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In de wereld van vandaag liggen christelijke organisaties, vooral die op het
terrein van politiek en vakbeweging, onder een spervuur van kritiek. Het is
een kritiek die niet alleen maar de kwalijke uitwassen van deze organisaties
op de korrel neemt zoals behoudzucht en binnenvetterij, neen, de kritiek
rukt aan de bestaansgronden van de christelijke organisatie als zodanig.
Deze kritiek is hoogst ernstig te nemen. Al was het alleen reeds hierom
dat vroegere voorstanders van het christelijke verenigingsleven thans en
masse partij kiezen voor algemene verbanden. Op de dag van vandaag —
we schrijven 29 september 1981 - heeft een van de grootste christelijke or
ganisaties die ons land ooit gekend heeft, het Nederlandse Katholieke Vak
verbond met circa 300.000 leden, volgens radioberichten zojuist besloten
zich geheel te fuseren met het N.V.V. in de Federatie Nederlandse Vakbe
weging. Een dergelijke verschuiving doet zich niet alleen voor op het nivo
van de vakbeweging maar ook op staatkundig terrein. Zo heeft een man als
Wim Spit, tot nu toe voorzitter van het N.K. V. en motor achter de genoem
de fusie, reeds in 1966 (nacht van Schmelzer!) de met het N.K.V. verwante
Katholieke Volkspartij vaarwel gezegd. Hoeveel christenen zijn niet een
zelfde weg gegaan, niet uit materieel eigenbelang of godsdienstige onver
schilligheid maar (mede) gedreven door hun religieuze overtuiging? Juist
als christen herkennen velen zich niet meer in de idealen van christelijke
partijen en verbanden.
Kritische bewegingen-aan-de-basis
De kritiek op christelijke maatschappelijke verbanden is moeilijk bespreek
baar, omdat ze vanuit zeer uiteenlopende standpunten geformuleerd
wordt. Het komt voor, ook in onze tijd nog, dat men zich beroept op oude
theokratische idealen zoals die reeds in de vorige eeuw door Stahl, Groen
van Prinsterer en Ph.J. Hoedemaker verwoord zijn, waarbij de idee van de
neutrale staat werd afgewezen naar art. 36 van de Ned. Geloofsbelijdenis
en de kerk naar voren werd geschoven als geroepen om volk en overheid
voor te lichten met het Woord van God. Het is duidelijk dat wanneer de
kritische roeping van de institutionele kerk in de samenleving zó centraal
wordt gesteld, er voor christelijke maatschappelijke organisaties weinig of
geen armslag overblijft. Bij A.A. van Ruler en andere adepten van Hoede
maker worden ze dan ook hooguit als noodhulp aanvaard.
De hedendaagse kritiek op ’’konfessionele” organisaties steunt overi
gens meestal op andersoortige argumenten. Ik denk hier in eerste instantie
aan opvattingen zoals die na de tweede wereldoorlog in de doorbraakbewe
ging verwoord zijn. Hierin werden m.n. van theologische zijde de grenzen
tussen wat christelijk en niet-christelijk is doorbroken en de gehele wereld,
de christenheid inkluis, gezien als gesteld onder het oordeel èn de genade
van God (invloed van K. Barth) en werd anderzijds in talloze kultuurbe131

schouwingen geappelleerd op de in de strijd tegen het fascisme weer als ge
meenschappelijk herkende waarden van humaniteit en solidariteit (C.J.
Dippel). Deze gemeenschapswaarden zouden haar uitdrukking moeten vin
den in algemene organisaties, gekenmerkt door ’’gevulde anonimiteit” ,
d.w.z. met ruimte voor levensbeschouwelijke inspiraties (W. Banning, J.J.
Buskes e.a.). Op politiek nivo is aan deze gedachten o.m. een belichaming
gegeven door de Partij van de Arbeid, in de vakbeweging door het eerder
genoemde N.V.V.
Van recenter datum zijn een aantal argumenten uit de late jaren zestig,
die met elkaar leidden tot wat men zou kunnen noemen een ’’tweede door
braak” . De Vietnam-oorlog, de studentenrevoltes, de verhevigde wapen
wedloop en de verpaupering van de derde wereld als ook de doorwerking
van een min of meer neomarxistische maatschappijkritiek deden velen de
schellen van de ogen vallen. Een kritisch bewustzijn ontstond omtrent de
vaak negatieve rol van het rijke Westen in wereldverband, het levensbe
schouwelijk gerichte politiek-maatschappelijke handelen hier te lande werd
als provincialisme, verkapte behoudzucht en religieuze fraseologie te kijk
gezet. Een nieuwe doorlichting werd gegeven van de wereldsamenleving in
termen van maatschappelijk belang en politieke macht teneinde duidelijk
partij te kunnen kiezen voor de machtelozen en verdrukten, veraf en dicht
bij. Hierbij werden oude staatkundige koncepten als van een radikale demokratisering aangegrepen om de gevestigde instituten, waaronder de
christelijke organisaties, van binnenuit open te breken. Ook deze nieuwe
doorbraakpoging werd mede gedragen door overtuigde christenen, ik denk
hier met name aan christen-radikalen en P.P.R.-progressieven.
Veel van dit kritisch elan is intussen stuk gelopen op de stugheid van
bestaande strukturen; veel is ook eenvoudig weggeëbd door gebrek aan rea
liteitszin of overtuigingskracht. Toch stelt de geschiedenis ons meermalen
voor verrassingen. De aan het begin van dit artikel gememoreerde fusie
binnen de vakbeweging lijkt de oogst van de ’’eerste” doorbraak, die aan
vankelijk stuitte op een muur van verzet (het bisschoppelijk Mandement,
1954!) te elfder ure te willen binnenhalen. Zo zou het ook best eens kunnen
zijn, dat de ’’tweede” doorbraak haar eigenlijke slag nog moet slaan. In al
lerlei aktiegroepen als van de vredesbeweging, de kraakbeweging, de mi
lieubeweging, de vrouwenbeweging, de antikernenergiebeweging en wat
dies meer zij zet het radikalisme van de jaren zestig zich onverminderd
voort, soms zelfs met meer deskundige inbreng en meer maatschappelijke
draagkracht dan tien of vijftien jaar geleden voor mogelijk werd gehouden.
En het meest opmerkelijke is misschien nog wel dat al deze bewegingenaan-de-basis de gevestigde organisatiepatronen in de Nederlandse samenle
ving volledig aan haar laars lappen. Het protest tegen kernkoppen, kerne
nergie en diskriminatie brengt onder het volk natuurlijk wel verdeeldheid
teweeg, maar het heeft aan de oude scheidslijnen, die door de ’’zuilen” ge
trokken zijn, geen enkele boodschap. Omgekeerd lijken zo niet de kerken
(men denke aan het lnter-Kerkelijk Vredesberaad) dan toch m.n. de
christelijke politieke partijen de grootst mogelijke moeite te hebben om het
tempo van de maatschappelijke ontwikkelingen bij te houden. Dus slinkt,
over de gehele linie genomen, haar aanhang, al lijkt de geboorte van het
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C.D.A. (sedert de kamerverkiezing van 1981 graag voorgesteld als ’’groot
ste partij in Nederland” ) en de groei van het verbrede C.N.V. dit aardig te
kunnen verbloemen.
Ideologische tegenstellingen
Met deze konstateringen wil ik niet suggereren dat levensbeschouwelijke
standpunten of tegenstellingen er eigenlijk niet zoveel toe doen of dat, van
wege haar religieuze oriëntatie, de christelijke verbanden achterhaald zijn.
Integendeel, ik acht deze levensbeschouwelijke of zo men wil, ideologische
tegenstellingen allesbehalve achterhaald. In de diskussies die oplaaien rond
om het arbeidsvraagstuk, het rassenvraagstuk en de derde-wereldproblematiek, om maar iets te noemen, zijn ideologische uitgangspunten als met
de handen te tasten. En mijn bezwaar tegen heel wat ’’radikale maatschap
pijkritiek” is niet dat ze te radikaal zou zijn. Mijn bezwaar is veeleer dat ze
niet radikaal genoeg is om de diepste beweegredenen waardoor mensen ge
dreven worden, boven tafel te krijgen.
Wat ik eigenlijk wil zeggen is dit. Heel wat hedendaagse akties en pro
testbewegingen, op zich zinvol, hebben weinig wervingskracht of lijden aan
innerlijke tweespalt, omdat ze slechts inspelen op vage onlustgevoelens, bv.
over de toenemende milieuverontreiniging of kernbewapening, maar niet
gevoed worden door diep gewortelde levensovertuigingen, bv. inzake het
rentmeesterschap van de mens, de onschendbaarheid van alle kreatuur, de
normgebondenheid van de overheid of ’s mensen verantwoordelijkheid je
gens God. Het gevolg hiervan is dat je je bij allerlei gerichte akties soms net
zo ongelukkig voelt als bij de ongerichte opstelling van grote partijen, die
wachten op een van boven verordineerde ’’brede maatschappelijke diskussie” . Het zou wel eens kunnen zijn dat in de toekomst het bestaansrecht
van ’’konfessionele” verbanden hiervan zal afhangen of zij in staat zullen
zijn het diep gevoelde onbehagen in onze samenleving op authentieke wijze
te verwoorden en te richten, door nl. perspektieven te openen naar het Rijk
dat christenen tussen hoop en wanhoop verwachten.
Wie nu beweert, naar theokratische visie, dat het met name de institutio
nele kerk is die met haar Woordverkondiging van dit Rijk moet getuigen,
zal ik niet in de rede vallen. Maar heeft zij terzake een monopolie? Mis
schien dat in vroeger tijd een dergelijke exklusieve binding van Woord aan
kerk en kansel enigermate te rechtvaardigen viel. Hoewel - , hoevele réveils en reformaties zijn niet uiteindelijk stuk gelopen op het onberoerd ge
laten bolwerk van de kuituur? Ja, is het niet zo dat ook in de eerste eeuwen
na Christus, in weerwil van het bloedgetuigenis van martelaren, de weer
klank van het evangelie in de wereld van wetenschap en kuituur zo weinig
werd gehoord dat de kerk bijna door gnostiek en manicheïsme verzwolgen
werd? Hoe dit ook zij, we bewijzen zeker in onze tijd, nu het kerkelijk in
stituut nagenoeg volledig uit het vizier van mensen en machten verdwenen
is (!) en de ideologische tegenstellingen zich toespitsen op het maatschappe
lijk vlak, niemand een dienst door de profetische taak van de kerk uit te
spelen tegen de roeping waarmee mondige christenen de wereld binnentre
den. Het huidige funktieverlies van de kerk verzwakt niet maar versterkt de
taak van de wereldlijke christen.
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En tegenover doorbraak-christenen, van welke signatuur ook, zou ik dit
willen toevoegen. Uiteraard stoelt de christelijke organisatie niet op een bij
bels beginsel of goddelijk gebod. Maar de algemene organisatie doet dit
evenmin! Konkrete omstandigheden zullen moeten uitwijzen hoe gelovigen
aan hun ’’politieke dienst” gestalte hebben te geven, hetzij in christelijk
hetzij in breder verband. Wat dat aangaat - , de omstandigheden waarin
we momenteel leven, zijn dermate dreigend en demonisch dat vele mensen,
ook vele christenen, door gevoelens van onzekerheid, onmacht en rade
loosheid bevangen worden. Wil er desalniettemin in de nabije toekomst
toch nog iets van het politiek getuigenis en van de wereldlijke dienst van
Christus’ navolgers terecht komen, dan zou hun huidige besluiteloosheid
en gebrek aan evangelische radikaliteit hen wel eens huns ondanks te hoop
kunnen drijven. Als er iets is wat op dit moment de christelijke organisatie
legitimeert, dan is het m.i. niet zelfverzekerdheid maar zelfverlegenheid.
Deze verlegenheid uit zich voor mijn besef vooral ook in de grote moeite
die het ons kost om een juiste houding te vinden tegenover de geestelijke
stromingen en ideologische richtingen van deze tijd. De zuigkracht ervan
met name op christen-jongeren is onvoorstelbaar groot. En het is nog maar
de vraag inhoeverre de bestaande christelijke verbanden zijn opgewassen
tegen hun ideologiekritische taak in de samenleving.
Machtsverhoudingen, repressie en emancipatie
Dit brengt me op mijn eigenlijk onderwerp. Het is sedert de jaren zestig ik stipte het al even aan - in toenemende mate gebruikelijk geworden de
samenleving sociaal-wijsgerig te doorlichten als een dynamisch systeem van
machtsverhoudingen in emancipatorisch perspektief. In zulk een visie is
voor de samenleving als een aaneengesloten sociaal organisme naar middel
eeuws model of ook als een van God gewilde levensorde naar reformato
risch bestek en daarom ook voor allerlei vroeger geijkte koncepten als van
gezag, trouw, toewijding en dienstbaarheid, in feite geen plaats. Heel het
maatschappelijk gebeuren wordt bij voorrang afgeschilderd als een strijd
toneel in termen van onderdrukking èn bevrijding, van repressie èn emanci
patie. Einddoel van het politiek-sociale handelen wordt tout court de
emancipatie uit repressieve strukturen en rolpatronen. Emancipatie ziet
dan uiteraard niet enkel op rassenemancipatie, vrouwenemancipatie o.i.d.
Het is de strijd van alle mogelijke groeperingen om te komen tot bevrijding
uit onderdrukkende strukturen en tot een positie van gelijkheid of gelijk
waardigheid met anderen. Emancipatie is, zoals Jan en Annie Romein ge
formuleerd hebben, ” een strijd om meetellen eerst, om meedoen daarna,
tot eindelijk het volledige medeburgerschap bereikt is, in politiek, econo
misch en cultureel opzicht” .1
Vanuit een dergelijk perspektief wordt nu ook, hoe kan het anders, het
bestaansrecht van politieke partijen en vakorganisaties afgemeten. Bevor
deren ze het grote emancipatie-doel of staan ze het in de weg? De emancipatie-doelstelling is maatstaf en shibboleth. Al wat de dynamiek van de
1. J. & A. Romein, Erflaters van onze beschaving, Amsterdam: Querido, (1938) 19598, p.
772.
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emancipatie op gang brengt wordt als ’’progressief” aanvaard. Al wat de
emancipatie in de weg staat wordt als ’’konservatief” van de hand gewe
zen. Standpunten die zich niet goed in dit schema laten vangen worden
naar ” het grijze midden” verwezen, omdat ze de noodzakelijke politieke
keuzes zouden ontlopen en daarmee een blok aan het been van de vooruit
gang vormen. Ze spelen, zo heet het dan, het konservatisme van de ge
vestigde instituten in de kaart. En de polariserende pointe is veelal: Waar
staan de christelijke organisaties? In déze vraag is tegenwoordig alle kritiek
op de christelijke organisaties samengebald.
Nu moet het duidelijk zijn dat in de brute wereld van vandaag, waarin
mensen vaak moeten vechten voor een maagvulling en waarin komplete
kontinenten in de houdgreep van struktureel geweld verkeren, het denken
in termen van repressie en emancipatie maar al te bittere aangrijpingspun
ten heeft en dus gerechtvaardigd, ja geboden kan zijn. Zowel in theoretisch
als in praktisch opzicht. Theoretisch, omdat het emancipatie-denken het
leed en het lijden waaronder onze wereld gebukt gaat, probeert te verwoor
den en zo een stem wil geven aan hen die monddood zijn gemaakt. Prak
tisch, omdat deze stem tegelijk een roep is om daadwerkelijke verandering.
Ik ben evenwel de mening toegedaan dat er bij het spreken over ’’eman
cipatie” vaak nog veel meer in het geding is dan het zojuist genoemde. Ve
len zijn door het emancipatie-denken zo volledig gebiologeerd dat ze alle
feitelijke ontwikkelingen in de grote wereld van vandaag in dit licht probe
ren te verstaan. Het emancipatie-denken krijgt dan een rol zo centraal, dat
het wellicht nog het best vergeleken kan worden met de leer van de klas
senstrijd in het bewustzijn van de doorgewinterde marxist-leninist. In het
emancipatie-vraagstuk zou het kort en goed gaan om de historische worste
ling van heel de mensheid om te komen tot ware humaniteit, om de vraag
’’comment l’homme devient 1’homme” .2 Hetgeen Roger Garaudy beweert
m.b.t. de vrouwenemancipatie, t.w. dat het hierbij zou gaan om niet min
der dan de persoonsvorming van de mens, van man en vrouw beiden (!), is
slechts de weerklank van een alom gehoorde gedachte: Emancipatie is
mens-vorming van de mens.3 Dus is het ook de maatstaf voor alle maat
schappelijke vooruitgang, voor ware progressiviteit, zoals de socioloog
W.F. Wertheim stelt.
Ik wil maar zeggen: Het emancipatiedenken is maar niet een simpel soci
ologisch denkmodel. Voor velen is het uitgegroeid tot een emancipatie-///osofie, een universele denkhorizont, een theoretisch doorwrochte levensbe
schouwing. Het is een filosofie die niet maar reflekteert op konkrete kultuursituaties maar die de zin van het leven en de dynamiek van heel het we
reldgebeuren meent te kunnen blootleggen. In deze filosofie ligt nu ook de
speerpunt van alle huidige kritiek op de christelijke organisaties. Redenen
te over, om er nog iets nader bij stil te staan.
Emancipatie-filosofie
Het woord ’’emancipatie” stamt uit het Latijn (opgebouwd uit ” e-manu2. R. Garaudy, Comment l'homm e devient l ’homme, Paris: Jeune Afrique, 1979.
3. R. Garaudy, Pour l ’avénement de la fem m e, Paris: Albin Michel, 1981.
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capere” ) en is aan de Romeinse rechtspraak ontleend. Aanvankelijk bete
kende het ontslaving, d.i. het vrijlaten van een slaaf' uit de hand van zijn
heer, naderhand ontvoogding, d.w.z. de plechtige vrijlating van een vol
wassen zoon uit het vaderlijk gezag, soms ook het plechtig afstaan van lan
derijen e.d. Als bevrijding en m.n. als zelfbevrijding van maatschappelijk
ten achter gestelde groeperingen uit historisch gegroeide machtsstrukturen
is de term van veel latere datum. Bij mijn weten komt ze als zodanig eerst
voor in de filosofie van de Verlichting in de 18e eeuw: Ik noem hier slechts
de Encyclopedisten Diderot en d’Alembert.4 Sedertdien blijkt de emancipatie-terminologie nauw verweven met de vooronderstellingen van heel de
moderne, humanistische wijsbegeerte.
Met de term ’’humanistisch” valt een groot woord. Het is bekend dat de
moderne wijsbegeerte zich in menig opzicht heeft losgemaakt uit de kontekst van de christelijke geloofstraditie, waarin mens en maatschappij ge
zien werden als onderweg onder de genadeboog van schepping, zondeval/verlossing en Koninkrijk Gods: een visie die reeds door de kerkvader
Augustinus ontwikkeld werd. Hiervoor is in de Nieuwe Tijd een geheel an
der, humanistisch denkkader in de plaats gekomen, een kader dat aanvan
kelijk bovendien zeer statisch was. De 18e eeuwse Duitse wijsgeer Kant bv.
schetste de mens als een wezen dat terzelfder tijd burger zou zijn van twee
werelden, aan de ene kant als stoffelijk wezen een onderdeel van het rijk
van de dwangmatige natuur, aan de andere kant als menselijk persoon een
deelgenoot van het rijk der vrijheid, humanistisch opgevat als het terrein
van de zedelijke zelfbepaling en autonome (eigenwettelijke) zelfverwerke
lijking. Nadien zag men in dat Kant makkelijk praten had en ging men be
seffen hoezeer de doorsnee-mens gevangen zit in fundamentele faktische
onvrijheden. Dientengevolge ging de nieuwere wijsbegeerte - reeds in het
na-kantiaanse idealisme - ook van haar kant de mens verstaan als een
wezen-onderweg. Zonder overigens haar humanistisch uitgangspunt prijs
te geven! In de geschiedenis zou de mens op weg zijn vanuit het rijk der na
tuur, d.i. de natuurlijke staat van dwang en onderdrukking, en hij zou ge
richt zijn op het rijk der vrijheid, d.i. de wereld van redelijk-zedelijke zelf
bepaling en eigenmachtige zelfbestemming.
Anders gezegd, in de filosofische literatuur van de 19e en 20e eeuw is de
mens niet zomaar vrij maar wel tot vrijheid bestemd, wel begrepen in een
wereldomvattend proces van autonome, zelfbewerkte bevrijding. Deze weg
nu van menselijke en maatschappelijke zelfbevrijding, waarvan idealisten,
positivisten, marxisten en zo meer in koor beweren dat zij zich aftekent in
de wereldgeschiedenis, is de weg van zelfemancipatie.
Ik herhaal derhalve, een term als ’’emancipatie” is niet louter een politikologische of sociologische kategorie, doch draagt doorgaans een geweldi
ge ideologische lading met zich mee. Marx, de grote ideologie-criticus van
de 19e eeuw heeft eens gezegd:
Es genügte keineswegs zu untersuchen: Wer soll emanzipieren? Wer
4. P Diderot & J. d ’Alembert (red.), Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et des métiers, (1751) New York: Reader Microprint Corporation, 1979, deel 2, pp.
546-549, s.v. "émancipation” .
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soll emanzipiert werden? Die Kritik hatte ein Drittes zu tun. Sie
mußte fragen: Von welcher Art der Emanzipation handelt es sich?
Welche Bedingungen sind im Wesen der verlangten Emanzipation
begründet?
ln het vervolg van deze tekst maakt Marx nog duidelijker dat politieke
emancipatie niet op zich gesteld kan worden als een konkreet gebeuren zon
der meer. Marx is veeleer van mening - en ik val hem hierin bij - dat
maatschappelijke bevrijding door mensen gezien en beleefd wordt tegen de
meer fundamentele ondergrond van de verlossing van de mens als zodanig.
En deze is voor Marx niet langer gelegen in de religie maar in het algemeen
menselijke emancipatiestreven:
Die Frage von dem Verhältnisse der politischen Emanzipation zu Re
ligion wird für uns die Frage von dem Verhältnis der politischen
Emanzipation zur menschlichen Emanzipation.5
Christelijke organisaties als ’’emancipatie-instituten”?
Waarom ik dit alles te berde breng? Omdat velen, ook vele christenen, hoe
genaamd niet beseffen dat de term ’’emancipatie” allesbehalve politiek on
schuldig is en dat, waar ze gebezigd wordt, bijna altijd ideologische smok
kelwaar in de diskussie wordt binnengebracht. En het kurieuze feit doet
zich voor dat christelijke organisaties, die in de strijd der meningen m.i.
een wachter-funktie zouden moeten vervullen, in de diskussies van elke dag
eerder slachtoffer van dan wachter bij het huidige politieke spraakgebruik
lijken te zijn.
Deze organisaties worden tegenwoordig nl. met de regelmaat van de
klok, soms ook door haar eigen woordvoerders, als ’’emancipatie-institu
ten” geïntroduceerd. Om me tot de protestants-christelijke organisaties te
beperken, deze worden omschreven als resultaat van het emancipatiestre
ven van de in de vorige eeuw ten achter gestelde ’’kleine luyden” van Abra
ham Kuyper. Een voor velen aantrekkelijke gedachte: De positie van deze
rechtzinnig-gereformeerden in de 19e eeuwse burgerlijk-liberale regenten
maatschappij was die van een verdrukte minoriteit; dus is hun vroegere
strijd, hun georganiseerd optreden in ’’konfessionele verbanden” , volledig
te verklaren en te wettigen als een emancipatorische beweging. Maar het ar
gument klieft als een tweesnijdend zwaard. Het wettigt voor het verleden
wat het afwijst voor het heden. In het heden, zo gaat het argument verder,
hebben de orthodoxen en gereformeerden hun emancipatie-doel bereikt; ze
zijn zelf tot de gezeten burgerij gaan behoren. Derhalve zijn hun strijdorga
nisaties overbodig geworden, ja staan ze de huidige maatschappelijke ver
nieuwing in de weg. Ziedaar het emancipatorische argument ten voeten uit.
Ik grijp naar een vrij willekeurig citaat uit de laatste jaren; het is van de
hand van R. Zuurmond:
De christelijke organisatie is zelf allerminst geschiedenisloos. Het is
beslist niet toevallig dat de protestants-christelijke organisaties (. . .)
typisch gereformeerde verschijnselen zijn. Het zijn in feite emancipa5. K. Marx, ’’Zur Judenfrage” , in: Die Fruhschriften (red. S. Landshut), Stuttgart: Alfred
Kröner Verlag, p. 176.
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tie-instituten van de beweging der kleine luyden. ( . . . ) Zij waren, na
ongeveer 1860, niet de enigen die zich emancipeerden van de liberale
dominant. Er waren ook de roomskatholieken en de arbeiders. Ook
zij hadden hun emancipatie-instituten. Zij veroorzaakten tesamen de
politiek-maatschappelijke verschuiving die zich in Nederland voltrok
tussen 1860 en 1920. ( . . . ) Een historisch oordeel over de christelijke
organisaties in deze periode moet m.i. overwegend positief uitvallen.
( . . . ) Na 1920 wordt dat dubieuzer. ( . . . ) Wat is de rol van de eman
cipatie-instituten na de emancipatie? Dat is de grote vraag waarvoor
het confessionele organisatiewezen zich voortdurend ziet geplaatst.6
Een dergelijke voorstelling van zaken rammelt m.i. aan alle kanten. Om de
christelijke organisaties goed te kunnen plaatsen vraagt Zuurmond (te
recht) aandacht voor haar geschiedenis. Maar de dan volgende weergave
hiervan staat nog al op gespannen voet met de historische feiten. De
christelijke organisatie is, om te beginnen, niet opgekomen bij Abr. Kuyper
en diens ’’kleine luyden” . De oorsprongen van het christelijk organisatie
wezen kan men reeds vóór het midden van de 19e eeuw traceren en wel in
kringen van het Nederlandse Réveil.7 Voorts mag het bekend heten dat het
Réveil allerminst een volksbeweging was, maar m.n. wortelde in de kringen
van de aristokratie en de gegoede burgerij (Groen van Prinsterer, Elout van
Soeterwoude enz.). Bovendien, ook al zijn de protestants-christelijke orga
nisaties naderhand meer en meer een zaak geworden van Kuypers ’’kleine
luyden” , toch is het draagvlak altijd breder geweest. Naast de Anti-Revolutionaire Partij mag men bv. de Christelijk-Historische Unie niet verge
ten, welke nogal aanhang had onder graven en baronnen (jonkheer De Savornin Lohman!). En tenslotte nog dit. Zelfs als men uitsluitend zou af
gaan op de opstelling van de ’’kleine luyden” , dan nog was hun strijd niet
zonder meer een strijd tegen de liberale bourgeoisie. Zo keerde de metse
laar Klaas Kater zich m.n. tegen het socialisme en tegen de leer van de klas
senstrijd, die was doorgedrongen in het Algemeen Nederlandsch Werklie
denverbond; hij en de zijnen pleitten voor ’’samenwerking” van patroon
en arbeiders in het in 1876 door hen opgerichte werkliedenverbond Patri
monium. Hoe moet men deze overbekende feiten inpassen in het koncept
van een emancipatiestrijd tegen de onderdrukking door een liberale domi
nant? Het is duidelijk dat hier bij Zuurmond, een overigens kundig woord
voerder uit de kring van de Christenen voor het Socialisme, niet een nauw
lettend onderzoek van de feiten in de geschiedenis maar een gepréfixeerde
ideologie omtrent de drijfkrachten in de geschiedenis de uitslag van zijn
verhaal bepaalt.8

6. R. Zuurmond, ” De confessionele grondslag” , in: Christelijke organisaties in discussie
(red. V.C.S.A.), ’s-Gravenhage: Boekencentrum, 1979, pp, 117, 118.
7. Zie o.a. J. van der Werf, Kerk en christelijke vereniging, Amsterdam: H.J. Paris, 1960,
pp. 15 e.v.
8. Hetgeen Zuurmond schrijft acht ik representatief voor de opvattingen terzake van de
Christenen voor het Socialisme. Zie hun ’’Christendemocratie in Nederland” , in: Opstand
1976, 5/6. Een samenvatting van deze bijdrage voor het Eerste Europees Congres over
christendemocratie geeft Wending 32, 2 (1977, apr.), pp. 67-72.
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Een gereformeerde stem
Ondertussen is een dergelijke opvatting ook onder gereformeerden zelf
reeds lange tijd in zwang. In de afgelopen jaren heeft hierbij een cruciale
rol gespeeld de bekende V.U.-dissertatie van J. Hendriks over De emanci
patie van de gereformeerden (1971),9 waarop Zuurmond e.a. dan ook
graag teruggrijpen. Hoewel het betoog van Hendriks veel genuanceerder
verloopt dan dat van Zuurmond en zijn studie zich uitdrukkelijk presen
teert als een sociologische benadering (die andere benaderingen in beginsel
niet uitsluit) is de uitkomst van Hendriks’ onderzoek navenant. Ook hij
schetst de kleine luiden als een groep die voor alles streefde naar emancipa
tie. Een deel, zo voegt hij eraan toe, had nog een verderliggend doel, nl. om
te komen tot een herkerstening van de samenleving. En hij konkludeert aan
het einde van zijn studie, dat het eerste doel gehaald werd, het tweede doel
daarentegen in het algemeen onbereikt en onbereikbaar is gebleken. Uiter
aard is nu ook hij genoopt het bestaansrecht van de christelijke organisatie
ter diskussie te stellen. Dat dit bestaansrecht door hem niet zonder meer
ontkend wordt, komt omdat hij kennelijk toch nog iets ziet in de waarde
die aan dit verderreikende doel voor de toekomst gehecht zou kunnen wor
den (p. 249).
Helaas kan men niet zeggen dat de aandacht voor dit verderliggende doel
Hendriks brengt tot een begrenzing van het emancipatorische denkschema.
Integendeel, Hendriks aarzelt niet om ook de strijd om de herkerstening
van ons volk in zijn sociologisch denkpatroon in te passen. Hij stelt nl. dat
in de strijd van minoriteiten om erkenning de gestelde doeleinden door
gaans geleidelijk verschuiven en dan m.n. van identiteitsbehoud naar
emancipatie en van emancipatie naar dominantie, d.i. naar een overheer
sende positie in de samenleving (p. 44). De auteur meent in dit verband te
kunnen wijzen op de emancipatiestrijd van de katholieken hier te lande (p.
47). Welnu, eenzelfde gefaseerde ontwikkeling heeft zich z.i. bij de gerefor
meerden voorgedaan. Eerst was er de zorg om de instandhouding van het
eigene. Toen kwam de strijd om gelijke rechten. En het einddoel, de beoog
de herkerstening van ons volk, waarvan hij elders stelt dat ze het koning
schap van Jezus Christus over ’’alle terreinen des levens” tot inzet had,
wordt nu mirabile dictu met de laatste fase in verband gebracht, d.w.z. ver
gelijkbaar gesteld met het minderheidsstreven naar dominantie. Alsof het
koningschap van Jezus Christus teruggebracht zou kunnen worden tot de
overheersingsdrang van gereformeerden! Alsof het Pro Rege een verkapt
pro nobis is geweest!
Aanvankelijk ( . . . ) is het streven van de kleine luyden vooral gericht
op het in stand houden van het eigen cultuurpatroon. ( . . . ) Vooral na
1860 ontstaan onder de kleine luyden nieuwe doelen. Zij beginnen te
9. J. Hendriks, De emancipatie van de Gereformeerden: Sociologische bijdrage tot de ver
klaring van enige kenmerken van het huidige Gereformeerde volksdeel, Alphen a/d Rijn:
Samson, 1971, diss. V.U. Hiermee verwant, ten dele hierop steunend, zijn andere
V.U.-dissertaties als van J. v.d. Zouwen, De gereformeerden en de Vrije Universiteit, Alph
en a/d Rijn: N. Samson (1970), zie pp. 11-13 en D.Th. Kuiper, De voormannen, Meppel:
Boom en Kampen: J.H. Kok (1972), zie pp. 241, 242, 315. Zie ook van lg. ’’Emancipatie
en des-integratie” , in: A R. Staatkunde 43, 4 (1973), pp. 113-132.
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streven naar verbetering van hun sociaal-economische positie, erken
ning als volwaardig, beëindiging van de discriminatie en naar een
aandeel in de macht. Kortom zij aanvaarden de bestaande orde niet
langer en streven naar emancipatie. Zeker voor een aantal van hen is
deze emancipatie niet het einddoel, maar een middel voor het berei
ken van het verderliggende doel, de traditioneel christelijke waarden
die door de dominant als overwonnen standpunten worden veracht,
de dominante positie in de kerk en andere sectoren van de samenle
ving te hergeven. Daarmee vertonen zij eveneens trekken van de naar
dominantie strevende minoriteit (p. 241).
Uiteraard ontken ik niet dat de ’’konfessionele” organisatiestruktuur,
waarin de gereformeerden zichzelf in de vorige eeuw gestalte gaven, de facto aanzienlijk heeft bijgedragen tot hun positieverbetering in de Nederland
se samenleving. Evenmin ontken ik dat deze mensen vaak ook willens en
wetens geijverd hebben voor verbetering van hun sociale positie en voor
vergroting van hun politieke invloed. (Van de katholieken, in Protestants
Nederland zolang ten achter gesteld, geldt dit sedert het ’’herstel van de bis
schoppelijke hiërarchie” in 1853 in nog sterkere mate dan van de gerefor
meerden.101) Ik ben zelfs bereid op voorhand aan te nemen dat maatschap
pelijk aanzien en materieel gewin of groepsegoïsme bij menigeen het ver
borgen oogmerk van de schoolstrijd, de politieke strijd enz. geweest is. Ik
geloof echter niet dat men met het genoemde emancipatie-motief de eigen
lijke aandrift van de beweging van kuyperianen en kleine luyden geraakt
heeft. Integendeel, ik denk dat men met deze kenschets onrecht doet aan de
diepste intenties waarmee een voorgeslacht zich heeft ingezet voor een
school met de Bijbel, een christelijke richting in de politiek, in de arbeids
verhoudingen en wat dies meer zij. Al was het reeds hierom dat een derge
lijke keuze in de praktijk van het leven eerder met spot en vernedering dan
met aanzien en macht gepaard ging. De voor ons onvoorstelbare offers die
christenen van toen zich voor hun organisaties getroost hebben, kunnen
m.i. slechts toereikend verklaard worden vanuit hun geloof dat ze déze ge
hoorzaamheid aan Jezus Christus verschuldigd waren.
Elders heb ik uitvoerig uiteengezet dat men - ook zo gezien - heel wat
uiteenlopende motieven voor christelijke organisatie heeft te onderschei
den, die alle een bepaalde rol onder de rechtzinnig-gereformeerden ge
speeld hebben en waarvan sommige voor mij aanvaardbaar, andere
volstrekt onaanvaardbaar zijn." Hoe dit ook zij, zodra men hun strijd als
emancipatiestreven duidt, worden de bordjes verhangen. Dan wordt wat
door hen hooguit als een middel werd geaksepteerd (positieverbetering) tot
doel verheven. En wat als doel werd gezien (de gehoorzaamheid aan Jezus
Christus als Heer der wereld) wordt tot stichtelijke frase verlaagd.

10. Zie bv. W. Banning, Geestelijk samenleven in Nederland, Amsterdam: W. ten Have,
I9632, pp. 26-50.
11. J. Klapwijk, "Christelijke organisaties in verlegenheid” , in: Christelijke organisaties in
discussie, pp. 21-66.
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Kuyper c.s. over het recht der verdrukten
Ten bewijze van mijn opvatting zou ik te hooi en te gras uit het oeuvre van
Kuyper en zijn volgelingen kunnen citeren. Ik volsta met twee aanhalingen
van Kuyper. Aan het begin van zijn politieke loopbaan, bij zijn benoeming
tot lid van de Tweede Kamer in 1874, hield Kuyper zijn bekende lezing over
Het Calvinisme: oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden.
Hierin vraagt hij enerzijds breedvoerig aandacht voor de vrijmakende wer
king van het Calvinisme, anderzijds eindigt hij met de nadrukkelijke waar
schuwing dat ’’dit vrije program” , hoewel soms formeel gelijkend op de
bevrijdingstheorieën van socialistische tijdgenoten, inhoudelijk gesproken
hiervan radikaal verschilt.
Wat we willen is gelijk recht voor allen, van wat conditie of religie
ook. Onze gewetensvrijheid, de vrijheid der drukpers, de vrijheid van
vereeniging en der gedachte zullen we handhaven met alle kracht.
Wat we willen is vrijmaking der Kerk, door ze eerlijk en volstrekt van
den Staat te scheiden, ook in financieëlen zin; vrijmaking der school,
door ze niet aan de Kerk, maar door ze onder regeling en toezicht van
den Staat aan de ouders terug te geven, wijl de onpersoonlijke Staat
o.i. niet schoolmeesteren kan (. . . ).
Wil men, om dit vrije program ( . . . ) ons met de radicalen der linker
zij vergelijken, we ontkennen daartoe ten deele het recht allerminst
(. . . ) . In het formeel program van ons maatschappelijk leven staan
Fourrier en St. Simon soms na aan den profeet van Nazareth. Slechts
vergete men dit ééne nooit (. . . ). Al zijn ónze eischen met die van het
actiefst radicalisme vaak eensluidend, toch bloeien ze op geheel ver
schillenden wortel (. . . ). Wij verwachten alles, zij niets, van het ge
loof!12
En als Kuyper, bijna 40 jaar later, terugblikt op de georganiseerde door
werking van het calvinisme in Nederland in Uit het diensthuis uitgeleid
(1912), dan blijkt dat hij haar nog steeds beziet als een geloofsbeweging,
niet als een stuk emancipatorische zelfbevrijding. Van meetaf stelt hij in dit
geschrift, ook reeds blijkens de titel, dat ’’niet wij zelf ’t zijn, maar dat ’t
de Heere onze God was, die ons uit het diensthuis heeft uitgeleid” (p. 5).
Veelzeggend besluit hij dan ook met de waarschuwing dat de gevoerde
strijd een ’’ijveren voor God” is geweest en nooit mag verworden tot een
strijd om recht en een jacht naar macht. Dan zou de strijd tevergeefs gestre
den zijn!
Er komt nog een laatste gevaar bij, haast te teeder om er breed op in
te gaan, maar toch moet het aangestipt. Reeds nu is bij enkelen een
strijd om recht voor ’t zich gedreven voelen door de aandrift des
Heeren in de plaats getreden. Dat ligt niet aan de Juristen. Groen en
Elout waren óók juristen (. . . ) . Die trouwe getuigen (kwamen) op
voor de geschonden majesteit van hun God. En juist dit greep zoo
aan (. . . ). Dat voelde men in alles. Aan de worsteling met het Woord
in ’s Lands raadszaal; aan den strijd voor de waarheid in Christus’
12. A. Kuyper, Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden: Een
Nederlandsche gedachte, Amsterdam: B. van der Land, 1874, pp. 62, 63.
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Kerk; en aan de kamp om ’t kind op de Volksschool (. . . ).
Het soms metterdaad noodzakelijk omzetten van de stille vreeze des
Heeren in een rechtsquaestie, blijft van ons allen het uiterste der om
zichtigheid vergen (. . . ) . Omdat men meêstreed, daarom waant soms
meer dan één zijn hand dan nu ook naar ’t eereloon te mogen uit
strekken. Men heeft het jacht op baantjes gedoodverfd; het is erger,
het is het ijveren voor zijn God tot het voetgetrappel van de claque
verlagenf. . .). Vergeet niet, ge zijt uit het diensthuis wel uitgeleid,
maar de poort ervan bleef nog altoos nodigend op een kier staan.13
De gedachte dat hetzij persoonlijk belang hetzij groepsbelang het eigenlijk
oogmerk van het christelijk organisatiestreven was, hebben Kuyper en de
zijnen dan ook verre van zich gewezen. Ja, reeds vóór Kuyper werd bena
drukt dat in de politieke strijd, in de schoolstrijd en wat dies meer zij, de
dienst aan God en daarin het welzijn niet van een volksdeel, maar van heel
de natie werd nagestreefd. Groen van Prinsterer wilde reeds christelijk-nationale politiek, christelijk-nationaal schoolonderwijs etc.
Men kan evenmin stellen dat na 1920 deze principiële koers verlegd werd.
Colijn, Schouten en Bruins Slot - om me tot de leiders van de Anti-Revolutionaire Partij te beperken - hebben steeds beklemtoond dat de christe
lijke organisaties ” het volk ten baat” wilden zijn en niet maar uit waren op
de lotsverbetering of emancipatie van een bepaalde bevolkingsgroep.14 Zo
schrijft Colijn m.b.t. de Anti-Revolutionaire Partij;
Omdat we volkspartij zijn hebben we voor de belangen der verschil
lende volksgroepen in hun organisch verband op te komen. Alle
groepen en alle klassen behooren tot het eene Nederlandsche Volk.
Ze hebben alle hun geestelijke en stoffelijke rechten en belangen; en
de zorgvuldige afweging van die rechten en belangen ten opzichte van
elkander en van alle te zaam jegens het belang der Staatsgemeenschap, stempelt in het algemeen een partij tot volkspartij. Maar voor
ons komt daar nu nog bij, dat we in verband met den geestelijken
grondslag, waarop onze partij rust, niets anders dan volkspartij kun
nen zijn. De aanvaarding van Gods ordinantiën als richtsnoer en
maatstaf ook op het terrein der staatkunde sluit elke andere opvat
ting ten eenenmale buiten.15
En Bruins Slot voegt hier in nog duidelijker taal aan toe dat er een dwang
uitgaat van de sociologische denkwijze en dat in elk geval de anti-revolutionaire politiek niet mag worden omgeduid in emancipatiepolitiek.
Men heeft tegenwoordig de gewoonte, de politieke partijen vooral
langs sociologische weg te benaderen. En dan is de oude rooms-katholieke partij een partij die voor emancipatie heeft gestreden: de
emancipatie van het rooms-katholieke volksdeel uit de overmacht
van de protestantse staat. Dan is de oude socialistische partij een par
13. A. Kuyper, Uit het diensthuis uitgeleid, Kampen: J.H. Kok, 1912, pp. 17-19.
14. De zegswijze is van Kuyper afkomstig. Zie ook J.A. de Wilde & C. Smeenk, Het volk ten
baat: De geschiedenis van de A R.Partij, Groningen: Jan Haan, 1949.
15. H. Colijn, ” Het karakter der Anti-Revolutionaire Partij", in: Schrift en historie: Gedenk
boek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde antirevolutionaire partij 1878-1928,
Kampen: J.H. Kok, p. 14.
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tij die voor emancipatie gestreden heeft: de emancipatie van de arbei
dersklasse uit het knechtschap van het kapitalisme. En dan wordt de
Anti-Revolutionaire Partij ook een partij die voor emancipatie
gestreden heeft: de emancipatie van de orthodoxe kleine luyden uit
de heerszucht van het liberale regentendom met de openbare school.
En als de emancipatie voltooid is, kan dus de partij verdwijnen.
Maar zo is het niet met de Anti-Revolutionaire Partij. Zeker, zij
heeft steeds gestreden voor het recht der verdrukten. Maar daarin
heeft zij meer gedaan dan het strijden voor emancipatie. Daarin heeft
zij meer gedaan dan het strijden voor een volksgroep. Daarin heeft
zij uitdrukking gegeven aan algemene staatkundige beginselen, die
het christelijk hart toespreken en die nationaal van allure zijn en die
daarom hoewel weerstaan, op een volk appelleren kunnen en appelle
ren moeten.16
De zoete inval en de bittere realiteit
Met Bruins Slot wil ik nadrukkelijk stellen dat een christelijke organisatie
die niet voor verdrukten in de bres springt, haar naam onwaardig is. En
hierbij zullen tegenwoordig zeker ook de knusse grenzen van het christelijk-nationale overschreden moeten worden. Ik vrees dat van deze mondia
le blikverbreding bij vele christelijke organisaties nog niet zoveel terecht is
gekomen. Als gunstige uitzondering memoreer ik hier graag de Unie
School en Evangelie. Een wereldwijde inspanning voor bevrijdende en ver
delende gerechtigheid is geboden. En christelijke organisaties zouden m.i.
hier, elk op eigen terrein en elk naar eigen mogelijkheden, een voorhoedepartij moeten vormen.
Men zij echter voorzichtig met de term ’’emancipatie” , gezien de eerder
gereleveerde ideologische lading. In wat voor een belevingswereld valt een
dergelijk woord? Het maakt inhoudelijk wel even verschil of men een der
gelijk program van bevrijding (in de lijn van Kuyper) gelovig wenst terug te
voeren op het bijbels grondmotief van de exodus, de uitleiding uit het zg.
slavenhuis Egypte, het diensthuis der zonde; dan wel of men dit bevrijdingsprogram (in het gevolg van Kant) pleegt terug te koppelen op het mo
dern humanistische grondmotief van de uittreding uit het rijk van de na
tuur, het diensthuis der onmondigheid.17 Het maakt verschil of ons hande
len gezien wordt als begrepen in een bevrijdingsbeweging waartoe Christus
als Heer der wereld ons met ons vallen en opstaan roept dan wel of wij ons
zelf willen verheffen tot daden van bevrijding. Kuyper heeft een emancipa
tie die neerkomt op emancipatie van God en van de door Hem gestelde le
vensorde eens ’’hemeltergend” genoemd.18
Het maakt al met al dus ook verschil waartoe wij ons bevrijd weten. In
16. J.A.H.J.S. Bruins Slot, ” De Anti-Revolutionaire Partij als christelijk-nationale partij” ,
in: Bene Merilus: Bundel opstellen opgedragen aan doctor Johannes Schouten, Kampen:
J.H. Kok, 1958, p. 10.
17. Zie J. Klapwijk, ’’Vragen rondom ’Reformatorische maatschappijkritiek’ ” , in: A R.
Staatkunde 50, 8 (1980, aug.), p. 290.
18. A. Kuyper, Het sociale vraagstuk en de christelijke religie: Rede bij de opening van het so
ciaal congres, Amsterdam: J.A. Wormser, 1891, p. 31.

143

de joods-christelijke geloofstraditie is met de uitleiding uit Egypte on
losmakelijk verbonden de binnenleiding in Kanaan, het land van de belof
ten en geboden Gods, het rijk van de Messias. In de huidige humanistische
denktraditie wordt aan het sociaal-filosofisch concept van emancipatie in
theorie doorgaans geen positieve vulling gegeven (men wenst geen ’’utopi
sche blauwdruk” ), in de praktijk blijkt het koncept juist zo een zoete inval
voor allerlei, wel zeer uiteenlopende (anarchistische, atomistisch-liberale,
collectief-marxistische, technokratische en cybernetische) denkbeelden
over mens en maatschappij.
Ik acht het bovenmate bedenkelijk dat in een wereld waarin onderdruk
king, vooral ook in de vorm van systeemonderdrukking, op zulk een ano
nieme wijze onder ons huis houdt, óók het protest hiertegen in de termino
logie van het emancipatie-denken zo onbenoemd en ongrijpbaar blijft.
Vrijheidslievende mensen, van welke gezindte dan ook, zouden hun vrij
heidsidealen positief moeten artikuleren om zo tot een maximum aan her
kenbaarheid, aanspreekbaarheid en samenwerking te kunnen komen. De
anonimiteit van het emancipatie-denken frustreert de samenwerking en
voert onderhuids tot bittere diskussies, in eigen land en daarbuiten. In de
milieubewegingen bij onze Oosterburen verteren ” de groenen” zich in
woordenstrijd. De ’’civil rights movement” in de Verenigde Staten en Ca
nada vertoont tegenwoordig overeenkomstige trekken van verdeeldheid. In
de antikernwapen-demonstraties plegen deelnemers elkaar het recht tot
participatie te betwisten. En in de feministische beweging vragen vrouwen
uit de ’’progressieve” partijen zich af of ze één front kunnen vormen met
collega’s uit het liberale kamp.
Als ’’emancipatie” een ideologisch zo geladen en tegelijk ook een ideolo
gisch zo verhullend begrip is, mogen christelijke organen en organisaties
zich wel driemaal bedenken alvorens zich door een onterechte kritiek te la
ten inpakken en zich bij wijze van akkommodatie te presenteren als institu
ten van emancipatie. Ze zouden de samenleving een betere dienst bewijzen
door enerzijds allerlei heersende meningen over emancipatie nader onder
de loep te nemen en deze te stellen in het licht van een christelijke ideologie
kritiek; door anderzijds zelf zo onverhuld mogelijk aan te geven hoe ” het
recht der verdrukten” bewerkt en gewaarborgd kan worden binnen de
nieuwe orde van het Messiaanse rijk, waarheen we onderweg zijn. Het zou
er al met al wel eens op neer kunnen komen dat wij bijbelse grondwoorden
als van matiging, mededogen, wederzijdse dienst en zelfverloochening stuk
voor stuk opnieuw moeten leren spellen én leren omzetten in politieke stijl
en sociaal-ekonomische Strukturen. Wie weet, zouden we dan ook bemer
ken dat eerder gememoreerde kernwoorden uit het vocabulaire van de
emancipatie-filosofie als van autonome zelfbepaling, zelfverwerkelijking
en zelfbestemming als ontoereikend door de mand vallen.19

19. Terecht merkt mevr. J.G. Kraaijeveld-Wouters op, dat op christelijk standpunt alleen een
emancipatie-beleid verdedigbaar is waarin gesteld wordt ” dat de mens niet autonoom is” ,
zie: ’’Vrouw, man, mensin CDA-perspektief” , in: 100 jaar A R . Partij, Franeker: T. We
ver, 1979, p. 163.
144

