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door mevr. T. Bot-van Gijzen 

Mevrouw T. Bot-van Gijzen is lid van het partij
bestuur van het CDA en betrokken bij het kader
en vormingswerk van het CDA. 
Binnen het Vrouwenberaad is zij actief als voorzitter 
van de sectie Vorming. 

Sam en aileen? 

Zomer 1981. Nederland in de ban van een kabinetsformatie. Wensen, verlangens 
en plannen van vele organisaties belanden op de tafel van de informateurs. 
Nieuwswaarde leveren ook de politieke vrauwen. Afkomstig uit de grate politieke 
partijen leveren zij, ogenschijnlijk niet gehinderd door politieke verschillen, hun 
wensenpakket in. 

Demonstratie van grote eensgezindheid 
in de politieke vrauwenwereld? Aanmoe
digingspremie voor Wiegels nationale 
kabinet? Bevestiging van de angst van 
mevr. mr. J. J. M. S. Leyten-de Wijker
slooth waarover zij schreef in dit blad 
(nr. 0/81) dat het emancipatie-beleid een 
a-politieke bezigheid dreigt te worden? 
Uitgangspunten en doelstellingen voor 
een emancipatiebeleid geent op mens- en 
maatschappijbeelden. Wat heb je er aan, 
wat doe je er mee? 
Is het niet langzamerhand voor iedereen 
duidelijk dat vrauwen ten opzichte van 
mannen in een achterstandsituatie zitten 
waarin verandering moet komen? Er is 
toch geen grate politieke graepering in 
Nederland te vinden die discriminatie op 
grand van sexe wil laten voortbestaan? 
Op grand van dit gegeven is het toch 
voor iedereen wel duidelijk wat het doel 
moet zijn? Waarom dan toch nog zorgen 
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over een eigen inkleuring die mevrouw 
Leyten zo graag wil aanbrengen? Waar
om niet meer enthousiasme over kenne
lijk bestaande eensgezindheid? 
De zorgen van mevrauw Leyten wo11den 
kennelijk gedeeld door de redactie van 
dit blad. Mij werd in ieder geval verzocht 
een bijdrage te leveren aan de discussie, 
een vraag die mede werd ingegeven door 
de gedachte dat het emancipatie-beleid 
zich in een fase bevindt waarin mens - en 
maatschappijvisies van de politieke 
hoofdstromingen in ons land een ral 
gaan spelen. 
Het verzoek was voor mij reden opnieuw 
een poging te wagen te doordenken 
wat zich afspeelt op het terrein van de 
emancipatie, wat de belangrijkste uit
gangspunten en doelstellingen zijn, hoe 
zich die verhouden tot christen-democra
tisch denken, hoe wij onze houding zul
Ien moeten bepalen. 
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Terug-naar-af 
De onlangs ingestelde Emancipatie Raad, 
adviesorgaan voor de regering inzake 
emancipatievraagstukken, had als voor
ganger de Emancipatie Kommissie, die 
zeer produktief geweest is in het opstel
len van adviezen aan de regering over 
onderwerpen die de emancipatie betref
fen. In het laatste jaar van haar bestaan 
heeft zij o.a. 2 niet onbelangrijke advie
zen het Iicht doen zien, te weten het 
advies Arbeid en het advies Belastingen, 
naar aanleiding van de in 1979 versche
nen regeringsnota 'Op Weg naar gelijke 
fiscale behandeling van de (werkende) 
gehuwde vrouw en haar man, en van 
deelgenoten aan vormen van samenleven 
en samenwonen'. 
Gegeven het feit dat de Kommissie even
als thans de Raad bestond uit !eden van 
verschillende politieke en levensbeschou
welijke herkomst, kan men zo'n 'club' 
zien als een soort ontvangst- en zend
station voor het emancipatiebeleid. De 
signalen uit de samenleving komen als 
het goed is daar samen. Uiteindelijk 
monden al die signalen uit in concrete 
beleidsadviezen, beleidsadviezen die op 
hun beurt door de vrouwenwereld nog
al serieus worden genomen en hun den
ken en doen uiteraard weer mede bepa
len. 
Vooral daar het in de politieke partijen 
evenals in de rest van de samenleving 
een moeizame zaak is emancipatiege
dachten ingang te doen vinden en nog 
moeilijker die gedachten om te zetten in 
daden, werd de Emancipatie Kommissie 
en wordt de Emancipatie Raad door 
nogal wat vrouwen gezien als een be
langrijk instrument om het emancipa
tiebeleid te sturen in de door hen ge
wenste richting. Wil men zich een beeld 
vormen hoe er in 'de' vrouwenwereld 
over emancipatie gedacht wordt, dan 
bieden de adviezen boeiende Iectuur. 
Uitgangspunt voor het denken is de door 
de EK ontwikkelde filosofie die de naam 
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'Terug-naar-af' heeft meegekregen. In de 
Inleiding op het advies 'Belastingen' 
staat hierover te lezen: 
'De EK heeft zich altijd op het standpunt 
gesteld dat wettelijke bepalingen op het 
individu behoren te zijn gericht. Regelin
gen ten behoeve van anderen mogen 
slechts worden getroffen in die geval
len dat, ten eerste, een zeer duidelijke 
beboefte bestaat aan een speciale rege
ling en, ten tweede, het niet mogelijk is 
een op bet individu gericbte regeling te 
treffen.' Een duidelijke keus derbalve 
voor bet individu als uitgangspunt voor 
de wetgeving. 
Als doe! van bet emancipatiebeleid is 
door de EK gekozen binnen een termijn 
van 25 jaar te komen tot een gelijke 
verdeling van aile arbeid, betaald en on
betaald over mannen en vrouwen. Hoe 
dat doe! bereikt moet worden en welke 
knelpunten daarvoor uit de weg moeten 
worden geruimd, wordt duidelijk na le
zing van genoemde adviezen. 
De EK ziet drie belangrijke, elkaar aan
vullende wegen. Kort geformuleerd ko
men die neer op: 
1. Algemene verkorting van de arbeids
dag tot 5 uur. 
2. Afstemming van bet stelsel van socia
le zekerbeid en bet belastingstelsel op 
bet individu. Financiele regelingen voor 
verzorgers en opvoeders van kinderen. 
3. Uitbreiding van de voorzieningen ter 
verlicbting van taken in het huishouden. 

Wie de jeugd heeft . . 
Voordat het toekomstbeeld van de ge
lijke deelname aan arbeid gerealiseerd is 
moet er volgens de EK wei bet nodige 
gebeuren. Een niet onbelangrijke hob
bel die moet worden genomen is het 
doorbreken van de rolverdeling tussen 
mannen en vrouwen. 
Mannen bezetten de posities waaruit de 
samenleving bestuurd wordt en bebben 
het daarbij passende inkomen. Om die 
posities te kunnen innemen wordt de 
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nodige kennis verworven waarna carriere 
kan worden gemaakt. 
Vrouwen zitten teveel aan het huishou
den en de zorg voor de kinderen vast. 
Hoewel deze arbeid op zichzelf best nut
tig is, houdt het vrouwen financieel af
hankelijk en vormt het een behoorlijke 
barriere op weg naar een samenleving 
waarin niet het ene geslacht meer zeg
genschap mag hebben dan het andere. 
Wie een voorstander is van het in prak
tijk brengen van de leus spreiding van 
kennis, macht en inkomen, zal dus aan 
de rolverdeling moeten sleutelen. In de 
praktijk is dat een moeizaam karwei. 
Vrouwen moeten beroepsrijp gemaakt 
worden en niet langer de idee huldigen 
dat zij bijv. qua aanleg voor huishouden 
en kinderen grootbrengen beter in de 
wieg zijn gelegd dan mannen, want 
dergelijke ideeen hebben aileen maar 
achterstand opgeleverd. 
V erschillen tussen mann en en vrouwen 
worden dan ook tot het absolute mini
mum teruggebracht. Een goed voorbeeld 
daarvan is ook de voorlichtingsbrochure 
van CRM bestemd voor de schooljeugd, 
waarin melding wordt gemaakt van het 
interessante gegeven dat het enige ver
schil tussen jongetjes en meisjes is dat 
de een een piemeltje en de ander een 
spleetje heeft. Dat zelfs een ongei:nteres
seerde toeschouwer bij oppervlakkige 
waarneming nog enkele andere verschil
len in uiterlijk vaststelt is van minder 
gewicht. De gedachte dat lichaam en 
geest een eenheid zijn, waardoor het niet 
uitgesloten moet worden geacht dat er 
onzichtbaar nog wat verschillen kunnen 
zijn, die zich bijv. kunnen uiten in aan
leg, gedrag, beroepskeuze, keuze vakken
pakket en dergelijke zaken, brengen het 
goede doel verdeling van arbeid, als con
cretisering van de doorbreking van het 
rolpatroon kennelijk niet naderbij, dus 
komen ook niet aan de orde. 
Wat wei aan de orde is zijn zaken als 
doorbreking rolbevestigend onderwijs, 
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een kritische doorlichting van les- en lees
boeken op rolbevestigend lesmateriaal 
en dergelijke zaken. Via de schooljeugd 
op weg naar een samenleving van unisex. 

Worden die je bent 
In tegenstelling tot de EK die het gelijk
heidsdenken propageert, stelt het CDA 
de fundamentele gelijkwaardigheid van 
van mensen als uitgangspunt voor een 
emancipatiebeleid. Mannen en vrouwen 
moeten gezamenlijk verantwoordelijkheid 
kunnen dragen voor gezin en maatschap
pij. 
Mevrouw Groensmit-van der Kallen stelt 
hierbij in haar artikel 'De huidige eman
cipatiegolf en het feminisme' in nr. 3/81 
van dit blad, de vraag of op deze wijze 
bevorderd wordt dat de vrouw - om ge
emancipeerd te Iijken - zich zal moeten 
conformeren aan de huidige mannenmaat
schappij en dus nog niet in een funda
menteel gelijkwaardige positie komt te 
verkeren. Een bepaald niet onbelangrijk 
en geenszins overbodige vraag. 
Mijns inziens Ievert het gelijkheidsden
ken van de EK in dat opzicht een veel 
grater risico. Gelijkwaardigheid impli
ceert veel meer dan gelijkheid het recht 
van mensen zich te ontwikkelen naar 
aanleg en capaciteiten, te worden die je 
werkelijk bent, in plaats van te worden 
of te blijven die je gezegd wordt te zijn. 
Vrouwen en mannen mogen wel op de
zelfde manier denken, voelen en hande
len, doen dat ook veelal, maar hoeven 
het niet perse. Het is beslist geen ramp 
wanneer het aantal mannelijke en vrou
welijke technici en kleuterleid(st)ers niet 
met elkaar in evenwicht is. Het gelijk
heidsdenken houdt het risico in dat kri
tiekloos wordt aangesloten bij de in de 
(mannen)maatschappij geldende normen. 
Het hoogste emancipatie-ideaal is dan 
ook het bereiken van dezelfde 'status' 
als de man. 
Het zgn. gelijkheidsdenken dwingt vrou
wen in een nieuw keurslijf nog voordat 
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zij gelegenheid hebben gekregen te ont
dekken welke eigenschappen zij zich 
door verplichte rolpatronen meer of 
minder hebben eigen gemaakt en welke 
hen werkelijk toebehoren. 
'Met aile respect voor de huidige man', 
aldus mevrouw Groensmit-van der 
Kailen in haar eerder genoemd artikel, 
'maar welke vrouw die bij haar verstand 
is, zou echt gelijk willen zijn aan de hui
dige man, en daarmee de polariteit in 
evenwicht tot elkaar willen verspelen?' 
'Wij christen~democraten', aldus nag 
steeds mevrouw Groensmit-van der 
Kallen, 'mannen en vrouwen, zouden sa
men moeten streven naar: 
- het opheffen van het a! eeuwen flore
rende masculinisme, dat voor mannen 
en vrouwen vee! kapot gemaakt heeft.' 
'Het doe! hierbij is de naar Iichaam en 
ziel complete mens, man en vrouw, ge
lijkwaardig aan elkaar, met een polariteit 
in evenwicht met elkaar.' 
Juist om de mens gelijke kansen te ge
ven is er aan geforceerd gelijkheidsden
ken geen behoefte. Het voert af van wat 
je wil bereiken, omdat het kan leiden tot 
- verzet tegen emancipatie; 
- voortzetting van de (mannen)maat-
schappij in versterkte vorm; 
- nieuwe rolpatronen. 
Bovendien worden er een aantal voor
stellen aan vastgekoppeld waarop, naar 
mijn idee, vanuit christen-democratische 
invalshoek bezien de nodige kritiek mo
gelijk is. 

Gij zult niet aileen zijn 
W:t middel op weg naar de gelijke ver
deling van arbeid is in de ogen van de 
EK de invoering van de 5-urige arbeids
dag. Pas wanneer die gerealiseerd is zul
lcn mannen en vrouwen metterdaad in 
staat zijn hun aandacht evenredig te 
verdelen over huishouden, kinderen, 
beroepsarbeid en vrijwilligerswerk. En 
pas wanneer vrouwen en mannen in ge
lijke mate en onder dezelfde voorwaar-
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den arbeid kunnen verrichten - betaald 
en onbetaald - kan er gesproken worden 
van keuzevrijheid, althans in de ogen 
van de EK. 
Andere middelen die in mijn ogen meer 
keuzevrijheid inhouden, zoals bijv. rol
wisseling en deeltijdarbeid, moeten het 
in de ogen van de EK afleggen tegen 
de voordelen van de 5-urige werkdag. 
Dat voor die invoering een ingrijpende 
wijziging van het arbeidsbestel vereist 
is, is een punt dat wordt onderkend. 
Een groat probleem is dat er bijv. ten
einde dit te bereiken letterlijk loon en 
arbeid moeten worden ingeleverd. De 
financiele effecten daarvan voor de al
leenverdieners en de alleenstaanden Ia
ten zich raden. Voorzieningen in de 
vorm van goedkope eetgelegenheden 
voor aileenstaanden, gesubsidieerde was
serettes en dat soort zaken die als com
pensatie voor een loonderving van ± 
30 % in het vooruitzicht wordt gesteld, 
zuiien het naar mijn idee in de ogen van 
aiieenstaanden royaal moeten afleggen 
tegen het niet meer kunnen betalen van 
vakantiereisjes, autootjes, culturele 
evenementen e.d. 
Een arbeidsverdeling met een daarop af
gestemde wetgeving bestaat kennelijk 
aileen bij de gratie van de aanwezigheid 
van partners, die letterlijk samen het 
dubbele verdienen dan een alleenstaande, 
n.l. 2 x 70 %. Zou de EK van mening 
zijn dat aileen de gehuwde vrouw voor 
emancipatie in aanmerking komt? Is de 
positie van aileenstaande vrouwen dan 
al zo rooskleurig? 
Hoewel een gelijke arbeidsverdeling tns
sen mannen en vrouwen als einddoel 
van een emancipatiebeleid door mij 
wordt toegejuicht, lijkt het mij aileen al 
om die reden geen goede zaak dat op 
die manier te verwerkelijken. Daar komt 
nog bij dat de huidige generatie vrouwen 
van ± 30 jaar en ouder door onvoldoen
de scholing en/of beroepservaring nau
welijks reele kansen heeft op de arbeids-
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markt of aan een keus daarvoor nog niet 
toe is. 

V erbeter de samenleving, verander de 
structuur, klinkt door in de keus van de 
EK, met andere woorden: het einddoel is 
bepalend voor de keus van de middelen. 
Christen-democraten hebben geen be
zwaren structuren te veranderen wanneer 
blijkt dat dat noodzakelijk is, maar het 
geloof van de socialisten dat de samenle
ving vanzelf verbetert en de mens geluk
kiger wordt wanneer je de structuren 
verandert, delen ze niet. 

Een voordeel van christen-democratisch 
denken is mijns inziens dat niet het eind
doel maar de normen maatgevend beho
ren te zijn voor de stappen die je zet. Met 
andere woorden: de middelen die je kiest 
moeten zowel passen bij je eigen uit
gangspunten als toereikend zijn voor het 
doel dat je wilt bereiken. 

Meer concreet: wanneer groepen mensen 
financieel of anderszins in de verdruk
king dreigen te komen dan is er reden te 
zoeken naar andere wegen, die een meer 
geleidelijke overgang naar een andere 
maatschappij mogelijk maken. Het op
heffen van de bezwaren verbonden aan 
deeltijdarbeid door te zorgen voor de
zelfde rechten en carrieremogelijkheden, 
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zou zo'n middel kunnen zijn. 

lkke . . ikke . . ikke . . ? 
Actueel in de politiek is het vraagstuk 
van de verzelfstandiging van de gehuw
de vrouw in de belastingen en het zelf
standig recht van aile volwassenen op 
sociale zekerheid. Concrete voorstellen 
voor verzelfstandiging in de belastingen 
zijn gedaan in de regeringsnota 'Op weg 
naar gelijke fiscale behandeling van de 
(werkende) gehuwde vrouw en haar man, 
en van deelgenoten van vormen van sa
menleven en samenwonen'.1 

De EK ziet de belastingheffing als een 
zeer belangrijk beleidsinstrument om te 
komen tot een meer gelijkwaardige in
komensverdeling over mannen en vrou
wen. De normen waaraan volgens de 
EK een emancipatoir te noemen belas
tingheffing moeten voldoen, zijn als volgt: 
1. Een emancipatoire belastingheffing 
gaat uit van de gelijkheid van mannen 
en vrouwen. Verschil in sexe mag geen 
grand zijn voor een verschil in belasting
regeling. 
2. Een emancipatoire belastingheffing is 
een belastingheffing naar individuele 
draagkracht. 
Onderkend wordt dat de individuele 
draagkracht niet uitsluitend bepaald 

1 Gesignaleerd moet hier worden het onlangs verschenen rapport van het Wetenschappelijk 
instituut voor het CDA Herziening Belastingwetgeving, dat vanuit de invalshoek emancipatie 
van de vrouw een bredere bespreking waard is dan past binnen het kader van dit artikel. Mij 
gaat het in dit artikel met name om de verhouding tussen de mens- en maatschappijbeelden, 
zoals die zijn af te leiden uit de genoemde EK-rapporten en het CDA-denken. Vandaar slechts 
enkele kanttekeningen bij dit rapport. Van harte accoord met de uitgangspunten draagkracht, 
neutraliteit ten aanzien van wel/niet werken buitenshuis, wel!niet gehuwd samenwonen, ge
lijkwaardigheid man/vrouw. Wei vraagtekens bij de uitwerking. Op grond van het draag
krachtbeginsel wordt gekozen voor een beperkt splitsingssysteem voor gehuwden, een oplossing 
die bij veel vrouwen op weerstand zal stuiten, doordat daarin onvoldoende rekening gehou
den wordt met de persoonlijke verdiensten. Als niet-belastingdeskundige is het voor mij 
moeilijk te overzien of het mogelijk is te komen tot een systeem, waarbij de persoonlijke in
komsten de basis zijn voor de belastingheffing, zonder dat dit gaat ten koste van de draag
krachtverschillen tussen de diverse huishoudens. Kwalijker zou het zijn, wanneer die commen
tatorengelijk hebben, die stellen dat het CDA-rapport tekort doet aan het draagkrachtbegin
sel door de overheveling van de directe naar de indirecte belastingen, waarvan vooral de min
der draagkrachtigen de dupe zouden zijn. Zou dit zo zijn, dan vervalt uiteraard tevens het be
langrijkste argument voor de invoering van een beperkt splitsingssysteem. Wellicht zijn deze 
punten voor de redactie van dit blad voldoende aanleiding daarop uitvoeriger in te gaan. 
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wordt door het inkomen, maar door de 
leefsituatie. Inidividuen verkeren in on
derling zeer verschillende omstandighe
den. 
Citaat uit het advies 'Belastingen': 'Ver
schillen in leefsituatie veroorzaken 
draagkrachtverschillen, waarmee bij een 
emancipatoire belastingheffing rekening 
wordt gehouden voorzover de emancipa
tie van vrouwen niet wordt belemmerd 
en geen afbreuk wordt gedaan aan het 
beginsel van de gelijkheid van mannen 
en vrouwen.' 
In 1973 is er met medewerking van het 
CDA een duidelijke stap gezet op weg 
naar fiscale verzelfstandiging van de 
gehuwde vrouw. Het resultaat daarvan is 
geweest dat afhankelijk van de gezins
situatie er aanmerkelijke draagkracht
verschillen bestaan tussen alleenstaanden 
met of zonder kinderen, alleenverdieners 
met en zonder kinderen, twee-verdieners, 
ongehuwd samenwonenden met of zon
der kinderen en ga zo maar door. 
Mevrouw Leyten heeft dit aan de hand 
van voorbeelden duidelijk in beeld ge
bracht in haar artikel 'Emancipatie en 
individualisering' in dit blad (nr. 0/81). 
Zij vroeg nadrukkelijk aandacht voor de 
verschillen in gezinsdraagkracht, ver
schillen die groter worden naarmate de 
inkomenspositie van de gezinnen sterker 
is. Zij bracht dit in verband met de CDA
begrippen solidariteit en verantwoorde
lijkheid. Bovendien vroeg zij zich af wel
ke samenhang er was met andere aan
dachtsvelden van het CDA, zoals bijv. 
de positie van kinderen en gezin, de posi
tie van de thuiswerkende vrouw, het vrij
willigheidswerk en een evenwichtige in
komensverdeling, de zorg voor alleen
staanden en andere samenlevingsvormen. 
De nota 'Op Weg' gaat verder richting 
individuzlisering, waarbij het beginsel 
gezinsdraagkracht principieel is losge
laten. 

Het zal gegeven de uitgangspunten van 
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de EK niemand verbazen dat de EK 
haar blijdschap als volgt verantwoordt in 
de Inleiding op het alvies Belastingen: 
'De EK is bijzonder verheugd dat de 
nota Op W eg voor een goed deel dezelfde 
kernpunten tot richtsnoer heeft genomen 
als ten grondslag liggen aan haar 'terug
naar-af' filosofie.' Wei verbazingwekkend 
is het dat hierover de meningen binnen 
het CDA zo uiteenlopen als o.a. blijkt 
uit verschil in standpunt tussen CDA
bewindslieden en fractie, uit het com
mentaar van mevrouw de Wit-Mulder 
op het artikel van mevrouw Leyten in 
nr. 3/81 van dit blad. 
Verbazingwekkend is het dat mensen die 
wijzen op draagkrachtverschillen tussen 
de gezinnen in een anti-emancipatoire 
hoek worden gezet. Mijns inziens heeft 
dit meer te maken met het gegeven dat 
in 1973 bij de beperkte verzelfstandi
ging van de werkende gehuwde vrouw 
onvoldoende rekening is gehouden met 
de daaruitvoortvloeiende draagkracht
verschillen tussen de gezinnen van alleen
verdieners, twee-verdieners, enz., waar
mee afbreuk gedaan wordt aan een be
langrijk CDA-uitgangspunt voor de be
lastingwetgeving dat de zwaarste schou
ders de zwaarste lasten moeten dragen. 
Jammer genoeg is het resultaat daarvan 
dat dit belastingvoordeel als een vol
strekt normale zaak wordt beschouwd, 
als een logisch gevolg van individualise
ring wordt aanvaard en niet meer ter 
discussie kan worden gesteld zonder dat 
dit wordt uitgelegd als anti-emancipatoir 
of in strijd met in gang zijnde ontwik
kelingen (alsof onrechtvaardigheid daar
mee ooit verdedigd kan worden). 
In het verleden is de belasting- (en so
ciale verzekerings)wetgeving in belang
rijke mate geent geweest op het gezin. 
De directe koppeling van het inkomen 
van de vrouw aan dat van de man en de 
daarmee gepaard gaande belastingdruk 
op het inkomen van de vrouw kan er 
toe geleid hebben dat de prikkelloon-
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arbeid te gaan verrichten nogal klein 
was. Dat dit door vrouwen als remmend 
voor de emancipatie wordt ervaren is te 
begrijpen. Eveneens te begrijpen is het 
dat de vrouw zich als persoon erkend 
voelt wanneer haar inkomen zelfstandig 
wordt belast. 
Ogenschijnlijk kom je dan uit op hetzelf
de punt als de EK, n.I. de individuele 
man en de individuele vrouw en de indi
viduele draagkrachtverschillen. Daarbij 
moet wei het volgende worden bedacht: 
75 % van de traditionele gezinnen, dus 
75% van de gehuwde mannen en vrou
wen doet het met een inkomen. Vanuit 
het zeer recente verleden is het begrij
pelijk dat mannen en vrouwen na hun 
huwelijk of bij het krijgen van kinderen 
'gekozen' hebben zoals zij dit hebben 
gedaan. Taken en verantwoordelijk
heden Iaten zich in gevestigde situaties, 
ook al zou men graag anders willen, niet 
zo gemakkelijk herverdelen. Het ene in
komen wordt mede door inleveracties en 
nivelleringen steeds zwaarder belast, 
waardoor een groat percentage het 
steeds moeilijker krijgt er mee rond te 
komen en er van individuele draagkracht 
al helemaal niet gesproken kan worden. 
Hoe eerlijk is het nu 25 % van de ge
huwde mannen en 25 % van de gehuwde 
vrouwen, dus 25 % van de gezinnen, fis
caal te bevoordelen, zolang de herver
deling van arbeid niet is gerealiseerd? 
Het is vanzelfsprekend dat de overheid 
te maken heeft met personen, mannen en 
vrouwen, en geen onderscheid op grand 
van sexe mag toepassen, zonder daarmee 
het etikel sexistisch of anti-emancipatoir 
handelen opgeplakt te krijgen. Het is 
niet vanzelfsprekend de omstandigheden 
waarin mensen verkeren, die vanuit het 
zeer recente verleden alleszins te begrij
pen zijn, buiten beschouwing te Iaten of 
daarmee op een zodanige wijze rekening 
te houden dat het werkt in het voordeel 
van de 25 %. Niet de mens in zijn om
standigheden, met erkenning van zijn 
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verantwoordelijkheden, maar de mens 
losgepeld uit zijn Ieefsituatie wordt op 
die manier uitgangspunt voor de wetge
ving. 
Daarmee ben je aangeland bij de auto
nome mens, die aan niemand verant
woording schuldig is dan aan zichzelf en 
ben je ver verwijderd van het binnen het 
CDA gangbare denken over de verant
woordelijke mens. 
Het is jammer dat, Program van Uit
gangspunten en 'Om een zinvol bestaan' 
ten spijt, juist over dit punt binnen het 
CDA de meningen uiteenlopen. Er lijkt 
mij geen reden de EK te volgen, maar 
te zoeken naar een systeem van belas
tingheffing waarbij metterdaad recht ge
daan wordt aan de mens (man en vrouw) 
in zijn leefsituat~e, met erkenning van de 
verantwoordelijkheden die daaruit voort
vloeien, waardoor bij verdergaande indi
vidualisering de draagkrachtverschillen 
tot aanvaardbare proporties kunnen wor
den teruggebracht. 

Ieder voor zich, de staat voor ons allen 
Een belangrijk aspect, dat volgens de 
EK onvoldoende aandacht heeft gekre
gen en als een barriere wordt gezien op 
de weg naar een geemancipeerde samen
leving van gelijke individuen, is het ge
geven dat huishoudelijke arbeid en de 
verzorging van kinderen economisch 
niet gewaardeerd wordt. 
De redenering luidt, dat het niet econo
misch waarderen van deze arbeid ertoe 
Ieidt dat de vrouw niet toetreedt tot de 
arbeidsmarkt. De kosten die zij zou moe
ten maken voor het Iaten schoonmaken 
van haar huis en de verzorging van de 
eventuele kinderen zijn zo hoog dat het 
niet de moeite loont een baan te nemen. 
Neemt zij desondanks wei een baan dan 
zal haar prive draagkracht ten opzichte 
van haar mannelijke gehuwde of samen
wonende collega die hetzelfde werk voor 
hetzelfde loon doet, doch die thuis een 
vrouw heeft die huishouden en eventuele 
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kinderen verzorgt, aanmerkelijk verschil
len. Zowel het afzien van een baan als 
het verschil in prive-draagkracht doet in 
de ogen van de EK afbreuk aan het ge
lijkheidsideaal en zijn daar mee gestem
peld tot anti-emancipatoir, dus daar moet 
nodig iets aan gebeuren. 
De EK heeft daarop het volgende be
dacht. Citaten uit advies Belastingen: 
'Naar het oordeel van de EK zou een 
zekere mate van fiscalisering van de on
betaalde arbeid overwogen moeten wor
den teneinde enige neutraliteit van de 
fiscus ten aanzien van de verschillende 
soorten arbeid te bewerkstelligen.' 'Het 
belasten van de onbetaalde arbeid zou 
dus slechts een overgangsmaatregel zijn 
voor de middellange termijn met het doel 
de herverdeling van betaalde en onbe
taalde arbeid te bespoedigen. Voor de 
korte termijn kan de oplossing worden 
gevonden, niet in het belasten van het 
inkomen in natura, maar in de invoering 
van aftrekken van/wegens extra uitgaven 
die door het ontbreken van inkomen in 
natura noodzakelijkerwijs moeten wor
den gemaakt.' 
De aftrekken worden verbonden aan het 
hebben van een of meer kinderen en de 
eis tot arbeid buitenshuis, studie of vrij
willigerswerk. Hoe dat laatste gereali
seerd moet worden bij individuele belas
tingheffing wanneer de vrijwilliger of 
studerende geen belastingplichtige is 
doordat inkomen ontbreekt, wordt niet 
duidelijk. 
Over de verzorging en opvoeding van 
kinderen in hetzelfde advies: 'Doorslag
gevend voor de voor vrouwen zo ongun
stige arbeids- en inkomensverdeling in 
Nederland is dat hier, in tegenstelling 
tot andere west-europese Ianden, de ver
zorging en opvoeding van kinderen vee! 
meer dan elders tot de sector van de on
betaalde arbeid behoort.' In het advies 
Arbeid heeft de EK uiteengezet dat 
de wijze waarop de verzorging en op
voeding van de kinderen maatschappelijk 
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is georganiseerd en financieel wordt ver
licht, van doorslaggevende betekenis is 
voor de emancipatie van vrouwen en 
mannen. In deze visie zijn de kinderbij
slag en aftrekregelingen instrumenten die 
dienen om de Iasten van het opgroeien 
van de volgende generatie gelijkelijk 
over de hele maatschappij te verdelen. 
Door een gelijke lastenverdeling kan in 
de toekomst worden voorkomen dat het 
hebben van kinderen vrouwen in een 
economisch afhankelijke - en dus onge
emancipeerde positie dringt.' 

Vragenronde 
Het incalculeren van de factor gratis 
huishoudelijke arbeid is voor de belas
tingwetgeving niet nieuw. Wanneer de 
gezinsdraagkracht als uitgangspunt dient 
is dit ook reeei. De vraag is wei of bij 
loslating van dit uitgangspunt er reden 
is hiermee door te gaan. 
Er komen meer vragen op bij het lezen 
van dergelijke verhalen. 
Het is toch de bedoeling dat mensen, 
naast hun beroepsarbeid voldoende tijd 
over houden voor gezin en huishouding? 
Zijn er dan, zodra kinderen leerplichtig 
zijn, wel zoveel extra lasten verbonden 
aan het werken buitenshuis? Is het niet 
een keus voor een bepaald soort werk 
die mensen maken, met de daaraan ver
bonden voor- en nadelen en is het nor
maal ervan uit te gaan dat een huishou
ding en kinderen Iasten met zich mee
brengen wanneer je daarvoor derden in
schakelt? 
Waarom zouden we, terwille van indivi
duele gelijkheid, de kosten van de vol
gende generatie gelijkelijk over de 
maatschappij verdelen? Moet je dan 
langzamerhand gaan denken aan vormen 
van staatsopvoeding? 
Wat zijn de effecten op de financiele 
achterstandspositie van de gezinnen (of 
huishoudens) met een inkomen? 
Sluit de economische waardering van 
huishoudelijke arbeid niet kritiekloos 
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aan bij de in de maatschappij geldende 
norm dat mensen pas iets betekenen 
wanneer hun arbeid in geld wordt uitge
drukt? 
Is er voor christen~democraten reden 
mensen te bevestigen in dat soort drog
redeneringen? 
Moet, terwille van de individuele gelijk
heid, ook de doe•het-zelf-arbeid, de 
moestuin en het naaiwerk op de een of 
andere manier worden belast, c.q. finan
cieel worden gewaardeerd? Mensen, die 
geen tijd hebben voor dat soort klussen, 
(waaronder veel vrijwilligers) of hun 
twee linkerhanden niet hebben leren ge
bruiken zijn toch ver in het nadeel bij de 
mensen die dat wel kunnen? 
V oert een economisch waarderen van 
huishoudelijke arbeid niet bijna verplicht 
tot een economisch waarderen van alle 
arbeid, met name ook het vrijwilligers
werk? Hoe reeel is het te stellen dat vrij
willigers en studerenden mee moeten 
kunnen delen in de belastingvoordelen, 
terwijl er nu niet eens geld is alle normale 
kosten verbonden aan dit werk te ver
goeden? 
Is deze vorm van belastingheffing wel 
effectief om de gestelde doeleinden te 
bereiken? 
Krijgt de overheid niet teveel te regelen? 
Is dat gewenst en kan zij dit aan? Moe
ten we de staat wel inschakelen bij het 
herverdelen van het onbetaalde werk? 
Voorlopig zijn er meer vragen dan ant
woorden. 
Neutraliteit ten aanzien van betaalde en 
onbetaalde arbeid is gewenst, maar door 
over te gaan tot fiscalisering van onbe
taalde arbeid, neem je wel de betaalde 
arbeid als norm. Hoe neutraal is dit 
eigenlijk? 

Emancipatiebeleid, a-politiek? 
Het is niet zo moeilijk in het denken van
uit economische structuren die de vrij
heid van de mens in de weg staan en in 
het toeschuiven van verantwoordelijkhe-
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den richting overheid, c.q. belastingbe
taler, de invloeden van het socialistische 
denken op te merken en in de sterke 
klemtoon die gelegd wordt op de rechten 
van het individu, de liberale invalshoek 
te ontwaren. Het eigentijdse dat de vlag 
progressief en emancipatoir meekrijgt zal, 
behalve een stroming als D'66, vooral 
veel vrouwen aanspreken. 
Aangeven dat je als het ware te maken 
hebt met een socialistisch-liberaal proef
huwelijk, is overigens iets anders dan de 
verhalen naast je neerleggen. Want: 
als vrouwen het onrechtvaardig vinden de 
positie die zij in de maatschappij inne
men blijvend voor hun rekening te 
nemen, 
als zij vinden dat zij als huisvrouw (en 
moeder) maatschappelijk gezien naar 
het tweede plan gedirigeerd worden, 
als zij vinden dat hun gaven en talenten 
niet tot hun reoht komen in de huidige 
arbeidsverdeling tussen de geslachten, 
hetgeen de samenleving niet ten goede 
komt, 
als zij vinden dat kinderen even goed 
recht hebben op een vader als op een 
moeder, 
als zij financiele afhankelijkheid, mis
schien mede door toedoen van hun echt
genoot, als een handicap ervaren, 
dan rest er in feite maar een erkenning, 
n.l. dat vrouwen het bij het rechte eind 
hebben en terecht afkoersen op een maat
schappij waarin taken en verantwoorde
lijkheden eerlijk zijn verdeeld. 
Voordat je het beseft kom je dan uit 
waar de EK heen wil. De EK heeft in 
haar analyse van de problemen die het 
de vrouw beletten haar capaciteiten in het 
maatschappelijk Ieven voor 100 % te 
benutten, gelijk. Ongelijke arbeidsverde
Iing, zorgen voor de huishouding en de 
kinderen zijn debet aan de tweederangs
positie die vrouwen in de maatschappij 
innemen. De EK is dan ook consequent 
in haar voorstellen daarin verandering te 
brengen. 
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Het verbeteren van de samenleving in 
de zin van meer recht doen aan de vrouw 
is een boodschap die gelukkig ook binnen 
het CDA weerklank vindt. Vermoedelijk 
is dat de reden dat de invloeden van dit 
denken in het CDA een rol spelen en hun 
weg vinden in partijprograms, stand
punten Vrouwenberaad en regerings
voorstellen. 

Voordat we ons eohter verplicht voelen 
overal ja tegen te zegen, is een kritische 
bezinning op zijn plaats. 
Hoewel de EK ogenschijnlijk het gelijk 
aan haar kant heeft, gaat er bij mij een 
rood lichtje branden bij het lezen van de 
EK-verhalen. 
Op mijn netvlies verschijnt het beeld van 
een geslachtsloos, door de economic be
paald, strijdbaar wezen dat er primair 
op uit is eigen belangen veilig te stellen. 
Een beeld dat mijns inziens nogal tegen
gesteld is aan het denken binnen het 
CDA, dat de onderlinge afhankelijkheid 
en de onderlinge verschillen tussen men
sen als een scheppingsgegeven aanvaardt. 
Juist doordat mensen elkaar aanvullen 
zijn ze in staat inhoud te geven aan be
grippen als verantwoordelijkheid, ge
rechtigheid, solidariteit en rentmeester
schap. 
De drijfveer je met emancipatie-proble
men bezig te houden is voor het CDA 
mijns inziens niet zozeer gelegen in het 
aanmoedigcn van een individueel eco
nomisch denken en handelen, maar in 
het stimuleren van mensen, verantwoor
delijkheid te dragen op een niveau dat 
past bij aanleg en capaciteiten. 
Het accentueren en stimuleren van het 
persoonlijk verantwoordelijkheidsdenken 
in plaats van het individuele gelijkheids
denken, Ievert interessante benaderings
verschillen op. 
Kenmerkend voor het CDA is dat ieder 
mens die voor zijn of haar onderhoud 
niet bij de staat aanklopt de vrijheid 
wordt gelaten zelf in te vullen hoe die 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 9/81 

443 

verantwoordelijkheid beleefd moet wor
den, hetzij binnen, hetzij buiten beroeps
arbeid, gezin, vrijwilligerswerk. 
Kenmerkend voor het CDA is dat eman
cipatie gezien wordt als een cultureel 
proces, waarbij wordt uitgegaan van de 
gelijkwaal'digheid van mannen en vrou
wen. 
Kemerkend voor het CDA is de weige
ring te accepteren dat de mens pas mee
telt wanneer hij produceert voor de 
economie. 
Kenmerkend voor het CDA is de weige
ring meer door te schuiven richting over
heid dan strikt noodzakelijk is. 
Kenmerkend voor het CDA is de van
zelfsprekendheid van het gegeven dat 
ouders de eerst aangewezenen zijn hun 
kinderen te verzorgen en op te voeden. 
Kemerkend voor het CDA is dat normen 
bepalend zijn voor de middelen die je 
kiest. 
Kenmerkend voor het CDA is het pogen 
steeds opnieuw te ontdekken wie in de 
maatschappij werkelijk tot de zwakken 
behoren die recht hebben op solidariteit. 

Vanuit deze achtergrond heb ik gepoogd 
de door de EK gelanceerde ideeen te 
becommentarieren, zonder de reele 
achterstandspositie van de vrouw te ne
geren of daarin te willen berusten. Veel 
vrouwen, ook binnen het CDA, zijn te
leurgesteld in het trage verloop van het 
emancipatie-proces. Zij verwachten van 
de politiek wellicht meer dan de politick 
kan waarmaken. 
In de erkenning van het gegeven dat 
de emancipatie van de vrouw (en van de 
man) een cultureel proces is, ligt tevens 
de begrensdheid van de politick besloten. 
Daarmee komt de politiek niet buiten 
spel te staan. Dat is in de afgelopen ka
binetsperiode ook wei gebleken. Het sti
muleren van bewustwordingsprocessen, 
het verwijderen van discriminerende 
wetsartikelen, extra aandacht voor de 
positie van het meisje in het dag- en de 
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vrouw in het volwassenenonderwijs, het 
creeren van mogelijkheden op de ar
beidsmarkt, het stimuleren van deeltijd
arbeid zijn enkele van de mogelijkheden 
die moeten worden uitgebuit. Ook op de 
terreinen van het familierecht, ruimtelijke 
ordening, ontwikkelingssamenwerking, 
enz. valt het nodige werk te verrichten. 
Geen behoefte is er, althans wat mij be
treft, aan geforceerde economische kunst
grepen die meer kwaad dan goed doen. 
Het is teleurstellend vast te moeten stel
len dat er van christen-democratisch den
ken in termen van verantwoordelijkheid 
en solidariteit zo weinig terug te vinden 
is in de ideeen en voorstellen van de EK. 
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Het is de vraag of het het CDA zalluk
ken die verloren achterstand in te halen. 
Je krijgt dan niet aileen te maken met 
een brede tegenstroom in de maatschap
pij, maar zeker ook met verschillende 
stromingen binnen het CDA, stromingen 
die niet te herleiden zijn tot oude bloed
groepen, maar een gevolg zijn van het 
gegeven dat het CDA in een zeer laat 
stadium er achter komt dat mens- en 
maatschappijbeelden iets met emancipa
tie te maken hebben. 
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