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De omgekeerde wereld op zijn kop 
Geboorte-aankondiging: 'Met vreugde 
geven wij kennis van de geboorte van de 
financiele onafhankelijkheid van de 
vrouw'. 
Overlijdensbericht: 'Met diepe droefenis 
geven wij kenn.is van het overlijden van 
de doorwerking van onze christen-demo
cratischc visie op emancipatie ·. 
Steeds meer wordt een pleidooi gevoerd 
voor een door de overheid gewaarborgde 
financiele zelfstandigheid van met name 
die vrouwen, die afhankelijk zijn van het 
inkomen van hun levenspartner. Dit be
roep op de overheid kan echter niet ge
daan worden vanuit een christen-demo
cratische visie op emancipatie: een ge
boorte-aankondiging als de bovenstaan
de zal dan ook gepaard gaan met vermeld 
overlijdensbericht. Niettemin zijn ook 
binnen het CDA mensen te vinden die 
voorstander zijn van financiele onafhan
kelijkheid van de vrouw, ongeacht of zij 
een verdienende partner heeft. Wat is 
hun motivering. en waarom past deze 
niet in het christen-democratisch 
den ken? 
De voorstanders van economische onaf
hankelijkheid redeneren. kort weergege
ven, als volgt. De uitroep dat vrouwen 
slechts een rol hebben, de deegrol. en 
slechts een recht, het aanrecht, wordt 
eerder beschouwd als een humoristische 
uitlating dan als het duiden van een als 
schrijnend ervaren probleem. Ook vrou
wen moeten middels het verrichten van 
betaalde arbeid hun talenten kunnen ont
plooien. Een eigen inkomen voor de 
vrouw zal bovendien, mede door de 
maatschappelijke waardering van betaal
de arbeid, haar gevoel van eigenwaarde 
vergroten hetgeen de relatie met haar 
levensgezel eerder zal versterken dan 
verzwakken. Meer participatie van de 
vrouw op de arbeidsmarkt moet derhalve 
worden bevorderd. zeker ten behoeve 
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van hen die financieel afhankelijk zijn 
van hun partner. De omstandigheid dat 
de vraag naar betaalde arbeid groter is
en voorlopig zal blijven- dan het aan
bod. vormt hiervoor echter een belem
mering. De overheid dient derhalve eco
nomische zelfstandigheid van vrouwen te 
garanderen. Met andere woorden: giro
blauw hoort ook bij de vrouw. 
Deze redenering ontmoet begrip. maar 
de verbazing over de weerstand tegen 
deze gedachtengang is eveneens merk
waardig. Diegenen. die consequent rede
neren over financiele onafhankelijkheid. 
pleiten voor een arbeidsplicht. ook voor 
de vrouwen wier partner een inkomen 
heeft. Een arbeidsplicht impliceert im
mers een inkomen voor elk individu. 
(Een arbeidsplicht is overigens ook het 
impliciete gevolg van een thans in te voe
ren 25-urige werkweek. omdat het inko
men van de alleenverdiener ontoerei
kend is voor het levensonderhoud van 
aile gezinsleden.) Afgezien van de prakti
sche maar daarom niet minder belang
rijke vraag naar de financierbaarheid 
hiervan, stuiten we op de fundamentele 
vraag naar de zin van arbeid. 
Terecht stelt de emancipatieresolutie van 
het CDA dat de zin van arbeid niet ligt in 
het verdienen van een inkomen. De 
dwang echter om met name die partners 
van alleenverdieners (mannen en vrou
wen). die de zin van hun huiselijke arbeid 
en vrijwilligerswerk beleven, betaalde ar
beid te doen verrichten. implicecrt een 
onderwaardering van het werk waaraan 
zij hun energie bestcden. Anders gesteld: 
zij. die hun ontplooiing vinden in huis
houdelijke arbeid en het verzorgen en 
opvoeden van kinderen, doen en hebben 
het kennelijk 'niet goed genoeg'. 
Ter versterking van hun argumentatie 
wijzen de voorstanders van een arbeids
plicht op de gevoelens van minderwaar-
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digheid van vrouwen die tot hun onge
noegen geen betaalde arbeid verriehten. 
Reden om hen te vragen een gefundeerd 
oordeel te geven over het gevoel van 
eigenwaarde van huisvrouwen die tegen 
hun wil het etiket ·werkloos' opgeplakt 
krijgen en periodiek de weg naar het 
arbeidsbureau zullen moeten bewande
len. Het is immers geen fatalistisehe ui
ting doch slechts een feitelijke constate
ring als we stellen dat. ondanks hardnek
kige pogingen om de werkloosheid te 
bestrijden. niet van vandaag op morgen 
iedereen de gelegenheid heeft betaalde 
arbeid te verrichten. 
Ook kan een vraagteken geplaatst wor
den bij de vooronderstelling dat een 
eigen inkomen de financicle onafhanke
lijkheid van de verdienende partner be
werkstelligt. Betekent een eigen inko
men van bijvoorbeeld de gehuwde vrouw 
dat zij dit ook naar eigen inzicht kan 
aanwenden? Neen. we hoeven maar te 
denken aan die mannen of vrouwen. die 
thuis (populair gezegd) 'de broek aan 
hebben · en bepalen in welke mate en 
waaraan hun partner zijn/haar zelfver
diende geld mag besteden. lntermenselij
ke verhoudingen liggen buiten het bereik 
van overheidsingrijpen: formele finan
ciele onafhankelijkheid garandeert der
halve niet dat deze ook inhoudelijk ge
stalte wordt gegeven. 
Het verwijt dat ons verantwoordelijk
heidsbegrip de keuzevrijheid van de 
vrouw beperkt. zo niet onmogelijk 
maakt. verdient derhalve een reactie. 
Onze politieke overtuiging duidt op de 
vrijheid tot mens-zijn. de vrijheid tot het 
maken van keuzen die ons Ieven verrij
ken juist omdat behalve ons eigen per
soontje ook onze medemens ons Ieven 
beleeft. De vrijheid tot het kiezen voor 
een verantwoordelijk Ieven en dus sa
men-leven wordt die huisvrouwen ontno
men. voor wie de zin van arbeid tot uiting 
komt in huiselijk of vrijwilligerswerk. 
maar die desondanks de betaalde ar-
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beidsmarkt worden opgejaagd. Ervan 
uitgaande dat emancipatie niets anders 
kim betekenen dan het tot recht komen 
als mens (man of vrouw. in zingevend 
emancipatiedenken is dat onderscheid 
niet van belang). is de conclusie onont
koombaar dat de consequentie van de 
idee van financiele onafhankelijkheid 
voor bepaalde groepen vrouwen anti
emancipatoire gevolgen heeft, en dus eli
tair is. 
Ook de gedachte aan een basisinkomen 
strijdt met onze visie op de mens. omdat 
een pleidooi voor een basisinkomen een 
voorkeur impliceert voor afhankelijkheid 
van de overheid hoven die van de mede
mens. De persoonlijke verantwoordelijk
heid van mensen voor elkaar en de sa
menleving wordt immers overgenomen 
door de overheid. zonder dat men de 
kans krijgt uiting te geven aan de wil om 
eigen verantwoordelijkheid ten volle te 
dragen. 
Wij maakten melding van een geboorte
aankondiging en een overlijdensadver
tentie. Het is een kwestie van Ieven of 
dood voor het CDA-emancipatiedenken 
of weer in slagen de omgekeerde we reid 
weer op zijn kop te zetten. De plicht tot 
het dragen van verantwoordelijkheid be
tekent een fundamenteel recht tot het 
kunnen maken van zinvolle. en daarom 
zingevende keuzen. Deze plicht is een 
voorrecht. 


