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door L.G. Winsemius-Korfker 

Mevrouw L. G. Winsemius-Korfker ( 1942) is sinds 
jaren actief in allerlei soorten vrijwilligerswerk, 
waaronder algemeen vrouwenwerk binnen de 
Vrouwenraad en politiek vrouwenwerk binnen het 
CDA- Vrouwenberaad. 

Reactie op 'de omgekeerde wereld 
op zijn kop' 
De column onder bovengenoemde titel in Christen Democratische Verkenningen van 
mei 1984 beschrijft her streven naar financiele onafhankelijkheid van vrouwen als niet 
passend in het christen-democratisch denken. 
Onderstaand wil ik proberen duidelijk te maken op welke wijze dit streven wei past in 
het christen-democratisch denken en waar de denkwijze in de column mijns inziens 
onzuiver en daardoor tendentieus is. 

Centraal in het betoog staat de arbeids
plicht, die het gevolg zou zijn van het 
strcvcn naar fina·ncielc onafhankelijk
heid. 
Artikel 52 van het Program van Uit
gangspunten van het CDA stelt dat man
nen en vrouwen gelijke rechten hebben 
op betaalde en onbetaalde arbeid en dat 
de overheid ecn hcrverdeling van arbeid 
bevordert, waarbij man en vrouw onder
ling kunnen kiezen om aan het arbeids
proces dee! te nemen en in welke mate. 
Bovcngenoemd artikel onderschrijf ik, al 
heb ik het gevoel dat in de huidige situa
tie vele allcenstaandcn zich bij het lezen 
van zo'n artikel voelen weggezet, aange
zien de keuzemogelijkheid voor hen niet 
bestaat. Vandaar dat mij altijd weer de 
opwinding verbaast die ontstaat wanneer 
het over arbeidsplicht voor vrouwen in 
het algemeen gaat, terwijl de alleenstaan-
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de medemens geen enkele keuze heeft. 
Ons verkiezingsprogram compenseert dit 
enigszins door in artikel2.33 te stellen 
dat ieder die daartoe in staat is in begin
sci in eigen levensonderhoud moet voor
zien. 
Voorstanders van economische onafhan
kelijkheid binnen het CDA redeneren 
iets genuanceerder dan in de column om
schreven. Zij zien niet aileen het belang 
van de ontplooiing van vrouwen in be
taald werk buitenshuis, maar ook van de 
ontplooiing van mannen binnenshuis. 
Door een betere verdeling van betaald en 
onbetaald werk over mannen en vrouwen 
zien zij de maatschappelijke waardering 
van onbetaald werk toenemen. De stress, 
die veelal het gevolg is van een onbevre
digende arbeidssituatie, kan afnemen, 
terwijl het vee! voorkomende huisvrou
wensyndroom- psychosomatische klach-
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ten, die in vele gevallen worden 'wegge
slikt'- tot het verleden kan gaan beho
ren. Een 25-urige werkweek zou dit ook 
voor alleenstaanden kunnen bewerkstel
ligen, mits het inkomen dan nog toerei
kend is. De geschiedenis van de arbeids
tijdverkorting leert ons dat dit, zij het op 
lange termijn, niet uitgesloten moet wor
den geacht. 
In de column wordt gesteld dat voorstan
ders van economische onafhankelijkheid 
vinden dat de overheid die moet garande
ren. Het waarom en in welke gevallen 
komt bier mijns inziens te weinig uit de 
verf. De belangrijkste redenen zijn de 
achterstandspositie van vrouwen in het 
algemeen en de daardoor uiterst kwets
bare financiele positie van vrouwen die 
ten gevolge van echtscheiding aileen ko
men te staan in het bijzonder. Deze laat
sten zijn veelal aangewezen op de bij
stand. Het verrichten van betaalde arbeid 
kan aan deze situatie een einde maken. 
Tevens kan het verrichten van betaalde 
arbeid een zelfstandig uitkeringsrecht 
verschaffen. Tegenover dit uitkerings
recht wordt de arbeidsplicht in de mond 
genomen. Zo redenerend jaagt men geen 
vrouwen de arbeidsmarkt op, maar bena
drukt men dat de keuze voor onbetaald 
werken geen uitkeringsrecht oplevert en 
dat de partner die voor uitsluitend onbe
taald werk kiest zichzelf in een achter
standspositie plaatst ten opzichte van de 
partner die betaald werk verricht met aile 
gevolgen vandien wanneer de relatie on
verhoopt stuk loopt. 
Indien een grotere deelname van vrou
wen aan betaald werk wordt bereikt door 
herverdeling van betaald en onbetaald 
werk, valt het in de column genoemde 
argument dat er onvoldoende betaald 
werk is, weg. Dit argument mag mijns 
inziens ook nooit gebruikt worden om 
vrouwen van het verrichten van betaald 
werk afte houden (zie art. 53 PvU). 
Het gaat dus niet om een onderwaarde
ring van huishoudelijke en verzorgende 
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taken en vrijwilligerswerk bij voorstan
ders van financiele onafhankelijkheid, 
maar om het voorkomen van de nega
tieve gevolgen die de huidige arbeidsver
deling vooral voor vrouwen heeft. Het is 
zeker niet de bedoeling een generatie 
vrouwen die niet met het idee is groat 
gebracht dat het vanzelfsprekend is in 
eigen levensonderhoud te voorzien. het 
etiket 'werkloos' op te plakken. Gezien 
het bovenstaande heeft het geen enkele 
zin een vraagteken te plaatsen- zoals in 
de column gebeurt- bij het feit of een 
eigen inkomen de financiele onafhanke
lijkheid van de partner bewerkstelligt. 
Het gaat immers om de rechten die bui
tenshuis aan dat eigen inkomen zijn ge
koppeld en de ervaring die men in de 
arbeidssituatie opdoet, waardoor men als 
men er onverhoopt aileen voor zou ko
men te staan betere kansen op een zelf
standig bestaan heeft. dan in de volledig 
afhankelijke situatie. 
Nogmaals terugkomend op de situatie 
van alleenstaanden en de keuzemogelijk
heid die hun ontbreekt, lijkt mij het 
voortdurend in verband brengen van de 
keuzevrijheid met gehuwde vrouwen een 
eenzijdig omgaan met ons verantwoorde
lijkheidsbegrip. Een basisinkomen of een 
drastische verkorting van de arbeidstijd 
zou voor iedereen een grotere keuzevrij
heid betekenen. Ik deel de gedachte niet 
dat een basisinkomen een voorkeur im
pliceert voor afhankelijkheid van de 
overheid boven die van de medemens, 
omdat in dat geval de overheid gestalte 
geeft aan de collectieve verantwoorde
lijkheid van de burgers die niet afhanke
lijk is van willekeur, zoals dit vaak wei 
het geval is als het om persoonlijke ver
antwoordeli jkheidsbeleving gaat. 
Door een vertekende analyse van de situ
atie versterkt het geschrevene de emotio
nele belemmeringen, die velen, zowel 
mannen als vrouwen, tegen emancipa
tiestreven hebben. Dit is des te gevaarlij
ker wanneer een vrouw zo'n analyse 
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geeft, omdat het de eigen groep verdeelt 
en dus verzwakt. Willen wij ernst maken 
met artikel52 van ons Program van Uit
gangspunten, dat overigens geplaatst is in 
het hoofdstuk over rentmeesterschap, 
dan zullen mannen en vrouwen binnen 
het CDA samen moeten zoeken waar 
belemmeringen moeten/kunnen worden 
weggenomen. De overheid heeft hier een 
voorwaardenscheppende taak. Gezien de 
inhoud van de column en gezien mijn 
ervaringen met emancipatieactiviteiten 
blijken echter de grootste belemmerin
gen bij de mensen zelf te liggen. Wij zijn 
immers veelal geneigd aan het oude te 
hechten zonder ons bewust te zi in hoe wij 
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daarmee anderen en onszelf belemmeren 
in een optimale ontplooiing. 
Ik hoop voldoende te hebben aange
toond dat streven naar financiele onaf
hankelijkheid niet in strijd is met chris
ten-democratische beginselen, maar ge
rechtigheid kan bewerkstelligen, verant
woordelijkheid spreidt, solidariteit kan 
bevorderen en bijdraagt aan een door 
mannen en vrouwen gedeeld rentmees
terschap. 


