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De gender-ideologie
Wat wil ze zeggen?
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Het ontkennen van de biologische realiteit
Vandaag menen sommigen dat ze hun geslacht zelf  kunnen 

kiezen of  zelfs dat ze ‘boven’ hun geslacht staan of  dat 
ze ‘geslachtloos’ zijn (transgenders). Zeker, een heel, heel 

klein percentage van de bevolking heeft een geslacht 
dat moeilijk te definiëren valt, en voor hen zal 
het soms pijnlijk zijn om zich te oriënteren in een 
samenleving waar veel in termen van mannelijk 
of  vrouwelijk wordt gedefinieerd. Maar op basis 
van deze extreme uitzonderingen kan je toch niet 

veralgemenen dat ons geslacht een illusie is!? Naast 
de duidelijke uiterlijke verschillen tussen man en 
vrouw, is er reeds vanaf  de conceptie een verschil 

tussen mannelijke cellen (met XY chromosomen) en 
vrouwelijke cellen (met XX chromosomen). Het verschil 

in geslacht vormt ook de basis voor de voortplanting, voor het voortbestaan 
van de mensheid en van de natuur. Het is dus van levensbelang!

Jullie elw-team
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Man of vrouw is een sociale constructie
Ok, het verschil in ‘sekse’: daar kan je eigenlijk niet onder uit. Maar is 
‘man’ of  ‘vrouw’ dan misschien een culturele kwestie, iets dat aangeleerd 
wordt: een ‘gender’? Vrouwen dragen kleedjes, mannen dragen broeken. 
Vrouwen breien, mannen timmeren. Nochtans kan het evengoed 
omgekeerd. Worden we aangeleerd om een man of  een vrouw te zijn? 
Deze redenering schijnt ergens te kloppen, maar dat neemt niet weg 
dat wij vooral bepaald worden door onze natuur, door onze genen, 
door onze aangeboren biologische eigenschappen, door ons geslacht. 
Wie dit ontkent, zal beweren dat onze ‘gender’ een willekeurige sociale 
constructie is en dat er geen reden is om daaraan vast te houden. Ze 
willen zelf  kiezen hoe ze vorm geven aan hun leven. Al zien ze niet in 
dat ze tegelijk hun ‘vorm van identiteit’ opdringen aan anderen en blind 
zijn voor het feit dat de meeste mensen zingeving vinden in hun man of  
vrouw zijn.

De waarde van man- of vrouw-zijn
Zoveel mensen zijn gelukkig man of  
vrouw te zijn voor elkaar, moeder of  
vader voor hun kinderen. De vrouw 
verheugt zich in haar man omwille 
van het feit dat hij man is, omwille van 
zijn mannelijke eigenschappen, zijn 
lichaam, zijn kracht, behendigheid en 
handigheid... En de man verheugt zich 
in zijn vrouw om haar schoonheid, haar 
zachtheid en haar zorg... Zo ook is de 
vrouw de moeder van haar kinderen, en 

heeft ze een relatie met haar kinderen die enkel een vrouw kan hebben en 
ervaren. En zo ook kan een vader zin vinden in zijn verantwoordelijkheid 
om een nestje te bouwen, te onderhouden, te voeden en te beschermen. 
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Man en vrouw zijn ‘anders’ en vullen elkaar aan door dat ‘anders zijn’. 
Daarin vinden ze hun waarde, hun vreugde, hun zin. Niet voor niets 
staat in de Bijbel: “God schiep hen als man en vrouw” (Gen. 1, 27), als een 
roeping om een gemeenschap te vormen en vruchtbaar te zijn.

‘Ik voel me anders’
De gender-ideologie zegt echter dat het 

soms anders loopt. Soms voelt een 
man zich vrouw of  omgekeerd. 

Voor deze mensen moet het 
niet gemakkelijk zijn in deze 
maatschappij. “Is dit nu echt? 
Ben ik abnormaal? Wat zullen 
de anderen daarvan denken?” 

Is het gerechtvaardigd om deze 
betekenis te geven aan die gevoelens 

en zelfs door bepaalde gedachten en 
gedrag dit te gaan versterken? Voor wie 

opgaat in deze gevoelens en zich ermee vereenzelvigt, wordt dit hun 
identiteit. “Ik ben dit.” Mag je je levenszin laten bepalen door een 
verwarrend en onrustwekkend gevoel? Een mens is echter veel meer dan 
een bepaald gevoel, een neiging of  een eigenschap. De focus op één 
eigenschap leidt tot een psychologisch onevenwicht, een ongelukkige 
verschraling. Een mens vindt zijn vervulling slechts in de ervaring 
geliefd te zijn en zelf  lief  te hebben. 

Gender is een komkommer
Het verstand heeft een zekere speelruimte om zich een idee te 
vormen over de wereld en over het leven. Voor sommigen is deze 
speelruimte absoluut: de mens kan ‘vrij’ over zichzelf  beschikken, 
kan ‘vloeibaar, soepel’ zijn identiteit en relaties vorm geven. Vrijheid 
echter, is een begrip dat moeilijk te definiëren is en naar willekeur 
gebruikt kan worden, los van enige verantwoordelijkheid. Het spreekt 
voor zich dat er grenzen zijn! Anders kan men zich laten ombouwen 
in halve dieren of  in komkommers. Op welke basis en door wie worden 
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die grenzen bepaald? Die ‘vrijheid’ wordt vandaag de dag misbruikt 
door sommige groepen die hun ideologie willen doordrukken, samen 
met de ‘vrije’ beleving van hun lusten, en die gemakkelijk anticonceptie, 
echtscheiding, abortus en euthanasie goedpraten.

Ik ben ‘het’
Wat wil de gender-ideologie nu eigenlijk zeggen? “Ik voel me ‘anders’, 
ik voel me niet ‘hij’, of  ook niet ‘zij’. Noem me maar ‘het’.” Een ‘derde 
geslacht’ of  iets boven de twee bestaande geslachten? Filosofisch gezien 
kan je hier eindeloos over discussiëren. Wel erkennen we de notie van 
een ‘persoon’ of  een ‘mens’ die boven het geslacht uitstijgt en basis is 
voor het recht. Misschien raken deze mensen iets van dit ‘persoon-zijn’ 
in hun gevoel, in hun denken? Al slaat het bij sommigen wel wat door, 
bijvoorbeeld: iemand is duidelijk een man, voelt zich een vrouw en 
gedraagt zich homoseksueel, maar wil wel ‘het’ genoemd worden. Een 
‘hij’ die zich ‘zij’ voelt, maar zich als ‘het’ opstelt. Wat wil zo iemand 
nu eigenlijk echt? Zoeken zij niet, zonder het zelf  te beseffen, naar ware 
liefde waar men elkaar als persoon bemint?

‘Er is geen man of vrouw’:  
het geestelijke perspectief

Misschien heeft het Christendom wel de sleutel om te 
onderscheiden wat de gender-ideologie wil zeggen. Zij 
predikt een liefde die uitgaat naar iedere persoon, die 
allen ziet als beminnenswaardig, die God in allen ziet.

“Gij allen zijt kinderen van God door het geloof  in Christus Jezus. Want 
gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. Er is geen 
Jood of  heiden meer, er is geen slaaf  of  vrije, er is geen man of  vrouw: allen 

tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus.” (Gal. 3, 26)

Deze geestelijke blik ziet niet in termen van onderscheid of  van 
eigenschappen, deze blik is louter liefde. Heeft een gender-ideoloog 
misschien een vonk van die geest geproefd, als een verlangen om zo echt 
bemind te worden, of  als een opdracht om zo oprecht te beminnen?
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Liefhebben als man of vrouw
Toch neemt deze geestelijke blik het verschil tussen man en vrouw niet 
weg. Een mens is niet slechts een geest. Die liefde is wel geestelijk, maar 
belichaamt zich in een man of  in een vrouw. Je bemint elkaar, maar je 
bemint elkaar ook als man of  als vrouw, als vader of  als moeder. De liefde 
zal deze verschillen ten volle waarderen, als waardevolle eigenschappen, 
als gaven van God. De liefde is het hart, het innerlijke dat doorheen het 
uiterlijke vorm krijgt. Man of  vrouw, vader of  moeder: dit zijn roepingen 
die door de liefde vervuld worden, en die roepingen zijn verschillend.

Niet gelijk maar wel gelijkwaardig

De gender-ideoloog schreeuwt met de eis om vrouwen en mannen gelijk 
te behandelen. De verwarring zit in het feit dat we allen wel gelijkwaardig 
zijn, maar niet gelijk. Terecht zet ze zich af  tegen ongelijkwaardigheid, 
discriminatie of  onderdrukking. We zijn gelijkwaardig, maar we zijn 
allemaal verschillend: als individu én als man of  vrouw. Gelukkig maar is 
elke mens anders en zo kunnen we elkaar aanvullen.

Kritiek op het gezin
De gender-ideoloog 
haalt tenslotte ook 
scherp uit naar 
het gewone gezin. 
Hij veroordeelt 
de dominantie in 
man-vrouw relaties, 
verwijt dat een ‘thuis’ 
een haard is voor 
huishoudelijk geweld 
en misbruik, en beweert dat door het gezin de klasse-ongelijkheid en de 
onderdrukking in onze samenleving in stand gehouden wordt.

De gender-ideoloog schreeuwt een pijn uit, misschien zijn eigen pijn, 
maar in ieder geval wel een reële pijn. Relaties zijn zeker niet gemakkelijk 
en er bestaan verkeerde verhoudingen, maar is de huwelijkstrouw niet 
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de veilige basis waarop we in liefde kunnen groeien als koppel? Ook 
tussen ouders en kinderen bestaan er spanningen, maar het gezin is een 
veilige bedding om te leren het goed te doen met elkaar. De oorzaak van 
abnormale situaties, zoals misbruik, ligt bij de daders. Waar anders dan 
in het gezin kan je terecht voor een oprechte knuffel, een luisterend oor, 
of  wat steun als het moeilijk gaat?

De gevaren van de gender-ideologie
Vandaag de dag doet de gender-ideologie de samenleving rommelen. Ze 
verwart jongeren en ze verblindt de ogen van velen voor de waarde van 
het gezin. Zij die van geslacht veranderen slikken hormonen die leiden 
tot depressie en zelfmoord. Maar zelfs al verdwijnt het onderscheid tussen 
man en vrouw uit de wet, de mens heeft nog steeds de natuurwet die zijn 
lichaam stuwt, het geweten dat zijn verstand stuurt, en 
de liefde die zijn hart haar roeping ingeeft.

‘Ze weten niet wat ze doen’
Er zijn mensen die echt worstelen 
met hun identiteit, of  hardliners die op 
politiek niveau hun ideologie willen 
doordrukken. Voor veel jongeren echter 
is de gender-ideologie een puberale reactie 
tegen het geldende gezag en een zoeken naar aandacht, erkenning en 
eer, die ze vinden bij gelijkgestemden. Ze willen zich ook inzetten, en 
tegenwoordig is het ‘in’ om op te komen voor deze ideologie. Maar eens 
die verbondenheid verdwijnt, spat de gender-ideologie als een luchtbel 
uiteen en doen hun vragen hen verder zoeken naar zin. Mettertijd zullen 
ze dan wel ontdekken wat man- of  vrouw-zijn echt betekent. Trouwens: 
hoe kan iemand dat begrijpen als men zelf  nog geen vader of  moeder is 
geworden?

‘Ik’ ben het
Gaan we nu niet voorbij aan hun schreeuw, aan hun gevoel anders te zijn? 
Wat horen we echter als we naar hen luisteren? Zit er een duivel achter 
die wil misleiden? Groepsdruk die dwingt een nieuwe mode te volgen?  
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Is het een pijnkreet vanuit een diepe wonde? Is 
hun anti-gezin houding het gevolg van vroegere 
problemen in hun gezin? Is hun verdriet een kreet 
om erkenning? Is hun oproep tot tolerantie een 
vraag om respect? Wie zegt: “Ik ben het”, zegt 
misschien wel: “Ik ben het”, ofwel: “Zie naar mij, 

ik wil erkend en gewaardeerd worden.” Is dit de kreet 
achter de ideologie? Of  ze zeggen: “Ik kom op voor 

gelijkheid, voor respect voor iedereen.” Zien wij hoe ze zoeken 
te beminnen, al zijn ze een stuk verdwaald in de zoektocht naar hun 
identiteit? Zien we hoe zij, net als wij, met bepaalde gevoelens, gedachten 
of  neigingen in de knoop liggen?

Door de ander liefdevol te 
benaderen als een persoon, geef  

je eigenlijk al vele antwoorden 
op de vragen die de gender-
ideologie hen ook wil stellen. 

En welk getuigenis of  
tegenargument zou er 
sterker zijn dan het goede 

voorbeeld te geven, door zelf  
een mooi en gelukkig gezin te 
vormen?!

 
 Heb je bedenkingen of  vragen bij deze tekst of  rond dergelijke 

kwesties? Stuur gerust een mailtje naar pieter@provita.be


