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dag: CDA wcigert op puur formelc gron
den een delegatie W AO'ers te ontvan
gen: CDA verbiedt eigen kamcrleden te 
spreken over uitbreiding van het aantal 
kerncentrales, heft dat verbod weer op: 
CDA vraagt van al zijn parlcmentslcdcn 
grootste tcrughoudendhcid bij discussies 
over de plaatsing van de kernrakettcn, 
enz. Dit wil zcggen: clke dag wei een 

zwaktebod, dat ook blijft als je door de 
kleur van je dagblad kunt heenkijken. 
Elke dag een zwaktebod dat angst ver
bcrgt en immobiliteit oproept. 
Oat die krantenberichten mij telkenmale 
teleurstellen in het CDA betekent overi
gens ook dat ik nog steeds verwachtingen 
heb van het CDA. Ze nemen wei af. 

Mevrouw A. C. Schilthuis-Stokvis is secretaris van de 
sectie 'De Vrouw in Kerk en Samenleving' van de 
Raad van Kerken in Nederland; zij is redacteur van 
hetoecwnenisch blad VROUWenWOORD. 

Christenen als pionier voor een 
nieuwe maatschappelijke positie van 
vrouwen 

'De kerk zou pionier moeten zijn voor 
een nieuwe maatschappelijke positie van 
de vrouw. · Deze stelling staat te lezen in 
het bock 'Vrijheid. Gelijkheid. Zuster
schap' van Elizabeth Moltmann-Wen
dcl1. Ze schreef dit in 1977. 
De kcrk is niet de pionier voor de nieuwe 
maatschappclijke positie van vrouwcn. 
Nee, vecleer loopt de kerk achter bij 
ontwikkelingen in de samenleving. wan
neer het aankomt op emancipatie en par
ticipatie van vrouwen. 

Is het een kenmerk van christelijk den
ktp of hoort het bij iedere godsdienst, 
dat ze vasthoudt aan bepaalde (rol)patro
nen en ordeningen en deze bewaakt en 
bewaart alsof ze van God gegeven zijn? 
Godsdienst bewaart een boodschap en 
Ievert die over, traditie vormend. Con
servatisme en traditie zijn onvermijdelij
ke aspecten van de christelijke gods
dienst en daarmee van de kerk. 
Deze aspecten kunnen echter in conflict 
komen met bepaalde waarden en de 

1 Hct hock ·vrijhcid Gelijkheid Zusterschap' van Elizaheth Moltmann-Wendcl is uitgegevcn hij Ten Havel 

Baarn. 
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daarmee verbonden eisen aan de gelovi
gen om deze waarden te Ieven. Licfde. 
mededogen en rechtvaardigheid eiscn 
van een christen verantwoordelijkheid 
voor andcren en voor de gemeenschap. 
Dit vraagt weer om engagement en poli
tick handelcn. Het vraagt soms om ver
anderingen en het doorbreken van tradi
tionele patronen. De waarden. die ons in 
hct evangelic worden aangcreikt, moeten 
niet aileen bcwaard en verkondigd wor
den. maar ze moeten gedaan worden. 
anders ontbrcekt de geloofwaardigheid 
aan de doorgegevcn woorden. Hct be
hoort tot de opdracht van een christen 
om vorm te geven aan zijn/haar verant
woordclijkheid voor de wereld. Dit 
vr;1agt een voortdurende creativiteit en 
kritisch ondcrzoek van de bijbel. van nns
zelf en van de maatschappij. 
De opdracht en verantwoordelijkhcid 
van een christen zijn niet andcrs dan van 
enig ;mder mens: het gaat om hct bouwen 
van een mcnselijke samenleving. huma
nisering van de samenleving. Christenen 
wllen hierbij de bijbel en cvangelische 
waarden als leidraad nemen voor hun 
gedachten en beslissingen in het kader 
van die verantwoordelijkheid. 
Is het overschatting van menscn. of hoog
moed. of is het een realistische hoop. dat 
we vooral van christenen verwachtcn. dat 
ze pionier zijn voor een menselijke sa
menleving? Pionier-zijn. voorop lopen. 
de eerste hindernissen nemen. de moed 
hebben om iets nieuws te realiseren en te 
Ieven ... Veel christenen zijn pionier ge
weest en liepen voorop in de richting van 
meer menswaardigheid. Veel vrouwen 
behoorden tot die christenen. 
Toch zijn de vormen van conservatisme 
en traditie-gebondenheid en belangen de 
verlammende belemmeringen voor ker
ken om werkelijk ook pionier te zijn voor 
de maatschappelijke positie van 
vrouwen. 
Maar wat voor de kerk (te) moeilijk is of 
te langdurige denkproeessen vergt zal 
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voor de christelijke politick toch vccl be
ter mogelijk zijn? 
Is de christen in de politiek pionier voor 
de nieuwe maatschappeliike positie van de 
vrouw? 

Overal in de wercld zijn era! lange tijd 
processen aan de gang van emancipatie. 
mondig worden van mensen. die vroeger 
onder de bevoogding en beperkende re
gels leefden van autoritciten en institu
ten. Niet aileen werden mensen onderge
schikt en tweederangs gcmaakt, in be
paaldc machtsstructuren. maar ze werden 
bestempeld en benoemd met de naam 
van een categoric. Daarmee werden ze 
aan een reeks stereotyperingen en ver
wachtingspatronen gebonden. Dit geldt 
heel in bet bijzonder voor vrouwen. 
Scxisme en racisme en klassismc zijn de 
bekendste systemen. waarmee mensen 
naar de marge van de samenleving wor
den verwezen. 
We Ieven in een tijd. waarin aile mogelij
ke mensen zich bewust worden van hun 
gemarginaliseerde en onderdrukte posi
tie. Ze eisen bet recht op om als volwaar
dig mens. als persoon dcel te nemen aan 
de samenleving en daartoe de mogelijk
heden te krijgen door ontwikkeling en 
medezeggenschap. Een mcnsvisie van ge
lijkwaardigheid. partnerschap. verant
woordelijkheid. zelfbewustzijn ligt hier
aan ten grondslag. Niet mcer een soort 
mensen weet en bepaalt wat goed is voor 
anderen en houdt die anderen op haar 
plaats: dit soort machtsdenken wordt 
door deze visie doorbroken. 
Als christenen. op grond van hun geloof. 
zich inzetten voor humanisering van de 
samenleving. dan is bet vanzelfsprekend. 
dat ze streven naar emancipatie van men
sen en dat ze de ontwikkeling bevorde
ren. medezeggenschap steunen en parti
cipatie mogelijk maken en ruimte geven 
aan de specifieke bijdrage van mensen. 
opdat de stem, die God aan mensen gaf. 
kan klinken en gehoord wordt. 
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Zo zou hct juist voor politick die zich 
christclijk noemt. vanzclfsprckend moe
ten zijn. dat ze strecft naar emancipatie 
en participatie van vrouwen: dat ze cr
naar strccft. dat vrouwen. die z(J lang 
achtergestcld en beperkt zijn. tot haar 
voile recht als persoon zullen komen. Oat 
betekent echter vee! meer dan het nemcn 
van maatrcgelen v66r vrouwen. het betc
kent samcnwerkcn en samcn denken. cl
kaar sericus ncmen. luistercn. in partncr
schap en gelijkwaardighcid verantwoor
delijkheid delen. Het betekcnt: verande
ring van verhoudingen. het betckent: niet 
Ianger dominantie van manncn en hun 
opvattingen en dcnkwijzen. Het bete
kent: zich open stellen voor anderen en 
andere ideeen. Wcrkelijk een grote uit
daging om te doen wat weals christenen 
zeggen te gel oven! 
Het is echter ook in christelijkc politick 
nog niet vanzclfsprekcnd. dat men strd~ft 
naar emancipatie en participatie van 
vrouwen. Het lijkt ai.-;of men. in christc
lijke kring meer dan daarbuitcn. vrouwen 
niet anders kim zien dan als moedcrs van 
gezinncn. Men bcperkt vrouwen tot die 
functie en wat vrouwcn daarbuiten zeg
gen of doen. bestaat niet en wordt nog 
steeds weinig serieus genomen. 
Het CDA zou zichzelf eens op dit punt 
moeten onderzoeken en toetsen. De rc
dactie van dit nummer van Christen Dc
mocratische Verkenningcn heeft ons ge
vraagd om onze verwachtingen uit te 
spreken. Nu. dat doe ik bij dezc: ik ver
wacht van politick. die het evangelic tot 
uitgangspunt neemt. dat ze zich inzet 
voor emancipatie en participatie van 
vrouwen. Het CDA heeft ccn unieke 
kans om dat op zinvolle wijzc te doen: 
het CDA-Vrouwenberaad maakt zovecl 
studie en heeft zoveel bij te dragen. Maar 
wie het interview van Hervormd Neder
land met mcvrouw Ten Hagen-Pot. voor
zitster van het CDA-Vrouwenbcraad 
heeft gelezen. ziet dat deze partij deze 
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kans laat liggen. Dit interview bevat zo
veel waardevolle analyses. visies en kri
tiek. dat ik zou wcnsen dat alle !eden van 
het CDA dit lezen en dat het crnstig 
besproken gaat worden. wil dcze partij 
met rede christelijk genoemd blijven 
worden. Want het is diep telcurstellend. 
dat christencn niet zelf uit het evangelic 
gcleerd hebben om vrouwcn als menscn 
te zien en dat ze hierin achtcraan komen 
bij andere groeperingen in de samenle
\'lng. 
Op grond van het evangelic is er alle 
reden om gelijkwaardigheid van vrouwen 
en haar pcrsoonlijkc en nict rolgebonden 
of stereotype gaven de ruimte te geven in 
de gcmeenschap. zowel van samcnleving 
als kerk. Jczus ging niet aileen op gelijk
waardige wijze om met vrouwen. maar 
Hij richtte haar op uit gekromde positie 
(Lucas 13). vrouwen zijn discipelen en 
eerstc getuigen van Zijn opstanding. 
vrouwen gaven Ieiding in de eerste ge
mecnte. In de helc bijbel zijn sterkc en 
strijdbare vrouwen te vinden. Vrouwen 
worden niet beperkt tot thuiszittcnd 
moederschap en onbelangrijkheid. 
Het CDA heeft bijzondcrc kansen om 
pionier te zijn voor een nieuwe maat
schappelijke positic van vrouwen. omdat 
haar Vrouwenbcraad zich basecrt op het
zelfde evangelic en tegclijk de problemcn 
van vrouwcn en van de samcnleving be
sprcekt vanuit het oogpunt van vrouwen 
op cen manier. die voor de samenlcving 
en zeker voor het CDA belangrijk is. 
Christelijk geloof hceft tc makcn met 
menswording. Laten christcnen dan noch 
in de politick en de maatschappij. noch in 
de kerk. zich zo afwerend en angstvallig 
opstellen ten opzichte van emancipatie 
en participatie van vrouwen. Want eman
cipatie en participatie van vrouwen zijn 
niet in de eerstc plaats kwcsties van links
heid. maar vooral van rechtvaardigheid 
en menselijkheid en daarmee bij uitstek 
evangelisch. 


