
Emancipatie 

Emancipatie van de 
mens, ook van de vrouw 

mr. H.Th. ten Hagen-Pot 

Maatschappelijke veranderingen hebben geleid tot een 
ander zelfbeeld van vrouwen. Oak vrouwen moeten de hun 
gegeven talenten ontwikkelen en gebruiken op een haar 
rechtmatig toekomende plaats in de samenleving, eventueel 
naast een gezinstaak. 

Mr. H.Th. ten Hagen-Pot (1929) is lid 
van Prov1nc1ale Staten van OveriJSSel. 
Tevens IS zij lid van de Harmonlsa
tieraad Welz1jnsbele1d. 

Erkenning van de betekenis van de eigen 
identiteit en persoonlijkheid van de mens 
vormt het beginsel en de doelstelling van 
emancipatie. In dat respectbeg;nsel l;gt voor 
mij de kern besloten bij het waarderen van 
de veranderingen die plaatsv;nden in den ken 
en doen, in het gezin, in de maatschappij. 
Die veranderingen worden soms als schok
ken ervaren, dan weer als gele1delijk, soms 
als vanzelfsprekend, soms als een crisis. Bij 
het beoordelen van die veranderingen liggen 
de standpunten soms extreem zwart-wit te
genover elkaar en worden allerlei nuances 
vergeten. Voor een analyse kan een zwart
wit schets soms verhelderend zijn, maar bij 
de discussie hierover zullen wij juist vanwege 
respect voor ieders achtergrond en ontwik
keling zorgvuldig met elkaar om moeten 
gaan, elkaar als gelijkwaardig tegemoet 
moeten treden, vrouwen en mannen, vrou
wen en vrouwen, mannen en mannen. In die 
noodzaak van gelijkwaardigheid ligt ook de 
waarneembare noodzaak van vrouwen
emancipatie. Emancipatie heeft een objec
tieve kant: de vraag naar gelijkwaardige toe-
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gang tot de mogelijkheden om zich te ont
plooien in de samenleving. Het heeft tevens 
een subjectieve kant: de beleving, de waar
dering. lnzicht in de vrouwenemancipatie 
vergt daarom vragen naar de beweegrede
nen, naast analyse van de veranderingen. 
Analyse aileen is onvoldoende. Nodig is ook 
het zich verdiepen in de belevingswereld van 
vrouwen. Oat laat z;ch moeilijker onder 
woorden brengen. Het overstijgt immers de 
beeldvorming dat de persoonlijkheid van de 
mens (man of vrouw) samenvalt met ge
groeide toebedeelde en waarneembare ta
ken en funct;es. Die overstijging is zowel 
feitelijk als principieel. De vrouwenemanci
patie vond haar vertrekpunt in feitelijke ver
anderingen en heeft aangezet na te denken 
over de fundamentele beginselen van res
pect. 
Minister De Koning verwoordde het vraag
stuk adequaat op de dag, dat de emancipa
tiediscussie in het CDA in 1 983 werd afge
sloten: 'Vroeger viel de persoonlijkheid van 
de vrouw volledig samen met haar functie 1n 
het gezin, maar inmiddels hebben er zodani-
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ge maatschappelijke veranderingen plaats
gevonden, dat dit vandaag niet altijd voor 
iedere vrouw opgaat'. 
Verscheidenheid in persoonlijke ontplooiing 
is lang niet altijd vanzelfsprekend geweest. In 
deze bijdrage wil ik beginnen een aantal 
veranderingen te beschrijven, die van grate 
invloed waren op de situatie van vrouwen. 

Veranderend gezin 
Sinds de industriele revolutie is in toenemen
de mate een scheiding ontstaan tussen 
werk- en woonomgev1ng. Daarmee raakte 
de gehuwde vrouw een belangrijk deel van 
haar taak kwijt. Vervolgens zien wij hoe de 
zorg voor inwonende ouders en familieleden 
wegv1el. Het tweegeneratiegezin ontstond, 
terwijl het kerk- en buurtleven naar de ach
tergrond verschoof. In de loop van de verde
re ontwikkelingen zien wij dan, dat het huis
houdelijk werk verlicht werd. Mechan1sche 
hulpmiddelen deden hun intrede: de stofzui
ger, de koelkast en de wasmachine; het 
zelfinmaken van groente werd overbodig. 
Tot slot zijn de med1sche ontwikkelingen van 
grote invloed geweest. Het meest ingrijpend 
is wellicht de uitvinding van de 'pil'. Hierdoor 
kon de vruchtbaarheid beheerst worden. Wij 
zien nu dat t'let gemiddelde gezin nog maar 
twee kinderen kent Daarnaast zien wij dat 
de levensduur van mensen aanzienlijk is ver
lengd. Als mannen en vrouwen nu op hun 
vijfentwintigste huwen hebben zij theoretisch 
gem1ddeld ruim v1jftig jaar samen voor de 
boeg, waarvan door de daling van het ge
boortecijfer de helft of meer jaren zonder 
zorg voor kinderen. Door deze ontwikkelin
gen realiseert de vrouw zich thans, dat zij 
meer vrij te bested en tijd heeft, waar vroeger 
het huishouden haar tijd opeiste. De plaats 
van de vrouw in het gezin is veranderd. 

Veranderende leefvormen 
Niet aileen de plaats van de vrouw in het 
geztn veranderde, ook het gezin zelf IS niet 
meer de enige leefvorm in de samenleving. 
TerwiJI vroeger voor 95% van de mensen het 
traditionele huweltjk waann de man kostwtn
ner was en de vrouw het huishouden deed, 
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de vanzelfsprekende leefvorm was zten we 
vandaag een grote verscheidenheid aan an
dere samenlevingsvormen van ntet-wettelijk 
gehuwd samenwonende paren, homofiele 
en lesbische paren, allerlei tussenvormen 
waarbij ieder de eigen huishouding bltjft hou
den en in mindere mate ook communes en 
alternatieve leef- en woonvormen. Het aantal 
eenoudergezinnen groeit, er zijn echtparen 
die bewust kinderen willen, anderen kiezen 
bewust aileen te blijven. Er zijn gezinnen met 
de man als kostwinner, er z1jn huishoudens 
waar man en vrouw beiden werken. De ma
nier om het Ieven in te richten is minder 
voorspelbaar, maar pluriform geworden. Er 
is sprake van een meer bewuste keuze 1n 
overeenstemmtng met karakter, behoeften, 
ambities en ontwtkkeling. De tradltionele ge
zinsvorm is nu slechts een van de mogelijk
heden. 

Veranderende mensen 
In die ontwikkel1ng zien wij dat mensen ver
anderen of zijn veranderd. Het is nog niet zo 
lang geleden dat ouders, bisschoppen en 
overheden precies voorschreven volgens 
welke maatstaven, welke normen en waar
den geleefd en gehandeld moest worden. 
Door onderwijs en vorming, door de behoef
te van de samenleving aan zelfstandig oor
delende mensen, door het openbreken van 
gesloten gemeenschappen als gevolg van 
televisie en andere communicat1emedta, etc. 
zijn mensen kritischer geworden en vragen 
naar het waarom van voorschriften, toetsen 
die ook zelf aan verworven inz1chten. Wtj z1jn 
gaan spreken van mondigheid. Autoriteit is 
geen vanzelfsprekend gegeven. Oat maakt 
de doorzichttgheid van de samenleving er 
niet gemakkelijker op. Mensen willen mee
denken, meebesl1ssen, zelf verantwoordelijk
heid dragen en aangesproken worden op 
hun indtviduele persoonlijkheid. 
Die ontw1kkeling heeft z1ch in de afgelopen 
vijftig jaar in een snel tempo voltrokken. Er 
heeft een zekere individualisering plaats ge
vonden, waardoor mensen met elkaar om 
kunnen gaan op zeer gevaneerde manieren 
in een grote verscheidenhe1d van verbanden 
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waarmee mensen met elkaar te maken heb
ben. Mensen zoeken hun eigen plaats op in 
overeenstemming met hun mogelijkheden 
en talenten. 

Veranderende vrouwen 
Die ontwikkeling is aan vrouwen niet voorbij 
gegaan. Betere opleiding, gecombineerd 
met genoemde veranderingen in gezin en 
samenleving hebben ook vrouwen zich er
van bewust gemaakt, dat zij op hun individu
ele persoonl1jkheid aangesproken willen 
worden. Onderkend werd, dat de 'natuurlijke 
bestemming' van de vrouw als moeder en 
huisvrouw in zoverre relatief is, dat geen 
natuurwet of biologische wet, maar een cul
tureel verschijnsel tot dusver haar positie in 
de maatschappij bepaalde en beperkte en 
dat hedentendage gekozen kan worden, be
halve voor of naast de functie van moeder en 
huisvrouw ook voor de ontwikkeling van an
dere talenten. 
Veel vrouwen zijn gaan ervaren dat zij ook 
talenten hebben waarop voorheen geen be
roep werd gedaan en die zij daardoor ook 
niet ten voile tot ontplooiing konden bren
gen. Sterker, dat er barrieres te overwinnen 
waren om niet aileen als moeder erkend te 
worden maar ook als mens met vele andere 
talenten en mogelijkheden. Naast haar even
tuele gez;nsverantwoordelijkheid willen zij in 
die samenleving meedenken, meebeslissen, 
zelf verantwoordelijkheid dragen, aange
sproken worden op w1e ze zelf zijn. Zij ont
dekken dan, wat veel ongehuwde vrouwen 
al eerder ervaren hadden, dat de samenle
ving daarop (nog) niet is ingesteld. Eenmaal 
tot die bewustwording van de eigen individu
aliteit gekomen is het voor veel vrouwen een 
onthutsende ervaring, dat zij niet aangespro
ken worden op die eigen individualiteit, maar 
slechts op het deel van een relatie ziJn, met 
name op een functie in het gezin. Vooral 
door ongehuwde vrouwen, maar ook door 
vrouwen, die aileen zijn komen te staan is dit 
ervaren als discriminatie. En dat was het 
ook. Zij zeker voelden zich apart geplaatst, 
niet omdat dat zelf gekozen was, maar om
dat die plaats dwingend werd aangewezen. 
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Veranderend cultuurpatroon 
Uit onderzoeken in binnen- en buitenland 
blijkt dat er ondanks de hierboven omschre
ven maatschappelijke veranderingen nog 
geen dienovereenkomstige 'herverdeling 
van taken' in het gezin plaatsvindt. De er
kenn;ng dat vrouwen een bredere verant
woordelijkheid in de samenleving toekomt is 
wei gegroeid en die verantwoordelijkheid 
wordt ook wei genomen, maar die erkenning 
is vaak passief en met tegenzin. De taken in 
het gezin blijven bij de vrouw liggen. Vaders 
blijken wei enige taken over te nemen, maar 
selectief, aileen die zij leuk vinden, bijv. met 
de kinderen bezig zijn. Onder de huidige 
omstandigheden zal dat ook niet gemakke
lijk veranderen. De opvatting is zeer diep 
geworteld dat kinderen altijd v66r de vrouw 
gaan. Zowel mannen als vrouwen vinden de 
opvoeding van kinderen uiterst belangrijk. 
Oat is het ook, maar de vormgeving van die 
verantwoordelijkheid vertoont een sterk tra-

' Er waren ook barrie res te 
overwinnen om niet aileen 
als moeder maar ook als 
mens erkend te worden. ' 

ditionele lijn. B1jna als vanzelfsprekend wordt 
als beste en enige oplossing gez;en dat 
'moeder' zich enkele jaren volledig geeft aan 
de 'opvoeding'. Sterker verondersteld 
wordt, dat eigenlijk :edere vrouw n1ets liever 
zou willen. lnderdaad is het zo, dat heel veel 
moeders het heerlijk vinden om een paar jaar 
voor de kinderen te zorgen. Je ziet dan ook, 
dat als het eerste kind komt velen haar eigen 
Ieven volledig ondergeschikt maken aan de 
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zorg voor man en kinderen. Maar dat heeft 
voor de vrouw ingrijpende consequenties. 
Kinderen krijgen daarmee van jongsafaan 
het beeld voor ogen van een moeder, die 
altiJd voor hen en voor de vader beschikbaar 
is en van een vader die een taak in de 
maatschappij combineert met zijn gezin en 
dat beeld is praktisch niet meer te verande
ren. Wanneer na enkele jaren bij de vrouw 
ook weer de behoefte doorbreekt om de 
andere kanten van zichzelf weer aandacht te 
geven komen vrouwen nog wei eens op de 
koffie. Het geheel van haar contacten, ge
ncht op een actieve rol in de samenleving, is 
sterk verminderd, de opleiding die zij had is 
verouderd en het vak is niet bijgehouden. De 
kans om weer 'mee te doen' is gering. De 
barrieres zijn dus meervoudig. Zij kan niet 
zomaar terug in het arbeidsproces, het is 
voor de hoger opgeleiden na enkele jaren 
eruit moeilijk om bijvoorbeeld een beleids
functie te krijgen, laat staan in deeltijdarbeid. 
Maar ook de beeldvorming via de media 
werpt belemmeringen op. Wie ziet niet de 
reclames, de televisie met het standaardpa
troon voor vrouwen: de moeder die tevreden 
is met haar thuisrol. 
Het kemprobleem laat zich als volgt typeren: 
verwacht wordt van de vrouw dat zij haar 
maatschappelijke onentatie als een tijdelijke 
ziet en vervolgens beschikbaar is in een 
traditionele rol, waarin zij zichzelf weet uit te 
schakelen en vereenzelvigt met die rol. De 
druk die onze cultuur daarmee op vrouwen 
uitoefent wordt slechts zelden onderkend, 
omdat dit proces zich sluipend voltrekt, 
maar die druk uit zich in malaisegevoelens 
en gevoelens van vervreemding van de bui
tenwereld, ook van de partner. 
Dit voert tot een klempos1tie van vrouwen, dit 
voert tot een belasting op relaties die onder
meer tot uitdrukking komt in de vele echt
scheidingen. Een op de drie huwelijken 
houdt geen stand in onze huidige gespleten 
cultuur, veranderde maatschappij en stand
houdende rolverwachtingen. Het is een dub
bele boodschap, waarmee vrouwen worste
len: ontwikkel Je tot een eigen persoonlijk
heid, maar wees tevens een goede huis-
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vrouw en beantwoord aan wat er van je 
wordt verwacht. 

Emancipatiebeweging 
Achteraf is het niet verwonderlijk dat vrou
wen zich samen zijn gaan bezinnen op dit 
fenomeen, op de ontdekking dat zij hun 
kwaliteiten als mens en hun gevoelde ver
antwoordelijkheid in de samenleving niet tot 
uitdrukking kunnen brengen. Wat is onze 
eigenheid, wat zijn onze waarden, kortom 
wat is ons zelfbeeld. Oat zelfbeeld is veran
derd, heeft zich verbreed en verrijkt. Er ont
stond een beweging van vrouwen, die elkaar 
daarin herkennen en steunen: de emancipa
tiebeweging. Het is niet verwonderlijk, dat 
die beweging en massaal en intemationaal 
is, omdat dehierboven geschetste verande
ringen: betere opleiding, verbeterde commu
nicatie, beheersing van vruchtbaarheid, de 
toenemende zelfstandigheid en toenemen
de mogelijkheden om zelf vorm aan het Ie
ven te geven zich ook 1ntemationaal vol
trekken. 
Het bleef niet bij bewustwording aileen. Die 
bewustwording betekent immers nog niet, 
dat de belemmeringen die vrouwen onder
vinden om maatschappeliJk mee te doen zijn 
opgeheven. Die bewustwording voert als 
vanzelfsprekend tot de ambitie op eigen wij
ze en vanuit een eigen beleefde verantwoor
delijkheid vorm en inhoud aan haar Ieven te 
geven. Oat dat tot actie voert hoeft geen 
verbazing te wekken. Er wordt wei eens 
betoogd dat de veranderingen in gezin en 
maatschappij een gevolg zijn van vrouwen
emancipatie. lk geloof het n1et. lk meen dat 
de vrouwenemancipatie zich vooral laat be
grijpen als gevolg van de hiervoor genoemde 
maatschappelijke veranderingen, zowel in de 
maatschappij als het gezin. Er wordt wei 
naar voren gebracht, dat als gevolg van 
vrouwenemancipatie vrouwen niet meer zul
len kiezen voor huwelijk en gezin. Oat is op 
zichzelf geen logische conclusie. Juist wan
neer vrouwenemancipatie zou stranden is 
het niet verwonderlijk dat het huwelijk in 
onbruik geraakt. Vrouwenemancipatie bete
kent immers dat maatschappelijk de voor-
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waarden worden vervuld om vanuit welke 
Ievens- of samenlevingsvorm dan ook zelf
standig te kunnen zijn en mede verantwoor
delijkheid in de samenleving te kunnen 
nemen. 
Waar de huwelijkse samenlevingsvorm geen 
ruimte biedt voor eigen verantwoordelijkheid 
en zelfstandigheid van de vrouw, daar 
strandt de emancipatie. Waar emancipatie 
slaagt betekent dit dat vrouwen, ook als z1j 
trouwen, hun eigenheid, hun zelfstandigheid 
niet verliezen, maar inbrengen in de relatie en 
dat zij meedenken, meebeslissen, mee ver
antwoordelijkheid dragen in gezin en samen
leving. Oat is essentieel voor iedere mens in 
welke relatie dan ook. Erkennen van die 
zelfstandigheid 1s het respecteren van iedere 
mens als volwassen mondig persoon, die in 
staat is, in en buiten de e1gen relat1es beslis
singen te nemen, zorgvuldig en in verant
woordelijkheid. Oat is het uitgangspunt, dat 
is het streven in de vrouwenemancipatie. 

Het CDA-streven 
De spanningen die de veranderingen 1n het 
'beeld van de vrouw' in de samenleving met 
zich meebrengen, weerspiegelen zich ook in 
het CDA. Formeel heeft het CDA zich voor 
de h1erboven beschreven visie op emancl
patie uitgesproken toen in 1983 een resolu
tie van deze strekking werd aangenomen. 
Die resolutie over emancipatie werd niet be
perkt tot de vrouw, maar werd zorgvuldig 
geformuleerd over de 'mens': 'De gelijk
waardigheid van mensen is van fundamen
tele betekenis voor de samenlev1ng'. En: 
'Emancipatie is de uitdrukking van wat men
sen rechtens toekomt, het kunnen toegroei
en naar een levensvervulling in verantwoor
delijkheld, solidariteit en rentmeesterschap, 
waarop iedereen persoonl1jk wordt aange
sproken en daardoor tot zijn recht kan ko
men'. Het beginsel en de streefrichting lig
gen in deze twee uitspraken besloten. Oat 
neemt niet weg dat feitelijk 1n het COA een 
niet onaanzienlijk aantal mensen moeite 
heeft deze part1jlijn te onderschrijven. Zij zien 
emancipatie als een bedreiging van huwelijk 
en van relaties. Hoe kan deze stroming wor-
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den begrepen? Is men principieel tegen 
emancipatie? lk denk het niet. 

De onbegrepen individualiteit 
Het vraagstuk ligt naar mijn mening dieper 
en hangt samen met negatieve associaties 
op de begrippen 'persoonlijkheid' en 'indivi
dualiteit'. Oat kan verklaren waarom in de 
toelichting op het Program van Uitgangs
punten (1980) onder het hoofdstuk emanci
patie de termen 'eigenbelang' en 'het ont
kennen van relaties' genoemd werden. 
Het rapport 'Werkloosheid en de crisis in 
onze samenleving' (1984) demonstreert 
eveneens deze negatieve opstelling waar 
gesuggereerd wordt dat mensen: '... voor 
alles zelfstandig en onafhankelijk willen zijn 
en andere mensen eigenlijk niet nodig heb
ben'. Zelfstandigheid en onafhankelijkheid 
worden vervolgens geassocieerd met 
'ego1sme', met 'eigenbelang'. Het rapport 
'Van verzorgingsstaat naar verzorgings
maatschappij', eveneens van 1984, brengt 
hetzelfde pessimisme over zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid tot uitdrukking: ' ... in de 
ik-cultuur gaat (het) over de onafhankelijke, 
zelfbewuste en zelfstandige mens, die geen 
andere mensen nodig denkt te hebben'. Los 
van de vraag of hiermee wei een juiste type
ring wordt gegeven van de ontwikkelingen in 
de samenleving moet ik constateren, dat bij 
de opstellers van de rapporten de neiging 
sterk aanwezig lijkt het fenomeen van de 
'zelfstandige mens' in dlskrediet te brengen. 
Het is van belang om hier dieper op in te 
gaan, omdat de begrippen zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid soms onzorgvuldig 
worden gehanteerd. Het is daarom ook van 
belang, omdat de suggestie kan ontstaan 
dat het COA het (vrouwen)emancipatie-stre
ven geen ondersteuning meer zou bieden. 

lndividualiteit 
lndividualiteit slaat op kenmerken en 
eigenschappen die iedere individuele mens 
heeft, ongeacht zijn eventuele relaties. ledere 
mens kan denken en willen, voelen, proeven, 
liefhebben, haten, medelijden hebben, zich 
ergeren, bang, boos of blij zijn en geloven. 
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ledere mens heeft intu'i'tie, emotionaliteit, 
sexualiteit Als het over menselijke kwa!itei
ten gaat kun je denken aan het ontplooien 
van talenten, het ontwikkelen van de per
soonlijkheid en zelfstandigheid, van kunst
zinn1gheid en het dragen van verantwoorde
lijkheid. lk denk ook aan liefde, trouw, 
dienstbaarheid, aandacht, gerechtigheid, so
lidariteit, gelijkwaard1gheid. 
Zeker, ego·l·sme en eigenbelang bestaan, 
maar het gaat daarom nog niet aan het 
aandacht vragen voor de individualiteit van 
1eder afzonderlijk mens af te doen met 
eigenbelang, ego1sme, onafhankelijk willen 
zijn, geen andere mensen denken nodig te 
hebben, ontkennen van relaties. Daarmee 
wordt een authentiek streven, dat funda
menteel is voor samenleven, vervormd. In dit 
verband breng ik 1n herinnering wat de 
emancipatieresolutie van 1983 zegt: 
B 1. Ieder mens is uniek en derhalve ver

schillend van zijn medemens. 
B 2. Tegelijk vullen mensen elkaar aan, zijn 

afhankelijk van elkaar, niet onderge
schikt aan elkaar en mogen op elkaar 
een beroep doen. 

B 3. Ieder mens moet de van God gekregen 
talenten en gaven zo goed mogelijk 
kunnen ontwikkelen en ontplooien om 
tot een zinvolle levensvervulling te 
komen 

B 4. Ieder mens IS in de samenleving ge
steld als verantwoordelijk persoon, ver
antwoordelijk voor zichzelf, voor de 
medemens en voor de ontwikkeling 
van de samenleving. 

B 5. De Christen-Democratie wil mensen 
op brede verantwoordelijkheid aan
spreken. 

Mensen hebben elkaar nodig 
Er z1jn natuurlijk geen mensen die anderen 
niet nodig hebben. Zelfstandighe1d nastre
ven is niet hetzelfde als een ik-cultuur propa
geren, waarin mensen hun onafhankelijkheid 
los van elkaar zouden (willen) beleven. Zelf
standigheid en (on)afhankelijkheid vergen 
daarom een wat nadere beschouw1ng. 
B1j afhankelijkheid moeten we in ieder geval 
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twee dingen onderscheiden: de afhankelijk
heid van mensen onderling en de. afhanke
lijkheid van een persoon. De onderlinge af
hankelijkheid betreft de betrokkenheid van 
mensen op elkaar. Aan die betrokkenheid 
kan de mens in zelfstandigheid vorm geven, 
ontwikkelen en schragen. Het is de zelfstan
digheid van de mens als sociaal wezen, die 
een netwerk van afhankelijkheidsrelaties 
kent: met ouders, broers, zusters, tantes, 
grootouders, buren, vrienden en vriendinnen. 
Maar ook via kerk, school, werkknng, sport, 
politieke partij is hij of zij betrokken op ande
re mensen, hebben mensen elkaar nodig. In 
dat netwerk vormt de mens zijn persoonlijk
heid, zijn eigen inbreng en waarde, ontwik
kelt hij of zij zijn talenten, komt al of niet tot 
zijn of haar recht. In het intermenselijk ver
keer spelen erotiek en sexualiteit een rol, is 
de wederkerige aantrekkingskracht van 
sexen van grate betekenis. Het behoeft ech
ter niet perse tot uitdrukking te komen in een 
sexuele relatie. Waar dit wei gebeurt sluit de 
ene mens een speciale afhankelijkheidsrela
tie met een andere persoon, waarin sexuali
teit een van de wezenlijke aspecten is, die 
het mogelijk maakt deze relatie op eigen 
wijze en gedeeld met de ander te beleven, 
zichzelf en de relatie tot ontwikkeling te 
brengen. Oat mensen een speciale relatie 
met elkaar aangaan hangt samen met het 
feit, dat ze en een sexueel wezen zijn en 
behoefte hebben aan warmte, persoonlijke 
betrokkenheid, een thuis verlangen. Het be
hoeft geen betoog, dat vrouwenemancipatie 
geen belemmering vormt voor deze rela
tievorming. 

Mannelijk en vrouwelijk 
Het lijkt mij goed in dit verband aandacht te 
geven aan het scheppingsverhaal Genesis, 
1, 27 e.v. Daar staat: 'En God schiep de 
mens naar zijn beeld, naar Gods beeld 
schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. 
En God zegende hen en God zetde tot hen: 
weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de 
aarde en onderwerpt haar, heerst over de 
vissen der zee en over al het gevogelte des 
hemels en .over al het gedierte dat op aarde 
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kruipt ... enz.' God schiep niet de vrouw om 
voor de voortplanting te zorgen en de man 
om voor zijn schepping te zorgen. Hij sprak 
tot beiden. 
Met uitzondering van een beperkt aantal 
culturen en perioden blijkt echter dat de man 
en de vrouw eenzijdig werden aangespro
ken op respectievelijk een interpretatie van 
het man dan wei het vrouw zijn. De vrouw 
werd de taak toegewezen het nageslacht op 
te voeren en sexueel beschikbaar te zijn voor 
de man. Mannen werden aangesproken op 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Menselijke eigenschapper werden als ty
pisch vrouwelijk omschreven: aandacht voor 
de ander, dienstbaarheid, emotionaliteit. 
Menselijke eigenschappen werden als ty
pisch mannelijk getypeerd: ontplooien van 
talenten, ontwikkelen van persoonlijkheid en 
zelfstandigheid, dragen van verantwoorde
lijkheid, besluitvaardigheid, rationaliteit. 
Vrouwen ontwikkelden door de eeuwen 
heen vooral die eigenschappen die overeen
kwamen met de taak van moeder, echtge
note, zorgend voor anderen. Mannen ont
wikkelden e1genschappen die overeenko
men met taken in de maatschappij: zelfbe
wustheid, verantwoordelijkheid. 
Die verschillende toedeling van taken en 
eigenschappen is niet verankerd in blologi
sche wetten, maar in culturele achtergron
den. Op het moment dat vrouwen in de 
wereld buiten het primaire verband van sa
menlevenden verantwoordelijkheid willen 
dragen ontdekken zij twee dingen. 
Zij ontdekken dat zij door haar eenzijdige 
ontwikkeling een geweldige achterstand 
hebben opgelopen om die verantwoordeliJk
heid waar te maken en onvoldoende over de 
juiste vaardigheden beschikken om een ge
lijkwaardige plaats in te nemen. Zij ontdek
ken in de tweede plaats dat die samenleving 
zich eenzijdig heeft ontwikkeld. De samenle
ving heeft een stempel van 'mannelijkheid' 
gekregen, heeft z1ch gebaseerd op wat als 
'typisch mannelijk' werd aangegeven. Vrou
wen ervaren, dat zij al te lang hun verant
woordelijkheid voor de samenleving hebben 
Iaten liggen. De samenleving is doortrokken 
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van rationele constructies en houdingen, 
ontbeert de vormgeving van het emotionele 
als evenzeer wezenlijk voor het menszijn, 
voor de samenleving. 

Feminisering van de samenleving 
Die inbreng, die verrijking van de samenle
ving wordt beoogd waar vrouwen spreken 
over feminisering van de samenleving. In dit 
verband roept het verbazing op, dat de sa
menleving zich baseert niet op het mens zijn, 
maar op mannelijke kwaliteiten, die samen
hangen met het verrichten van betaalde ar
beid. Het menselijke wordt afgemeten aan 
de arbeid die verricht wordt en de arbeid die 
verricht wordt, wordt bepaald door de 
'marktwaarde'. Hoe meer men betaald 
wordt hoe meer men meetelt. Arbeid, betaal
de arbeid is daarmee structurerend gewor
den voor intermenselijke verhoudingen en 
waardering. In die situatie is het verklaarbaar 
dat werklozen gerekend worden tot een 
minder soort mens: hij of zij telt niet mee. 
Arbeid in het gezin, dienstbaarheid in de 
samenleving, vrijwilligerswerk, zonder dat 
betaling voorop staat, is dan van een lagere 
orde. Tegen de achtergrond van die waarne
ming is het willen werken van een groot 
aantal vrouwen aan een zorgzame samenle
ving, dat wil zeggen het ruimte scheppen 
voor aile menselijke eigenschappen, inclusief 
een rehabilitatie van het gevoelsmatige, een 
vorm van feminjsering van de samenleving. 
Er wordt wei gezegd, dat de typisch vrouwe
lijke natuur in het gedrang zou komen door 
de emancipatie. Gedoeld wordt dan waar
schijnlijk op de biologische eigenschappen. 
Eigenschappen die biologisch verankerd 
zijn, kunnen door de emancipatie niet veran
deren, ze komen in een andere context te 
staan, kunnen deel vormen van het uitdruk
king geven aan zichzelf, aan de relatie, zon
der dat man of vrouw eenzijdig in een 'rol' 
worden gedrongen, zonder dat een 'identi
teit' van buiten wordt opgedrongen. Die 
identiteit is voor vrouwen traditioneel afge
leid van de relatie die men heeft. Wanneer 
een vrouw gaat solliciteren en men haar 
ogenblikkelijk naar haar relatie vraagt, geeft 
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dat te denken. Daarin kan een bevestiging 
worden gezien, dat men niet iemand is, die 
op eigen kwaliteiten beoordeeld wordt, maar 
dat een deel van een relatie zijn bepalend of 
medebepalend is voor wie men is. Wanneer 
een vrouw die een maatschappelijke functie 
vervult en daarop aangesproken wil worden, 
met ongewenste intimiteiten te maken krijgt, 
wordt impliciet bevestigd dat zij er op de 
eerste plaats voor de ander is. 

Overheidsbeleid 
Het beleid van de overheid heeft in de loop 
der jaren de maatschappelijke veranderin
gen gedeeltelijk gevolgd. Nu is gebleken dat 
de financiele mogelijkheden niet oneindig 
zijn, wordt allereerst de vraag gesteld in wel
ke mate de overheid de veranderingen kan 
en moet honoreren. De ontwikkelingen ne
geren is vragen om moeilijkheden, de ont
wikkelingen willen blokkeren evenzeer. Rest 
het in gesprek blijven met de samenleving 
over aard en karakter van veranderingen, de 
rechtmatigheid van verlangens, de afwegin
gen die gemaakt moeten worden. De vraag 
naar de beschikbaarheid van overheidsgel
den komt daarna pas aan de orde. Maar de 
vragen gaan verder. Er zijn tendenzen zicht
baarwaaruit blijkt, dat men een verdere 'indi
vidualisering' in de sociale wetgeving een 
halt zou willen toeroepen. Betoogd wordt, 
dat bijvoorbeeld de wijziging van de Armen
wet aan het eind van de jaren vijftig en de 
invoering van de Algemene Bijstandswet in 
1965 mensen te onafhankelijk hebben ge
maakt. Men zou lichtvaardig gaan scheiden, 
want de bijstand betaalt tach. Ouders zou
den best Ianger verantwoordelijkheid mogen 
hebben voor hun (volwassen) kinderen en 
kinderen voor hun ouders. Pragmatici me
nen bovendien dat verdergaande individuali
sering 'onbetaalbaar is' om vervolgens te 
suggereren of te stellen, dat het ook 'onwen
selijk' is. 
In de statische samenleving, waarin vroeger 
95% van de mensen in een eenvormig ge
zinsmodel leefde, vormde niet de mens, 
maar diens persoonlijke relatievorm een voor 
de hand liggend uitgangspunt voor het soci-
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ale beleid. Het was min of meer vanzelfspre
kend dat het gezin als uitgangspunt van aile 
mogelijke wettelijke maatregelen gold. Oat 
daardoor een zekere discriminatie van ande
re leefvormen, met name alleenstaanden op
trad, werd als onvermijdelijk geaccepteerd. 
Met de ontwikkeling van de welvaartsmaat
schappij zien we pluriforme leefverbanden 
tot ontwikkeling komen, waarbij primair de 
affectieve band stabiliteit geeft aan de rela
tie. En dat stelt het overheidsbeleid voor een 
dilemma. Economische relaties zijn per con
tract te regelen, zeker als ze eenduidig zijn. 
De relaties zijn echter thans niet meer een
duidig en niet meer noodzakelijk econo
misch bepaald. 

Affectieve relaties zijn niet per contract te 
regelen en wanneer daarop een dwingend 
contract van buitenaf wordt opgelegd tast 
dit de geestelijke gezondheid aan. Oat vorm
de de achtergrond waartegen op het eind 
van de jaren vijftig de toenmalige minister 
voor Maatschappelijk Werk Marga Klompe 
het verhaalsrecht, de dwang van kinderen 
om hun ouders te onderhouden ophief. Ach
teraf constateerde zij in een interview over 
de Bijstandswet (1985), dat dit de geestelijke 
gezondheid zeer ten goede was gekomen: 
men stand weer vrij tegenover elkaar, kon 
weer met elkaar in gesprek komen. Nauwe
lijks een kwart eeuw verder komt weer de 
gedachte op om een relatie die op emotio
nele gronden is ontstaan dwingend te betas
ten met financiele afhankelijkheid van de een 
ten opzichte van de ander, van partners, van 
kinderen die geestelijk volwassen, maar ma
terieel afhankelijk zijn van ouders. Oat roept 
grate spanningen op. Relaties immers zijn 
meer en meer gebaseerd op affectiviteit, op 
wederkerigheid, liefhebben betekent de an
der als zelfstandig mens willen en willen 
respecteren. Die ontwikkeling duldt geen 
gedwongen economische afhankelijkheid 
van de een van de ander. Die ontwikkeling 
gaat ook gepaard met een grate verschei
denheid aan relaties bij een verscheidenheid 
aan mensen en bij veel mensen ook nog in 
de loop van hun Ieven. Zo zien we dat een 
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op de drie huwelijken slechts een tijdelijk 
karakter kent. In het patroon waarin bijvoor
baat de economische afhankelijkheid van de 
vrouw vanzelfsprekend is, kan de vrouw in 
een maatschappelijk dramatische positie 
komen indien zij niet in staat was haar eco
nomische zelfstandigheid te ontwikkelen en 
vast te houden. Op sommige terreinen, zoals 
bij het opleggen van verantwoordelijkheid in 
financiele zin aan voormalige partners, die 
allang geen relat1e meer hebben, bestaat de 
neiging om de ontwikkelingen terug te draai
en. Hier lijkt de emancipatie, waar mannen 
en vrouwen bij gebaat zijn, opgeofferd te 
worden aan de pogingen de financiele pro
blemen van de overheid op te lassen. 

Samenvatting 
Duidelijk zal zijn, dat de maatschappelijke 
veranderingen geleid hebben tot een ander 
zelfbeeld van vrouwen. Het hoort bij haar 
mens-zijn, zoals het ook bij de man hoort, al 
haar van God gekregen talenten te ontw;k
kelen en te gebruiken op een haar rechtma
tig toekomende plaats in de samenleving, 
eventueel naast een gezinstaak. 
lk heb bewust niet over het gezin als zodan;g 
geschreven. Mijn onderwerp was vrouwene
mancipatie en bij vrouwenemancipatie gaat 
het over de eigen identiteit van vrouwen, 
onafhankelijk van een eventuele gezinssitua
tie. Het gezin is wei uiterst belangrijk, omdat 
een gezin vormen uiting geeft aan het diepe 
verlangen van veel mensen, mannen en 
vrouwen. Daarom zullen een aantal pol;tieke 
maatregelen genomen moeten worden om 
het voor mensen reeel mogelijk te maken dat 
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verlangen naar een gezin en de daaruit 
voortvloe;ende zorg voor kinderen te combi
neren met het dragen van verantwoordelijk
heid in de samenlev1ng. Het gezin is ook 
belangrijk omdat daar de nieuwe generatie 
gevormd wordt. Als bij de opvoeding een 
kind vanaf zijn geboorte wordt gezien als 
een 'mens in wording' en niet op de eerste 
plaats als een wezen dat voorbestemd is 
bepaalde rollen te vervullen, ligt daar een 
sleutel om de emanc1patie van de vrouw 
naderbij te brengen. 
Om dat te bereiken zullen er behalve een 
bewustwordingsproces omtrent het belang 
van emancipatie weliswaar een aantal poli
tieke maatregelen genomen moeten wor
den, maar de concrete 1nvulling daarvan valt 
buiten het bestek van dit artikei.Dit artikel 
bepleitte: erkenning van de eigen identiteit 
en persoonlijkheid van de mens, ook van de 
vrouw. lk hoop hiermede een bijdrage gege
ven te hebben om vanuit het COA in grate 
eensgezindheid daaraan te werken. 
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