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Afgelopen zaterdag twitterde ik naar aanleiding van dit artikel in Trouw dat ik de SGP

dubbelhartig en opportunistisch vond. Ik kreeg bijval, maar er waren ook SGP’ers die

vonden dat ik dit niet ‘de SGP’ moest verwijten, maar vooral het hoofdbestuur. Er was

immers uit SGP-gelederen ook veel steun voor Paula Schot gekomen en als ik die

negeerde, zou dat schadelijk zijn. Daar vond ik wel wat in zitten. Dus heb ik mijn tweet

verwijderd en vanochtend onderstaand bericht aan het hoofdbestuur gemaild.

 
Geachte leden van het hoofdbestuur van de SGP,

 
Graag deel ik met u mijn zorgen over de koers die het hoofdbestuur kiest, in het licht van

wat Bijbels genormeerde politiek naar mijn overtuiging zou moeten zijn.

 
Er is een semantische en wat scholastiek aandoende discussie ontstaan over de term

‘feliciteren’. Doorgaans drukt een felicitatie hartelijkheid uit, reden waarom het niet

ongebruikelijk is om het object van felicitatie ‘hartelijk gefeliciteerd’ toe te voegen.

Rondom het lijsttrekkerschap van Paula Schot in Amsterdam is er kennelijk misverstand

ontstaan. Het Reformatorisch Dagblad meldde eerst dat mw. Schot door het

hoofdbestuur zou zijn gefeliciteerd, maar in een rectificatie werd later gesteld dat het

hoofdbestuur haar niet heeft gefeliciteerd, maar dat het de Tweede-Kamerfractie was die

deze felicitatie deed uitgaan. In De Banier van februari deed uw voorzitter omstandig uit

de doeken dat er geenszins van felicitaties van de kant van het hoofdbestuur sprake is

geweest. Of dit niet-feliciteren een hartelijk karakter had, wordt overigens niet vermeld.

De zaak werd nog een graadje ingewikkelder toen Trouw reveleerde dat de felicitatie wel

had plaatsgevonden, maar een nog wat beperkter karakter had. Het was niet de Tweede-

Kamerfractie, maar enkel de fractievoorzitter, en in strikte zin was er geen sprake van een

felicitatie, maar slechts van ‘gelukwensen’. Men mag iemand die zulke ingewikkelde

felicitaties ontvangt, inderdaad wel geluk wensen om er nog chocola van te kunnen

maken. Persoonlijk wens ik mw. Schot dan ook in de eerste plaats sterkte.

 
In ernst: ik vind het een beschamende en principieel problematische situatie. De SGP

heeft in 2013 besloten om vrouwelijke kandidaten toe te laten, maar heeft niet

tegelijkertijd het beginselprogramma herzien. Daardoor kan de huidige vreemde situatie

ontstaan: van de Hoge Raad mag u vrouwelijke kandidaten niet weigeren; u hebt niet aan

uw principes vastgehouden door uzelf te laten verbieden. Dan zou het niet meer dan

consequent zijn om ook het beginselprogramma te herzien. Nu handelt de partij immers

telkens in strijd met het beginselprogramma, en de partij kon dat voorzien. Dat deze

onopgeloste spanning zich nu ontlaadt in een semantische discussie over felicitaties aan
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een lokale lijsttrekker, is kwalijk. Dat heeft die lijsttrekker niet verdiend; het is een

probleem dat u naar mijn mening zou moeten oplossen.

Minstens zo belangrijk als de formele kant is wat mij betreft de inhoudelijke. De gedachte

dat vrouwelijke kandidaten ongewenst zijn omdat het regeerambt niet aan vrouwen zou

toekomen, is gebaseerd op de gelijkstelling van kerk en staat. Een politieke partij is echter

geen kerk en moet dat ook niet willen zijn. De befaamde ‘zwijgteksten’ uit het Nieuwe

Testament gaan toch werkelijk over een onderscheiden roeping van mannen en vrouwen

ten aanzien van kerkelijke ambten. Het is een categoriefout om dit direct op de

maatschappij toe te passen. Op dit punt is werkelijk bezinning nodig en heeft de SGP een

stap verder te zetten dan het herhalen van het traditionele standpunt. Dat kan ook,

wanneer er bereidheid bestaat om de eigen uitgangspunt nog eens tegen het licht te

houden. Die zal er toch zijn, aangezien voor ‘Bijbels genormeerde politiek’ de Schrift

doorslaggevend zal zijn, meer dan een door traditie gegroeide praktijk.

Als ik me niet vergis, vinden in toenemende mate jongeren, ook binnen de SGP, de positie

van de SGP onbegrijpelijk. Zelf vind ik uw opstelling eerlijk gezegd dubbelhartig: u wilt

principieel zijn ten aanzien van het vrouwenstandpunt, maar niet zó principieel dat uw

principes u ook zelf pijn doen, bijvoorbeeld door een verbod op de SGP. U staat

vrouwelijke kandidaten toe, althans in juristentaal: ‘het geslacht van kandidaten wordt

rechtens niet aan kandidaten tegengeworpen’ (een formulering die jongeren mogelijk ook

vrolijk zal stemmen). Ik zou zeggen: SGP, zie daarvan dan ook de consequenties onder

ogen voor het beginselprogramma. U hebt de blokkade voor vrouwelijke kandidaten

weggenomen, heet ze dan ook welkom en knijp niet uw neus dicht als een prominente

SGP’er het waagt om een dame nota bene te feliciteren geluk te wensen.

Ten slotte wens ik u geluk met het honderdjarig bestaan van de SGP. Ik zal deze

gelukwens heel graag upgraden naar hartelijke felicitaties wanneer de SGP de

dubbelhartigheid ten aanzien van vrouwelijke kandidaten laat varen.

 

 


