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door drs. Alice Bakker-Osinga 

Mevrouw drs. A. Bakker-Osinga is o.a. 
hoofdbestuurslid van de Ned. Vereniging voor 
Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk 
Staatsburgerschap en bestuurslid van het CDA
Vrouwenberaad Zuid-Holland. Zij reageert op de 
column van mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck 'De 
omgekeerde wereld op zijn kop' in Christen 
Democratische Verkenningen nr. 5/84. 

Emancipatie, kwestie van geld, 
macht en gelijkmaking? 
Met instemming heb ik de column van mr. Y. Timmerman-Buck gelezen (Christen 
Democratische Verkenningen 5/84). Ik vind het evenzo onbegrijpelijk dat voor 
emancipatie van de vrouw financiele onafhankelijkheid een voorwaarde wordt. De 
vraag is echter of het CDA nog gelegenheid krijgt aan een zinvol emancipatiebeleid 
gestalte te geven. 

Onze CD A-ministers hebben immers a! 
hun goedkeuring moeten geven aan het 
concept-beleidsplan Emancipatie van de 
regering. (Zo segmentarisch is de politick 
nu eenmaal ingericht.) Hierin wordt ge
steld dat het realiseren van economische 
zelfstandigheid een noodzakelijke (zij 
het geen voldoende) voorwaarde voor 
hun emancipatie is. 
Structurele veranderingen worden be
oogd om het sekse-verschil tussen man en 
vrouw op te heffen, zodat de afhankelijke 
positie van vrouwen in de maatschappij 
en in de persoonlijke levenssfeer wordt 
opgeheven. 
Dit betekent dat de overheid een arbeids
plicht voor ieder volwassen individu wil 
invoeren, dus ook voor de gehuwde 
vrouw. Hiermee wordt de traditionele 
taakverdeling van man en vrouw in gezin 
en samenleving wei op revolutionaire 
wijze doorbroken. Het maakbaarheids-
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en planningsdenken van de samenleving 
zal zo vervolmaakt worden. Deals onge
lijk beschouwde machtsverhoudingen in 
arbeidsdeling en de organisatie van de 
sexualiteit (huwelijk, gezin en heterofilie 
als norm) worden opgeheven door een or 
het individu gericht beleid. In zo'n kunst
matig afgedwongen nieuwe samenleving 
zouden vrouwen eindelijk hun talenten 
kunnen ontplooien en hun gevoel van 
eigenwaarde heroveren vanwege een in 
geld uitgedrukte maatschappelijke 
waarde. 
Mevrouw Timmerman stelt terecht dat 
de persoonlijke verantwoordelijkheid 
van mensen voor elkaar en de samenle
ving overgenomen zal worden door de 
overheid. Zij releveert echter niet de 
dieper liggende oorzaken voor deze indi
vidualisering; het feit dat vanuit sociolo
gic, psychologic enz. de beschermende. 
ondersteunende en sturende functies van 
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de door het CDA belangrijk geachte so
ciale instituties zoals huwelijk, gezin en 
moederschap nog slechts als gedragsbe
perkend voor individuen worden gezien. 
Transcendente normen en waarden zijn 
vervangen door zg. autonome keuzen. 
Een humanistische en neo-marxistische 
ideologie heeft het christen-democrati
sche denken over emancipatie a! lang 
vervangen in kringen van wetenschap
pers en ambtenaren die het emancipa
tiebeleid 'hapklaar' maken voor de poli
tiek. Deze nieuwe emancipatie-ideologie 
van absolute gelijkmaking tussen man
nen en vrouwen, is een ook via de media 
wijd verspreide sociaal-culturele bewe
ging geworden. Stereotiep mannelijk en 
vrouwelijk gedrag zullen via nieuwe soci
alisatie-processen opgeheven worden en 
internalisering van geslachtsidentiteit zal 
niet meer geschieden. 
Het is inderdaad een kwestie van Ieven of 
dood voor het CDA om zich te keren 
tegen deze vermeende nieuwe totalitair 
vrije en pluriforme samenleving. Daarbij 
zal instemming met een bedachtzame 
herverdeling van arbeid echter niet als 
on-christen-democratisch bestempeld 
mogen worden. Een betere verdeling van 
betaalde en onbetaalde arbeid over ac-
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tieven en niet-actieven en over mannen 
en vrouwen is een rechtvaardig streven. 
Maar dan niet zo rigoureus als het con
cept-beleidsplan Emancipatie voorstaat. 
Het CDA zal tegen moeten gaan dat een 
meerderheid van liberalen en socialisten 
de overheid gelegenheid geeft totalitair 
op te treden. Een echt pluriform emanci
patiebeleid is een beleid waarbij (gehuw
de) vrouwen zullen mogen blijven kiezen 
voor vrijwilligerswerk en gezinstaken. 
Dat heeft met het modewoord 'discrimi
natie' niets te maken. De kostwinner 
hoeft niet de deur uit, maar wei zullen 
betere mogelijkheden en faciliteiten ge
troffen dienen te worden voor part-time 
werk voor een ieder (zoals een van de 
komende EG-richtlijnen beoogt). 
Traditie en vernieuwing zullen evenwich
tig gehanteerd dienen te worden. Dit ver
eist kennis en inzicht in de heersende 
ideologieen en creativiteit een eigen 
christen-democratische koers te varen. 
Aan de slag! 


