verder dat artikel 7 van het Vrouwenverdrag geen 
rechtstreekse werking bezit. Het vraagstuk van de rechtstreekse werking 
is een geliefd en bekend discussiepunt in de staatsrechtelijke dogma-
tiek .31  Bij rechtstreekse werking gaat men er van uit dat een bepaling in 
een verdrag een ieder verbindt. De praktische betekenis daarvan ligt er 
in dat iedere burger of rechtspersoon - zoals de organisaties die de eis 
deponeerden - in dat geval een beroep op die bepalingen kunnen doen. 
Er zijn ook veel (bepalingen uit) verdragen die niet rechtstreeks werken. 
Dan gaat het om afspraken die staten verplichten het overeengekomene 
via vooral wetgeving te implementeren in de nationale rechtsorde. De 
staten bezitten in dat verband doorgaans ruime marges. De ene staat 
doet het zus, de andere zo. Het is uiteindelijk de rechter die moet vast-
stellen of een bepaling wel of geen rechtstreekse werking kent en of 
betrokkenen daar dus een recht of verplichting aan kunnen ontlenen of 
bezitten. Rechters kijken daarbij naar de tekst van de bepalingen, het 
systeem van het verdrag, de bedoelingen van de verdragsluitende par-
tijen (in het bijzonder die van het eigen land), naar wat er sinds de slui-
ting van het verdrag is ondernomen, enzovoort. 
De rechter verwierp in deze concrete procedure de opvatting van de 
Staat. De bepalingen werken, zo stelde hij, wel degelijk rechtstreeks. 
Daarbij 'hing' de rechter de Staat vooral op aan de toenmalige opvatting 
van de regering dat het bewuste artikel 7 niets toevoegde aan de ver-
plichtingen die de Staat toch al had op grond van andere (nationale en 
internationale) bepalingen, en dat deze bepaling daarom rechtstreeks 
kan worden ingeroepen voor de civiele rechter. Daarbij dient overigens 
wel te worden aangetekend dat de SGP-statuten toen nog op het punt 
van het lidmaatschap voor vrouwen zwegen. Dat sprak voor zich totdat 
er over geprocedeerd werd; toen schreef men het maar op in de statu-
ten.32  
De rechtbank stelde vervolgens vast dat in het licht van artikel 7 sub c 
en van de zogeheten 'Algemene Aanbevelingen' van het Comité voor 
de uitbanning van discriminatie van vrouwen (bevoegdheid die dit 
comité ingesteld op basis van artikel 17 van het Vrouwenverdrag op 
grond van artikel 21 van dat verdrag bezit) op dit punt de SGP vrouwen 
feitelijk uitsluit van het passieve kiesrecht. 
De rechtbank wees er verder op dat niet alleen mannen en vrouwen op 
gelijke voet deel moeten kunnen nemen aan een politieke partij, maar 
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dat ook voor politieke partijen verplichtingen uit het verdrag voort-
vloeien. Zij moeten de gelijkheid van man en vrouw in dit opzicht in 
hun statuten en in hun toepassing daarvan tot uiting laten komen. Op de 
Staat rust de verplichting dat zij verzekert dat deze statuten - net als 
uiteraard de eigen statelijke wetgeving - met dit beginsel in overeen-
stemming worden gebracht. De Staat treedt echter niet op tegen de SGP, 
aldus de rechter, maar subsidieert deze juist. 
Het verweer van de Staat dat grondrechten als de vrijheid van gods-
dienst en levensovertuiging, de vrijheid van vereniging en vergadering 
en de vrijheid van meningsuiting in dit verband ook gewicht in de 
schaal leggen, slaagde evenmin. De rechter erkende wel dat de Staat 
ook de plicht heeft andere grondrechten af te wegen tegen het verbod 
van discriminatie. In dit opzicht volgde de rechter de stelling die bij de 
laatste algehele herziening van de grondwet in 1983 door de grondwet-
gever is betrokken en die nog eens in 2004 is herhaald in de notitie over 
grondrechten van minister Th.C. de Graaf voor Bestuurlijke vernieu-
wing en Koninkrijksrelaties.33  De rechter erkende ook dat een rechter-
lijke afweging van belangen tussen burgers onderling (bijvoorbeeld 
tussen de SGP en een vrouw die van deze partij lid wil worden) zeer wel 
denkbaar is. De rechter verwierp in casu echter wel degelijk het beroep 
van de Staat op die andere grondrechten. Huiselijk gezegd omdat de 
rechter oordeelde dat de Staat zijn beurt voorbij heeft laten gaan bij de 
totstandkoming van het Vrouwenverdrag. De Staat heeft daarbij geen 
voorbehoud gemaakt, zoals in een ander verband Canada en het Vere-
nigd Koninkrijk dat wel hebben gedaan.34  De verdragsluitende partijen 
hebben in dat licht vervolgens de voorrang van het verbod op discrimi-
natie boven andere grondrechten in de verdragstekst beperkt tot vereni-
gingen op het politieke en openbare terrein. Maar daar geldt dan ook dat 
het discriminatieverbod absoluut prevaleert. De verdragsluitende par-
tijen hebben die afweging immers, zo meende de rechter, dan al - min-
stens impliciet - gemaakt, namelijk bij de sluiting en goedkeuring van 
het verdrag. 
Het verweer van de Staat dat hij de 'passende maatregelen' - waartoe 
het Vrouwenverdrag in artikel 7 verplicht - wel degelijk had getroffen 
door implementatie in nationale regelgeving, overtuigde de rechter al 
evenmin. Het feit dat in het Burgerlijk Wetboek een bepaling is opge-
nomen die ontbinding van discriminerende verenigingen mogelijk 
maakt, kan niet als zodanig worden gekwalificeerd?' De opname van 
die bepaling is niet op zichzelf een passende maatregel. De rechter con-
stateerde dat de Staat (in de persoon van de minister van Justitie, nu het 
Burgerlijk Wetboek het openbaar ministerie hiertoe bevoegd verklaart) 
geen poging had gedaan die ontbinding te vorderen en aldus toetsing 
door de rechter mogelijk te maken. Dat geldt ook voor de in artikel 137e 
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tot en met g in het Wetboek van Strafrecht opgenomen antidiscrimina-
tiebepalingen: die slaan of niet op deze situatie of ze zijn niet geacti-
veerd door de Staat, door vervolging in te stellen tegen de SGP. 
Zo gaat de rechter nog even door. Ook de Algemene wet gelijke behan-
deling, de Mediawet, de Kieswet, de Wet subsidiëring politieke partijen, 
noch andere bepalingen uit andere wetten kunnen als 'passende maatre-
gel' bedoeld in artikel 7 van het Vrouwenverdrag worden gekwalifi-
ceerd. De conclusie die de rechter na al deze overwegingen trok, kan 
dan ook nauwelijks meer verbazen: 'Gelet op hetgeen hiervoor is over-
wogen, komt de rechtbank tot het oordeel dat de Staat gehandeld heeft 
in strijd met het bepaalde in artikel 7, sub a en c, Vrouwenverdrag. De 
Staat heeft de (grond)wettelijke regeling van het passief kiesrecht zo 
ingericht en vooralsnog ingericht gelaten dat de laatste en formele fase 
van kandidaatstelling en verkiezing van doorslaggevende betekenis is 
voor wie het passief kiesrecht kunnen uitoefenen. Politieke partijen 
kunnen zodoende in vergaande mate invloed uitoefenen op de partij-
kandidering en daarmee op het passieve kiesrecht. De strekking van het 
passieve kiesrecht voor de individuele burger wordt zo in vergaande 
mate bepaald door de interne procedureregeling met betrekking tot 
kandidering van de politieke partij, hetgeen zoals is gebleken, kan lei-
den tot een met de grondbeginselen van het Vrouwenverdrag strijdige 
situatie.' 
Praktisch betekende dat voor dat ogenblik dat de Staat de subsidie aan 
de SGP diende te beëindigen. Toetsing aan allerlei andere in het geding 
gebrachte bepalingen uit het (inter)nationale recht (artikel 1 van de 
grondwet bijvoorbeeld) is door deze uitkomst, zo merkte de rechter op, 
verder niet meer van belang in deze casus en blijft onbesproken. 

3.2. Proces tegen de SGP 

De eiseressen waren minder fortuinlijk met hun andere procedure, die 
tegen de SGP.36  Deze uitspraak werd op dezelfde dag gedaan als die in 
het geding van de Stichting proefprocessenfonds Clara Wichman cum 
suis tegen de Staat. In de procedure tegen de SGP eisten zij met name 
dat deze partij haar statuten aan zou passen op het punt van het (buiten-
gewone) lidmaatschap voor vrouwen. De rechter achtte hun vordering 
hier, anders dan in de eerste procedure, niet ontvankelijk. Hij rede-
neerde kort weergegeven als volgt. Eiseressen komen met deze eis niet 
op voor een algemeen belang als bedoeld in de Nederlandse wetgeving. 
Er is ook geen groepsbelang of eigen belang, in de zin die wetgeving en 
jurisprudentie daaraan geven. De rechter restte daarom niets anders dan 
hun vorderingen niet ontvankelijk te verklaren. In feite komt het er op 
neer dat nu er geen SGP-vrouw of groep SGP-vrouwen die het volwaar- 
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dig  lidmaatschap eisen omdat zij geen genoegen nemen met hun buiten-
gewoon lidmaatschap bereid was gevonden de procedure te voeren, de 
rechter de eis niet kon ontvangen. 
De SGP kon echter gelet op de uitspraak in het andere geding niet echt 
opgelucht ademhalen. Indien SGP-vrouwen naar de rechter zouden 
stappen, zouden hun kansen waarschijnlijk niet gering zijn. Nu inmid-
dels de statuten van de SGP zijn aangepast, liggen de kaarten wel weer 
wat anders  .37  Het blijft evenwel de vraag wat de rechter doet met vorde-
ringen die de uitsluiting van het passieve kiesrecht in het Program van 
beginselen en dientengevolge indirect in de statuten van de kiesvereni-
gingen op de korrel nemen. Een dergelijke procedure is al door de 
Stichting proefrocessenfonds Clara Wichman cum suis aangevangen. 

4. Nasleep van de processen 

De beide uitspraken van de rechter hebben een aantal min of meer 
ingrijpende gevolgen gehad. Bij drie daarvan is het goed nog eens stil te 
staan: de interne discussie binnen de SGP over het vrouwenstandpunt, 
de inzet van de vervolgprocedures die zijn gestart of worden overwo-
gen, en het algemene grondrechtendiscours. 

4.1 Dc interne  partijdiscussie  

De discussie over het vrouwenstandpunt is in de SGP ouder dan de 
rechterlijke uitspraken, maar is daardoor wel beïnvloed?' In staatkun-
dig-gereformeerde kringen wordt vanouds alom vastgehouden aan de 
opvatting dat de man het hoofd is van het gezin. Zo verstaat men daar 
de Bijbel. Gods Woord leert de gelijkwaardigheid van man en vrouw, 
maar ook de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man. Zij is niet 
geschapen om de man te leiden, maar om hem 'tot hulpe te zijn'. Die 
'scheppingsorde' wordt vooral gebaseerd op de volgorde in de schep-
ping: Adam is eerst gemaakt, en daarna Eva. Deze uitleg wordt met een 
keur van bijbelteksten uit de beide Testamenten geïllustreerd.  39  Men is 
het er tevens over eens dat vanuit die scheppingsorde het ook de man is 
die in de kerk de leiding heeft en de ambten vervult. 
De discussie begint met de vraag of deze lijn direct dient te worden 
betrokken op maatschappij en staat. Het beginselprogramma van de 
SGP doet dat nadrukkelijk wel (zie de artikelen 7 en 10), maar er zijn 
wel dissidente geluiden hoorbaar die met bijbelse argumenten (vooral 
door verwijzing naar de oudtestamentische vrouwen Mirjam, Hulda en 
in het bijzonder  Debora)  meer ruimte bepleiten voor vrouwen in het 
publieke domein. De SGP volhardt echter in de kern bij het klassieke 
standpunt .40  De beide artikelen 7 en 10 zijn - zo herhaalt de partij —'vol- 
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uit schriftuurlijk', en het is een zaak van beginsel dat het regeerambt 
(hieronder begrepen het volksvertegenwoordigingschap) is voorbehou-
den aan de man. Het past een gereformeerde partij daarom volstrekt niet 
om vrouwen kandidaat te stellen of naar voren te schuiven voor deze 
posten. Wel werd op de jaarvergadering van 24 juni 2006 een andere 
deur opengezet .4' Vrouwen kunnen sindsdien gewoon lid worden van de 
SGP, waarbij de constructie van het buitengewone lidmaatschap verviel. 
De belangrijkste redengeving achter deze wending: 'Uit Gods Woord 
valt.., niet zonder meer af te leiden dat er voor vrouwen geen taken 
zouden kunnen liggen in een private Organisatie als onze partij.  542  De 
SGP wordt dan ook als een zodanig verband gezien. Men voelt wel aan 
dat - mede gelet op het vorige standpunt - dat hier een en ander wringt. 
Want de SGP heeft natuurlijk wel zoals elke politieke partij bij uitstek 
van doen met het regeerambt, dat taboe blijft voor vrouwen. De partij 
legt nu echter meer het accent op de omstandigheid dat het lidmaatschap 
niet met dat ambt samenvalt en dat de formele binding aan het beginsel-
program de grens bepaalt aan de uitoefening van het lidmaatschap. 

4.2 De vervolgprocedures 

Het juridische gevecht gaat door. Het is bepaald niet uitgesloten dat de 
partijen uiteindelijk bij de Hoge Raad of zelfs bij het Hof voor de 
Rechten van de Mens in Straatsburg terecht komen. De Staat is voor-
eerst bij het Gerechtshof in Den Haag opgekomen tegen het vonnis van 
de Haagse arrondissementsrechter. De SGP heeft zich in deze procedure 
gevoegd. De Stichting proefprocessen Clara Wichman op haar beurt 
tekende bezwaar aan tegen de andere uitspraak (de niet ontvankelijk-
verklaring) van dezelfde rechter en de SGP rukte uit tegen het besluit 
van de Staat om de nieuwe subsidieaanvraag te weigeren. Het valt te 
hopen dat al dit juridische geweld uiteindelijk meer licht zal werpen op 
een aantal toch wel prangende kwesties. Hierbij kan gedacht worden 
aan de vraag van de hierboven genoemde (niet-)ontvankelijkheid. Daar-
aan zit ook een algemeen juridisch aspect. Wanneer is een collectieve 
actie toegestaan? Dat punt is voor ons onderwerp op zich zelf niet direct 
van belang, maar het is wel wezenlijk voor de uitkomst van de beroeps-
procedures. 
Dat geldt ook voor de voor juristen belangrijke en omstreden vraag of 
de rechter terecht heeft aangenomen dat artikel 7 van het Vrouwenver-
drag rechtstreekse werking bezit. Veel auteurs hebben namelijk - zij het 
meestal wel een aantal jaren geleden - betoogd dat gelet op de bewoor-
dingen en het stelsel van het verdrag en de opstelling van de verdrags-
partijen moet worden geconcludeerd dat het Vrouwenverdrag slechts 
staten bindt en rechtstreekse werking ontbeert. 43 
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Die vraag zal zeker aan de orde komen in de door de Stichting proef-
processenfonds Clara Wicbman aangespannen procedure, gesteld dat de 
eis ontvankelijk wordt verklaard. Daarin staat de eis centraal dat de SGP 
haar statuten aanpast op het punt van het passieve kiesrecht. In dat geval 
zouden de statuten overigens - een bijzondere figuur - haaks komen te 
staan op Program van beginselen en op de grondslag van de SGP. 
Een vierde belangrijke kwestie is die van de botsende grondrechten. De 
rechter kon die vraag ontwijken door met name via verwijzing naar het 
eerder genoemde Canadese en Britse voorbehoud vast te stellen dat 
Nederland die afweging tussen het grondrecht van niet-discriminatie en 
de andere grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst en vereniging 
had gemaakt, toen het besloot het verdrag te sluiten en goed te keuren. 
De vraag die echter niet aan de orde kwam, was of de internationaal-
rechtelijk geborgde grondrechten van vrijheid van godsdienst, vrijheid 
van vereniging en vrijheid van meningsuiting in deze casus nog een 
impact bezitten en voldoende mee zijn afgewogen. 
Een laatste wezenlijk punt dat wellicht opduikt, is de vraag of de rechter 
van opvatting is dat ontbinding van de SGP één van de maatregelen is 
die worden gevorderd in het Vrouwenverdrag. De Haagse rechter leek 
dat bepaald niet uit te sluiten.  44  Ten slotte zal ook gemakkelijk de vraag 
op kunnen komen hoe het nu zit met de horizontale werking van het 
gelijkheidsbeginsel en met het grondrecht van het passieve kiesrecht - 
de vraag dus of en in hoeverre die grondrechten werken in de verhou-
ding tussen burgers en privaatrechtelijke rechtspersonen zoals de SGP. 
Dit punt zal natuurlijk slechts door de hogere rechters kunnen worden 
beantwoord in zoverre zij, anders dan de Haagse rechter, aan toetsing 
aan grondrechten toekomen. Een andere vraag is die of en in hoeverre 
de staat bij de uitvoering van de Wet subsidiëring politieke partijen 
onderscheid mag of moet maken tussen legale politieke partijen. Het 
juridische steekspel is kortom nog bepaald niet afgelopen. 

4.3 Het algemene grondrechtendiscours 

Het SGP-dossier toont voor alles aan dat er nog altijd een heel wezenlijk 
probleem boven de moderne samenleving hangt. Het is de vraag naar de 
verhouding tussen de grondrechten - in het bijzonder de verhouding 
tussen het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod enerzijds en 
een aantal andere grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst, vereni-
ging, betoging, onderwijs en meningsuiting anderzijds. De grondwetge-
ver zag in 1983 die bui trouwens al hangen, maar stelde vast dat er geen 
hiërarchie bestond tussen de grondrechten. De wetgever en de rechter 
moeten de nadere algemene respectievelijk concrete afwegingen verder 
invullen. De notitie van minister De Graaf herhaalde dit gezichtspunt.45  
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Met name sinds het optreden van W.S.P. Fortuyn en het debat over 
integratie en multiculturaliteit, dat katalyseerde door allerlei affaires en 
incidenten, is het debat over de zogeheten kernwaarden van de rechts-
staat op gang gekomen. De opmerking van minister J.P.H. Donner van 
Justitie dat de sharia zou kunnen worden ingevoerd indien twee derde 
van de Nederlanders dat wensen, ontlokte in september 2006 andermaal 
stormen van verontwaardiging en leidde tot een razend debat. Maar de 
minister bracht een belangwekkend punt op. Welke zijn die voor alle 
tijden geldende, voor de volkswil immune en voor toekomstige 
geslachten onaantastbare kernwaarden en grondwetsbepalingen. De 
SGP zou het overigens wel weten, maar dit terzijde! En als we deze 
onveranderlijke waarden al kunnen formuleren, dient een tweede vraag 
zich aan: op welk buitenmenselijk fundament rusten deze rechtsnormen 
ten laatste? In ieder geval kennelijk niet in een concreet bestaand 
Nederlands volk, want dat moet er van afblijven. Het antwoord dat de 
basis gevonden wordt in internationale verdragen is juist, maar ver-
plaatst de vraag slechts. Welke verdragsbepalingen zijn voor altijd 
onopzegbaar? Zijn de kernwaarden dan verankerd in goddelijk recht? 
In het natuurrecht misschien? Of is het de onaantastbare imperatief van 
de Verlichting als metafysisch ordeningsbeginsel? 
Het antwoord is niet zo eenvoudig en het is onwaarschijnlijk dat erover 
consensus bestaat. Het is ook daarom zaak prudent te zijn. Men moet 
zich meerdere malen bedenken alvorens vreedzame groepen op grond 
van hun gedachtegoed uit te sluiten en hun bijdrage in het politieke 
debat taboe te verklaren. Die voorzichtigheid heeft met cultuurrelati-
visme overigens niets van doen. Het is te hopen dat zelfs in een samen-
leving die steeds nerveuzer wordt toch nog zo veel beheersing overblijft 
dat men niet te snel in dit verband het eigen gelijk in juridisch beton 
giet. Discriminatie is een kwaad. Het betekent dat gelijke gevallen 
ongelijk worden behandeld. Maar het blijft een feit dat nu juist ver-
schillend kan worden gedacht over de vraag welke gevallen aan elkaar 
gelijk zijn. Er moet binnen het kader van de rechtsstaat ruimte zijn voor 
mensen en groepen die op vreedzame wijze hun geweten volgen, ook in 
de politiek - zelfs al komt een en ander de overgrote meerderheid van 
tijdgenoten absurd of onbegrijpelijk voor. Het Nederlandse (staats)recht 
ruimt traditioneel die ruimte in voor vreedzame groepen. Het is ons tot 
nu historisch ook niet zo slecht bekomen. 

noten 

I Arrondissementsrechtbank Den Haag, 7 september 2005: W nrs Au 
2088 en Au 2091. 
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Het betreft hier de volgende organisaties: Vereniging Nederlands 

118 
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