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J.SOETEN~ORST 

Het concept-verkiezingsprogramma en de 
emancipatie 

De vrouwenbeweging, emancipatie enfeminisme 

Het startpunt van de tweede emancipatiegolf ligt 
net als de komst van D '66 in de tweede helft van de 
zestiger jaren. Daarvoor had alles gestaan in het 
teken van de wederopbouw. Vrouwen hadden met 
grote vanzelfsprekendheid hun traditionele rol 
weer opgevat. Trouwen en kinderen krijgen , zor
gen datje man carrière kon maken, dat was het wel 
zo'n beetje. In het onvrede-nummer dat De Gids in 
1967 ui tbracht wist] oke Kool-Smit het onbehagen 
dat bij sommige groepen vrouwen broeiende was, 
trefzeker onder woorden te brengen. Het was de 
klaroenstoot, die de komst van allerlei activiteiten 
op het vrouwenfront begeleidde. Man/vrouw

maatschappij werd opgericht; Dolle Mina ging de 
straat op. Marie wordt wijzer, De Bonte Was, het 
zijn verschijningsvormen van een radicale vrij
heidsdrang waar een nieuwe generatie vrouwen ui
ting aan geeft. 

Nu, zo'n vijftien jaar later, valt te constateren dat 
sommige ideeën uit dat tijdsbestek geheel zijn ver
dwenen, ofaan gewicht hebben verloren. De eman
cipatiegedachte hoort daar niet bij. Zij is in brede 
lagen van de bevolking geaccepteerd geraakt (zo 
blijkt uit opinie-onderzoek) en niet langer uitslui
tend 'in' bij groepen, die als het om vernieuwing 

gaat vooraan liggen, de jongeren en hoger opge
leiden. 

We zien dan ook dat elke partij die zich zelfres-

pecteert een paragraaf aan emancipatie heeft 
gewijd. De staatssecretaris emancipatiezaken is lid 
van het CDA en komt ui t de kring van de tradi tionele 
vrouwenorganisatie, de plattelandsvrouwen. Zij 
heeft een eigen directoraat op het ministerie van 
CRM. Binnenkort komt er de Emancipatie Raad, 
waarin alle kleuren uit het politieke palet vertegen
woordigd zullen zijn. Er worden emancipatienet
werken over het land verspreid. Kortom emancipa
tie is ' ne~es ' . Het is onderdeel van wat wel esta
blishment-politiek wordt genoemd. De wilde uit
wassen zijn ondergronds gegaan, terwijl de rest zo
veel mogelijk is omgebogen tot aanvaardbare vor
men. De vraag is of wij hier blij mee moeten zijn. 
Is hierdoor niet de potentiële vernieuwingsbron die 
in de vrouwenbeweging zit, teruggebracht tot een 
kabbelend stroompje? 

In het concept-verkiezingsprogramma van D'66 
wordt emancipatie getypeerd als 'een persoonlijk 
en maatschappelijk proces van verandering en 
groei'. Het is een zaak van 'de hele samenleving' en 
dus niet iets wat alleen vrouwen aangaat. De tot
standkoming van 'een geëmancipeerde samenle
ving is essen tiëel', zo valt hier te lezen. 

Tot zover geen kabbelend beekje maar een woes
te stroom. Het overheidsbeleid moet gericht zijn op 
het 'opheffen van de achterstandsituatie' (IId). 
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verkiezingsprogramma is het nodig om voor ogen te 
krijgen wat er met emancipatie wordt bedoeld. Wat 
heeft emancipatie bijvoorbeeld van doen met de 
vrouwenbeweging of - nog enger - het feminisme? 
Wie bij emancipatie nog instemmend zit te knikken 
krijgt rillingen bij het woord feminisme. Het is dus 

kennelijk iets anders. Toch is volgens het woorden
boek het verschil nihil, want emancipatie is daar 
'het gelijkstellen voor de wet', te~'wijl feminisme 
wordt omschreven als 'het streven maatschappelij
ke rechten voor de vrouw uit te breiden'. 

Uit deze definities blijkt hoe juridisch onze denk
trant i , Subtiele verschuivingen in de relaties tus
sen mensen, een ander gevoel, een nieuwe emotie, 
het wordt allemaal vertaald in termen van wet en 
recht. Typische termen en structuren, die weinig te 
maken hebben met 'de vrouwenwereld'. Waar 
vrouwen zich ook moeilijk in herkennen, zoals on
lang zo duidelijk naar voren kwam in het congres 
'Vrouwen Recht'. De moeilijk grijpbare mentali
teitor reer, het eigene, wat de vrouwenbeweging zo 
sterk inspireert, blijft in dit soort definities buiten 
beschouwing, Het klinkt gek, maar woorden schie
ten te kort en daarom wordt er teruggegrepen op 
vertrouwde begrippen uit het bestaande arsenaal. 
We komen dan al gauw terecht bij wetgeving en 
rechten, gelijkheid en achterstand. De essentie is 
niet te vatten en dat is jammer want de kans is niet 
denkbeeldig dat de tweede golf van het feminisme 
uitsluitend vertaald wordt Ïn bureaucratische 
structuren en juridische constructies. 

or men een poli tieke partij kan verwij ten hieraan 
mee te doen is vers twee. Een partijprogram kan 
zich niet te ver verwijderen van de werkelijkheid 
van alledag. Het moet verstaanbaar blijven voor 
veel mensen en een radicaal feministisch geïnspi
reerde denktrant schrikt af. Wat wel kan, is erken
nen dat hier een potentieel voor maatschappijver
nieuwing ligt. Juist een partij als D '66, die het terug 
naar de menselijke maat, als leitmotiv in haar verkie
zingsprogramma naar voren brengt, kan daar de 

inbreng van de vrouwenkant goed bij gebruiken. 
Zij zijn bij uitstek 'getraind' in de 'kleinschalige' 
omgang; het probleem van orde en vrijheid op huis

, tuin- en keukenniveau. Wat een politieke partij 
ook kan is zorgen dat dwarse initiatieven van femi
nistische huize ruimte krijgen. Ditgeld t voor ver uit

eenlopende uitingen zoals op het gebied van de 
kunst, maar ook als het gaat om theorievorming en 
studie. Dit is broodnodig wil het fenomeen vrouwe
nemancipatie niet verarmen tot het tegemoetko
men aan achterstandgevoelens van voornamelijk 
middle-class vrouwen. 

Het echte emancipatiegebeuren speelt zich afin 
kaders die moeilijk grijpbaar zijn voor overheidsbe
leid: het gezin , de school , de sport, het gezelligheids
leven, Opnieuw, het verwaarlozen van dit gegeven 

kan er toe leiden dat emancipatie verengt tot het 
veroveren van een gelijk deel van de koek. In plaats 
van een maatschappij vernieuwende beweging, die 
leidt tot een ander type problemen, maar ook ande
re antwoorden, blijft de vrouwenbeweging steken 
in gelijkheidsaanspraken en tendeert zelfs naar het 
door D '66 zo verfoeide groepsegoïsme. 

Waar staat D'66? 

Om de mate van emancipatiegezindheid van het 
concept-verkiezingsprogramma te toetsen, zijn glo
baal bezien drie opties beschikbaar. 

In de meest vergaande optie verschijnt de vrou
wenbeweging als een bron voor fundamentele ver
andering, waaraan niemand zich kan onttrekken. 
Deze optie is te herkennen in algemene uitspraken 
over de toekomst of over fundamentele veranderin
gen. Ook kan zij verwoord zijn in een beleid dat 
expliciet ruimte geeft aan de niet algemeen aan
vaarde uitingen vanuit die hoek. 

De tweede optie gaat minder ver. Erkend wordt 
dat de vrouwenrol moet veranderen, maar de gege
ven maatschappij met haar dominante waarden en 
geldende moraal is maatstaf. De vrouw heeft daarin 
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een 'achterstand'. In de beleidsmaatregelen plaatst 
men - redenerend vanuit deze optiek - vrouwen op 

één lijn met minderheden, zoals jongeren, invali
den, bejaarden. 

In de derde optie wordtde vrouwenbeweging ge
zien als pure belangenbehartiging. Zij is te vergelij
ken met een vakbond. Het gaat daarbij om het vero
veren van macht op de mannenmaatschappij. Het 
geijkte wapen is bundeling van belangen in eigen 
organisaties. Staking behoort ook tot de mogelijk
heden, maar komt weer dichtbij de eerste meer 
anarchistische optie van waaruit dit fenomeen be
keken kan worden. De strijdijzers zijn hier een voor
beeld van. Vrouwelijke ongehoorzaamheid is de 
nieuwe leus. 

Wie met deze drie opties voor ogen het concept
programma doorleest, komt tot de conclusie dat 
0'66 tussen de twee eerstgenoemde opties in zweeft. 
De derde optie - de pure belangenstrijd - past niet 
in de partijsfeer. Daar heeft men nooit een aparte 
vrouwenorganisatie zien zitten. Het recent opge
richte PEAC (politiek emancipatie-activeringscen
trum) is een gezamelijk initiatief van mannen 
en vrouwen. Objectief bezien bestaat er wel de
gelijk rede om aan belangenbehartiging te doen 
binnen de partij. Zo zijn er verhoudingsgewijs veel 
vrouwen lid. Ook de congressen worden goed be
zocht door vrouwen. In de besturen en partijfunc
ties zijn zij echter sterk ondervertegenwoordigd. 

Het verkiezingsprogram doet wel een uitspraak 
over de tijdelijke voorkeursbehandeling die vrou
wen op de arbeidsmarkt zouden moeten krijgen. 
Dit is een agressieve benadering, die past in de 
vakbond-achtige optie. Deze lijn wordt niet door
getrokken naar de vertegenwoordiging in de eigen 
partij. 

Watde eerste optie betreft, de vrouwenbeweging 
als bron voor maatschappijvernieuwing: in de inlei
ding word t emancipatie geschetst als een fenomeen 
dat de samenleving als geheel raakt. Het is 'een pro-

.ces van verandering en groei'. Het gaatom 'emanci
patie van mensen'. Maar zodra het op concretisering 
aankomt, is er weinig meer terug te vinden van deze 
visionaire uitspraken. Ook bij de bespreking van 
'fundamentele veranderingen in onze maat
schappij' is deze vrijheidsdrang van vrouwen niet 
genoemd. Ook niet als onorthodoxe bron voor nieu
we antwoorden, waar de inleiding om vraagt. Juist 
op het punt van de menselijke maat ligt de inbreng 
van vrouwelijke kant voor de hand. 

Dit betekent dat de tweede optie, de achterstandsfi
losofie, overheerst. De bestaande maatschappij is als 
norm gegeven. Het gaat er om de achterstand van 
vrouwen in de 'startsituatie' op te heffen. Op dit 
moment zou een fundamentele verschuiving in de 
verhoudingen te bereiken zijn door middel van ar
beidstijdverkorting. Een maatregel die mannen én 
vrouwen diep raakt in hun dagelijks bestaan. Een 
stap die ook past in de 0 '66-filosofie van rechtvaar
diger verdeling van (zinvolle) arbeid. 

In het concept-programma wordt algemene ar
beidstijdverkorting genoemd als wens 'op langere 
termijn'. Studie en onderzoek wordt bepleit. De 
korte termijn-voorstellen kiezen voor deeltijdarbeid. 
Een oplossing die de positie van mannen buiten 
schot laat. Deeltijdarbeid creëert banen met een 
tweederangs status. Geen participatie in het bedrijf, 
veelal vervelend werk, zwakkere rechtspositie, 
ideaal om lastige vrouwen, die zonodig willen wer
ken, bezig te houden. 

In het beleidsprogramma over emancipatie is dit be
zwaar ondervangen door de uitspraak dat deeltijd
banen op al deze punten gelijkgesteld moeten wor
den met volletijd arbeid . Het is de moeite waard om 
deze uitspraak bij amendement in het verkiezings
programma te brengen. Hoewel er nogal wat tekst 

aan het onderwerp deeltijdarbeid is besteed, ont
breekt juist dit essentiële element, waardoor het 
voorstel een meer principieel karakter krijgt. 

Het weghalen van de emancipatieportefeuille bij 
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CRM om deze onder te brengen bij Sociale Zaken of 
Algemene Zaken is een beleidsvoorstel dat wél goed 
thuis hoort in de meest fundamentele optiek. Het 
houdt een erkenning in van de stelling dat emanci
patie een beweging is die de samenleving als geheel 
aangaat en niet beperkt blijft tot een stukje welzijn 
voor vrouwen. 

Een tussenconclusie: het concept-programma aar
zelt tus en grote lijnen en kleine stapjes. Er is weinig 
verband tussen de visionaire blik uit de inleiding en 
de concretisering in de verschillende programma
onderdelen. 

Ik zal nu het concept-programma nader bekijken 
op een aantal van deze deelterreinen nl. arbeid, on
derwijs, gezondheidszorg, samenlevingsvormen, 
minderheden en ontwikkelingshulp. 

De deelterreinen 

en andere sleu telfiguren, aandach t worden gegeven 
aan de positie van de vrouw. Speciaal onderwijs 
voor vrouwen die in een later stadium in hun leven 
op de arbeidsmarkt willen terugkeren is ook een 
programmapunt. 

De hele onderwijs paragraaf staat in het teken van 

de achterstandsfilosofie. Dat vrouwen vanuit hun 
situatie ook misschien iets aan te bieden hebben 
waar anderen wat van kunnen leren, is een gedach

te die kennelijk niet leeft. Het taalgebruik is mascu
lien. 'Juist het onderwijs kan de jonge mens wel op 
weg helpen , door hem te leren hoe hij positief kan 
bijdragen aan ook zijn maatschappij.' Jawel , wat 
voor mensbeeld zit hier achter? Opvoeden tot een 

goede ven t, of een ech te kerel waar de maatschappij 
wat aan heeft? Daar moeten weer heel wat tekstjes 
over roldoorbreking tegenover staan om deze 
smaak weg te spoelen. Het lijkt wel of de vrouwen 
voor onderwijsgevenden een aantrekkelijke markt 
zijn; een troost voor het teruglopend leerlingental. 

De hervorming van het arbeidsbestel is hiervoor al Over een leerstoel voor vrouwenstudies wordt niet 
kort aangestipt. De inleiding pleit voor een opwaar
dering van de ' informele economie' waarin het 
werk van huisvrouwen een centrale rol speelt. In het 
hoofdstuk over sociaal-economisch beleid is hier 
weinig meer van terug te vinden, uitgezonderd het 
programmapunt financiële steun aan vrijwilligers
activiteiten. Maar dit blijft een lapmiddel, dat fun

damentele verandering op dit punt eerder in de weg 
taat dan aanzwengel t. 

De voorstellen zijn primair gericht op het weg
werken van de achterstand van vrouwen die al op 
de arbeidsmarkt zijn. Het gaat dan om sociale wet
geving, belastingwetgeving, beloning. De conse
quente individualisering op het punt van de belas
tingen en de sociale verzekeringen is een sterk punt, 
omdat het kostwinnersbegrip wordt losgelaten. 

De bevordering van emancipatie door roldoor
breking, wordt voor een belangrijk deel toebedeeld 
aan het onderwijs. Daar moet in de opleiding van 
leerkrachten, maar ook van arbeidsbemiddelaars 

gerept. 

De paragraaf over ge<;ondheids<;org heeft als sterk 
punt de formulering van het abortusbeleid. De 
vrouw beslist. Aan de andere kant word t geen aan
dacht besteed aan het feit dat vooral vrouwen ge
bruik maken van de gezondheidsvoorzieningen. 
(Of het helpt is een tweede. ) Zij hebben verhou
dingsgewijs veel klachten. Mogelijk is dit een sig
naal met dieper liggende oorzaken. Een teken van 
een onbevredigende leefsituatie voor veel vrouwen. 
Uit een recent uitgebracht armoede-rapport aan de 
EEG blijkt dat juist vrouwen tot de (financieel ) 
meest kwetsbare groepen behoren . 

Meer onderwijs, meerdeeltijdbanen zijn maatrege
len die zich richten op de redzame vrouwen en 
daarvan zijn er relatiefweinig. Om ook de achter
gestelden te bereiken, zullen anderssoortige maat
regelen geboden zijn. 



--- -- -- . " ç 

idee '66 / Concept-lierkiezingsprogramma en emancipatie / blz. 26 

De erkenning van het eigen beslissingsrecht van 
de vrouw inzake abortus pas in de 0 '66-traditie 

waarbij de eigen verantwoordelijkheid van het in
dividu gerespecteerd wordt. 

Dit klinkt ook door in teksten waarin het gezin aan 
de orde is. Adoptie door twee 'personen ' moet mo
gelijk zijn. De economische afhankelijkheid moet 
na echtscheiding - niet kunstmatig in stand blijven. 
Eindeloze alimentatieplicht is hiermee in strijd. Dit 
standpunt is consequent. Toch past hier voorzich
tigheid omdat veel gescheiden vrouwen door deze 
verandering op het bijstandsniveau terecht komen . 
Zij gaan dan tot de zwakste groepen in onze samen
leving behoren. Cursussen zijn een te zwak middel 
om deze groep er bovenop te helpen. Vooral om
budsvrouwen worden voortdurend met hun neus 
op deze problematiek gedrukt. 

------

Oe situatie van de vrouw bij culturele minderheden 
krijgt geen speciale aandacht. Hetzelfde geldt voor 

vrouwen in ontwikkelingslanden, waar Nederland 
haar hulp op richt. Dit is verwonderlijk omdat de 
vrouwenconferentie in Kopenhagen (1980) juist op 
dit thema uitvoerig inging. Ook hier zou een zich 
openstellen voor de wensen van die kant, en dan 
vooral voor wat vrouwen te vertellen hebben , een 
voor de hand liggende uitwerking zijn van de 
emancipatiegedach te. 

Conclusie 

Na deze tour d'horizon met het concept-verkie
zingsprogramma als uitgangspunt blijven mijn 
gevoelens gemengd. Misschien is dat nog wel de beste 
vertaling van de emancipatie van man én vrouw. 
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