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Het emancipatiebeleid van het kabinet staat in hoge mate in dienst 
van de verzorgingsstaat en de noden van de arbeidsmarkt. Via de 
belastingplannen probeert het kabinet iedereen zo lang mogelijk de 
arbeidsmarkt op te krijgen. De christen-democratie zoekt naar een 
gezond evenwicht tussen werken en zorgen, economie en een levens
vatbaar domein voor zorg, opvoeding etc. De daarbij horende aanpak 
- deeltijdwerk voor vol aanzien, sociale zekerheid en pensioenstelsel 
afstemmen op deeltijdwerk - is beter voor de mannen en vrouwen 

zelf, het aanbod van werkenden op de arbeidsmarkt, gezinnen en 
opvoeding en de samenleving als geheel. 

Een gezond evenwicht in het 

emanci pa tie beleid 

De verhouding tussen mannen en vrouwen in het overheidsbeleid is een 

belangrijke aangelegenheid voor de christen-democratie. Daarmee were! ik 

nog eens geconfronteerd toen aan het begin van dit jaar het Wetenschappelijk 

Instituut (WI) voor het CDA het beleidsadvies Herstel van draagkracht voorbe

reidcle. Publica tie vond plaats aan de vooravond van de parlementaire behande

ling van cle belastingvoorstellen van het kabinet. Het advies stelt onder andere 

voor om over te gaan op een zogenaamd partnerstelsel: vroeger were! in dat ver

band gesproken van splitsing. De opstellers willen daarmee voorkomen dat het 

ene huishouden meer belasting betaalt dan het andere, terwijl er per saldo even

vee! inkomen binnenkomt. Dat doet zich bij voorbeeld voor als er een eenverclie

ner is die fl. 80.000,- verdient. Hij of zij betaalt meer aan de fiscus dan hun 

buren die elk fl 40.000 verclienen. De koopkracht is gelijk, maar de afdracht aan 

de fiscus verschilt. Dit voorbeeld is overigens verder te verfijnen. Het gaat name

lijk niet aileen om een belastingnadeel van de traditionele eenverdieners, maar 

ook van bijvoorbeeld kleine tweeverdieners (met een werkweek van zeg 1,2). 

Het pleidooi voor het partnerstelsel is niet nieuw. In een reeks van rapporten 

heeft het WI aanbevelingen in die richting gedaan. Het pleidooi is a! die tijd ook 

omstreden geweest. Het zou de emancipatie van de vrouw tegengaan. Immers, 

het zal vaak voorkomen dat over de eerste guldens die iemand gaat verdienen 

verhoudingsgewijs vrij vee! belasting betaald moet worden. ledereen die de 

arbeidsmarkt opgaat en a! een partner heeft met een redelijk inkomen zal 

namelijk belasting moeten gaan betalen tegen op zijn minst het tarief dat de 

partner betaalt. Onder andere vanuit het CDA-Vrouwenberaad is gestelcl dat een 

partnerstelsel daarom drempels opwerpt voor vrouwen om te gaan werken. Zij 

hebben over het algemeen het smalste loonstrookje (omdat zij minder verdienen 
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of korter werken). De financiële drempel voor -in de regel dus vrouwen- om te 

gaan werken, neemt toe. Ook al kiest het beleidsadvies voor een partnerstelsel, 

ongevoelig voor deze bezwaren is het niet. Integendeel, bij de uitwerking wordt 

gezocht naar een methode die aan de bezwaren tegemoet komt. Hoe dat ook zij: 

hier ligt een belangrijke aanleiding om de verhouding tussen mannen en vrou

wen in deze periscoop aan de orde te stellen. Ook al omdat het onderwerp in het 

kader van het 'Jaar van de generaties' dit jaar nog wel vaker op de agenda van 

het CDA zal staan. 

Een conservatieve traditie? 

Door welke noties moet je je laten leiden bij heel concrete keuzen rond een part

nerstelsel en rond arbeidskortingen die mensen over de hele linie aanmoedigen 

om te gaan werken? Waren de erflaters van de christen-democratie juist niet 

conserverend of zelfs vrouw-onvriendelijk in hun opvattingen? Zo ja, moet de 

moderne christen-democratie van dit denken dan geen afstand nemen? 

Bijvoorbeeld Abraham Kuyper -en niet alleen hij- had een vrij uitgesproken 

mening: man en vrouw verschillen geestelijk van elkaar. De man bevindt zich 

'aan de buitenkant van de samenleving', de vrouw acteert in de private sfeer. 

'Wat in de natuur van de vrouw h~t schoonst uitkomt, richt zich op het particu

liere, wat den 111.an 't uitnemendst siert, hoort bij het publieke leven' (De eereposi

tie der vrouw, Kampen 1914, p. 64-65). Het is deze opinie die tijdens de eerste, 

maar zeker ook de tweede emancipatiegolf onder grote kritiek komt te staan. In 

de eerst golf stonden de staatkundige rechten centraal, zoals het vrouwenkies

recht. Na de Tweede Wereldoorlog was het vooral de economische zelfstandig

heid van de vrouwen de inkerkering in het gulzige instituut 'gezin' die om aan

dacht vroegen. De socioloog Coser drukt de kritiek op het traditionele rolpa

troon fraai uit. Hij spreekt over de culturele opdracht primair getrouwheid te 

betrachten jegens het gezin en vervolgt dan: 'Daarom komt deze opdracht neer 

op een strenge beperking van de toelating van vrouwen tot posities met een 

hoge status en zorgt voor een scheve machtsverdeling binnen het gezin'.' Macht 

is vooral afhankelijk van hulpbronnen zoals geld, een goede functie, zelfstandig

heid. Bezit de vrouw die niet, en neemt bovendien de aantrekkelijkheid af, dan 

is een vrouw in een kwetsbare positie aldus Coser. Toewijding aan het gezin 

maakt kwetsbaar, geeft een eenzijdige invulling aan het leven en is uit dien 

hoofde onbevredigend. 

Ik denk dat de kritiek op Kuyper -en hij staat model voor velen in die tijd, ook 

uit bijvoorbeeld liberale kring- voor een groot deel volstrekt terecht is. Voor een 

ander deel schiet zij het doel voorbij. 
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Zo betekenden de veronderstelde eigenschap van zorg en de rol van de vrouw in 

het gezin natuurlijk geen vrijbrief voor mannen om misbruik te maken van de 

afhankelijkheid die er in financiële zin, of in termen van status, mee samen

hing. Het zou kunnen zijn dat de -veel te- verheven taal waarmee men over de 

'hoge roeping van de vrouw' schreef, te maken had met het feit dat men die 

kwetsbare positie wel onderkende. Men riep de mannen inderdaad op om met 

toewijding met hun echtgenotes om te gaan. Zo gezien is dat een oproep tot 

wederkerigheid tussen man en vrouw, in de wetenschap dat daar veel mis kan 

gaan. l Daar alleen maar een mooi jasje in te zien om des te succesvoller de 

mooie baantjes in de buitenwereld voor het mannelijke geslacht te reserveren, 

gaat dan te ver. Dat neemt niet weg dat dit natuurlijk wel het effect was. 

Het ophemelen van de vrouwen haar rol hing als het ware van binnen uit 

samen met een zeer grote waardering voor het gezin. Het gezin als haven van 

hartelijke opvoeding in een soms harteloze wereld. Het gezin als plek waar ook 

werd opgevoed tot burgerlijke deugden. Om te zien dat die wereld van het 

beroep hard kon zijn en -zeker als man en vrouw beiden moesten werken- ten 

koste ging van kinderen en hun opvoeding, hoefde men letterlijk de deur maar 

uit te gaan. Reden voor christenen, socialisten en anderen om te werken aan een 

beschavingsoffensief dat zich vooral richtte op de gezinnen.' Zeker: men onder

kende te weinig dat het sociaal vastpinnen van mensen op één rol afbreuk doet 

aan de verscheidenheid van mensen, hun talenten en verantwoordelijkheden. 

Dat is een structureel-maatschappelijk kwaad. Hoe funest dat voor vrouwen 

heeft uitgewerkt, laat Maarten J. Verkerk in zijn Sekse als antwoord ons nog eens, 

ten overvloede bijna, zien als hij Christine de Pisan (1364-1389) aan het woord 

laat. Verwoestend waren de gevolgen voor deze vrouw toen zij niet in het voet

spoor van haar vader kon gaan en voor een wetenschappelijke loopbaan kon kie

zen.' Dat is het risico als verkeerde sociale structuren bijna letterlijk heilig wor

den verklaard. 

Het overheidsbeleid 

De veronderstelling dat voor vrouwen het private domein van het gezin is wegge

legd en voor mannen het publieke domein van de economie is voor het over

heidsbeleid lange tijd bepalend geweest. Daarmee sloot zij aan bij de bestaande 

maatschappelijke patronen. Rondom de sociale zekerheid, het minimumloon, de 

pensioenopbouw ete. werden arrangementen voor een omvangrijk deel opgezet 

rond het kostwinnersbeginsel. Het beleid gericht op immateriële voorzieningen, 

zoals gezinsbegeleiding, richtte zich vooral op de vrouwen. 

Daarin is na de Tweede Wereldoorlog gaandeweg verandering gekomen. Zo oefe

nen sinds 1947 ouders gezamenlijk, en niet langer de vader alleen, het ouderlijk 

gezag uit.' Andere veranderingen in het familierecht volgden (handelingsbe-
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kwaamheid etc.). In de sfeer van het arbeidsrecht zijn de verhoudingen goed

deels gelijk getrokken (gelijk loon, gelijke behandeling). 

Op politiek vlak gaat gaandeweg vooral de vraag spelen of er niet consequent 

gekozen zou moeten worden voor het individualiseren van aanspraken op het 

terrein van de sociale zekerheid. Consequent, want bij de sociale verzekeringen 

voor werknemers krijgt men een uitkering op basis van de rechten die men als 

premie-betalend individu heeft verworven. Bij de sociale voorzieningen ligt dat 

anders. Daar staat het behoeftebeginsel centraal en zijn de voorzieningen vooral 

een aanvulling op overige financiële middelen (heeft de partner een inkomen, 

wat is het bezit? etc.). Bussemaker zegt daarvan: 'Het onderscheid tussen de ver

schillende typen uitkeringen hangt direct samen met de scheiding tussen maat

schappelijke leefsferen, met name die tussen een individuele leefsfeer en een 

sfeer van betaalde arbeid ... Impliciet is er, via de 'gender sub-context' echter een 

verband tussen de verschillende typen of sporen van uitkeringen en veronder

stelde sekse-identiteiten.''' Mannen maken meer aanspraak op verzekeringen, 

vrouwen op voorzieningen. Mannen doen vooral een beroep op de sociale zeker

heid als zij hun baan kwijt raken, vrouwen wanneer zij hun man kwijt raken. De 

rechten van de eerste zijn geïndividualiseerde rechten, bij de tweede wordt naar 

de draagkracht in de omgeving gekeken. Dat is één van de redenen waarom a) 

gepleit is voor het individualiser(')1 van aanspraken bij sociale voorzieningen en 

b) voor een grotere arbeidsdeelname van vrouwen. Bij dit laatste spelen de eer

der genoemde draagkrachtelementen in de fiscaliteit een rol (onder meer voeto

verheveling, heffingskorting). Door bij het belasting heffen rekening te houden 

met een partner die -deels- niet werkt, verdwijnt een prikkel om de arbeids

markt op te gaan. Hiermee dient het vraagstuk rond het partnerstelsel -zie de 

inleiding- zich aan. 

Daarmee zijn we midden in de actualiteit beland. Het kabinet heeft met zijn 

belastingplannen ingezet op individualisering enerzijds en maximale arbeids

deelname anderzijds. Vandaar eerdere veranderingen in de Nabestaandenwet en 

de Bijstand (arbeidsplicht vanaf het vijfde levensjaar van het jongste kind). Via 

het uitbreiden van kinderopvangmogelijkheden, een forse arbeidskorting bij de 

belastingen en een kindkorting die mensen alleen krijgen als zij werken (combi

korting) wil het kabinet een emancipatiebeleid voeren. Dit emancipatiebeleid 

staat echter in hoge mate in dienst van de verzorgingsstaat en de noden van de 

arbeidsmarkt. Voor wat betreft de verzorgingsstaat geldt dat telkens gewezen 

wordt op de vergrijzing die veel geld gaat kosten. Naarmate er dan meer mensen 

werken zijn de kosten beter op te brengen. Veel mensen naar de arbeidsmarkt is 

het motto, nu werkgevers ook nog eens om mensen zitten te springen, en zich 

vanwege de krapte op de arbeidsmarkt risico's van looninflatie aandienen. 
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Christen-dernocratische noties 

Vanuit christen-democratische hoek zijn altijd kanttekeningen bij deze beleidsin

zet geplaatsL De eenzijdige nadruk op economische zelfstandigheid betekent al 

snel een verschraling van zorgarbeid (vrijwilligerswerk, opvoeding). Pessers 

spreekt in dit verband van de economische instrumentalisering van de emanci

patie van vrouwen, die er zelfs toe leidt dat de belangen van kinderen en van 

ouderen onbespreekbaar zijn gemaakt. -Wie herinnert zich inderdaad niet het 

hoongelach jegens Heerma toen hij het gezin op de agenda zette.- De verschra

ling van de vervulling van zorgtaken zal op haar beurt weer leiden tot een grater 

beroep op de overheid. De informele zorg zal nog meer plaatsmaken voor forme

le zorg en daarmee een impuls geven aan een verzorgende staat. Ook kunnen er 

zogenaamde 'uitverdieneffecten' van maximale arbeidsdeelname door allen 

optreden. In het belastingadvies is daarop uitvoerig gewezen: risico's betreffende 

het gezin en opvoeding met aile maatschappelijke gevolgen van dien. 

Bussemaker spreekt in dat verband van 'ontwrichting en erosie van maatschap

pelijke en persoonlijke zorg'. Meer dan andere politieke stromingen besteden 'de 

confessionelen' volgens haar aandacht aan de eenzijdige doordringing van het 

economische doelmatigheidsdenken in de individuele levenssfeer (p. 241/242). 

Darien Pessers sluit zich daarbij in haar dissertatie aan. Zij wijst erop dat de 

plichten van loonarbeid moeilijk in evenwicht zijn te brengen met de morele en 

onbepaalde plichten van de verwantschap.- Mede hierdoor ontstaat er een 

'onderhandelingshuishouding' waarin (affectieve) wederkerigheid in de knel kan 
komen. 

Ondanks die waarderende woorden ziet Bussemaker ook zwakke plekken en 

spanningsvelden in het denken van de christen-democraten. De zorgsfeer zou bij 

christen-democraten sterk aan vrouwelijkheid gekoppeld blijven. De verhoudin

gen tussen mannen en vrouwen blijven daardoor onevenwichtig. Ik denk dat 

Bussemaker zich vergist. AI in 1975 geeft J.J.M.S.Leyten-de Wijckerslooth de 

Weerdesteyn tijdens een bijeenkomst van het CDA-Vrouwenberaad aan dat zor

gen en werken voor mannen en vrouwen van betekenis zijn. Een evenwichtiger 

verdeling van zorg en arbeid is ook bepleit in het gezinsrapport van het 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA De verzwegcn keuze van Nederland. Het 

belastingadvies van het WI sluit zich daarbij aan en de stem van Tweede en 

Eerste Kamerfractie van het CDA voor het wetsontwerp dat deeltijdwerk moet sti

muleren, past in die beleidslijn. Daarachter schuilt zonder meer de notie dater 

symmetrischer verhoudingen moeten komen tussen mannen en vrouwen. De 

christen-democratie zet niet alle kaarten op de markt en op het betaalde werk. 

Het zet ook niet eenzijdig de kaarten op onbetaalde zorg, maar zoekt naar een 

gezond evenwicht tussen werken en zorgen, economie en eenlevensvatbaar 
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domein voor zorg. opvoeding ete. Reden voor een stevig oppositioneel geluid 

toen bij Zalm en Vermeend alle fiscale wegwijzers naar arbeidsdeelname van 

mannen en vrouwen wezen. Het' CDA zette daar het partnerstelsel tegenover. 

pleitte voor een kindkorting, ongeacht de vraag of de ouders wel beiden werken, 

en wenste een vrijwilligerskorting. 

Wat wil de christen-democratie daarmee bereiken? Met het partnerstelsel, de 

kindkorting en de vrijwilligerskorting bij de belastingen wil zij tegemoet komen 

aan het eerder geconstateerde gebrek aan prestige van zorgarbeid. Paars drukt 

die waardering stelselmatig weg, met als toppunt toch wel het verstrekken van 

een kindkorting op voorwaarde dat je werkt!! Dat stelselmatig wegdrukken, is 

ook te zien bij het 'wegschrijven van huisvrouwen als categorie uit de grondsla

gen van de Bijstandswet'~ Daarin is door het paarse kabinet een arbeidsplicht 

opgenomen. 'Zorgarbeid wordt kennelijk niet gezien als arbeid die op verant

woordelijkheid wijst.' Pessers spreekt in dit verband terecht van een 'politieke 

diffamering van de moreel zo gewaardeerde zorgarbeid '. Juist een opwaardering 

is nodig. Coser schreef al dat 'wat op het spel staat niet zozeer de gelijke toegang 

tot beroepsmogelijkheden als zodanig is', maar meer hulpbronnen voor degene 

die in het gezin werkt, om zo in een meer gelijkwaardige positie met lTlannen te 

komen. 
Bij de waardering voor zorg passen de kanttekeningen die het CDA heeft 

geplaatst bij de forse arbeidskortiiilg uit de plannen van de heren Vermeend en 

Zalm. We moeten oppassen voor een monocultuur van individuele economische 

zelfstandigheid, die tot materialisme en eenzijdig marktdenken leidt. Maar bete

kent dat alles niet dat uiteindelijk toch klassieke man-vrouw-verhoudingen voor

rang gaan krijgen? Zal de waardering voor zorg niet als barrière gaan gelden 

voor vrouwen die betaald werk willen verrichten? 

Ik ben daarover om drie redenen niet zo somber. In de eerste plaats niet omdat 

onze samenleving snel aan het veranderen is. Jonge mannen èn vrouwen zijn in 

de regel goed opgeleid en zelfbewust. Er is weinig twijfel dat de groei van de 

arbeidsparticipatie van vrouwen en de evenwichtigere verdeling van zorg en 

werktaken tussen man en vrouw zullen doorzetten. Huidige gegevens over de 

levensloop van mensen tonen aan dat partners in de jaren dat er nog geen kin

deren zijn ongeveer evenveel werken. Komen er kinderen dan zijn het nog steeds 

wel vooral vrouwen die in deeltijd gaan werken (maar in toenemende mate ook 

mannen). De verwachting lijkt alleszins gerechtvaardigd dat een en ander geen 

definitief afscheid van de arbeidsmarkt zal betekenen, integendeel. In de tweede 

plaats niet omdat -als ik het goed zie- onder jongere mensen een andere ten

dens zichtbaar is, namelijk het gaandeweg wat relativeren van betaald werk: ook 

bij jonge mannen. Ik sluit niet uit dat als keerzijde van de welvaart mensen -

vrouwen en mannen- zèlf meer waarde gaan hechten aan vrije tijd, zorg en aan

dacht voor elkaar en de kinderen, al is hier nog geen sprake van eenduidigheid. 
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Zo'n samenleving biedt mensen bij uitstek de ruimte om niet aileen kwaliteiten 

die interessant zijn voor de arbeidsmarkt aan te spreken. De relationele ethiek 

vanuit de vrouwenbeweging terecht wordt ondersteund," kan dan maatschappe

lijk beter tot haar recht komen. Bedrijven zullen in toenemende mate rekening 

moeten gaan houden met de zorgverplichtingen en -wensen van mensen en 

daarop hun arbeidsvoorwaarden (beloning, werktijden etc) moeten gaan afstem

men. De onderneming zal meer en meer dee! worden van een veranderende 

samenleving en in de toekomst meer wederkerige relaties met werknemers aan

gaan. Aan hun eisen rond flexibele werktijden, arrangementen voor zorg en 

opvang etc. kan zij niet voorbijgaan. Ook dat is een vermaatschappelijking van 

de onderneming. In de derde plaats kan de overheid haar steentje bijdragen aan 

een evenwichtiger verdeling van zorg en werken voor zowelmannen als vrou

wen. Het is goed dat het kabinet het in deeltijd werken aan de ene kant stimu

leert. Aan de ene kant, want het is daarin bepaald niet consistent. Via de belas

tingplannen probeert het namelijk iedereen zo lang mogelijk de arbeidsmarkt 

op te krijgen. Of dat effectief zal zijn, gezien de verschuivende voorkeur voor 

vrije tijd en zorg, vraag ik mij overigens af. Zelfs uit arbeidsmarktpolitieke over

wegingen is het beter breed in te zetten op deeltijdwerk en flexibeler werktij

den (ook in termen van levensloopbeleid) en daarop de sociale zekerheid, bet 

pensioenstelsel etc. af te stemmen. Met een dergelijk beleid konden weleens 

meer mensen zich aandienen op de arbeidsmarkt dan met een beleid dat qua 

werktijden, lonen en sociale zekerheid eenzijdig mikt op voltijds werkenden. Oat 

stoot naar alle waarschijnlijkheid een behoorlijk aantalmensen af. 

Dr. A. Klink is dirccteur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
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