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door mevr. M. C. de Wit-Mulder 

Mevrouw M. C. de Wit-Mulder is oud-raadslid van 
de gemeente Rotterdam en o.a. voorzitter van het 
landelijk bestuur van de Nederlandse Vereniging voor 
Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staats
burgerschap. 

Zij reageert op het artikel 'Samen Aileen?' van de hand 
van mevrouw T. Bot-van Gijzen, dat werd opgeno
men in Christen Democratische V erkenningen nr. 
9/81. 

Reactie op 'Samen aileen?' 

De opzet van het artikel van mevrouw Bot is: doordenken wat de belangrijkste 
uitgangspunten en doelstellingen van emancipatie zijn, hoe die zich verhouden tot 
christen-democratisch denken, hoe wij onze houding zullen moeten bepalen. 

Ik schrijf deze reactie omdat ik de prin
cipiele discussie zo graag wat helderder 
wil hebben. De uitwerking van modellen 
is een technische zaak. Er zijn intussen 
verschillende modellen en ideeen ontwik
keld, en inderdaad zijn daar vrouwen van 
verschillende partijen mee bezig. Waar het 
mij om gaat, is de mogelijkheid en de 
openheid om samen te bespreken wat de 
uitgangspunten en de doelstellingen van 
het CDA zouden kunnen zijn op het ge
bied van de emancipatie van de vrouw in 
een veranderende maatschappij. Ret is 
een nieuw te doordenken terrein, ook voor 
christen-democraten. Mens zijn is mens
in-wording zijn. Op zoek zijn naar moge
lijkheden voor emancipatie van mensen is 
werken aan een humanere samenleving. 
Dat is ons meest fundamentele uitgangs
punt. 
Mevrouw Bot begint haar stuk met vra
gen, en in haar 'Vragenronde' (pag. 441) 
stelt zij nog eens een aantal vragen. Deze 
suggererende vragen van mevrouw Bot 
leveren voor een discussie het probleem 
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op dat zij voor mensen die het met haar 
eens zijn bij voorbaat overtuigend klinken, 
maar dat degenen die er anders of ge
nuanceerder over denken met haar vragen 
niets kunnen tenzij een reactie van meer 
pagina's schrijven over elke afzonderlijke 
kwestie. Dat kan niet in een tijdschrift 
als dit. Zo geeft zij ook door het hele stuk 
heen een beeld van een aantal adviezen 
van de Emancipatiecommissie. Uit haar 
toon en de voorbeelden wordt duidelijk dat 
zij er bezwaren tegen heeft. Ret beeld dat 
zij schetst mondt dan ook uit in de kreet: 
'via de schooljeugd op weg naar een sa
menleving van unisex' (pag. 436). Dit naar 
aanleiding van een voorlichtingsbrochure 
van CRM. 
Toch moet ik er van uit gaan dat mevrouw 
Bot wei beter weet. Als er iets is waar 
het in de emancipatiestrijd van onze tijd 
om gaat, dan is het wei dat vrouwen zich 
niet meer kritiekloos willen aansluiten bij 
de sinds jaar en dag geldende maatschap
pelijke normen die niet alleen vrouwen 
maar ook mannen in een h<:!paalde rol ge-
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drukt hebben waarop de structuur van 
onze samenleving is gebouwd met aile 
gcvolgen van dien. Ret uit de schoolboe
kcn vcrwijderen van deze rolbevestigende 
voorbccldwerking van een maatschappij 
die vanaf de jongste jaren de 'keuzen' van 
mensen meebepaalt, heeft niets te maken 
met unisex. 
Studie en discussie over emancipatie 
hcbben wei te maken met een mens-en
maatschappijbeeld waaraan onze cultuur 
bczig is te ontgroeien. Men kan hierover 
o.a. Iczen: de 'Emancipatienota' van het 
CDA-Vrouwenberaad (juni '81), het on
dcrzoek van de Emancipatiecommissie 
'Wcerstanden tegen emancipatie' (oktober 
'80), de congresmap en de inleidingen van 
hct jubileumcongres 'Vrouw-Traditie
Veranderen' van de Katholieke Platte
Iandsvrouwen Nederland (8 oktober '81 ). 
Over dit mens-en-maatschappijbeeld 
schreef professor Sporken in 1977: 'In het 
traditioneel christelijke mensbeeld zitten 
fixaties op de biologische natuur met ver
onachtzaming van de typisch menselijke 
aspecten' (Ethiek en Gezondheidszorg, 
Ambo '77). 

Mevrouw Bot spreekt over gelijkheidsden
ken (pag. 436) van anderen, en trekt dan 
zelf de conclusie dat daarin het hoogste 
cmancipatie-ideaal zou zijn: het bereiken 
van dezelfde 'status' als de man. Zij citeert 
in dat verband mevrouw Groensmit, die 
echter iets anders schreef n.l.: 'verschillen
de liberalen willen volslagen gelijkheid 
met de man en vinden gelijkwaardigheid 
gezeur' (CDV 3/81 pag. 179). Maar dat 
heeft niets te maken met voorstellen tot 
structuurveranderingen ten behoeve van 
ccn betere positie voor vrouwen in de sa
menleving. Zo heeft mevrouw Groensmit 
dat niet bedoeld. In het daaraan volgend 
citaat dat mevrouw Bot aanhaalt uit het
zelfde artikel van mevrouw Groensmit kan 
ik mij zeer goed vinden: 'Wij christen
democraten moeten streven naar het op
heffen van het al eeuwen florerende mas
culinisme dat voor mannen en vrouwen 
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veel kapot gemaakt heeft.' De stelling van 
mevrouw Groensmit is duidelijk, die wijst 
naar de waardigheid, de gelijkwaardigheid, 
uitgaande van de typisch menselijke aspec
ten. Dat is de invalshoek waar wij chris
ten-democraten ons op moeten bezinnen, 
wanneer wij over emancipatie nadenken. 
Ret CDA zal er niet aan ontkomen mens
en maatschappijvisie te veranderen, dit
maal aangekaart door de vrouwen, omdat 
de huidige structuren en patronen opge
bouwd zijn in en door de masculine maat
schappij. 
De uitgangspunten van het CDA en de 
normen die wij eraan ontlenen geven een 
beeld van onze visie op mens en maat
schappij. 'Mens zijn is onvermijdelijk 
mens-in-wording zijn, aan vele invloeden 
onderhevig. Men is zich onvoldoende be
wust gebleven dat veel van de scherp om
schreven normen van goed en kwaad vaak 
grotendeels bepaald werden door de heer
sende cultuur' (Sporken 1977). 

De heersende cultuur is aan het verande
ren, daar zijn we het over eens. Mevrouw 
Bot zegt tcrecht in de aanvang van haar 
stuk: 'Er is geen grote politieke groepering 
meer in Nederland die discriminatie op 
grand van sexe wil Iaten voortbestaan'. 
Maar dan komen toch de problemen. Ret 
is niet zo moeilijk elkaar te vinden op het 
abstracte niveau van opheffen van discri
minatie. En dat is dan nag aileen maar het 
inhalen van achterstanden die vrouwen 
hebben. Er zullen fundamentele uitgangs
punten geformuleerd moeten worden bin
nen het CDA en dan komen de consequen
ties in de concrete situaties: het doorbre
ken van vastgeroeste rolpatronen en ge
woonten waar de maatschappijstructuur 
op gebouwd is. En daar zou de discussie 
over moeten gaan. 
De ontwikkeling van de maatschappelijke 
positie van vrouwen brengt mee dat er 
verschillend gedacht kan worden over 
methoden. (Zie bijv. ook de artikelen van 
Eske Sleijer-Tegelaar in CDActueel.) Dat 
verschillend denken is niet zo vcrbazing-
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wekkend als mevrouw Bot meent (pag. 
439). Verantwoordelijkheid voor de ander 
en solidariteit is ons aller uitgangspunt en 
zal dat blijven. Wij Ieven op een breuk
vlak van culturen en trachten een ander 
en beter zicht te krijgen op wat professor 
Sporken noemt: authentieke humaniteit, 
vermenselijking van de mens. Als resultaat 
van eerdere ontwikkelingen in de samen
leving, waarin wij o.a. hebben geleerd de 
vruchtbaarheid te beheersen, komen be
wust levende en mondige vrouwen in op
stand tegen hen onwaardige en voor de 
toekomst steeds minder leefbare verwach
tingspatronen en daarop geente structuren. 
Mevrouw Bot beschrijft onder de titel 'gij 
zult niet aileen zijn' (pag. 437), haar be
zwaren tegen voorgestelde structurele ver
anderingen voor de lange termijn. Zij be
roept zich daarbij op de CDA-normen 
zonder de daarbij behorende waarden 
kritisch en toekomstgericht te behandelen. 
Op deze wijze wordt de discussie over 
emancipatie binnen het CDA niet goed ge
voerd. 
Zij stelt terecht dat tussen nu en het eind
doel van de emancipatie, de gelijke ar
beidsverdeling tussen man en vrouw, zeer 
veel mensen een Ieven hebben opgebouwd 
op de omstandigheden van vroeger tot nu 
toe. En daarom zullen wij natuurlijk een 
zeer genuanceerde discussie moeten voe
ren. Maar daarmee is het niet zomaar 
waar, voor CDA-vrouwen niet, en voor 
andere vrouwen niet, dat wij 'aanlanden 
bij de autonome mens die aan niemand 
verantwoording schuldig is' (pag. 440). 
Het is niet juist om het zoeken naar fiscale 
verzelfstandiging van de vrouw het image 
mee te geven dat het niet kan kloppen 
met verantwoordelijkheid en solidariteit. 
Diverse oplossingen voor de korte en 
middenlange termijn en verschillende vor
men van keuzevrijheid zullen tegelijkertijd 
ontworpen moeten worden. En daar zijn 
veel vrouwen mee bezig. Maar over welke 
modellen wij ook in discussie gaan, het 
is onjuist, het denken over het veranderen 
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van structuren in een onchristelijke hoek 
te zetten, als het CDA de eigen emancipa
tie-uitgangspunten fundamenteel nog zo 
weinig doordacht en geformuleerd heeft. 
Mevrouw Bot zet hoven een paragraaf 
over financiele individualisering: ikke ... 
ikke ... ikke ... ? (pag. 438), hetgeen grenze
loos egoi:sme suggereert, terwijl wij vrou
wen, bewust geworden van eigen waardig
heid, bezig zijn geleidelijk aan die struc
turen veranderd te krijgen, die onze waar
digheid aantasten. Zelf eindigt zij dat 
stukje met de erkenning dat verdergaande 
individualisering onontkoombaar is. Dat 
klopt met de strekking van de derde nota 
van het CDA-Vrouwenberaad van juni 
1981. Daarin is gezocht naar uitgangspun
ten voor emancipatie-beleid. Als wij de 
emancipatie van de vrouw willen bevorde
ren, Iaten we ons dan positief en construc
tief opstellen tegenover de duidelijk nieu
we problemen, die voor alles van het CDA 
vragen om heroverdenking van uitgangs
punten voor politiek handelen. 
Naast arbeid en individualisering behan
delt mevrouw Bot nog zo'n belangrijk 
punt: de onderwaardering van de huis
houdelijke arbeid en kinderverzorging. Zij 
laat in dat verband het woord staatsop
voeding vallen (pag. 441). Het is mij te dol 
dat het zoeken naar betere rolverdeling, 
betere keuzemogelijkheden, en betere 
financiele zekerheid voor vrouwen in de 
gedachtengang van mevrouw Bot zeer 
suggestief wordt verbonden met begrippen 
als staatsopvoeding, aan niemand verant
woording schuldig zijn, en met de indruk 
dat zich emanciperende vrouwen van me
ning zouden zijn dat mensen pas iets be
tekenen als hun arbeid in geld wordt uit
gedrukt. 
Meer recht doen aan de vrouw is een 
boodschap die gelukkig ook binnen het 
CDA weerklank vindt, zegt mevrouw Bot 
dan echter weer. Maar waarom verschijnt 
op haar netvlies 'een geslachtloos, door 
economie bepaald strijdbaar wezen, dat 
uit is op eigenbelang' (pag. 433), wanneer 
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de consequenties op tafel komen? Waar
om duwt zij anderen in de term 'gelijk
hcidsdenken' waar haar wantrouwen door
been klinkt en noemt zij haar eigen bena
dcring 'persoonlijk verantwoordelijkheids
dcnken"? Zij zegt: normen zijn bepalend 
voor de middelen die je kiest. En tegelij
kcrtijd stelt zij dat het jammer is dat het 
CDA pas in een zeer Iaat stadium er achter 
komt dat mens- en maatschappijbeelden 
icts met emancipatie te maken hebben, 
Hct is mijn overtuiging dat uit de funda
mentele CDA-principes zich andere nor
men zuiien ontwikkelen, omdat wij, als 
we de tekenen werkelijk verstaan, anders 
tcgen het functioneren van vrouwen en 
mannen zullen gaan aankijken en dus 
andere uitgangspunten zullen moeten for
muleren. 

1c- Laten we niet bang zijn voor verande-
u- ringen, die uitdrukking zijn van erkenning 
JA van meer menswaardigheid. J uist op grond 
s- van onze eigen principes zullen we bezig 

moeten blijven, kritisch tegen lang gehan-
1- tecrde normen aan te kijken. Kritische be-
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schouwing op grand van menselijke waar
digheid heeft het gangbare denken binnen 
het christendom keer op keer drastisch 
gewijzigd. Ik hoef maar te noemen slaver
nij, kolonialisme, anticonceptie, of de visie 
op eigendom en op arbeidsverhoudingen. 
Waarom zou je 'ver vcrwijderd zijn van 
het binnen het CDA gangbare denken' 
(pag. 440) over de solidaire en verantwoor
dclijke mens, als je het ontwikkelen van 
een geemancipeerder toekomstbeeld en de 
bijbehorende veranderingsgezindheid niet 
prijs wilt geven? Ret is heel belangrijk 
dat het CDA de ogen open houdt voor 
veranderingen, met het oog op de andere 
mensen die de CDA-vrouwen van nu aan 
het worden zijn. En vooral ook in het be
lang van de andere vrouwen die onze 
dochters en kleindochters zeker zullen zijn. 


