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I 

Het Christen-democratisch volksdeel heeft een belangrijk aandeel in de 
Nederlandse historie, met voornamelijk mannen in de hoofdrollen. De bij-
drage van vrouwen bleef gering. 
Het samenwerken van man en vrouw om de samenleving menswaardiger te 
doen zijn zien we als onze christenplicht, evenals het woekeren met onze 
talenten. Het is evident dat mannen hun talenten moeten gebruiken, maar 
geldt dat niet evenzeer voor vrouwen? Daarom zullen we nog meer dan 
voorheen duidelijker de rol en de positie van de vrouw moeten presenteren, 
met de noodzakelijke ruimte voor groei naar verandering. Man en vrouw 
moeten samen "op weg naar een verantwoordelijke maatschappij", zoals de 
officiële titel luidt van de bekende Nota van de Contactraad van KVP, ARP 
en CHU. 
De Verenigde Naties, die 1975 uitriepen tot Internationaal Jaar van de 
Vrouw, stellen in een resolutie dat zij de overtuiging hebben dat het voor de 
volledige ontwikkeling van een land, voor het welzijn van de wereld en ter 
wille van de vrede vereist is dat niet alleen mannen maar ook vrouwen op 
alle terreinen deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren en zeker aan de 
politiek. 
Hiertoe een bijdrage te leveren is het doel van deze brochure. Verschillende 
problemen die verweven zijn met de emancipatie van de vrouw, moesten in 
het kader van deze publikatie buiten beschouwing blijven. We hebben een 
keuze moeten maken. In een aantal opstellen worden hier aanknopings-
punten gegeven voor discussie. Die discussie vindt o.a. plaats in de vorm van 
regionale bijeenkomsten, werkgroepen en landelijke studiedagen, georgani-
seerd door de vrouwenorganisaties van KVP, ARP en CHU maar vooral 
gezamenlijk door het CDA-Vrouwenberaad, dat als koepel optreedt en daar-
bij ook de rechtstreekse leden van het CDA (Christen-democratisch Appel) 
betrekt. Het deelnemen van vrouwen aan CDA-studiedagen en aan conferen-
ties van de wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU is evenzeer 
van groot belang. 
Wij vertrouwen dat uit de komende gedachtenwisseling beleidsaanbevelingen 
komen die politiek worden verwezenlijkt. Dat te realiseren is één van de 
prioriteiten in ons werk. Daarom ook streven we er naar méér vrouwen 



politiek bewust te maken en te betrekken bij het werk van de politieke 
partijen. Dit dient tevens zichtbaar te worden in de aanwezigheid van méér 
vrouwen in besturen, adviesraden en vertegenwoordigende lichamen. Er is 
nog lang geen evenwicht bereikt, al is er wel sprake van vooruitgang. 

Tenslotte willen wij dank brengen aan allen die zo bereidwillig hun mede-
werking aan deze publikatie verleenden. 

Namens het CDA-Vrouwenberaad, 

d„-- Aa 

ANNELIES VAN DEN BELD-POTr, 
Voorzitster KVP-Commissie Vrouw en Partij 

ey 

HATY TEGELAAR-BOONACKER, 
Presidente Centrale van  CH-Vrouwen 

DINI VAN VELTHOOVEN-OLDE, 
Presidente AR-Vrouwencomité 





-Op weg naar een verantwoor- 

msiI. 

de Wijkerslooth de Weerdesteyn 

Mevrouw mr. Leyten is lid van het dagelijks bestuur 
van het CDA en van de KVP. Tevens is zij lid van 
Provinciale Staten van Noord-Brabant. 

Nu in het kader van het Jaar van de Vrouw een discussienota wordt uitge-
geven over enkele aspecten van een te voeren CDA-emancipatiebeleid, lijkt 
het mij juist dit inleidend artikel te beginnen met iets te schrijven over de 
historie van het CDA en over de historie van het Jaar van de Vrouw. Ver-
volgens wordt een poging gedaan in grote lijnen aan te geven wat de uit-
gangspunten van het CDA zouden kunnen zijn bij het voeren van een eman-
cipatiebeleid en bij het nastreven van de doeleinden die in het kader van het 
Jaar van de Vrouw zijn gesteld. 

De voorgeschiedenis van het CDA 
Allereerst dus iets over de historie van het CDA, 
Al vele tientallen jaren werken KVP, ARP en CHU in de praktische politiek 
nauw met elkaar samen. Maar sinds 1967 is deze samenwerking steeds 
hechter geworden, ook al omdat het, wegens het grote aantal politieke 
partijen in ons land, zeker noodzakelijk was om tegenover de kiezers zo 
duidelijk mogelijk, met zo min mogelijk partijen voor het voetlicht te 
treden. In 1972 hebben daarom de drie partijen besloten een nieuwe poli-
tieke organisatie van christen-democraten op te richten, waarin de KVP, de 
ARP en de CHU kunnen opgaan. Deze nieuwe christen-democratische orga-
nisatie is het CDA, dat een eigen weg gaat in de Nederlandse politiek en zich 
duidelijk onderscheidt van socialisten - de Partij van de Arbeid - en libera-
len - de VVD. 

De opvattingen van christen-democraten, socialisten en liberalen over de 
zaken van de vrouw zullen in vele gevallen gelijk lopen, maar in vele gevallen 
zal dat niet zo zijn. Omdat mens en maatschappijbeeld van de drie genoemde 
grote stromingen in de politiek op onderdelen wezenlijk verschillen, is het 
niet verwonderlijk te moeten constateren dat dit ook het geval is met wat de 
drie grote stromingen voor ogen staat bij de emancipatie van de vrouw. ik 
kom daarop nog terug. Hier wil ik volstaan met er op te wijzen dat zeker 
ook voor het CDA de historie een belangrijke rol speelt bij het vaststellen 
Van het emancipatiebeleid. Wij  kunnen nu in het CDA voortbouwen op veel 
werk dat onder vaak moeilijke omstandigheden door vrouwen van de KVP, de 



ARP en de CHU tot stand is gebracht. Enkelen van hen wil ik hier heel kort 
even noemen; ik moet kort zijn omdat mij om een toekomstvisie is gevraagd, 
maar die visie zou op drijfzand stoelen als er geen stevig fundament door 
onze voorgangers was gelegd. 

Van de KVP is dat in de eerste plaats mevrouw dr. Marga Klompé, de eerste 
vrouwelijke minister in Nederland. Zij komt in deze brochure ook zelf aan 
het woord. Dan dr. Anna de Waal, de eerste vrouwelijke staatssecretaris. 
Maar ik denk ook aan Agnes  Nolte,  die tijdens haar lange Kamerlidmaat-
schap zoveel goodwill voor de vrouwen in de politiek heeft verworven, en 
aan mr.  Nettie  de Vink, die na de oorlog als Kamerlid een belangrijke bij-
drage heeft geleverd aan het tot dan, voor vrouwen, vrij onbekende terrein 
van de buitenlandse politiek en zitting had in tal van internationale organi-
saties. 

Van de CHU zijn mr. Frida  Katz,  Kamerlid van 1922 tot 1945, en de 
"freule", mr. C. W.I. Wttewaall van Stoetwegen, Kamerlid onafgebroken van 
1945 tot 1971, wegbereiders waar wij bijzonder trots op zijn. 

Van de ARP noem ik mevrouw prof. Gesina H.J. van der Molen, die dankzij 
haar grote wetenschappelijke gezag in vele gevallen mannen ervan heeft 
weten te overtuigen dat de vrouwen in vertegenwoordigende lichamen moes-
ten worden opgenomen. Zij was - in 1949 - de eerste voorzitter van het 
Studiecentrum van Anti-revolutionaire Vrouwen, 

Het Internationale Jaar van de Vrouw 
Nu nog iets over de historie van het Jaar van de Vrouw. 
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 18 december 
1972 het jaar 1975 uitgeroepen tot het internationale Jaar van de Vrouw. 
Deze geste van de Algemene Vergadering staat niet op zichzelf; zij is de min 
of meer logische follow-up van de in 1967 aanvaarde en in 1968 op de 
Internationale Conferentie over de Rechten van de Mens in Teheran be-
krachtigde "Verklaring tot uitbanning van de discriminatie van de vrouw". 
Deze internationale verklaring is helaas ook in Nederland erg onbekend. 
Desondanks is zij van grote betekenis voor de positie van de vrouw, met 
name in de ontwikkelingslanden; in tal van ontwikkelingslanden is de positie 
van de vrouw nog erg ver weg van de situatie zoals die in de verklaring wordt 
beoogd. Voor ons vanzelfsprekende rechten, zoals het recht op eigen natio-
naliteit, op eigendom, op een vrije huwelijksbeslissing, op onderwijs,  zijn 
voor vele miljoenen vrouwen in de wereld alleen maar een illussie. Inter-
nationale solidariteit met de vrouwen die in die bedroevende situatie ver-
keren, lijkt de enige mogelijkheid om een oplossing dichterbij te brengen. 

In de Westerse, rijke landen is de situatie met betrekking tot de discriminatie 
van de vrouw gelukkig van heel andere aard. De discriminatie in de wet is 
daar voor een belangrijk deel opgeheved. Natuurlijk zijn er nog onvolkomen-
heden, met name op het gebied van de fiscale en sociale wetgeving, maar in 
de Westerse wereld is dat mijns inziens niet het belangrijkste probleem in 
het Jaar van de Vrouw. Het is veeleer een mentaliteitsverandering die nu 



nodig is om de voor de vrouw wettelijk verworven rechten ook daadwerke-
lijk inhoud te geven. De traditionele rolpatronen beletten een wezenlijke 
verandering in de positie van de vrouw. Mannen zowel als vrouwen zullen 
zich nationaaal en internationaal met dit probleem van de positie van de 
vrouw moeten gaan bezighouden. Er is wat dat betreft dus ook in de Wes-
terse landen, waar de vrouwen in vergelijking tot hun zusters in de ontwik-
kelingslanden een benijdenswaardige positie innemen, nog veel te doen in het 
kader van het Jaar van de Vrouw. 

Er rest mij hier nog de globale doeleinden van het Jaar van de Vrouw te 
vermelden: 
1. de gelijkwaardigheid van man en vrouw te bevorderen; 
2. de volledige integratie van de vrouw op internationaal en nationaal ge-

bied te bevorderen bij het gehele scala van werkzaamheden tijdens het 
Tweede Ontwikkelingsdecennium (1971-1980) van de Verenigde Naties; 

3. het belang te erkennen van de bijdrage van de vrouw aan het ontwikke-
len van de goede verstandhouding en de samenwerking tussen staten en 
bij de versterking van de vrede. 

Het CDA en het emancipatiebeleid. 
Ik heb in het voorgaande al aangegeven dat m.i. de grote politieke stromin-
gen naargelang hun verschillen in opvatting over mens en maatschappij ook 
verschillende opvattingen zullen hebben over de emancipatie van de vrouw. 
Het is uiteraard niet mogelijk om in het korte bestek van deze broèhure 
daarop een allesomvattende visie te geven. Wij hebben dan ook een keuze 
moeten doen voor de door ons in deze brochure te bespreken onderwerpen. 

De onderwerpen zijn geselecteerd omdat zij ofwel bijzonder actueel zijn, 
ofwel een eigen klemtoon, juist van het CDA, nodig maken. De gemaakte 
keuze betekent dus zeker niet dat wij bijvoorbeeld de problemen van onge-
huwde vrouwen of kinderloze gezinnen onderschatten, integendeel. Het zijn 
bovendien vaak ongehuwde vrouwen of vrouwen zonder kinderen geweest 
die in de christen-democratische partijen de rechten voor de vrouw hebben 
bevochten en de discussie over de vrouwenemancipatie op gang hebben 
gebracht. Wij zijn die groep veel dank verschuldigd en zullen zeker voor hun 
belangen blijven opkomen. 
Als in deze brochure de vraagstukken van de bescherming van het leven en 
meer in het bijzonder het ongeboren leven niet ter sprake komen, ondanks 
het feit dat Dolle Mina en anderen aan dit probleem juist in het kader van de 
vrouwenemancipatie zoveel aandacht schenken, dan is ook dat natuurlijk 
niet omdat wij deze problemen niet belangrijk vinden. Integendeel, in het 
beleid van de CDA-partijen heeft de bescherming van het leven de laatste 
jaren een van de belangrijkste plaatsen ingenomen. 

Bij het zoeken van uitgangspunten en van een grondslag voor het te voeren 
emancipatiebeleid door het CDA moet ik o.a. teruggrijpen op de zgn. Nota 
van de Contactraad van KVP, ARP en CHU, die is verschenen in juni 1972. 
Het stuk is getiteld "Op weg naar een verantwoordelijke maatschappij" en 
geeft een duidelijke maatschappijvisie in het licht van de totaal nieuwe 



problemen die de laatste tien tot vijftien jaar naar voren zijn gekomen. In dit 
stuk is geprobeerd in alle bescheidenheid een politieke strategie te ontwikke-
len die een hedendaags antwoord is op de oproep die in het Evangelie aan 
ons  alien  is gedaan. 
De drie meest belangrijke kenmerken van CDA-politiek zou Ik voorop willen 
stellen om daarna na te gaan welke consequenties dat heeft voor het emanci-
patiebeleid. 

- Het eerste kenmerk is, zoals in de CDA-statuten is aangegeven, dat het 
CDA het Evangelie aanvaardt als richtsnoer voor het politieke handelen. De 
opgave die in het Evangelie voor alle mensen is verwoord, is geen andere 
voor vrouwen dan voor mannen. De politiek heeft dan echter ook te zorgen 
dat er structuren komen en een mentaliteit bevorderd wordt waarin 
vrouwen net zo goed als mannen de kans krijgen om de ook van hen gevraag-
de verantwoordelijkheid in dit leven waar te kunnen maken. Aan het Evan-
gelie kunnen zeker geen argumenten worden ontleend om bestaande onge-
lijkheden tussen mannen en vrouwen te handhaven, noch voor vrouwen om 
zich te onttrekken aan hun medeverantwoordelijkheid voor het maatschap-
pelijk gebeuren. 

- Een tweede, duidelijk kenmerk van het CDA is dat het probeert proble-
men in overleg en harmonie tot een oplossing te brengen. Dit betekent dat 
wij geen harde tegenstelling nastreven tussen zogenoemde werkende 
vrouwen en vrouwen  the  hun hoofdtaak vinden in het gezin. Dit betekent 
ook dat wij  niet uit het oog moeten verliezen dat er ook nog zoveel mannen 
en jongens zijn die weinig kansen krijgen. 

- Het derde kenmerk van het CDA in dit verband is dat wij durven conser-
vatief te zijn - in die zin dat wat goed is, behouden moet blijven - en 
progressief, met andere woorden dat wij niet bang zijn maatschappelijke 
structuren te veranderen als ontplooiingsmogelijkheden voor mensen dat 
noodzakelijk maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat het CDA op de bres 
moet durven staan voor het gezin, dat met name door linkse vrouwenorgani-
saties nogal eens wordt beschouwd als een rem voor de vrouw om zich te 
kunnen ontplooien. 
De bijdrage van het CDA aan de discussie op dit punt zal moeten gaan over 
de vraag hoe het gezin anders kan gaan functioneren, geëmancipeerder kan 
gaan functioneren, met dien verstande dat de vrouw zich kan ontplooien 
zonder dat aan een van de meest belangrijke fundamenten van onze samen-
leving, ni. het gezin, als zodanig hoeft te worden getornd. 
Van de andere kant betekent dit ook dat het CDA zal meewerken aan het 
scheppen van kansen voor vrouwen om te werken als die vrouwen dat 
wensen, ook al heeft dat uiteraard consequenties voor de werkgelegenheid in 
ons land; voor beter onderwijs, ook al zal dat gevestigde opvattingen en 
belangen aantasten. 

Wij zijn er niet met te constateren dat een betrekkelijk kleine elite van 
vrouwen zich nu wel redt. Het overgrote deel van de vrouwen heeft geen 
vrije keuzemogelijkheden en is tegen de sociale weerstanden en de intoleran- 

10 



tie  die zij op hun pad ontmoeten, niet opgewassen. De juist in het CDA 
altijd bepleite solidariteit met de medemensen, of met andere woorden de 
liefde voor de naaste, verplicht mannen en vrouwen - ook vrouwen die voor 
zichzelf een andere situatie niet begeren - aan het scheppen van meer 
ruimte en keuzemogelijkheden voor vrouwen mee te werken. In de statuten 
van het CDA staat letterlijk: "Het Christen-democratisch Appel streeft naar 
een maatschappij waarin de bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens 
zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van 
allen wordt gediend". Zolang zeker voor vrouwen deze doeleinden niet zijn 
bereikt, is er een duidelijke taak voor het CDA. Hiermee wil ik overigens 
allerminst beweren dat voor mannen deze doeleinden wel zijn bereikt. 

Twee hoofdlijnen van beleid waarlangs deze in de CDA-statuten verwoorde 
doelstellingen - ook voor vrouwen - zouden kunnen worden bereikt, zijn 
de volgende: 
I. het scheppen van betere ontplooiingsmogelijkheden; 
2. de ook door het CDA al bij herhaling bepleite spreiding van kennis, 

macht en inkomens. 

Ad 1  

Ontplooiingsmogelijkheden worden met name in opvoeding en onderwijs 
geboden. Het is veel mensen vaak moeilijk duidelijk te maken, waarom de 
huidige opvoeding en het huidige onderwijs voor vrouwen zo weinig moge-
lijkheden bieden, terwijl toch schijnbaar voor iedereen gelijke kansen be-
staan. In een tijd waarin het welvaartsstreven en economische groei tot 
hoofdpunten van beleid geworden zijn, is het onderwijs en ook de op-
voeding steeds meer gericht op dezelfde doeleinden, nl. het opleiden tot een 
duidelijke bijdrage aan het economisch bestel en het scheppen van mogelijk-
heden voor een goede maatschappelijke carrière. Omdat vrouwen als zij 
trouwden niet aan het produktieproces deelnamen en zeker in de meeste 
gevallen geen maatschappelijke carrière nastreefden, was het onderwijs voor 
hen dus doorgaans niet, of in het geheel niet, aangepast aan het soort leven 
dat zij zouden - leiden; en daardoor bood het onderwijs ook een volstrekt 
onvoldoende bijdrage aan de ontplooiingsmogelijkheden voor de vrouw. Dit 
probleem van kortsluiting tussen onderwijs en opleiding van vrouwen en 
meisjes en hun uiteindelijke levenstaak kan uiteraard op twee manieren 
worden opgelost. Enerzijds door het onderwijs zo te veranderen, dat het 
beter aansluit bij de taak die vrouwen en meisjes zullen vervullen. Anderzijds 
door hun een mogelijkheid te geven voor een maatschappelijke carrière als 
zij daartoe de opleiding en het onderwijs hebben genoten. Verderop in deze 
brochure zullen in artikelen over de onderwijssituatie en over de arbeids-
ethiek aan beide aspecten aandacht worden besteed. 

Ad 2  

Als we praten over de spreiding van macht, kennis en inkomens over meer 
mensen, zal dat cijfermatig gezien, in ieder geval de vrouwen ten goede 
moeten komen. 
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Hoeveel macht heeft de vrouw? Hoeveel kennis? Hoeveel inkomen? Voor 
een schatting van de macht in handen van vrouwen hoef Ik maar te ver-
wijzen naar de minimale deelname van vrouwen aan de top van overheid, 
politiek, bedrijfsleven en sociale instellingen. Wat de kennis betreft kan ik 
verwijzen naar het uiterst geringe opleidingsniveau van vrouwen en meisjes 
in vergelijking met dat van mannen en jongens. De verlenging van de leer-
plicht heeft uiteraard ook voor meisjes een verbetering gebracht, maar helaas 
ook het verschil in niveau van opleiding met de jongens verder vergroot. 
Kennelijk hebben de ouders in de verlenging van de leerplicht reden gezien 
om vooral de jongens een goede en vaak langer dan de leerplichtige leeftijd 
durende opleiding te laten geven; voor meisjes blijkt dat in veel mindere 
mate het geval en wordt nog maar al te vaak gekozen voor de eenvoudigste 
methode om de leerplichtige jaren door te komen. 
Dat het ook met het inkomen van de vrouw droevig is gesteld, hoef ik 
nauwelijks toe te lichten. Als 13% van de werkende vrouwen het minimum-
loon verdient en slechts 217o van de mannen, is dat op zichzelf al voldoende 
illustratie van deze stelling. De beloning als zodanig hoeft natuurlijk niet 
altijd de belangrijkste maatstaf te zijn om te meten hoe het met de eigen 
verantwoordelijkheid van vrouwen is gesteld. ik hoef maar te wijzen op de 
zich wijzigende arbeidsmoraal en het zeer vele en zeer belangrijke werk dat 
op vrijwilligersbasis wordt verricht. ik wil hiermee zeggen dat een inkomens-
beleid op het ogenblik terecht door tallozen wordt geëist, maar dat men er 
al te gemakkelijk van uitgaat dat het normaal is dat vrouwen de minst 
aantrekkelijke baantjes nemen tegen een ook nog zeer geringe beloning. En 
dan spreek Ik nog niet eens over "loon voor de huisvrouw", met alle sociale 
consequenties en technische problemen. 

"Gerede twijfel" 
Het in 1974 verschenen rapport "Gerede twijfel"  van de wetenschappelijke 
instituten van KVP, ARP en CHU was een bijdrage tot de discussie over de 
perspectieven van onze economische ontwikkeling. Dit rapport is terecht 
veel geciteerd en door velen beschouwd als een belangrijke aanzet om een 
eigen christen-democratische visie te ontwikkelen voor een beleid dat er van 
uitgaat dat er normen moeten komen om het milieu te behouden, de grond-
stoffenvoorraad te conserveren en een rechtvaardige internationale arbeids-
verdeling te bereiken. Dat zal uiteraard betekenen dat de welvaartsgroei in 
ieder geval zal worden omgebogen en misschien wel gestabiliseerd. Onze 
verantwoordelijkheid voor de "derde wereld" en voor de generaties die na 
ons komen, maakt een weloverwogen beleid onontbeerlijk. 
Ik vermeld dit rapport omdat ik van mening ben dat het CDA niet enerzijds 
in een rapport als "Gerede twijfel" kan wijzen op de belangrijke beleidsom-
buigingen die nodig zijn, zonder daaraan ook op deelterreinen van het be-
leid, zoals bijvoorbeeld de emancipatie van de vrouw, de nodige consequen-
ties te verbinden. Dat betekent niet dat ,  de vrouw de dupe zou moeten 
worden van het beleid dat geschetst is in een rapport zoals "Gerede twijfel". 
De pijn van een dergelijk beleid moet uiteraard gelijk over alle mensen 
worden verdeeld. Wat ik wil betogen is alleen dat vrouwen niet moeten 
streven naar een "ideaal-beeld" van een tijdperk van economische groei en 
welvaartsgroei, dat we in feite al achter ons hebben gelaten. We moeten 
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constateren dat vrouwen in dat tijdperk onvoldoende aan de welvaartsgroei 
hebben kunnen deelnemen. Het zal grote moeite kosten een mentaliteitsver-
andering tot stand te brengen waardoor maatschappelijk aanzien niet meer 
samenvalt met de hoogte van het inkomen. Als een beleidsombuiging nodig 
is, dan lijkt het onjuist dat we via de emancipatie van de vrouw nog een 
maatschappelijk aanzien voor de vrouw nastreven dat samenvalt met haar 
inkomen. Het maatschappelijk aanzien zal veeleer moeten komen van het 
dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, of die nu gedragen 
wordt in het gezin door opvoeding van kinderen, in een betaalde functie, 
omdat een inkomen nu eenmaal nodig is, of in een onbetaalde functie, bijv. 
in milieu-actiegroepen, schoolbesturen, ziekenhuisbesturen of alle andere 
vormen van vrijwilligerswerk, is m.i. niet relevant. 

Wel zullen wij als vrouwen nauwlettend in de gaten moeten houden dat bij 
een herverdeling van inkomens, een herverdeling van arbeid, een zwakke 
groep als de vrouwen niet andermaal de dupe wordt van de grote maatschap-
pelijke spanningen die bij een dergelijke herverdeling nu eenmaal plegen op 
te treden. In dat verband is het illustratief hoe in een situatie van grote 
werkloosheid, waarin wij op het ogenblik verkeren, in vrijwel geen enkel 
stuk van de overheid - ook niet in de werkgelegenheidsnota's van dit zoge-
naamde progressieve kabinet - ook maar enige aandacht wordt besteed aan 
de werkgelegenheidssituatie van de vrouw. De indruk wordt dan op zijn 
minst gewekt dat mannen van mening zijn dat als er 200.000 werklozen in 
Nederland zijn, het werken door gehuwde vrouwen een luxe is, die we ons 
niet kunnen veroorloven. 

Voor alle mensen, voor vrouwen maar ook voor mannen, zal er meer aan-
dacht moeten komen voor de niet-materiële aspecten van het bestaan, voor 
de geestelijke verrijking, voor de participatie en voor de spreiding van verant-
woordelijkheden. Er zal in het verlengde van al deze zaken, die op het 
ogenblik bij jonge mensen - terecht - zo leven, meer uitgegaan moeten 
worden van de zin van het bestaan dan van de materiële kwaliteit van het 
bestaan. 
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C. M. van Heemstra 

Het is onthullend te bemerken hoe weinig de Nederlandse vrouw (en man) 
over het algemeen raad weet met het internationale aspect van het "Interna-
tionale Jaar van de Vrouw". Want dat is de volledige naam van dit jaar. De 
situatie van de vrouw in economisch achtergebleven gebieden heeft de Ver-
enigde Naties er toe gebracht dit jaar uit te roepen met drie belangrijke 
punten als doelstelling: 
1. volledige gelijkwaardigheid van man en vrouw, 
2. inschakeling van de vrouw in het sociaal-economisch en cultureel ontwik-

kelingsproces over de hele wereld, en 
3. vrouwen bewust te maken van het belangrijke aandeel dat zij kunnen 

hebben in de ontwikkeling van betere betrekkingen tussen landen en 
bevolkingsgroepen ter handhaving van de vrede. 

Gelijkwaardigheid, ontwikkeling en vrede zijn de drie sleutelwoorden. Die 
drie begrippen horen bij elkaar; hun onderling verband moet in manifesta-
ties, publikaties en andere activiteiten rond dit jaar duidelijk naar voren 
komen. Anders lopen we het gevaar er een soort lokale aangelegenheid van 
te maken, die weinig meer te maken heeft met de bedoeling van de Verenig-
de Naties, en die als zodanig ook niet de dienst aan het geheel zal doen, 
waarop de initiatiefnemers gehoopt hebben. 

Dit jaar zal dus zeer efficiënt gebruikt moeten worden, want we hebben veel 
te doen. Het is dringend noodzakelijk dat de vrouwen in onze Westerse 
welvaartslanden gaan uitspellen wat voor hen en voor de wereldsamenleving 
de gevolgen zijn van hun achterstand in medezeggenschap. Hun afwezigheid 
in besluitvormende organen van politieke, maatschappelijke en religieuze 
aard is een uitermate ernstige zaak nu de welvaart en de toekomst van onze 
wereldsamenleving steeds meer gaan afhangen van begrip voor elkaars be-
hoeften en van inzicht in onze gezamenlijke toekomst. 

* Baronesse van Heemstra is staflid van de Sectie Wereiddiakonaat van het Algemeen 
Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken. 
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Ieder kind zou eigenlijk een met vreugde ontvangen kind moeten zijn. Maar 
hoe staan wij in het Westen tegenover het hoge kindertal elders en hoeveel 
weten we van de hoop en de zorgen van de ouders daar? 
In veel ontwikkelingslanden maken kinderen 50 procent van de bevolking 
uit. De Westerse vergrijzing kent men er niet. Ouderen sterven vroég en een 
veelheid van kinderen wordt als noodzaak gevoeld voor het voortbestaan van 
de groep, voor landbewerking en voor verzorging van de oude dag van de 
eigen ouders. In onze welvaartsstaat kunnen we het ons nauwelijks meer 
voorstellen wat het betekent totaal geen sociale voorzieningen te hebben. 
We zien te veel flitsende filmbeelden van opgejaagde vluchtelingen en ge-
manipuleerde bevolkingsgroepen om er wezenlijk vat op te krijgen. En toch 
is het beroep dat de Verenigde Naties op ons vrouwen doen om volhoudend 
en gemotiveerd aan het werk te gaan, niet uit luxe gedaan. Men heeft er 
beseft dat vrouwen op de bovengenoemde drie gebieden gemobiliseerd 
moeten worden. Er zijn te veel aspecten rond vragen van ontwikkeling en 
vrede waar de vrouw bij nodig is om aanvullend in het geheel mee te werken, 
vanuit de eigen ervaringswereld. We zullen de "dienstbare bescheidenheid" 
die ons in het verleden als hoogste kwaliteit van vrouwelijkheid werd voorge-
houden, moeten verruilen voor gemotiveerd ingaan op de problemen - ter 
wille van de toekomst van de kinderen en van de samenleving. 

Werken aan eigen voorlichting 
Om greep te krijgen op onze algemeen-menselijke bijdrage met niet te ver-
geten onze specifiek vrouwelijke invalshoek zullen we doelgericht moeten 
gaan werken aan onze eigen voorlichting. De beste manier om dit te doen is 
waarschijnlijk ons solidair te gaan verklaren met de vrouwen in minder 
bevoorrechte posities om van hun positie uit de wereld te gaan bekijken. We 
hoeven ons dan niet meer te verliezen in abstracties en ingewikkelde bereke-
ningen van rapporten die ons door hooggeleerde deskundigen worden aange-
boden. Maar we komen op de basis terecht, daar waar de baby 's morgens 
gebonden op moeders rug mee naar het land gaat of het tweejarige kind 
plotseling van borstvoeding naar volwassenenvoeding overgaat en al spoedig 
gaat lijden aan darmstoornissen. Moeder heeft geen weet van overgangs-
voeding, noch heeft ze daar de middelen toe. 
Zo gaan we begrijpen wat het in de praktijk betekent als het geboortecijfer 
hoog is, maar als ook het sterftecijfer van de kinderen onder de vijf jaar in 
vele streken ons doet schrikken. 
Of we bezoeken de scholen en komen in aanraking met de redenen waarom 
zoveel meisjes vroegtijdig het onderwijs moeten afbreken, zodat zij, onvol-
doende toegerust, weer zelf armoedegezinnen dreigen te kweken en de gezins-
ontwikkeling geen tred kan houden met de resultaten van goed gemeende 
projecten voor land- en streekontwikkeling. 

De invloed van het gezin op de morele en sociaal-economische ontwikkeling 
van de maatschappij is in vele opzichten doorslaggevend. De bevordering van 
de volksgezondheid, de socialisering van het leiderschap, de kwaliteit van de 
arbeidsprestatie, de integriteit van de enkeling en het verstandig geldbeheer 
zijn maar enkele voorbeelden van de manier waarop de situatie in het gezin 
tot op nationaal niveau doorwerkt. Moeder de vrouw is de centrale figuur in 
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de meeste gezinnen. Haar rol, die niet in de statistieken vermeld wordt, 
beïnvloedt het leven in dorpen en steden en is daarmee een factor in streek-
en landontwikkeling. Hoewel haar kansen tot zelfontplooiing en de midde-
len die haar ten dienste staan, in steedse armoedewijken en op het platteland 
vaak zeer gering zijn, is zij het vaak die helpt het leven in stand te houden 
door een kraampje op de markt of een kleine bananenkweek. 

Kinshasa, de hoofdstad van Zaïre (vroeger Kongo geheten), telt meer dan 
twee miljoen mensen, waarvan de helft niet ouder dan twintig jaar is, en 
kent grote werkloosheid, met name jeugdwerkloosheid. ik vroeg niet lang 
geleden bij een bezoek aan deze stad aan een schoolinspecteur, een compe-
tente Zaïrees, hoe het leven in de stad nu reilt en zeilt en of er veel jeugdbal-
dadigheid is vanwege werkloosheid en armoede. "Onze grote gastvrijheid 
redt ons", zei hij, "het is onze traditie dat nooit iemand zijn bord alleen zal 
leeg eten. Vroeger, toen het familieverband in de dorpen nog intact was, at 
men samen en men deelde. Zei een lid van de stam terloops: 'ik heb geen 
jas', dan wisten de anderen wat dit betekende en de jas kwam. Alles was 
gemeenschappelijk bezit. Nu in de stad zijn de huisjes en de woonkrotten 
boordevol. De oom, de grootmoeder, de schoonzuster,  alien  wonen samen. 
De werkloze en het schoolgaande kind worden onderhouden. Dat redt ons; 
anders waren we al volledig verpauperd. Maar u moet niet vragen ten koste 
van wat. De eigen kinderen worden erdoor veronachtzaamd; we wonen on-
hygiënisch en vooral de vrouwen tillen zwaar aan deze overbevolking in te 
kleine woningen. Vroeger was werken op het land even natuurlijk als eten. 
De verbondenheid met de grond was natuurlijk; we werden gericht op ge-
zamenlijke landbewerking en op de noodzaak met elkaar de lasten te dragen. 
Maar nu trekken de mensen naar de stad en degenen die een salaris hebben, 
kunnen moeilijk aan de eigen vooruitgang bouwen. Dit wekt opstandigheid 
bij de jeugd; zij wil vooruit, ze ziet deze gemeenschapshulp bij zich thuis 
niet meer als een voordeel." 

Zoeken naar oorzaken 
Als we werkelijk politiek geïnteresseerd zijn, zullen we niet naar individuele 
gevallen kijken als voorwerpen voor liefdadige hulpverlening, maar naar de 
oorzaken gaan zoeken. De oorzaken binnen de landen zelf en verweven 
daarmee de oorzaken op internationaal niveau, m.a.w. de verbondenheid 
met of vaak onderwort enheid aan grotere internationale verbanden en 
machtsverhoudingen. We komen dan vanuit het kind, de jeugd, de vrouw, het 
gezin ook in aanraking met de structuren van de maatschappij waarin deze 
jonge en oudere mensen zich bevinden, en met de lasten die op hen druk-
ken. 
We zullen ook beter gaan begrijpen dat geen geestelijke, maatschappelijke en 
economische ontwikkeling kan plaatshebben, als zij geen weerklank vindt in 
de gezinssituatie, en niet gestimuleerd wordt door het milieu waaruit de 
enkeling voortkomt. Of het nu gaat om landbouwprojecten, om opvoering 
van de volksgezondheid of om verbetering van technische opleidingen, zij 
hebben alleen zin naar de mate waarin zij  begrepen, aanvaard en gewenst 
worden door de mensen voor wie zij bedoeld zijn. Daarom gaat het nooit 
alleen om een betere opbrengst van de oogst, uitbanning van malaria of het 
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bouwen van een kerk, maar altijd tegelijkertijd om de kwaliteit van samen-
werking met de gemeenschap en om toerusting van jongeren, vrouwen en 
mannen om tot vormen van leven en maatschappelijk verkeer te komen die 
de vernieuwing kunnen dragen en verder tot ontplooiing brengen. Want elke 
vernieuwing, of het nu het godsdienstig of het maatschappelijk leven betreft, 
raakt de mens en verandert daarmee het samenlevingspatroon. 
In de Afrikaanse situatie, waarin de traditionele familie en de clan nog zo'n 
grote rol spelen en moeten blijven spelen, omdat ze in behoeften voorzien 
waarin in Westelijke landen op andere wijze voorzien wordt, kan een geiinpor-
teerde vernieuwing voor sommige groepen wel eens eerder als achteruitgang 
dan als vooruitgang ervaren worden. 

David  Mitchell,  directeur van het OXFAM-project1  in Zaïre, vermeldde in de 
uitkomst van een door hem onderzocht landbouwontwikkelingsproject, dat 
watervoorzieningsproblemen in een bepaalde streek vanzelfsprekend werden 
opgelost door de vrouwen naast hun gewone werk ook nog extra water te 
laten halen voor bevloeilñg van het land. Hij vermeldde dit als illustratie van 
zijn bevindingen, dat er een' frappant verschil is in de energie en werktijd die 
mannen resp. vrouwen aan landbouw en gezinsonderhoud besteden. De 
vrouwen dragen de grootste lasten, maar het Westen begint de mannen te 
trainen, zonder aan te sluiten bij deze werkelijkheid. 

De achterstand van de vrouw 
De grote wereldorganisaties -  FAO  (Wereldvoedsel- en landbouworgani-
satie),  WHO  (Wereldgezondheidsorganisatie) en UNESCO - hebben gaande-
weg veel materiaal verzameld waaruit blijkt dat over de hele wereld vrouwen 
achterstaan in basisopleiding, beroepstraining, tewerkstelling, promotie-
kansen en salariëring. Van de 800 miljoen analfabeten die nu, in 1975, nog 
onze planeet bevolken, maken vrouwen verreweg de meerderheid uit. Deze 
feitelijke situatie verzoorzaakt discriminatie op ander gebied. De vrouw 
wordt dan als dom ervaren, dommer dan mannen. Vervolgens neemt men 
aan dat men met haar geen rekening hoeft te houden; zij zou vooruitgang 
kunnen afremmen. Door deze eenzijdigheid wordt niet voldoende rekening 
gehouden met de wezenlijke invloed die de vrouw op het milieu heeft. En 
nog minder met de grote aantallen gezinnen die afhankelijk zijn van een 
kostwinster in plaats van een kostwinner. 

Maar veel als objectief beschouwde studies en onderzoeken van met-westerse 
sociologen en andere deskundigen dragen het kenmerk van een eenzijdig 
mannelijke oriëntatie en interpretatie. Men gaat er van uit dat de man 
representatief voor de maatschappij is; wat de vrouw dan wel is, laat men in 
het midden. Op basis van deze studies gaan anderen dan weer aan het werk. 
Dat is de vicieuze cirkel, de kwalijke duivelscirkel waarin wij zitten, waar-
door de werkelijke positie en invloed van de vrouw worden weggemoffeld. 
Om deze reden hebben de Verenigde Naties het Internationale Jaar van  Oe 
Vrouw uitgeroepen. 

1 Het Oxford  Famine Committee  is een particuliere organisatie ter bestrijding  van 
hongersnood (Red.) 
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Een kwestie van solidariteit 
Maar de oproep is niet in de eerste plaats bedoeld om de vrouw in het 
ontwikkelingsproces nu hoofdzakelijk te gaan zien als een nuttige factor in 
de sociaal-economische ontwikkeling. Die benadering zou haar weer degra-
deren tot instrument in de handen van planners en organisatoren. In de 
politiek zijn er voorbeelden te over, dat regeringen misbruik maken van 
vrouwen en van hun behoefte aan emancipatie en erkenning, waardoor men 
hen achter het eigen karretje kan spannen. Vrouwen die zich door allerlei 
factoren miskend weten en nu plotseling op het hoogste niveau met eer en 
opdrachten worden omringd, lopen het gevaar niet te doorzien hoezeer zij 
weer werktuig kunnen worden van de aspiraties van anderen. Sommige poli-
tieke vrouwenorganisaties in ontwikkelingslanden geven daar blijk van. Zon-
der het te beseffen worden zij  "his master's voice".  De aandacht voor het 
internationale aspect, de ontwikkeling van solidariteit van vrouwen met 
elkaar over de grenzen en in het eigen land, kan hen daarvoor behoeden. 

We moeten zelfs verder gaan. De kern van het emancipatievraagstuk is de 
mens ten volle tot menselijke waardigheid te doen komen. Dat maakt dat 
men naar de verbindingen gaat zoeken tussen racisme, klassisme en sexisme. 
Met andere woorden: welke factoren spelen er mee om mensen, groepen en 
volkeren vanwege hun ras, hun sekse of hun sociaal-economische weerloos-
heid rechten te onthouden die de sterkere partij wél voor zich opeist? 
Een Zuidafrikaanse vrouw gaf eens een goed voorbeeld van de onderlinge 
verhouding van deze drie "ismen": "Wat biedt het ons zwarte vrouwen als 
de blanke vrouw in ons land strijdt voor volledige gelijkberechtiging met de 
blanke man zonder dat zij ons in haar strijd betrekt? We riskeren dat er dan 
een nog grotere blanke macht tegenover ons staat. En waarom zouden wij, 
zwarte vrouwen, tegen onze eigen mannen in opstand komen? Hun situatie 
is in veel opzichten z5 nederig en vernederend, dat wij er niets mee zouden 
winnen aan hen gelijk te worden." 
Het is uitermate noodzakelijk dat christenvrouwen die voor de zogenaamde 
bevrijding van de vrouw zijn, tot een veelzijdige doordenking komen van 
wat "emancipatie van de vrouw" betekent, wat het overhoop zou moeten 
halen en waar het met voorzichtigheid gehanteerd moet worden. In een 
binnen de Nederlandse contekst blijvende emancipatiebeweging heb ik 
weinig vertrouwen, omdat het gemakkelijk tot een aanfluiting kan worden 
van de wezenlijke bedoeling van het Internationale Jaar van de Vrouw, ook 
al kunnen er enkele - de Nederlandse verhoudingen rakende - zeer zinnige 
factoren in aanwezig zijn. 

De vrouw en het ontwikkelingsbeleid 
Het lijkt mij belangrijk om in overeenstemming met de huidige wereld-
situatie, waarvan Nederland een onderdeel is, te beginnen met uitdiepig van 
punt 2 van de doelstellingen van de Verenigde Naties: bevordering van de 
inschakeling van de vrouw in het sociaal-economisch en cultureel ontwikke-
lingsbeleid over de hele wereld. Minister Pronk mag door ons niet onge-
moeid gelaten worden. Maar ook het particulier initiatief - kerken en 
andere instanties die zich met de internationale hulpverlening inlaten - zou 
meer moeten ervaren dat er politiek en maatschappelijk geïnformeerde 
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christenvrouwen in Nederland zijn die zich inzetten voor erkenning van de 
positie van de vrouw in het ontwikkelingsproces. Juist aan de zwakste 
schakels in de sociale keten - kinderen, jeugd en te weinig veiliggestelde 
vrouwen met onvoldoende hulpmiddelen - moet meer dan tot nu toe aan-
dacht besteed worden. Op dit gebied is de participatie van christenvrouwen 
uitermate zwak en doen zij er zelf weinig aan zich breed en indringend te 
informeren. 
Toch zou dit wel eens tot onverwachte accentverschuivingen kunnen leiden 
in onze gangbare discussie over "rijk-arm" en "ontwikkeling van de derde 
wereld". Anders gezegd, ontwikkelingsbeleid, door wie dan ook bedreven, 
ziet over het algemeen te weinig de noodzaak van gezinsontwikkeling in wat we 
met een groot woord ontwikkelingshulp noemen. Want laten we wel be-
denken dat gezin en familie in ontwikkelingslanden doorgaans een heel 
andere plaats in de samenleving hebben dan in het hoog geihdusti-ialiseerde 
Westen. Ook is onvoldoende de speciale invalshoek uitgebuit die nu eens 
niet van man tot man, maar van vrouw tot vrouw tot stand komt. 
De vrede bevorderen 
Door grotere betrokkenheid van vrouwen op internationaal gebied zal ook 
beter inhoud kunnen worden gegeven aan punt 3 van de doelstellingen van 
het Internationale Jaar van de Vrouw: bevordering van vrede (sjaloom) tus-
sen volkeren of bevolkingsgroepen. Door het verkeer tussen groepen en 
volkeren te benaderen vanuit de zwakste schakels zullen de breuken en 
hiaten, soms ook de misdadigheid van agressief en destructief machtsmisbruik, 
voor de 50 procent van de samenleving die uit vrouwen bestaat, duidelijker 
uit de doeken worden gedaan. Vrouwen zuilen daardoor mogelijk ook meer 
gemotiveerd integer en constructief machtsgebruik gaan stimuleren en meer 
geihformeerd meedoen aan bevordering van de heling van onze samenleving. 
Sjaloom betekent immers "geheel-heid". Het is zich bewust inzetten voor een 
zodanige ordening en een zodanig intermenselijk verkeer, dat men elkaar als 
broeder en zuster erkent. Kleine nieuwe wereldburgers kunnen dan gewenst, 
ontvangen en verzorgd worden, in plaats van dat ze vroegtijdig verminkt 
worden door gewapende agressie, die bevorderd wordt door het koortsachtig 
opvoeren van wapenhandel en wapenindustrie. 

Gelijkberechtiging 
Door met deze twee aspecten van ons Internationale Jaar bezig te zijn wordt 
punt 1, gelijkberechtiging en gelijke inschakeling van man en vrouw, in-
houdsvoller en noodzakelijker. De onderlinge verhoudingen van man en 
vrouw, de vreugde en functie van de seksualiteit, de socialiserende krachten 
die kunnen uitgaan van doorleefd vader- en moederschap, hebben zowel een 
persoonlijke als een maatschappelijke dimensie. Ze hebben te maken met 
mentaliteit. In het verschiet ligt niet alleen een wereldburgerschap, maar ook 
een wereld-vaderschap en een wereld-moederschap: zich inzetten voor de 
ontplooiing van anderen, vooral van de zwakkeren en van de jongsten. Het 
gaat in het Internationale Jaar van de Vrouw om uitermate essentiële vragen 
die onze samenleving betreffen. Er is dit jaar heel wat te doen door mannen 
en vrouwen beiden en samen. 

2 In dit artikel komen enkele aanhalingen voor uit het boek "Je zult maar vrouw 
zijn" van dezelfde schrijfster, uitgegeven door Ten Have. 
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Emancipatie 
neerslag van een gesprek 
met mevrouw Klompe  

Annelies van den Beid-Pott 

en Eske Sleijser-Tegelaar 

Dr. Marga A.M. Klompé, minister van Staat, is voorzit-
ster van de Nationale UNESCO-Commissie. Voorts is 
zij werkzaam op kerkelijk terrein. 

"Als we niet zo dicht bij huis beginnen als maar mogelijk is, zal het doel 
nooit worden bereikt". 

"Indien man én vrouw beiden niet er van overtuigd raken dat een verdere 
ontplooiing van de vrouw hun én de gehele samenleving ten goede komt, is 
verder voortgaan op deze weg van gezamenlijke emancipatie bijkans on-
mogelijk". 

"In dit Internationale Jaar van de Vrouw dient én nationale én internatio-
nale solidariteit van vrouwen over de gehele wereld sterk de aandacht te 
krijgen". 

Drie duidelijke uitspraken van een vrouw die weet waar ze het over heeft: 
dr. Marga A.M. Klompé, naar aanleiding van ons verzoek om in een gesprek 
een bijdrage te leveren voor deze brochure. Wij spraken met haar over het 
thema emancipatie en mentaliteit. Twee begrippen die alles met elkaar te 
maken hebben. Mentale bereidheid moet ten grondslag liggen aan een beleid 
dat er wezenlijk op gericht is elke burger in staat te stellen zijn medeverant-
woordelijkheid voor de gehele maatschappij gestalte te geven. 
De idee is niet nieuw; integendeel, elke maatschappelijke verandering is 
steeds tot stand gekomen nadat de geesten daartoe bereid waren, de tijd rijp. 

Vaststaande kaders 
Juist nu, in dit Internationale Jaar van de Vrouw, is het dan ook meer dan 
ooit nodig, dat wij ons bezighouden met emancipatie van man en vrouw én 
van de ene bevolkingsgroep ten opzichte van de andere. Emancipatie kan 
niet om of op zichzelf worden ontwikkeld; het gaat daarbij allereerst om de 
mentaliteit van de mensen. Hun mentaliteit, hun geestesgesteldheid is histo-
risch gegroeid, vanuit een maatschappij met een eigen cultuurpatroon, d.w.z. 

* Mevrouw Van den Beid is voorzitster van de KVP-Commissie Vrouw en Partij; 
mevrouw Sleijser is directrice van de Jhr. mr. A.F. de Savornin  Lohman-
stichting, het wetenschappelijk instituut van de CHU. 
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vanuit vaststaande kaders waarbinnen diverse groepen van de bevolking leef-
den en werkten. De rolverdeling in het maatschappelijk gebeuren lag vast. 
Slechts voor uitzonderlijken was het mogelijk zich uit dit keurslijf - het 
cultuurpatroon - te ontworstelen. Deze rolverdeling en het rolgedrag was 
opgelegd aan en aanvaard door heren en knechten, burgers en boeren, 
mannen en vrouwen, rijk en arm. 

Stroomversnelling 
Ten gevolge van de technische ontwikkeling raakte het maatschappelijk ge-
beuren in een stroomversnelling. Men ging vastliggende waarden ter discussie 
stellen. Veel van wat vanzelfsprekend was, verloor dat aureool. Dit had tot 
gevolg, dat in alle facetten van het maatschappelijk leven om een vernieuwde 
stellingname wordt gevraagd. Dit geldt in het bijzonder zowel in het poli-
tieke als in het kerkelijke leven. 

Heel de maatschappij ondergaat een emancipatieproces. Dit betekent een 
ontwaken van groepen mensen die er vroeger nauwelijks aan te pas kwamen. 
We denken hierbij o.m. aan de arbeiders- en vrouwenbeweging aan het eind 
van de vorige en aan het begin van deze eeuw. Bij deze groeperingen zetten 
zich bewustwordingsprocessen in gang, die gevoed en geleid werden door 
belangrijke voormannen en -vrouwen. Deze bewustwording ging gepaard met 
mentaliteitsveranderingen, die hun neerslag vonden in de maatschappij. 

Dit had zijn gevolgen in het politieke gebeuren. Bij grote groepen uit de 
bevolking groeide de politieke bewustwording. Was politiek tot dusver een 
elitaire aangelegenheid, nu werd kiesrecht geëist voor iedereen. Tot de 
Grondwetsherziening van 1887 was het kiesrecht verbonden aan het bedrag 
dat men aan belastingen betaalde (zgn. censuskiesrecht). De Grondwet van 
1887 sprak van "kenmerken van geschiktheid en welstand". Dat werd nader 
uitgewerkt in de Kieswet van 1896. Onder dit stelsel was in 1916 slechts 
70% van de Nederlandse mannen kiesgerechtigd. De Grondwetswijziging van 
1917 voerde het algemeen kiesrecht voor mannen in, en dat voor vrouwen 
werd mogelijk gemaakt. In 1922 werd het vrouwenkiesrecht in de Grondwet 
vastgelegd. 

Belemmeringen 
Dit betekende vooruitgang maar geen winst op alle terreinen. De vrouw, 
politiek mondiger geworden, bleef als enkeling en zeker als groep toch vast-
gebakken aan haar overwegend door mannen bepaalde en toegewezen plaats. 
Heden ten dage is er in alle lagen van de maatschappij nog weinig veranderd 
in het rolgedrag en de rolverwachting van de vrouw. De vormgeving en de 
structuur van de huidige maatschappij werkt hierbij belemmerend. Dat is 
niet zo verwonderlijk, omdat men nog steeds gewend is te denken in het 
oude cultuurpatroon. En ok omdat degenen die het in de maatschappij 
voor het zeggen hebben, niet bereid zijn macht te delen met groepen mensen 
die tot nu toe geen of slechts een zeer bescheiden aandeel daarin opeisen. 

Opdracht 
Hierin een wezenlijke verandering tot stand te brengen is het doel van het 
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emancipatieproces van nu: een wezenlijk menswaardig bestaan, waarin man 
en vrouw de mogelijkheden hebben zich volledig (in verantwoordelijkheid) 
te ontplooien. 

Op zoek naar wegen die kunnen en moeten worden bewandeld om tot ons 
doel te komen, moeten we allereerst uitgaan van onze basis van denken en 
voelen. Onze geestesgesteldheid komt voort uit ons geloof in God. Ook ons 
christen-democratisch politiek handelen, heeft alles hiermee te maken, aldus 
mevrouw Klompé. We kunnen niet voorbijgaan aan wat in de bijbel is neer-
gelegd. Man en vrouw zijn trouwens - en dat mag best nog eens worden 
gezegd - elkaar aanvullend. Reeds het boek Genesis spreekt in dié zin over 
de vrouw als hulpe; samen vormen man en vrouw waar dan ook een onmis-
kenbare tweeëenheid. Man en vrouw worden daarin als gelijkwaardig gezien. 
Te weinig wordt rekening gehouden met het feit, dat de waardigheid en de 
betekenis van de mens hun oorsprong vinden in de Schepper ("geschapen 
naar Gods beeld en gelijkenis"), en met de opdracht aan de mens om de 
schepping te voltooien, om de wereld, die Gods schepping is, leefbaar voor 
allen te maken en te houden, Volgens Gods plannen moet ieder daarbij een 
gelijkwaardige rol kunnen spelen, al naargelang zijn of haar gaven. Noch de 
vrouw alleen, noch de man alleen kan die opdracht als christen vervullen. 

Een tweede belangrijk uitganspunt is de unieke betekenis van de mens. 
Omdat de christen gelooft, dat hij een taak heeft gekregen om als instru-
ment van God in de wereld te werken. Ieder mens op zich, van welke 
huidskleur, godsdienst of aanleg en aard dan ook is een schepsel Gods: onze 
naaste, voor wie we, elk voor elkaar, mede verantwoordelijkheid hebben. 
Daaraan in de samenleving gestalte te geven is onze opdracht. Ieder mens 
moet de kans krijgen zich te ontplooien, een eigen bijdrage te leveren en een 
eigen verantwoordelijkheid te dragen om zo mee te helpen aan de komst van 
het Koninkrijk Gods. 

Onze gesprekspartner ziet mentaliteitsverandering als het sleutelwoord om te 
komen tot waarljke emancipatie van de vrouw. Mentaliteitsverandering, niet 
alleen bij de vrouw maar evenzeer en vaak nog meer bij de man, moet leiden 
tot verandering in beider instelling. Sterker gezegd: als we niet bereiken dat 
bij de man en vrouw de mentaliteit verandert, dan komen we er niet. Dan 
schieten we er niets mee op. Dit is wel zeer essentieel. 

Van overwegend belang hiervoor is het van binnen uit ontstaan van die 
veranderde mentaliteit. Bij de mens zélf. Het wegnemen van allerlei wette-
lijke belemmeringen die een volledige ontplooiing van de vrouw in de weg 
staan, is vanzelfsprekend nodig, maar ook daar geldt, dat de mentale bereid-
heid van de wetgever aanwezig moet zijn om hieraan mee te werken. Even-
zeer geldt, dat de wetgever pas vooruit kan als van de basis af de veranderde 
geestesgesteldheid naar boven komt. Een wisselwerking die borg staat voor 
verantwoorde wettelijke verwerking van nieuwe opvattingen. 

Dicht bij huis 
Het streven naar een succesvol ombuigen van de mentaliteit moet uitgaan 



van de mensen zelf. Het begint dicht bij huis in de eigen dagelijkse om-
geving, in het handelen van alle dag. Bij de vrouw is dit meestal het gezin en 
de gezinssituatie. Voor de man zou dit ook moeten gelden, maar hij heeft 
vooral te maken met zijn werksfeer, waarin ook nog wel wat te emanciperen 
valt. Immers, van hem wordt verwacht dat hierin primair zijn verantwoorde-
lijkheid ligt en dat de vrouw primair de huiselijke problemen opvangt. Een-
zelfde problematiek kenmerkt de positie van de ongehuwden. Hierin ver-
andering te brengen is een vormings- en bewustwordingsproces, waarvoor 
iedereen dient open te staan en dat iedereen moet ondergaan. De ouders 
mogen hun kinderen van jongsaf niet meer opvoeden in de vastgelegde rol-
verdeling van jongen of meisje, maar allereerst als kleine mensen, ieder met 
zijn eigen aard en mogelijkheden. Het meisje dat geen zin heeft in het spelen 
met poppen, hoeft dat dan ook niet; geniet ze er wél van, waarom niet? Het-
zelfde geldt voor de jongen. Hij  hoeft niet te worden geprest tot "manne-
lijke" spelen als zijn aard meer uitgaat naar wat meer "bezonnen" bezig-
heden. Dit zijn dingen die elke ouder aan zijn kinderen kan overbrengen. 

De gehuwde vrouw zelf kan ook naar haar aard bezig zijn. Heeft zij weinig 
plezier in de echt huishoudelijke taken en ligt haar aanleg op andere terrei-
nen, die een bezig zijn buiten het huishouden met zich meebrengen, waarom 
niet? Een goed bezinnen op hetgeen zij, wellicht uit sleur, gewend is dage-
lijks thuis te verrichten, is van tijd tot tijd geboden. Hierdoor kan zij tot het 
inzicht komen, dat deze sleur misschien meer met het doden van tijd te 
maken heeft dan met helderheid of netheid. Een beetje reorganisatie, een 
beetje meer efficiency levert zeeën van tijd op, waarin de vrouw dingen kan 
verrichten die zij ook graag wil gaan doen. 

Onbetaalde arbeid 
In dit verband wijst mevrouw Klompé dadelijk op een levensgroot misver-
stand, nl. dat werken buitenshuis altijd betekent een gehonoreerde functie. 
Dit is zeker niet het geval. Er moet juist meer waardering komen voor onbe-
taalde arbeid. Die is niet minder belangrijk dan betaalde arbeid. Het begrip 
hiervoor ligt zowel bij veel mannen als bij veel vrouwen verkeerd. Evenmin 
juist is het feit, dat over het algemeen betaalde arbeid hoger wordt aange-
slagen dan onbetaalde. Legio mannen maar vooral vrouwen verrichten al 
jaren ongehonoreerde vrijwillige taken, die evenzeer waardevol zijn,  voor de 
maatschappij als geheel én voor hun eigen ontplooiing. Maar de vrouw die 
haar volledige ontplooiing in het thuis bezig zijn vindt, en die geen enkele 
behoefte heeft aan bezigheden buitenshuis, hoeft zich niet opgejaagd te 
voelen door haar omgeving, die haar misschien goed bedoeld maar misplaatst 
aanraadt eens dat huis uit te komen. 

Bi/blijven 
Wèl ontkomt geen enkele vrouw er aan het als een plicht te zien, dat ook zij 
zich op de hoogte houdt van wat in de maatschappij omgaat. Zij  dient "bij 
te blijven". Politieke belangstelling wordt ook van haar gevraagd. Actuali-
teitenrubrieken van radio en tv, en dagbladen zijn onmisbare hulpmiddelen 
voor mannen, maar ook voor vrouwen. Een plicht noemen we dat, Waar-
om? Wij  allen, man en vrouw, kind en bejaarde, leven in een maatschappij 
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waarvan wij zelf het reilen en zeilen bepalen. 
De politiek bemoeit zich daarmee; politiek begint aan de basis, begint bij 
elke kiezer thuis. Vrijwillig kiezen voor niet participeren, voor niet kennis 
nemen van wat er omgaat, is geen kiezen. Dat betekent alleen dat een ander 
zich ermee bemoeit en dat een ander bepaalt in welke richting het leven 
gat, in welke maatschappij de kinderen opgroeien. De mens heeft van God 
de gave gekregen te kunnen denken, redelijk te zijn; hij heeft de gave van 
onderscheid tussen goed en kwaad meegekregen, en de opdracht met zijn 
talenten te woekeren. 

Meedoen 
Van vrijwilligheid is hier geen sprake. Daarom ook al die politieke participa-
tie. Vlak bij huis kan die beginnen: lid worden van een partij en ook van 
vrouwenorganisaties, en het daarbij niet laten, maar mee doen! Het bezoe-
ken van de vergaderingen van plaatselijke afdelingen hoort er echt bij. Vaak, 
laten we eerlijk zijn, zijn dat vervelende aangelegenheden. Wijziging van het 
huishoudelijk reglement, gezeur over bestuursbenoemingen, gekibbel over de 
financiën vult vaak een groot deel van de avond. Toch moet men komen en 
blijven komen. Het zijn mannen die op deze wijze wel degelijk politiek 
bedrijven; hoe meer vrouwen er aan meedoen, hoe geringer de kans dat er 
met hun mening geen rekening wordt gehouden. 
Dicht bij huis ligt de school. Ook hier is het de plicht van man en vrouw er 
niet alleen voor te zorgen dat de kinderen met een goed ontbijt en gewassen 
de deur uitgaan; zij moeten zich ook bezighouden met de geestelijke ont-
wikkeling van hun kinderen. Wat wordt hun bijgebracht en hoe? Men moet 
ouderavonden bijwonen, er samen met anderen over praten. 

Ook de kerk kan in het emancipatieproces een rol spelen. Vooral inde vele 
organisaties rondom de kerk en het kerkewerk. Gesprekskringen, lectuur 
over vragen van geestelijk leven horen erbij. Dit zijn allemaal terreinen waar-
op man en vrouw samen zich kunnen ontplooien. De vrouw zal er zorg voor 
moeten dragen gesprekspartner te blijven, ook van haar man, die veelal zijn 
huis en alles wat zich voor hem daarbuiten afspeelt, als twee geheel geschei-
den werelden ziet. Hierin dient de man eveneens te emanciperen. Daarom 
betekent een actieve, participerende vrouw winst. Niet alleen op de man 
hoeven bepaalde verantwoordelijkheden te drukken; de vrouw is evenzeer in 
staat die te delen. 1-Jaar wereld, of zij nu voornamelijk thuis werkzaam is of 
daarbuiten, is groter, haar mogelijkheden zijn toegenomen. Zij  vervult een 
eigen rol in de samenleving. 
De niet-gehuwde vrouw ontkomt evenmin aan die participatie. Ook al is zij 
in de praktijk vrijwel altijd het huis uit, omdat ze de kost moet verdienen. 
Toch geldt ook voor haar die plicht. De plicht bijvoorbeeld om zich met de 
politiek te bemoeien. Ook zij vult met haar eigen aanleg in deze wereld de 
mannen aan (en omgekeerd), en zij zal samen met de mannen het nodige 
moeten doen. Zo vervult de vrouw gehuwd of ongehuwd, haar taken anders 
dan voorheen, maar over het geheel beter toegerust en doeltreffender. 

Rechten en plichten 
Hierboven werden alvast enkele wegen aangegeven om dichter bij het gestel- 
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de doel te komen. Een schets die niet af is, maar gebaseerd op ons uitgangs-
punt van de noodzaak van mentaliteitsverandering. Het gaat om een mentali-
teit die uitgaat van een bewustwording van de mens als mens, d.w.z. de 
bewustwording van de vrouw als uniek mens en ook van de man als uniek 
mens, die samen meer mens kunnen zijn, met gelijke rechten en plichten. Uit-
gaande van deze opvatting kan men stellen, dat beiden evenveel recht tot 
ontplooiing hebben, ook vanuit onze christelijke motivatie. 

Niet alleen rechten, maar ook plichten. We praten altijd over mensen-
rechten, terecht, maar we vergeten vaak dat we ook plichten hebben. Plich-
ten ten opzichte van de maatschappij, die vaak vreemd in elkaar zit. Aan één 
kant wordt de mens voortdurend aangespoord tot consumeren, aan de 
andere kant wordt hem o.m. door de kerken de noodzaak van versobering 
voorgehouden. Grote verwarring bij de mensen is het resultaat. 

Een regering kan geen beleid voeren dat niet in de bevolking zijn weerslag 
vindt. De politieke partijen die in de Kamer zitten, zijn de kanalen tussen 
regering en volk. Deze partijen kunnen door het contact met hun achterban 
weten wat daar leeft. 
Vanuit ons christelijk denken vinden wij dat we moeten meesleutelen aan de 
wereld. Dit houdt voor  alien  de plicht tot politieke participatie in. 

Aanbevelingen 
Tot besluit van ons gesprek kwamen we gezamenlijk tot een aantal aanbe- 
velingen. 
Benut allereerst de kanalen die dicht bij huis beginnen. Dit betekent bijvoor- 
beeld o.m.: 
1. Lid worden van vrouwenverenigingen, waarin via gespreks- en bewust-

wordingsgroepjes een proces in gang wordt gezet. 
2. Lid worden van een politieke partij. Alleen zodoende kunnen vrouwen 

greep krijgen op het beheer van de samenleving. 
3. Actieve deelname aan wijk- en buurtwerk. Daarin kunnen vrouwen 

samen met mannen een rol spelen. 
4. Het oprichten van vrouwenpraatgroepen in de buurt. 
5. Deelname aan actiegroepen (die kunnen voortkomen uit vrouwenpraat-

groepen), bijv. voor beveiligde oversteekplaatsen, openbaar vervoer, tijd 
voor school, vorming en betere scholing, speelplaatsen, zwembaden, aan-
gepaste woningbouw, enz. 

6. Deelname aan oudercommissies en schoolbesturen. 
7. Actievere deelname aan de mogelijkheden die de kerk en haar organisa-

ties bieden (werkgroepen en gesprekskringen). 

Taak voor partijen 
Mentaliteitsverandering is een proces van lange duur. Het Internationale Jaar 
van de Vrouw is een eerste aanzet voor iets waar we wellicht een generatie 
lang over doen. Het is niet zo, dat we over een jaar alles hebben opgelost. 

Onze politieke partijen, kunnen tot een wezenlijke oplossing bijdragen door 
alle belemmeringen die een reële ontplooiing van de vrouw in de weg staan, 
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te helpen verwijderen. Dit betekent o.m.: 
a. binnen hun geledingen het klimaat scheppen waarin een emancipatie-

beleid tot ontwikkeling kan komen; 
b daarin zorg te dragen voor evenredige participatie van de vrouwen in alle 

geledingen; 
C. wijzigingen tot stand brengen op het gebied van de knelpunten in de 

wetgeving; die zijn er nog in het arbeidsrecht, de sociale wetgeving, het 
fiscale systeem e.d. 

In dit alles heeft mevrouw Klompé naar onze mening kernachtig de essentie 
geschetst van een toekomstig emancipatiebeleid in christen-democratische 
zin. 
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Hoe denkt u dat een supporter die langs de lijn naar de verrichtingen van 
zijn favoriete club staat te kijken, zich zal voelen als hij in het veld geroepen 
wordt om zelf ook maar eens zijn beste beentje voor te zetten? Deze suppor-
ter zal zich voelen als de schrijver van deze bijdrage aan deze brochure. 
Immers, tot nu toe voelde ik mij een toeschouwer, hoogstens een geïnteres-
seerd supporter, die langs de lijn van het Jaar van de Vrouw de activiteiten 
welwillend volgde. Nu ben ik in het veld gehaald en besef ik dat het Jaar van 
de Vrouw evenzeer een mannenzaak als een vrouwenzaak is. 

Het emancipatievraagstuk van de vrouw gaat niet alleen de vrouw aan en is 
bepaald niet gericht op de aanpassing van de vrouw aan een samenleving die 
voornamelijk door mannen is ingericht. Na zelf ontdekt te hebben dat de 
man ons onderwijs sterk overheerst en dat deze overheersing in vele opzich-
ten de oorzaak is van factoren die belemmerend werken op de volledige 
ontplooiing van de vrouw, is het mij duidelijk dat in het Jaar van de Vrouw 
de aandacht vooral gericht moet worden op de overheersende rol van de 
man. Misschien is het zelfs beter er volgend jaar een heel jaar aan te beste-
den. 

Wat betreft het onderwijs zal m.i. het starre mannelijke rolpatroon door-
broken moeten worden als dominerende factor en zal er ruimte moeten 
komen voor de wensen, verlangens en behoeften van de vrouw om op eigen 
wijze tot maximale ontplooiing te kunnen komen. 

1.1. Onderwijs is een mannenzaak 
Het is bekend dat het opleidingsniveau van de vrouw lager ligt dan dat van 
de man. De voorzitster van het Nationale Comité voor het Internationale 
Jaar van de Vrouw, mevrouw De Ruyter, heeft er op gewezen dat in 1971 
van de I 6-jarigen 11% van de jongens geen verder onderwijs  meer volgde, 
tegen 35% van de meisjes. Van de 18-jarigen volgde 387o van de jongens geen 
verder onderwijs, tegen 73% van de meisjes. Mogen we uit deze cijfers voor-
zichtig concluderen dat ouders hun zoons meer stimuleren tot verder leren 
dan hun dochters? 
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Is er in de deelname aan het onderwijs een duidelijke voorsprong van jon-
gens op meisjes, ook in de onderwijsorganisatie kan men spreken van een 
mannelijke dominantie. Op het ministerie van Onderwijs zitten overwegend 
mannen (dit geldt in mindere mate voor de onderwijsorganisaties). De 
meeste leerkrachten zijn mannen en onder de schoolleiders vinden we een 
zeer gering aantal vrouwen'. Ondanks het feit dat er evenveel vrouwen als 
mannen zijn met hoofdakte, is er in het basisonderwijs een sterke onderver-
tegenwoordiging van vrouwelijke schoolhoofden. 

De overheersende rol van de man in het onderwijs  heeft gevolgen voor de 
positie van de vrouw in het onderwijs.  In deze bijdrage zullen enkele oor-
zaken en gevolgen belicht worden. Een poging om enkele lijnen voor de 
toekomst aan te geven kan slechts zeer bescheiden zijn. 

1.2. Christen-democratische onderwijspolitiek 
Een VN-resolutie van 1968 zegt: "De gehele en volledige ontwikkeling van 
een land, het welzijn van de wereld en de zaak van de vrede vereisen maxi-
male deelname van vrouwen zowel als mannen op alle terreinen". Het onder-
wijs is een belangrijk subsysteem in de samenleving, dat een niet onbelang-
rijke bijdrage levert aan de ontplooiing van de gehele mens. In het onderwijs 
krijgt de man zowel als de vrouw te maken met de inrichting van de samen-
leving; hij leert om te gaan met de veranderingen en hem wordt geleerd zelf 
een actieve rol te spelen in de veranderingsprocessen. Dat onderwijs is er, 
zoals gezegd, voor de hele mens en in evangelisch perspectief is dat man en 
vrouw samen (Paulus spreekt over deze totale mens in zijn Brieven). Daarom 
dient een christen-democratische onderwijspolitiek de volledige en volwaar-
dige ontplooiing van de totale mens (man en vrouw) te bevorderen. Staande 
in dit evangelisch perspectief zal een christen-democratische onderwijs-
politiek een bijdrage moeten leveren aan de gelijke kansen voor de vrouw 
wat betreft haar mogelijkheden in het onderwijs. Daarbij kan de onderwijs-
structuur m.i. niet onaangetast blijven, maar dient zij zodanig vernieuwd te 
worden dat de ontplooiingskansen voor man en vrouw gelijk zijn. 

2. TRADITIONELE ROLPATRONEN 

Voordat ik aan het eigenlijke thema van dit artikel toekom - de vrouw en 
het onderwijs -, wil ik eerst enkele maatschappelijke ontwikkelingen aan-
geven die geleid hebben tot een groeiende behoefte van vele vrouwen om 
geschoold te worden. Daarbij mogen de factoren vanuit traditionele cultuur-
opvattingen die belemmerend werken op de ontplooiing van de vrouw, niet 
ongenoemd blijven. 

2.1. Verschillende aspiratieniveaus van de ouders 
Het onderwijs bereidt de jonge mens voor op het latere leven. In deze 
voorbereiding ligt een zwaar accent op de beroepsvoorbereiding, clie door-
gaans voor jongens als belangrijker wordt ervaren dan voor meisjes. Dit blijkt 
ook uit het hogere aspiratieniveau van de ouders m.b.t. de scholing van de 
jongen. De beroepsmogelijkheden zijn voor de jongens uitgebreider dan voor 
meisjes. Uit verschillende onderzoekingen  is gebleken dat meer jongens dan 
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meisjes terecht komen in het algemeen voortgezet onderwijs.  Tevens is uit 
deze onderzoekingen naar voren gekomen dat meisjes eerder geneigd zijn 
een lager opleidingsniveau te kiezen dan waartoe zij in staat zijn. Aan de 
hand van statistieken van het CBS kan dan ook worden aangetoond dat 
meisjes minder optimaal gebruik maken van het onderwijsaanbod dan 
jongens. 

Al deze gegevens wijzen op een verschillende rolopvatting die ouders er 
tegenover hun zoons en dochters op nahouden. De jongen moet een goed 
beroep hebben om te kunnen trouwen, terwijl dit voor het meisje minder 
noodzakelijk is omdat ze toch gaat trouwen. In de traditionele rolopvatting 
moet het meisje zich voorbereiden op het moederschap. Het is zeker zo, dat 
deze - vandaag iets minder gehoorde rolopvatting - niet zomaar uit de 
lucht komt vallen, maar het gevolg is van een reeds lang bestaand opvoe-
dingsideaal, waarin de "vrouwelijkheid" van het meisje en de "manne-
lijkheid" van de jongen sterk benadrukt wordt. 

2.2. "Ik-wil-worden"-spelletjes 
Met name vanaf de kleuterschool komt de jongen in aanraking met een scala 
van beroepsmogelijkheden door middel van het spel. Wie kent niet de tal-
rijke fantasieën van de kleuter die alles wil worden: piloot, chauffeur, enz. 
De creativiteit van de jongen wordt reeds op zeer jonge leeftijd bevorderd 
door de vele beroepenidentificaties die in zijn spel optreden. Het meisje 
treedt een beperkter wereldje binnen dan de jongen. Op de kleuterschool is 
haar rol al gauw bepaald als de "poppemoeder". Het "ik-wil-worden"-spel-
letje heeft voor haar maar een beperkt aantal mogelijkheden tot beroeps-
identificatie. Er is wel vroeg sprake van projectie van en identificatie met de 
moederrol. Uiteraard beihvloedt deze eenzijdige identificatie het meisje al 
vroegtijdig in haar persoonsontwikkeling (evenzeer als dit de jongen zal 
doen). Ten gevolge van de beperkte identificatiemogelijkheden wordt de 
creativiteit in mindere mate gestimuleerd. 

2.3. Identificatie en her-identificatie 
Evenals het meisje kent de jongen een periode waarin hij zich identificeert 
met de moeder. Deze periode is kort en er vindt op jonge leeftijd al spoedig 
een her-identificatie plaats (5 a 6 jaar). De jongen gaat de stoerheid en 
andere eigenschappen van zijn vader als voorbeeld voor eigen handelen stel-
len. De Amerikaanse psycholoog Lynn  heeft een verband gelegd tussen 
sekse en denkcreativiteit. Meisjes, zegt Lynn, hebben hun identificatie-
model vlak bij de hand, maar jongens moeten zich geestelijk losmaken van 
de oorspronkelijke identificatie-situatie om vader tot voorbeeld te kunnen 
nemen, die doorgaans in de opvoeding niet op de eerste plaats staat. Dit 
proces van her-identificatie verloopt moeizaam, maar is een uiterst creatief 
leerproces, waarin afbakening van het doel, herstructurering van het veld en 
abstrahering van principes geleerd worden. Het identificatieproces van 
meisjes berust op de aanwezigheid van een persoonlijke betrokkenheid en 
imitatie i.p.v. oorspronkelijke creativiteit. Lynn heeft willen aantonen dat 
het traditionele opvoedingssysteem de typische rolpatronen bevestigt en 
overlevert. 
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2.4. Premaritale fase 
Tenslotte wil ik nog wijzen op de zgn. premaritale fase. In deze fase wordt 
de ontplooiing van de vrouw door middel van scholing en opleiding negatief 
beïnvloed. Onder de premaritale fase verstaan we die periode waarin de 
jonge vrouw zich voorbereidt op het toekomstig moederschap. Nadat de 
jonge poppemoeder zichzelf heeft geïdentificeerd met haar moeder, een 
projectie van haar moeder heeft gemaakt, zal ze zich in deze fase zelf voor-
bereiden op haar biologische taak. De voorbereiding op dit moederschap 
draagt bij tot de verlaging van het aspiratieniveau met betrekking tot de 
gewenste opleiding van het meisje. Vele werkende meisjes vinden een eind-
bestemming in het huwelijk en in de premaritale fase wordt alle energie 
gebruikt voor de voorbereiding op de grote dag. 
Het meisje dat dóórleert, ontkomt ook niet helemaal aan de beïnvloeding 
door haar omgeving tijdens deze periode. Reeds op de nijverheidsschool 
wordt zij voorbereid op huwelijk en huishouding/verzorging. De Wet op het 
lager nijverheidsonderwijs zegt nog steeds: "Het lhno geeft een vorming voor 
het huishouden alsmede een voorbereiding voor vrouwelijke beroepen". Ook 
in de hogere berbepsopleidingen zijn de gevolgen van de beïnvloeding in 
deze fase waarneembaar. De opvoedkundigen Steliwag en Kohnstamm 
hebben er op gewezen dat vele jonge vrouwen in deze periode een rolcon-
flict beleven. Enerzijds is er de verwachting om aan het cultuur-bepaalde 
premaritale rolpatroon te beantwoorden, anderzijds speelt het verlangen om 
door middel van verdere scholing tot een grotere ontplooiing te komen. 
Als de jonge yrouw in dit dilemma komt, blijkt dat de keuze doorgaans 
negatief uitvalt wat betreft de wens tot verdere ontplooiing. De studie-
aspiraties worden weggedrukt. De samenleving waardeert bovendien een af-
gebroken studie van meisjes minder negatief dan een afgebroken studie van 
jongens. Ook deze maatschappelijke waardering zal geen bijdrage zijn tot de 
verhoging van het aspiratieniveau. In dit culturele klimaat kan het dan ook 
gebeuren dat 60% van de vrouwelijke studenten de studie niet afmaakt. 

2.5. Samenvatting 
De volgende factoren dragen bij tot verlaging van het aspiratieniveau van 
meisjes, waardoor een ernstige belemmering ontstaat in de volledige ont-
plooiing van de vrouw: 

a. het traditionele rolpatroon ontwikkelt zich al bij het jonge kind (de 
poppemoeder); 

b. de maatschappelijke ruimte voor de ontplooiing van het meisje is beperk-
ter dan voor de jongen ("ik-wil-worden"-spelletjes); daardoor minder 
stimulansen tot creatieve ontwikkeling; 

C. creatieve denkprocessen worden evenzeer belemmerd door de eenzijdige 
identificatie-mogelijkheid voor meisjes (her-identificatie schept creatieve 
spanning in de ontwikkeling van het denken); 

d. de rolverwachting in de premaritale fase verhindert het volgen van eigen 
wensen en verlangens; het onderwijs bevestigt de gevoelens en stimuleert 
ze, zodat de studieaspiraties weggedrukt worden. 
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3. MAATSCHAPPELIJKE ROLPOSITIE 

In het voorgaande zijn de factoren die storend werken op de ontplooiing van 
de vrouw, vanuit de traditionele rolopvattingen aan de orde geweest. Deze 
opvattingen worden door mensen in stand gehouden en met name in liberale 
kring leeft dan ook de opvatting dat de emancipatie van de vrouw uit de 
vrouw zelf moet komen. Zeker zal gewerkt moeten worden aan een persoon-
lijke mentaliteitsverandering, maar er mag niet worden voorbijgegaan aan de 
knelpunten in de structuren van de samenleving die de ontplooiing van de 
vrouw belemmeren. Opvattingen over het functioneren van de mens in de 
verschillende subsystemen werken in op het opvoedingspatroon in het gezin. 
Opvoedingsfactoren die het traditionele rollenpatroon, bevestigen en conti-
nueren (en daardoor een hindernis kunnen vormen in het ontplooiingsproces 
van de vrouw), kunnen alleen teruggedrongen worden als de samenhang met 
andere structuren in het veranderingsproces erkend wordt. 

3.1. Opvoedingen maatschappelijke behoeften 
De opvoeding is gericht op de voorbereiding van de jonge mens op het latere 
leven, wat in de praktijk vaak neerkomt op een voorbereiding op de rol die 
man en vrouw vanuit de traditionele rolpatronen toegedacht wordt. De 
positie van de vrouw hangt af van het al of niet belangrijk zijn van haar rol. 
De samenhang tussen de rolopvatting en het opvoedingssysteem is een gege-
ven, evenals de relatie die bestaat tussen het opvoedingssysteem en de maat-
schappelijke verwachting (behoeftën) omtrent het functioneren van de 
vrouw en de man. Dit maatschappelijk verwachtingspatroon is in een agra-
risch-ambachtelijke samenleving anders dan in een industrieel-bepaalde 
samenleving. Rolverwachtingen zijn cultuur-bepaald. 

3.2. Verschillende maatschappelijke rolverwachtingen 
In een agrarisch-ambachtelijke samenleving vervult de vrouw een econo-
mische functie, omdat zij produkten die haar man op het land verbouwt, 
moet verkopen. De grote gezinsverbanden maken de aanwezigheid van de 
vrouw als verzorgende moeder minder noodzakelijk. Het grote plattelands-
gezin kent immers de familiale verzorgingsstructuur. De maatschappelijke 
behoeften met betrekking tot het functioneren van de vrouw liggen eerder 
in de economische dan in de huishoudelijke en verzorgende functie. De 
industriële samenleving heeft dit gezinspatroon ernstig verstoord. Het grote 
plattelandsgezin en daarmee de familiale verzorgingsstructuur vallen uiteen. 
Jongeren worden opgeslurpt door de industrie in de grote steden. Ouders 
kunnen hun hinderen en kinderen kunnen hun ouders niet meer verzorgen. 
Zo ontstaat een nieuw gezinspatroon en een nieuwe arbeidsverdeling door 
andere maatschappelijke behoeften (arbeiders voor de fabrieken). 
De vrouw kan niet meer van huis weg en haar huishoudelijke/verzorgende 
taak komt op de voorgrond. De economische functie wordt nu helemaal 
alleen gedragen door de man, al worden in de beginfase van het industriële 
tijdperk vele vrouwen vanwege materiële omstandigheden gedwongen te 
werken naast hun huishoudelijke beslommeringen. Voor de nieuwe klasse  
("leisure class")  wordt het een kwestie van status om de vrouw in staat te 
stellen zich geheel te wijden aan haar huishouden en kinderen, zonder dat 
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dit gevolgen heeft voor de materiële levensomstandigheden. De vakbonden 
hebben dan ook jaren gestreden om deze situatie ook voor de arbeiders-
vrouwen te bereiken door een goed gezinsinkomen voor de mannelijke werk-
nemer te eisen. CAO's worden afgestemd op de mannelijke werknemer, 
terwijl de vrouwen die werken nauwelijks meetellen (ongelijke beloningen; 
onze regering heeft pas kort geleden een wet met het oog op gelijke beloning 
voor vrouwen en mannen ingevoerd). 

De maatschappelijke economische behoeften vragen hard-werkende mannen. 
De vrouw verricht aan het thuisfront een dienende, verzorgende functie. 
Onderwijs, opgevat als beroepsvoorbereiding, wordt dan ook minder nood-
zakelijk geacht voor de thuisblijvende vrouw. Door deze ontwikkelingen 
ontstaat een negatief beeld van de vrouwenarbeid, en de vraag is of de 
opvattingen wat betreft de werkende (gehuwde) vrouw veel positiever zijn 
geworden. De maatschappelijke waardering is niet primair afgestemd op de 
economische functie, maar op de huishoudelijke/verzorgende functie van de 
vrouw (de werkende vrouw is de huisvrouw die werkt. . 

Voor zover onderwijsvoorzieningen voor de vrouw ontstaan in de beginperi-
ode van de industriële samenleving, zijn zij gericht op de huishoudelijke vor-
ming van het jonge meisje. Later vindt uitbreiding van de opleidingen plaats 
naar de aan de huishoudelijke vorming verwante vrouwelijke beroepen. 

Ten gevolge van het wegvallen van de verzorgingsstructuur van het grote 
gezin wint het huwelijk voor de vrouw aan economische betekenis. Onge-
trouwd blijven betekent in een industriële samenleving vaak onverzorgd 
achterblijven. Juist onder deze groep vrouwen is al gauw een behoefte ont-
staan aan goed onderwijs om in het eigen levensonderhoud te kunnen voor-
zien. Omdat het jonge meisje niet weet wat haar te wachten staat, zal ook zij 
door middel van goede scholing de mogelijkheid om in haar levensonder-
houd te voorzien moeten waarborgen. De ongehuwde vrouw verricht vaak 
zeer nuttige taken als verpleegster, analiste, apothekersassistente, secreta-
resse, onderwijzeres enz., maar zij vervult zelden een leidende functie. Be-
halve bij het grootwinkelbedrijf vinden we in het bedrijfsleven bijna geen 
vrouwen in leidende functies. Zo is er bij Philips onder de 130 directeuren 
en onderdirecteuren geen enkele vrouw. 

3.3. De vrouw als goedkope arbeidskracht 
De industriële samenleving is vooral na de Tweede Wereldoorlog snel geëvo-
lueerd. Er is een grote vraag naar nieuwe arbeidskrachten ontstaan. De thuis-
blijvende vrouwen vormen de nieuwe arbeidsreserve. Voor hen komen 
nieuwe mogelijkheden open te liggen. Hoewel de werkzaamheden betrekke-
lijk eenvoudig van aard zijn, groeit mede door de technische vooruitgang de 
behoefte aan geschoold personeel. De opleidingen zijn vaak nog kort van 
duur omdat het type arbeid voor de vrouw geen dure, intensieve scholing 
vraagt. Deze economische factor, nl. dat de vrouw een goedkope arbeids-
kracht is, gevoegd bij de doorgaans eenvoudige werkzaamheden die zij opge-
dragen krijgt, heeft er toe bijgedragen dat het scholingsaanbod voor de 
vrouw beperkt is gebleven. 
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3.4. Samenvatting 
Heeft de vrouw lange tijd een belangrijke economische functie in onze 
samenleving vervuld (agrarisch-ambachtelijke samenleving), door de opkomst 
van de industrie telde zij in dit opzicht weinig meer mee en veranderde (mede 
door het veranderde gezinspatroon) haar functie. Mede door de groei van 
onze welvaartsbehoeften is de vrouw echter opnieuw ingeschakeld in het 
arbeidsproces, zij het voor doorgaans eenvoudige werkzaamheden. Het 
onderwijs heeft dan ook weinig maatschappelijke impulsen gekregen om 
meer onderwijs te geven aan de vrouw dan de scholing die nodig is voor de 
uitoefening van haar eenvoudige taken. Niet ontkend kan worden dat mede 
door de vooruitgang van de techniek aan het onderwijs - ook voor de 
vrouw - hogere eisen worden gesteld. Enkele belangrijke maatschappelijke 
factoren die belemmerend werken op de volledige ontplooiing van de vrouw, 
zijn: 

a. de marginale positie die de vrouw op de arbeidsmarkt inneemt (in ons 
land werkt 1 op de 4 vrouwen); de vrouw is vaak de goedkope arbeids-
kracht; deze zwakke economische positie van de vrouw heeft een weer-
slag op de doeleinden die aan het onderwijs  (voor meisjes) gesteld 
worden; 

b. de vrouw heeft toegang tot een beperkt aantal beroepen (weinig vrouwen 
in leidende functies); het onderwijs voor meisjes heeft een beperkte 
beroepenoriëntatie. 

4. ONDER WIJS EN DE VR 0 UW 

De traditionele rolpatronen, die door middel van de opvoeding doorgegeven 
worden (zie par. 2), en de maatschappelijke positie van de vrouw in verband 
met haar economische functie (par. 3) beperken de ontploolingskansen van 
de vrouw. In het onderwijs komen bovengenoemde facetten samen; zij 
bepalen in sterke mate de onderwijsstructuur. 

4.1. Standenonderwijs 
Met de onderwijswetgeving  van Thorbecke heeft het onderwijs  het stempel 
gekregen van de liberale standenmaatschappij. De gegoede burgerij heeft 
voor haar kinderen voor onderwijsvoorzieningen gezorgd (hbs) ter verheffing 
van de eigen stand; tevens heeft deze zelfde burgerij zorg gedragen voor 
opleidingen waarin de kinderen van de lagere sociale klassen werden voor-
bereid voor dienende functies ten behoeve van de burgerij. De maatschappe-
lijke behoeften van deze burgerlijke stand zijn dan ook bepalend geweest 
voor het beperkte onderwijsaanbod  voor kinderen van de lagere sociale klas-
sen. 
Ons onderwijs draagt nog de sporen van dit liberale standenonderwijs. De 
schoolkeuze wordt nog altijd in sterke mate beïnvloed door de maatschappe-
lijke status en waardering aan de schooltypen verbonden (gymnasium is 
beter dan de lts). De schoolkeuze komt nog te weinig tot stand door af te 
gaan op het kennen en kunnen van het kind. We spreken over een negatieve 
schoolkeuze (beginnen bij het gymnasium en eindigen bij het lavo). Het 
onderwijs heeft niet alleen het samenlevingspatroon van de standenmaat- 
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schappij overgenomen, maar bevestigt en continueert dit patroon. 

4.2. Emanciperend onderwijs 
Door de opkomst van de industrie wordt de vraag naar geschoolde arbeids-
krachten groter. De voorbereiding van de jongens op hun latere beroepsrol 
leidt tot het ontstaan van zeer gerichte vakopleidingen, terwijl  de opleidin-
gen voor meisjes een algemeen-huishoudelijk accent krijgen. De beroeps-
opleiding voor meisjes blijft beperkt tot de "aan de huishoudelijke vorming 
verwante vrouwelijke beroepen". 

Door de vooruitgang van de techniek verandert de inhoud van vele beroe-
pen, en daarmee de eisen  the  aan het onderwijs gesteld worden. De werk-
nemer van vandaag moet arbeidsmobiel zijn, d.w.z. snel inzetbaar op ver-
schillende arbeidsplaatsen. Ons categoraal (in hokjes) verdeeld onderwijs-
bestel (overblijfsel van de standenmaatschappij) geeft nauwelijks een brede 
algemene beroepsoriëntering. De beroepskeuze moet al op jonge leeftijd 
gedaan worden, waarna de jeugd al gauw verdeeld wordt over de verschil-
lende hokjes. De grote scheiding valt op de grens van het basis- en voortgezet 
onderwijs. Jongens en meisjes vallen uiteen in twee categorieën: zij die het 
algemeen voortgezet onderwijs  en zij die het beroepsonderwijs gaan volgen. 
Binnen het beroepsonderwijs worden de jongens en meisjes van elkaar ge-
scheiden. Het gezamenlijk onderwijs ontvangen van jongens en meisjes 
(coëducatie en coihstructie4), zoals dat in het algemeen voortgezet onderwijs 
gebeurt, is in het beroepsonderwijs nog nauwelijks aan de orde. 

Een nieuw onderwijssysteem zal de toekomstige werknemer een brede alge-
mene ondergrond moeten meegeven, waarop een specifieke beroepsvoor-
bereiding plaats kan vinden. Zo blijft hij wendbaar op de arbeidsmarkt 
staan. Het brugjaar uit de Mammoetwet heeft onvoldoende tot deze alge-
mene brede vorming en het doorbréken van het standenonderwijs bijge-
dragen. Ook om de samenlevingsverbanden beter te leren begrijpen is een 
brede basis noodzakelijk. 

Dit alles maakt een vernieuwing van ons onderwijssysteem noodzakelijk: 
met de integratie van kleuter- en basisonderwijs, de middenschool, de inte-
gratie van het beroepsonderwijs en andere vernieuwingen zijn we op weg 
naar een nieuw onderwijssysteem. Het tijdperk van het 19e-eeuws standen-
onderwijs zal binnenkort achter ons liggen; daarvoor in de plaats zal een 
onderwijssyteem moeten komen dat gelijke kansen en mogelijkheden biedt 
aan jongen en meisje. 

4.3. Beroepsonderwijs 
Het onderwijs krijgt de leerlingen steeds steviger in zijn greep (verlenging 
leerplicht), waardoor de gezinsinvloeden in de opvoeding van het kind terug-
gedrongen worden. Door grotere differentiatiemogelijkheden in het onder-
wijs en de uitgestelde beroepskeuze, waartoe het nieuwe systeem de leerling 
in staat stelt, zal het aspiratieniveau van de ouders minder bepalend zijn 
voor de ontplooiing van het kind. (ik heb er in 2.1. reeds op gewezen dat 
het lage aspiratieniveau van de ouders ten opzichte van de studie-verlangens 
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van het meisje belemmerend werkt. In 3.2. is gewezen op een tweede factor 
die de verlaging van het aspiratieniveau bewerkstelligde: de verschillende 
maatschappelijke economische waardering van jongen en meisje). 

Jongens en meisjes ontvangen nog te veel onderwijs dat afgestemd is op hun 
Sekse i.p.v. op hun persoonlijke behoeften en mogelijkheden (denk aan het 
lager beroepsonderwijs). Van de coëducatie en coihstructie in het lager 
beroepsonderwijs, die theoretisch mogelijk is, is in de praktijk  weinig te 
merken. Weinig meisjes staan aan de draaibanken en weinig jongens staan 
achter de strijkplanken. De inrichting van het huidige beroepsonderwijs 
bevestigt in sterke mate de traditionele rolopvattingen, waardoor de ont-
plooüngskansen voor de vrouw beperkt blijven. De reeds genoemde ont-
wikkeling naar een volledig geïntegreerd beroepsonderwijs vergroot de moge-
lijkheden voor meisjes en jongens. 
Op de basis van een nieuw algemeen funderend onderwijs  voor jongens en 
meisjes zal een beroepsvoorbereidende vorming moeten plaatsvinden. Ook 
hier valt weer een achterstandsituatie te constateren bij de meisjes. Terwijl 
er voor jongens tal van vakopleidingen (leerlingstelsels) bestaan, zijn de 
mogelijkheden in dit onderwijs  voor meisjes zeer beperkt. 

4.4. Tweezijdig emancipatieproces 
De toename van de vraag om werk door vrouwen en de terugloop van het 
aantal arbeidsplaatsen veroorzaken een spanning op de arbeidsmarkt, met als 
gevolg een geduchte concurrentie op die markt. Het is duidelijk dat de 
ongeschoolde werknemer in een moeilijke positie raakt en het doorgaans 
moet afleggen tegen de geschoolden. Door de slechte scholing en de achter-
stand vinden we veel ongeschoolden onder de vrouwelijke werknemers. Wel-
licht kunnen zij nog aan de slag komen als goedkope arbeidskrachten, maar 
ook dan is er sprake van een ongelijkwaardige positie ten opzichte van haar 
mannelijke collega's. Wil de vrouw een enigszins gelijkwaardige concurrentie-
positie innemen, dan zal een goede scholing haar daarbij moeten helpen. 

Ondanks de terugloop van het aantal arbeidsplaatsen is de werkende vrouw 
een gegeven in onze samenleving. Vele vrouwen vinden een taak in het werk. 
De afwezigheid van de vrouw thuis moet dan ook opgevangen worden: een 
nieuwe verzorgingsstructuur schept nieuwe arbeidsmogelijkheden (crèches, 
peuterspeelplaatsen). 

Het onderwijs heeft dan ook te maken met een tweezijdig emancipatie-
proces, waaruit een grote behoefte aan scholing voorkomt: 
- Er is een groeiende behoefte van de vrouw om- te werken, terwijl het 

aantal arbeidsplaatsen terugloopt. Een goede scholing moet de vrouw in 
de concurrentiestrijd een goede positie geven. 

- Door de buitenshuis werkende vrouw verandert het gezinspatroon. De 
man zal zich meer bewust moeten worden van de huishoudelijke/verzor-
gende taken die samen gedaan moeten worden. Een nieuwe verzorgings-
structuur vergroot het aantal arbeidsplaatsen waarvoor goede opleidingen 
noodzakelijk zijn. 
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Uit dit alles blijkt dat het onderwijs zich meer moet richten op de vrouw. 
Het "open-school"-project moet dan ook m.i. bevorderd worden om vele 
vrouwen een tweede onderwijskans te geven. In Engeland is al gebleken dat 
vooral veel vrouwen gebruik maken van de "open school"5. Niet onvermeld 
mogen blijven de VOS-cursussen (Vrouwen Oriënteren zich in de Samen-
leving). Het initiatief om vrouwen bewust te maken van hun leefsituatie is 
uitgegroeid tot een omvangrijk project. Deze cursussen zijn bedoeld om 
vrouwen die een achterstand hebben opgelopen bij te spijkeren. Het zijn de 
vrouwen met vaak alleen maar een paar jaren lagere school  the  deelnemen 
aan deze cursussen en datgene leren wat ze hebben laten liggen "omdat ze 
toch gingen trouwen". 

4.5. Samenvatting 
De mogelijkheden die het onderwijs  heeft om de gesignaleerde achterstand 
van vrouwen in hun ontplooiing op te heffen, mogen niet onderschat wor-
den: 

a. de uit het opvoedingspatroon voortkomende verlaging van het aspiratie-
niveau neemt aan invloed op de studieverlangens af omdat het onderwijs 
zijn leerlingen steeds steviger in de greep krijgt; 

b. het onderwijsbestel (het beroepsonderwijs) is nog te veel afgestemd op 
vorming op grond van de sekse i.p.v. vorming van de persoonlijkheid op 
grond van eigen behoeften en mogelijkheden; 

C. het onderwijsbestel geeft de vrouw, onder invloed van de verschillende 
economische waardering van man en vrouw, te weinig mogelijkheden 
voor beroepsopleiding; 

d. het onderwijs behoort niet alleen een projectie te zijn van het samen-
levingspatroon, maar dient die samenleving mede vorm te geven. Het 
onderwijsbeleid is niet alleen gericht op het voldoen van economische 
behoeften, maar zal zich moeten richten op de samensmelting van maat-
schappelijke en persoonlijke behoeften. Zo wordt een volwaardige en 
volledige ontplooiing van de mens mogelijk. 

5. TOTBESL UIT 

In de christen-democratische opvatting staat het gezin als plaats waar het 
kind beschermd en veilig tot volledige ontplooiing kan komen, centraal in de 
samenleving. Het onderwijs is de ouders behulpzaam bij de opvoedende 
taak. 
De rol van het gezin verandert voortdurend. Soms lijkt het wel eens of het 
gezin weggedrukt en ondergewaardeerd wordt in deze maatschappij. Zo dit 
waar mocht zijn, heeft de christen-democratie de taak het gezin door middel 
van een actief politiek beleid te beschermen. Het gezin zal echter geen star 
instituut mogen zijn, waarin de creativiteit om vernieuwingen een plaats te 
geven geen kans krijgt. De veranderde gezinsfunctie (het gezin is veel minder 
een verzorgingssysteem dan vroeger) vraagt een grotere openheid van het 
gezin voor de maatschappij. Met name in het gezin wordt het onderschei-
dend vermogen beoefend en geleerd, groeit een normatieve houding waar-
mee de maatschappelijke veranderingen tegemoet worden getreden. 
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In dit alles hebben man en vrouw een belangrijke taak. Het ondervijs dient 
hen niet alleen een uitrusting te geven om op de arbeidsmarkt te kunnen 
slagen; het onderwijs zal hen ook moeten toerusten voor de taak in het 
gezin. Een gezinstaak, die wat de vrouw betreft meer vraagt dan een huis-
houdelijke/verzorgende vorming. 

Denkend aan de resolutie van de Verenigde Naties zal de vrouw door middel 
van haar ontplooiing een wezenlijke bijdrage leveren aan de vervolmaking 
van de schepping, waartoe God de mens geroepen heeft. 

Noten 

1 Aantal mannen en vrouwen in het onderwijs in het leerjaar 1972-1973: totaal 
aantal leerkrachten in het avo: 41.738, waarvan 32.259 mannen en 9.479 vrouwen; 
totaal aantal schoolleiders 1.478, waarvan 1.402 mannen en 76 vrouwen. Bron: 
CBS. 

2 P. van Weeren: "Uitkomsten van het psychologisch onderzoek omtrent milieu, 
schoolkeuze en schoolgeschiktheid"; op. cit. prof. dr. H.M. in 't Veld-Langeveld. 

3 D.B. Lynn:  Sex-role  and  parental identification"; Child  Dev., Sept. 1962; op. cit. 
prof. dr. H.M. in 't Veld-Langeveld. 

4 Coëducatie en coihstructie: over dit onderwerp heeft het weekblad van het departe-
ment van 0 en W "Uitleg", een themanummer laten verschijnen (12 februari 1975). 

5 Onder "open school" wordt verstaan: "Onderwijs dat niet aan een plaats of tijd 
verbonden is, waar een onbelemmerde en Vrije toelating is voor iedereen. Het duidt 
verder op het openstaan voor nieuwe methoden in het onderwijs. Kenmerkend voor 
instellingen van dit type is het samengaan van massamedia en zelfstudie in de vorm 
van een  multi-mediaal systeem". Voor verdere oriëntatie zie: "Open scholen" van 
Herman Frese; uitg. Samsom, 1974. 

Geraadpleegde literatuur 

- "Uitleg", nrs. 402 (januari 1975); 405 (februari 1975); 410 (maart 1975). 

- J.G. Kraayeveld-Wouters: "Het Jaar van de Vrouw - ons een zorg?", in "Neder-
landse Gedachten", 4/11 januari 1975. 

- Prof. dr. H.M. in 't Veld-Langeveld: "Vrouw - beroep - maatschappij - analyse 
van een vertraagde emancipatie"; Bijieveld Paperback, 1969. 

- "Vrouw en Werk", verslag van Studium Generale Technische Hogeschool Eind-
hoven, oktober 1973. 
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In gesprek met een werkend echtpaar 

- 

door Riëtte Kuin en Bert de Jong 

Het echtpaar Den Engelse uit Rijswijk  heeft al sinds 1 augustus 1956 de 
rollen, taken in het gezin anders verdeeld dan gebruikelijk is. 
HIJ, de heer R. den Engelse (46 jaar; landbouwkundig ingenieur) werd geiie-
terviewd door Riètte Kuin, free-lance journaliste. 
ZIJ, mevrouw M.H. den Engelse-Kerkhof (48 jaar; arts) sprak met Bert 
de Jong, redacteur van het dagblad Trouw. 
Het naschrift bij dit dubbelinterview komt gedeeltelijk voor rekening van de 
redactie van deze brochure 

Gesprek met HAAR 

Wanneer bent u voor het eerst in "op-
stand" gekomen tegen de geldende 
"normale" rolverdeling tussen man en 
vrouw? 

"Ik ben niet in opstand gekomen, om-
dat ik een man heb die mij begreep. In 
de tijd dat ik thuis werkte, verpieterde 
ik tussen de potten en pannen. Als ik 
'S morgens om tien uur ging zitten, was 
ik doodmoe. Al had ik nog zo hard ge-
werkt als arts, dat zware, lome gevoel 
na het huishoudelijk werk heb ik later 
nooit meer gehad. Nee, ik.kwam niet in 
opstand, omdat mijn man me nooit als 
'huisvrouw' zag". 
Mevrouw M.H. den Engelse-Kerkhof 
vertelt, hoe ze haar man in haar studen-
tentijd leerde kennen. Zij studeerde het 
eerst af en ging aan het werk. Haai man 
kon toen verder studeren. Er kwamen 
snel kinderen. Ze hield op met werken, 
toen het derde kind (Leo) zich aandien-
de. De heer Den Engelse besliste toen: 
"Nu kom jij thuis en ga ik werken". 
De huishoudelijke periode duurde van 
half mei 1961 tot april 1967. Daarna 
aanvaardde ze voor een deel van de dag, 
na overleg met de kinderen, een functie 
als arts bij het Haags sanatorium. De 
laatste jaren werkte ze bij de Haagse 
GG en GD als arts in de gemeentelijke 
verpleegtehuizen voor psychisch ge-
stoorde bejaarden. 
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Gesprek met HEM 

"Als je eenmaal moeder bent, dan blijf 
je moeder", zegt de heer R. den 
Engelse, landbouwkundig ingenieur bij 
de plantsoenendienst. Het kwam dan 
ook niet door hem dat zijn vrouw weer 
ging werken. "Ik ben er zomaar ingegle-
den", zegt hij met een haast veront-
schuldigende glimlach. "Zij werd ge-
vraagd en daar is 'ja' op gezegd. Ik heb 
het daar nooit moeilijk mee gehad, 
maar wat wel zwaar heeft gewogen, was 
de vraag of de kinderen het wel wilden. 
Toen hebben we gezegd: weet je wat? 
Dat gaan we nou eens gewoon zakelijk 
benaderen. We hebben de hele zaak aan 
tafel gezet - de kinderen waren 4, 51/2, 
7½ en 10 jaar oud en we hebben ge-
zegd: "Luister eens, mammie kan weer 
gaan werken. Ik ben daar vóór, maar we 
willen het alleen door laten gaan als jul-
lie daar  óók  voor zijn. Dat is zo'n pro-
bleem, daar kunnen jullie nu geen nee 
of ja op zeggen, maar over 48 uur, dan 
zitten we hier, weer en dan hebben jullie 
er onderling over gesproken en dan 
moeten jullie ons je mening zeggen. En 
dan is het zo, als maar één van jullie 
zegt: 'Ik wil het niet', dan gebeurt het 
ook niet." Twee dagen later heeft ieder-
een "ja" gezegd, vertelt hij. 

Vindt u het redelijk om van een kind 
van vier te verlangen zich hierover uit te 
spreken? 



Ze zegt nog: "ik heb eigenlijk geen 
strijd gevoerd om een werkende vrouw 
te worden, ik ben er in gegroeid." 

Is het Jaar van de Vrouw een opge-
klopte zaak of een langgerekte moeder-
dag? Of is het jaar voor de vrouw zinvol 
en is er eigenlijk een "leven voor de 
vrouw" nodig in plaats van een jaar? 

"Ik ben voor een leven voor de vrouw 
Ik beklaag mijn collega-huisvrouwen, 
die om 10 uur 's morgens klaar zijn en 
in het zonnetje op het balkonnetje een 
kopje koffie kunnen drinken, vele 
dagen van de week". 

Leven we in een mannenmaatschappij? 

"Dat is zo. Daar zijn wij vrouwen zelf 
schuld aan. De mannenmaatschappij is 
historisch gegroeid. De vrouw is - wan-
neer weet ik niet, maar vroeger was het 
niet zo - in het huishouden achterge-
bleven. Vroeger was er thuis en in de 
kleine bedrijven een veel betere taakver-
deling tussen de mannen en vrouwen." 

Hoe heeft de omgeving (vrienden en 
familie) gereageerd op de andere taak-
verdeling in uw gezin? 

"Dat was maar matig. Mijn schoon-
ouders vonden eigenlijk, dat ik als moe-
der de hele dag thuis moest zijn. Mijn 
eigen ouders vonden het wel normaal, 
dat ik werkte. In de tijd dat ik al het 
geld verdiende voor het gezin, vonden 
ze het een 'afgang' voor mijn man. Mijn 
schoonouders boden nog aan in ons 
levensonderhoud bij te dragen. Maar dat 
weigerde ik. Studiegenoten vonden het 
wel normaal, dat ik werkte en mijn man 
niet." 

Hoe reageerden de kinderen op de 
buiten het huis werkende moeder? 

"In 1967 waren alle kinderen op 
school. Toen werd ik gevraagd te 
komen helpen in het  Hangs  sanatorium. 
We hebben het met de kinderen be-
sproken. De voordelen en de nadelen. 
We hebben de kinderen verteld, dat we  

"Van dat kindje van vier was dat na-
tuurlijk niet redelijk. Maar wel van de 
tweede, die was bijna acht en die kon 
het vergelijken met de eerste werk-
periode van mijn vrouw. Toen die voor-
bij was, zei hij telkens: 'Mam, je gaat 
toch niet weer naar die zieke kindjes, 
ha?' Het ging daarom nu meer om zijn 
antwoord dan dat van de andere drie. 
Maar ook hij heeft 'ja' gezegd. De kin-
deren hebben zo een heel beslissende 
rol gespeeld", concludeert hij. 
"Het is dus wel zo", vervolgt hij dan 
onmiddellijk, "dat ik mijn eisen heb ge-
steld aan het werken van mijn vrouw: 
'wat je overdag doet, interesseert me 
allemaal niets, maar als de kinderen uit 
school komen, dan ben je thuis'. Zij had 
het ook niet moeilijk met die uitspraak, 
dat vond zij ook een natuurlijke zaak". 

Vindt u het dus vanzelfsprekend, dat uw 
vrouw zich met haar werktijden moet 
richten op de thuiskomst van de kinde-
ren, en niet u? 

"Ja, ik vind het op het ogenblik nog 
normaal dat de man de hele dag werkt, 
en ik wil er wel voor pleiten dat de man 
in eerste instantie voor het inkomen van 
het gezin zorgt. Want ik geloof wel, dat 
je in het algemeen kunt stellen dat het 
verzorgen en opvangen van de kinderen 
toch beter door een vrouw gebeurt dan 
door een man. Voor alle duidelijkheid: 
ik zit dus niet vast aan die stofdoek, dat 
dat speciaal door een vrouw moet ge-
beuren." 

Wat vindt u van de gedachte om, wan-
neer het werk het toe zou laten, allebei 
een halve baan te nemen? 

Nou, dat lijkt hem helmaal niets: "Ik 
zou me dood vervelen. Ik zou het werk 
in huis gewoon niet zien. Misschien zit 
ik toch nog wel te veel vast aan die 
vrouw met de neus op de vloer en de 
man met zijn grote verhalen tussen col-
lega's op het werk", oppert hij. 
Toch blijkt uit het verhaal van mijnheer 
Den Engelse dat hij van huis uit niet 
met dit vrouwbeeld vertrouwd kan zijn 
geraakt. "Mijn vader was ook land- 
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meer leuke dingen konden gaan doen, 
omdat mama ook werkte. De duidelijke 
reactie van de kinderen was: 'We vinden 
dat voor mama erg leuk en we vinden, 
dat mama dat moet gaan doen'. Ze 
hadden ook 'nee' kunnen zeggen." 
Uit het relaas van mevrouw Den Engelse 
blijkt, dat je een eeuwige strijd hebt te 
voeren tussen het werk dat je als arts af 
moet maken ("je werkt met mensen"), 
en het gezin, dat thuis wacht. Dat geeft 
spanningen. "Maar tussen het werk 
door als arts draai ik er in zo'n geval 
even uit en bel ik naar huis om er zeker 
van te zijn, dat alles goed gaat". 

Wat is de invloed geweest van de nieuwe 
rolverdeling op het huwelijksleven? 

"Mijn man en ik praten welbewust heel 
veel met elkaar om niet van elkaar te 
vervreemden en uit elkaar te groeien. 
Als je als vrouw werkt, wordt je horizon 
breder en heb je meer gespreksstof dan 
wanneer je je alleen in het gezin be-
weegt. Wanneer je alleen het huishou-
den doet, kom je in een sleur terecht. Je 
kunt dan niet aan de sleur ontsnappen. 
Veel vrouwen lukt dat niet meer." 

Is de vrijetijdsbesteding anders ge-
worden? Is er meer vrije tijd voor je-
zelf? 

"Ja, doordat we elkaar in de week min-
der zien, trekken we gedurende het 
weekeinde erg veel met elkaar op. Dat 
geldt ook voor de vakanties. Eigenlijk is 
er minder vrije tijd. Zaterdags moeten 
de boodschappen worden gedaan. Het is 
ook wel gebeurd, dat we op de vrije 
zaterdag met z'n allen het huis gingen 
schoonmaken, omdat er geen werkster 
was. Als er een noodsituatie optreedt, 
toont het gezin solidair te zijn. Als het 
niet nodig is en er zijn kinderen in de 
buurt, doet mijn man niets in het huis-
houden. Maar als het moet, verzet hij 
veel werk en ziet hij er niet tegen op om 
te dweilen." 

Hoe was de rolverdeling vroeger thuis? 

"Mijn moeder speelde een duidelijke rol  

bouwkundig ingenieur en mijn moeder 
studeerde zang. In de oorlog heeft mijn 
moeder verzetswerk gedaan. Dus, ergens 
was ik de werkende vrouw gewend, 
alleen bracht mijn moeder geen geld in 
het laatje". 

Hoe reageerde uw omgeving toen uw 
vrouw weer ging werken? 

"Mijn moeder vindt het niet helemaal 
geweldig, die is een beetje benauwd dat 
Se kinderen tekort komen. En eigenlijk 
is dat niet alleen mijn moeder, zo reage-
ren er meer. Dan heb je ook van die 
huisvrouwen, die vroeger wel een be-
roep hebben gehad, die je met een 
zekere eerbied en toch ook weer jaloers-
heid op de achtergrond vragen: 'Gut, 
hoe speelt ze dat klaar?" 

Maar u vindt zelf wel dat de kinderen 
genoeg aandacht krijgen? 

"Ja, daar zijn we toevalligerwijs eens 
een keer achter gekomen. Een van onze 
kinderen moest een paar keer met een 
psychiater praten en daarna hebben we 
zelf een gesprek met hem gehad. Toen 
heeft de psychiater gezegd: 'Het is grap-
pig, maar ik heb de indruk, dat u, on-
danks dat u werkt, meer uitgaat met de 
kinderen dan in het gemiddelde Neder-
landse gezin gebeurt'. Dat is dus een uit-
spraak van hem en verder heb ik geen 
toetssteen. Wij proberen bewust in het 
weekend met elkaar op te trekken, en 
in de vakanties in ieder geval." 

Uw kinderen hebben u ook nooit iets in 
dit opzicht verweten? 

"Nu ja, het is natuurlijk wel zo, dat je 
op een gegeven moment de voordelen 
van het werken van mijn vrouw gaat 
zien. Dat hebben we ze ook wel verteld. 
Dus wij doen ook wel een beetje dema-
gogisch", zegt hij met een steels lachje, 
"je staat je natuurlijk schoon te 
praten". Als voordeel noemt hij de vele 
vakanties in het buitenland. "Vanaf het 
moment dat mijn vrouw ging werken, 
konden we ieder jaar naar het buiten-
land", vertelt hij niet zonder trots. "We 
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in het bedrijf  van mijn ouders, zoals dat 
veel vroeger de gewoonte moet zijn ge-
weest. We hadden een kantoorboek-
handel met boekbinderij. Mijn moeder 
deed veel, omdat mijn vader niet zo 
sterk was. De taakverdeling vroeger 
thuis was geheel aangepast aan de om-
standigheden. De andere taakverdeling 
heb ik van huis uit meegekregen." 

Is een andere dan de gebruikelijke taak-
verdeling mogelijk ook als de kinderen 
nog klein zijn? 

Bij het geven van haar antwoord denkt 
mevrouw Den Engelse vooral terug aan 
de jaren 1956 tot 1961, toen zij werkte 
en er twee kleine kinderen thuis waren. 
Die werden verzorgd door een meisje 
voor dag en nacht. Het was de tijd, dat 
er in het sanatorium ook om de twee 
weken weekend-dienst moest worden 
gedaan. In die tijd waren er nog geen 
crèches. De ervaringen met de kinder-
meisjes waren niet zo gunstig. Het ant-
woord is beslist en duidelijk: "Wanneer 
je kinderen erg klein zijn, blijf dan bij je 
kinderen thuis als het heel even kan. 
Een niet zo goede moeder is altijd nog 
beter dan een vreemde hulp." 

Zit er in de opleidingsmogelijkheden 
een discriminatie van de vrouw be-
sloten? 

Tussen de jongens en meisjes bestaat 
geen verschil in intelligentie. Maar het is 
weer de vrouw, die minder kansen heeft 
gekregen. Het is ook een mentaliteits-
kwestie. Er waren in mijn tijd een hele-
boel meisjes die aan het eind van hun 
hbs-tijd al een vriendje hadden. Ze 
zochten een baantje en gingen geld spa-
ren om te kunnen trouwen. Veel 
vrouwen hebben nog een andere toe-
komstverwachting dan de man. Veel 
vrouwen denken toch: als ik maar ge-
trouwd ben." 
Mevrouw Den Engelse maakt deze op-
merkingen ook naar aanleiding van twee 
cijfers, die ik haar voorlegde: 
2.400 vrouwelijke tegenover 171.750 
mannelijke artsen. 

hebben ook een grotere auto aange-
schaft, een wagen - zo'n brulboei - 
die helemaal niet past bij de functie die 
ik heb, zou je haast zeggen. ik ging ge-
woon wat gemakkelijker leven. Het huis 
dat we hier hebben, met voor ieder kind 
een eigen kamer. . 
"Bovendien is in huis de geest ver-
anderd. Het was op een gegeven 
moment zo, dat mijn vrouw echt baalde 
van het huishouden", openbaart hij. 
"Zij deed geen fluit meer", en fel: "Er 
kwam geen barst meer van terecht, 
niets. ik was vaak kwaad, dat het 
nou, enfin, ze zag het niet meer zitten. 
Ze zat uren op de bank en was kwaad 
op zichzelf. Dit was allemaal voorbij 
toen ze weer ging werken." 
Drie keer in de week heeft de familie nu 
een prima hulp in de huishouding. 
Mijmerend vervolgt hij: "Het standpunt 
van de man moet wezen: het leven van 
mijn vrouw is om te beginnen haar 
leven, en haar levensgeluk moet voor 
hem het belangrijkste zijn, want anders 
zijn we natuurlijk erg paternalistisch 
bezig." 

Hebt u nu meer respect voor uw vrouw 
gekregen? 

"Ik zie mijn echtgenote ook als collega-
ambtenaar. Dat is een dimensie meer. 
Haar persoonlijkheid komt met dit 
werk veel meer naar voren en dat vind 
Ik wel erg plezierig. Het is geen huis-
sloof die ik voor me heb, geen 
doetje. .. We vinden wel, dat wanneer 
we allebei in ons eigen werk wegkrui-
pen, we ieder een eigen leven gaan 
leiden, en dat willen we niet. We praten 
dus bewust heel veel met elkaar. Het 
werk is daarbij vaak gespreksonder-
werp." 

Dus u ziet eigenlijk alleen maar posi-
tieve kanten aan het werken van uw 
vrouw? 

"Doorgaans ervaar ik het als zeer posi-
tief. Maar het betekent wel dat er een 
aantal concessies moet worden gedaan, 
die je als man misschien niet zo ple-
zierig vindt. Maar dat is dan natuur- 
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Vindt u, dat de politieke partijen hun 
programma's voldoende afstemmen op 
de emancipatie van de vrouw? 

"In het geheel niet. De partijen moeten 
hun programma's afstemmen op het 
welzijn van man én vrouw. ik noem 
maar even de kwestie van de pensioe-
nen. Als mijn man overlijdt, krijg ik een 
pensioenuitkering. Maar als ik overlijd, 
krijgt mijn man geen uitkering." 

Moeten meer vrouwen in bestuurlijke 
en politieke functies worden benoemd 
en gekozen? 

"Dat is beslist nodig. Niet juist is het 
een vrouw te benoemen omdat het zo 
gek is, dat er geen enkele vrouw in het 
college zit. Een voorbeeld is mevrouw 
Vorrink, die niet als minister voldoet. Is 
een vrouw voor een bepaalde functie 
niet geschikt, dan moet ze ook niet 
worden benoemd." 

Is de vrouw fiscaal  voldoende geëmanci-
peerd? 

"De fiscus straft de getrouwde vrouw 
die buitenshuis werkt We moeten er 
dubbel hard tegen aan, omdat we ook 
onze kinderen dienen te verzorgen. 
Maar wij krijgen geen kideraftrek, zo-
als de man. Wij hebben de laagste belas-
tingvrije voet die bestaat. De vrouw is 
fiscaal bijzonder slecht geëmancipeerd." 

Lijkt het u ideaal om samen een baan te 
hebben? 

"Ja, dat hadden mijn ouders. Als het er 
in zit, is het heel leuk om samen iets op 
te bouwen. Nu komt mijn midden-
standshart weer boven." 

Hebt u voorbeelden van discriminatie 
van de vrouw in het dagelijks werk? 

"Die voorbeelden zijn er. Als men bij-
voorbeeld zegt, dat de directeur van een 
verpleegtehuis beter een man kan zijn. 
Omdat hij beter de grote lijnen zou 
zien. In mijn werk als arts kom ik geen 
discriminatie tegen of het moet het  

lijk echt een nummertje egoilme." Als 
ik om een voorbeeld vraag, antwoordt 
hij bedachtzaam: "Ik kan me indenken, 
dat je op een gegeven moment denkt: 
'Gut, het is me nou nèt niet gezelligge-
noeg thuis', ja? Dat is zo'n concessie, of 
liever, dat kan zo'n concessie zijn. Ove-
rigens heb je natuurlijk als man zelf ook 
je bijdrage aan de gezelligheid te leve-
ren. Maar ja, het is nu weleens slordig 
thuis, 't is niet altijd even opgeruimd als 
je thuis komt Er wordt dus duidelijk 
verwacht, dat je zelf ook de handen uit 
de mouwen steekt" 

En dat doet u dan ook? 

"Waar ik 's morgens altijd mee begin en 
zelf het initiatief toe neem, is het bed 
opmaken. Dat is belangrijk", vind hij, 
"dat is een zwaar karwei". Maar nu is 
mijnheer Den Engelse wat "gemakkelij-
ker" geworden, zoals hij het zelf noemt 
"Omdat ik nu grotere kinderen heb, en 
die zet ik op het ogenblik meer aan het 
werk. Maar vroeger, toen ze nog klein 
waren, kon ik eten koken, ik kon de 
kinderen opvangen, ik kon afwassen, 
enz. ik kon zelfs een stofzuiger han-
teren. Maar nu blijf ik gewoon zitten 
-anders dan mijn vrouw, die is een 
doe-het-zelvertje -, ik zeg gewoon: jij 
moet dit en jij moet dat, en dat doen ze 
dan wel. " 

Knap werk als je ze zover kunt krijgen. 

"Ja, maar dat is af en toe hard werken 
hoor, een beetje opspelen is wel eens 
nodig", vindt de landbouwkundig 
ingenieur. Op de vraag of hij nu al 
werkt aan de emancipatie van de kinde-
ren, zegt hij: "De jongens kunnen alle-
maal koken, dank zij de padvinderij, 
moet ik zeggen, maar ze willen het ook. 
Bovendien kunnen ze, geloof ik, kno-
pen aanzetten en  Lame,  enig meisje en 
de jongste, wil alles leren wat de 
jongens ook kunnen, tot voetballen 
toe". 
"Toch zal het wel nooit zover komen 
dat in de beroepen verschillen tussen 
man en vrouw helemaal wegvallen", 
meent hij. "Ik ben geneigd om te zeggen: 
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leuke geval zijn, dat wanneer ik de 
ronde doe, men de broeder aanziet voor 
de arts." 

Voelt u zich geëmancipeerd nu u een 
eigen betrekking hebt en een eigen in-
komen? 

"Ja. Maai algemeen maatschappelijk 
moet er nog veel veranderen. Dan moet 
er van de vrouw een heel andere maat-
schappijvisie komen. Deze visie wint 
langzaam veld." 

Is er ook emancipatie van de man 
nodig? Is de man nergens achterge-
bleven? 

"Hoeveel mannen dragen daadwerkelijk 
bij aan de opvoeding van de kinderen? 
Hoeveel mannen zijn geïnteresseerd in 
wat er wordt aangeschaft in huis? Hoe-
veel mannen zijn werkelijk geihteres-
seerd in de garderobe van hun vrouw? 
Vrouwen moeten wel mee als er nieuwe 
kleren voor de man worden gekocht, 
maar hoeveel mannen gaan er mee bij 
het kleren kopen van hun vrouw?" 

Is in de beroepsuitoefening het verschil 
tussen man en vrouw ooit op te hef-
fen? 

"Dat zie ik niet. Een vrouw heeft nu 
eenmaal, dat is biologisch vastgelegd, 
een andere verhouding tot haar kinde-
ren dan de man. Daar is toch de taak-
verdeling in het gezin op afgestemd. Dat 
verschil moet ook maatschappelijk 
worden uitgewerkt" 

Krijgen we een betere wereld als de 
vrouwen een optimale invloed hebben  
bp  het bestuur en het gebeuren? 

"Het wordt wel anders. We krijgen een 
heel ander beeld. Dat beeld zal de 
vrouwen meer aanspreken. Een klas van 
jongens en meisjes doet zich vriende-
lijker en minder ruw voor dan een klas 
van jongens alleen." 

Zo'n gemengde klas is dan toch beter? 

"Ja, dat is zo." 

de vrouw met een schop in haar hand, 
dat zie ik niet zo zitten. Maar als je 
nagaat wat vrouwen vroeger aan zwaar 
werk op een boerderij verzetten, dan 
moet ik onderhand wel terugkrabbe-
len." 

Toch leven we nu nog in een mannen-
maatschappij, of niet? 

"Ik weet het niet, het is natuurlijk ook 
een beetje demagogisch, hè. Kijk eens, 
om te beginnen: een gehuwde vrouw 
hoeft voor mij niet te werken, ze mag 
het. Bovendien is er een groot aantal 
vrouwen in Nederland die hun levensge-
luk vinden in het huishouden. Een hele-
boel vrouwen interesseren zaken als 
politiek helemaal niet, het kan ze niets 
schelen, en dat is een foute instelling." 
Maar gevraagd naar de verklaring van 
die afzijdige houding, zegt hij aarzelend 
maar toch schalks: "Het kan wel eens 
zijn dat wij mannen ze door de eeuwen 
heen in de hoek getrapt hebben". 

We hebben het nu gehad over de moei-
lijkheden die de vrouw ondervindt bij 
haar emancipatie, maar moet de man 
ook lijden als hij emancipeert? 

"Wis en waarachtig", vindt mijnheer 
Den Engelse, "ik hoef alleen nog maar 
te denken aan de scherts van de chauf-
feur van de vuilniswagen, die, toen ik 
achter de kinderwagen liep, mij door 
zijn open raampje toeschreeuwde: 'Hé 
vader, heb jij je rijbewijs al wel ge-
haald?' En let maar eens op, drie kwart 
van de mannen lacht je uit als je ze ver-
telt dat je graag zelf de kinderen in bad 
doet." 

Maar dan moet die andere wereld, waar-
aan ook de vrouwen optimaal meedoen, 
ook beter zijn? 

"Ik dacht van wel. Maar we werken wel 
aan een utopie. Belangrijk is ook, dat je 
je als vrouw ook altijd als vrouw blijft 
gedragen en je niet op de manier van de 
mannen gaat opstellen. De man moet 
gaan leren meer rekening te houden met 
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de ander. In de politiek kunnen de man-
nen elkaar zo koelbloedig afmaken." 

Wat zegt de bijbel over de emancipatie 
en de bestaande verhoudingen in de 
samenleving? Heeft de kerk de emanci-
patie van de vrouw tegengewerkt? 

"De kerk als instituut en met name de 
katholieke kerk, maar ook de protes-
tantse kerken hebben dat gedaan. Als je 
kijkt naar functies in de kerk. Tot voor 
kort waren er geen vrouwelijke diakenen,  

ouderlingen en predikanten. Hoe is het 
nu nog in de katholieke kerk? Daar 
komt nog steeds geen vrouw aan te pas. 
Grotere discriminatie bestaat er niet. 
Christus heeft dit beslist niet gewild. 
Christus reikte Maria Magdalena, de 
publieke vrouw, de helpende hand. 
Lydia de purperverkoopster had een 
duidelijke functie in de kerk. Maar de 
mannen zeiden later: we kunnen dat 
zelf wel doen. Christus maakt in zijn 
boodschap geen verschil tussen mannen 
en vrouwen." 

Naschrift 

Dit interview is opgenomen om de discussie te stimuleren, aan de hand van 
een praktijkgeval. Het gekozen gezin is geen "model-gezin", zoals femenis-
ten dit graag zouden zien. Het is ook geen "familie doorsnee", zoals je 
overal tegen komt. Het is een gezin waar men probeert elkaar de ruimte te 
geven om tot onplooiing te komen. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk; 
toch gebeurt het maar! 

Juist in de problemen van de buitenshuis werkende vrouw zullen veel huis-
vrouwen met niet-betaalde arbeid zich ook herkennen. Het is duidelijk dat 
de steun van de echtgenoot onontbeerlijk is bij de activiteiten van de vrouw. 
Mevrouw Den Engelse vindt dat die steun van haar man nog te weinig tot 
uitdrukking komt in het interview, terwijl die nadrukkelijk wel aanwezig is. 

Het echtpaar Den Engelse heeft geen behoefte aan het omverwerpen van 
traditionele waarden of aan het helemaal omdraaien van bestaande rollen. In 
dit opzicht willen zij wel "ouderwets" genoemd worden. Toch kunnen zij 
beiden binnen hun kader zo optimaal mogelijk functioneren. 
Hij is actief lid van de CHU. Zij  heeft, hoewel politiek zeer geihteresseerd, 
daar geen tijd voor. 

Tijdens een kort vraaggesprek met Peter (18 jaar), Leo (14 jaar) en Lenie 
(12 jaar) - de 16-jarige Jan ontbrak - blijkt, dat de kinderen volkomen aan 
de situatie gewend zijn en erin zijn gegroeid. Belangrijk voor hen is, dat 
door het werken van moeder het gezin veel meer leuke dingen kan doen. Bij 
enig doorvragen blijkt wel, dat het niet thuis zijn van mama, als je zelf thuis 
komt, niet leuk wordt gevonden. Leo, die erg op gezelligheid is gesteld, wil 
dat wel bekennen. 

Mevrouw Den Engelse vindt koken leuk, maar blijkt weinig enthousiast te 
zijn voor het overige huishoudelijke werk. Haar conclusie is dat als de kin-
deren heel klein zijn, mama thuis moet blijven. 
Haar probleem is vooral de dubbele verantwoordelijkheid; die voor haar 
patiënten en die voor het gezin. Dat kan moeilijkheden en spanningen geven. 
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Ze is er echter van overtuigd, hoe vermoeiend en moeilijk het ook kan zijn, 
dat ze haar dubbele opdracht zal blijven nakomen. 

De werkende vrouw, zeker  the  met een groot gezin, is nog lang geen alle-
daags beeld. Niet in de laatste plaats komt dat doordat er nog heel wat 
praktische problemen op te lossen zijn. De schoolvakantieperiode, die over-
blijft na de vakantie met het gezin, moet overbrugd worden met logeerpar-
tijen of kindermeisjes. Vooral dit laatste moet gezien worden als een nood-
oplossing, vindt mevrouw Den Engelse. Maar niet alleen de vakanties van de 
scholen, maar ook de vrije uren, vooral als die onverwachts gegeven worden, 
vormen voor haar een groot probleem. 
"Ik heb nog nooit gemerkt dat een onderwijzer(es) rekening houdt met de 
werkende vrouw. Anders kan ik het niet verklaren, dat onverwachts een van 
de kinderen een halve, maar soms ook wel eens een hele dag vrij krijgt. 
Denkt het onderwijs er dan niet aan, dat zo'n kind bij een werkende moeder 
voor een gesloten deur komt te staan?" 
Relatief gezien heeft mevrouw Den Engelse het nog goed getroffen: zij kan 
meestal haar werktijden nog zo indelen dat zij  op tijd thuis is voor de 
kinderen. 
Dat de man de kinderen nog meer zal opvangen, lijkt - althans in dit 
gezin - voorlopig nog een onhaalbare kaart. Die werkende vrouw, voor hem 
hoeft het niet, maar het mag! Dat houdt evenzeer in dat de vrijheid er moet 
zijn om thuis te blijven en op andere wijze deel te nemen aan het maatschap-
pelijk leven. 

Niettemin blijven er grote problemen, doordat velen de verzorging van man, 
huis en kinderen uitsluitend zien als een taak van de vrouw. Zolang deze 
mentaliteit niet verandert, is er weinig hoop voor de huisvrouw die zich ook 
buiten de deur wil ontplooien. Maar de voortekenen van mentaliteitsver-
andering bij de man zijn er. Neem alleen maar de uitspraak van de achttien 
jarige zoon: "ik vind het gewoon belachelijk, dat ze kinderen altijd vragen: 
wat doet je vader?, en nooit eens: wat doet je moeder?" 
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C. Blankestijti en J. A. H. van Veen-Muller 

Links: Dr. Blankesti/n, stafmedewerker bij het Nationaal Cen-
trum voor Geestelijke Volksgezondheid en lid van de gemeen-
teraad van Den Haag. Rechts: Mevrouw drs. Van Veen-Muller, 
stafmedewerkster bil de Nederlandse Gezinsraad.. 

1. INLEIDING 

In een brochure over emancipatie past het zeker aandacht te geven aan de 
alleenstaande vrouw met kinderen. Minstens even belangrijk is het echter in 
dit kader aandacht voor de alleenstaande vader te hebben; het alleenstaand 
vaderschap en de daarmee verbonden problemen en oplossingen hangen 
namelijk in sterke mate samen met de rollen die in onze maatschappij in 
verleden en heden aan enerzijds de man en anderzijds de vrouw werden en 
worden toegedacht. Deze bijdrage is dan ook bewust niet beperkt tot de 
één-ouder-gezinnen met een vrouwelijk gezinshoofd. 

Hoewel wij ook de problemen van de alleenstaande (vrouw) zonder kinderen 
en van de wees in dit kader van belang achten, hebben wij deze niet aan de 
orde gesteld, omdat deze op een aantal punten nogal afwijken van clie van de 
één-ouder-gezinnen. Behandeling in één artikel zou kier te veel ruimte kos-
ten. 

2. BESCHRIJVING 

2.1. Eén-ouder-gezin: terreinafbakening 
Eén-ouder-gezinnen kunnen op verschillende wijzen ontstaan; naar oorzaak 
zijn te onderscheiden het gezin van de ongehuwde moeder, van de geschei-
den of verlaten ouder en van de weduwe of weduwnaar. Veruit de meeste 
één-ouder-gezinnen zijn als "gewoon", d.w.z. twee-ouder-gezin, begonnen en 
worden vaak "onvolledig" genoemd omdat één der ouders ontbreekt. 
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Opgemerkt zij dat alleen  the  ongehuwde moeders die in feite alleen staan, 
tot de categorie ongehuwde moeders worden gerekend; de in concubinaat 
levende moeder wordt in deze bijdrage niet tot de één-ouder-gezinnen gere-
kend. 

2.2. Ontstaan van één-ouder-gezinnen 

2.2.1. Echtscheiding 
In 1960 waren er ruim 24.000 gezinnen met een alleenstaande, gescheiden 
ouder als gezinshoofd; hiervan betrof veruit het grootste deel (21.000) een 
gezin van een gescheiden moeder met kinderen. Recentere gegevens hierover 
zijn niet beschikbaar. 
Het aantal echtscheidingen per jaar neemt zowel absoluut als relatief (t.o.v. 
het aantal bestaande huwelijken) toe. Zo bedroeg het aantal echtscheidingen 
per 1.000 echtparen in 1960 nog 2,2, in 1970 lag dit op 3,3 en in 1972 op 
4,6 (deze stijging kan het gevolg zijn van de tendens steeds jonger te huwen; 
jeugdige huwelijken vergroten namelijk de echtscheidingsgevoeligheid). 
De beste manier om het echtscheidingsrisico uit te drukken is de weergave 
van de kans van ieder huwelijk om door (echt)scheiding, dan wel door 
overlijden van een der partners ontbonden te worden; een nadeel van een 
dergelijk cijfer is, dat dit pas achteraf kan worden berekend. Voor huwe-
lijken tot 1971 was de kans om in echtscheiding te eindigen ± 1 op 8. 

Er moet in de toekomst rekening worden gehouden met een toenemend 
aantal één-ouder-gezinnen ten gevolge van (echt)scheiding, omdat de echt-
scheidingsfrequentie absoluut en relatief toeneemt én omdat de aanwezig-
heid van kinderen steeds minder een belemmering vormt om tot echtschei-
ding over te gaan. Dit laatste kan verband houden met het gewijzigde 
inzicht, dat echtscheiding voor kinderen in het algemeen beter is dan een 
bijzonder slecht huwelijk tussen hun ouders. 

2.2.2. Verweduwing 
Wanneer een der ouders overlijdt als er nog (jonge) kinderen in het gezin 
zijn, ontstaat er eveneens een één-ouder-gezin. In 1960 waren er ongeveer 
112.000 één-ouder-gezinnen met een weduwe als gezinshoofd en ± 35.000 
weduwnaarsgezinnen. Volgens berekeningen van de Gezinsraad waren er in 
1970 rond 10.000 weduwnaars met kinderen onder de 18 jaar, terwijl uit 
het aantal AWW-uitkeringen blijkt dat er in dat jaar in Nederland ± 40.000 
weduwen met kinderen onder de 18 jaar waren. 
Het aantal huwelijksontbindingen per jaar door overlijden van een der part-
ners heeft van 1900 tot 1970 een dalende tendens te zien gegeven. Het 
aantal weduwen tussen de 40 en 50 jaar is sedert 1960 echter duidelijk 
toegenomen; dit houdt verband met de stijgende sterftekens van mannen 
van middelbare leeftijd. 

2.2.3. Ongehuwd moederschap 
Statistische gegevens over het ongehuwd moederschap zijn niet voorhanden. 
Wel is het aantal kinderen bekend dat per jaar buitenechtelijk geboren 
wordt: in 1971 bijv. 4.500. Ook bekend is, dat het ongehuwd moederschap 
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een verschijnsel is dat zich met name voordoet bij (zeer) jeugdige vrouwen. 

Over de oorzaken van het ongehuwd-moederschap zijn in de loop der tijden 
vele theorieën geformuleerd. Volgens Heijmans en Trim bos is het ongehuwd 
moederschap gevolg van de persoonlijkheidsstructuur van de vrouw: deze 
zou vaak gestoord of (nog) niet volgroeid zijn. Deze theorie gaat er van uit, 
dat het ongehuwd moederschap gevolg is van een onbewust verlangen daar-
naar. Niet iedere vrouw met een dergelijke persoonlijkheidsstructuur wordt 
echter ongehuwde moeder. Andere factoren dragen daar ook toe bij, zoals 
onwetendheid, het komen uit een onvolledig gezin, verwaarlozing door de 
ouders, lage intelligentie e.d. Genoemde auteurs geloven niet in de theorieën 
van de "ongelukjes" e.d. 

2.3. Vergelijking één- en twee-ouder-gezinnen 
In ieder gezin, ook in het één-ouder-gezin, moet een aantal taken verricht, 
een aantal functies vervuld worden. Deze functies kunnen - afhankelijk van 
de fase waarin een gezin verkeert - verschillende taken omvatten en 
verschillende prioriteit krijgen. In het onderstaande worden drie belangrijke 
functies van het gezin aangeduid en wordt nagegaan hoe de functies in het 
één-ouder-gezin tot hun recht komen. 

2.3.1. Socialisatiefunctie 
In het kort omschreven houdt deze functie in, dat het kind vanuit het gezin 
verschillende rollen moet leren spelen, zodat het zich op een bij zijn persoon 
passende wijze en als een goed medemens in gezin en samenleving kan 
bewegen. Voor het aanleren van die rollen zijn de ouders de eerste maar niet 
de enige "leermeesters". Het kind leert in het gezin meestal dat de man 
primair een beroepsrol heeft en daarnaast de rol van echtgenoot en vader; 
dat de moeder primair een verzorgende rol heeft ten opzichte van de man en 
de kinderen (en het huishouden). Door identificatie met hun ouders leren de 
kinderen deze rollen aan. 

Bij afwezigheid van een der ouders kunnen ten aanzien van de uitvoering van 
deze functie problemen ontstaan: sommige rollen kunnen uit het perspectief 
verdwijnen (bijv. de beroepsrol, als de alleenstaande ouder deze niet uit-
oefent): er is slechts één identificatiefiguur binnen het gezin voor handen; 
de relatie tussen de ouders ontbreekt (zij kan bij  gescheiden ouders blijven 
bestaan, maar is dan toch meestal "anders"); er is geen correctie van de ene 
ouder op de andere, zodat de socialisatie eerder "scheef" kan groeien. In het 
algemeen gesproken: het groepsproces is minder compleet. 
Als mogelijke voordelen zijn te noemen: het kind leert minder sekse-ge-
bonden gedrag, er kan geen frictie ontstaan tussen de ouders en hun ideeën 
omtrent de opvoeding, er kan geen gespannen verhouding tussen ouders in 
het gezin zijn, de ouder is alléén ouder, wordt niet ook als echtgenoot 
opgeëist. 

2.3.2. Economische functie 
Deze functie omvat twee aspecten, de produktieve kant en de consumptieve 
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kant. De economische functie omvat namelijk behalve de inkomensverwer-
ving ook het voeren van een huishouding en het besteden van het inkomen; 
het in onse Westerse cultuur tot dusverre gebruikelijke patroon is, dat de 
man het inkomen verwerft, terwijl  de vrouw de huishouding voert, met alle 
taken die daaraan verbonden zijn. 

In het één-ouder-gezin moet de alleenstaande ouder vrijwel altijd beide 
rollen combineren, omdat de inkomsten meestal onvoldoende zijn om de 
beroepsrol niet te hoeven vervullen. De combinatie van deze twee rollen is 
vaak een bijzonder zware opgave, die tot overbelasting van de alleenstaande 
ouder en zijn kinderen kan leiden. Onder 2.4.l.wordt aan dit probleem 
mimer aandacht geschonken. 

2.3.3. Affectieve functie 
Het gezin is een van de belangrijkste plaatsen waar men "hart voor elkaar" 
heeft. Een belangrijke functie van het gezin is dan ook vluchthaven te zijn, 
een plaats te zijn waarin ieder zichzelf kan en mag zijn en waar men in 
intieme relaties met elkaar leeft. De affectieve relatie tussen gezinsleden is 
een van de voornaamste samenbindende elementen voor het gezin. 

In het één-ouder-gezin wordt deze functie evenals in het twee-ouder-gezin 
vervuld. Het verschil is echter, dat het aantal relaties in het één-ouder-gezin 
kleiner is: het relatiepatroon is dus minder compleet maar tegelijk ook 
minder complex. Dit kan enerzijds tot negatief gevolg hebben dat niet ieder 
gezinslid zijn affectieve behoeften kan vervullen. Een positief gevolg kan 
anderzijds zijn, dat er ook minder mogelijkheden zijn tot fricties tussen 
gezinsleden. Onderzoek toont steeds duidelijker aan, dat kinderen in ge-
zinnen waarin lange tijd achtereen grote spanningen en fricties voorkomen, 
beter af zijn als de ouders scheiden; door die langdurige spanningen en 
fricties worden de kinderen namelijk heel gemakkelijk affectief verwaar-
loosd en komen zijzelf in de spanning te zitten van het moeten kiezen tussen 
de ouders. 

2.3.4. Andere functies 
Uiteraard vervult het gezin nog meer functies: die komen hier niet zo uitge-
breid aan de orde, maar worden onder 2.4. wel besproken. In het algemeen 
willen we hier nog opmerken, dat het voor de alleenstaande ouder die alle 
functies zelf wil of moet blijven vervullen (en dezelfde eisen aan de uitvoe-
ring blijft stellen), bijzonder hard werken is, terwijl het ontbreken van een 
partner om mee te overleggen en verantwoordelijkheid mee te delen de 
uitvoering van deze functies nog extra zwaar maakt. 

2.4. Problemen van één-ouder-gezinnen en oplossingen 
Zojuist werd reeds een en ander opgemerkt over de problemen van één-
ouder-gezinnen. Met name in het praktische vlak zijn deze problemen in 
principe voor alle één-ouder-gezinnen gelijk. Toch zijn er wel verschillen in 
problemen en oplossingen te signaleren: 
- Verschil in oorzaken heeft tot gevolg dat de emotionele reacties van de 

betrokkenen en de "omgeving" ook variëren. 
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- Waarschijnlijk op grond van de wijze waarop de verschillende oorzaken 
van gezinsonvolledigheid beoordeeld worden én op grond van een duide-
lijk onderscheid naar geslacht, zijn tot op heden voor de verschillende 
categorieën alleenstaande ouders ongelijke maatregelen getroffen. Mis-
schien komt de weduwe er nog het beste af, omdat zij "geen schuld 
heeft" en "de kostwinner is weggevallen". Dat ten behoeve van de andere 
categorieën minder maatregelen zijn getroffen, vindt onder meer zijn 
oorzaak in de gedachte dat het ontstaan van die categorieën één-ouder-
gezinnen ten dele bewust is gekozen en dat het voeren van een gezinshuis-
houding in onze samenleving tot dusverre eigenlijk niet als werk wordt 
aangemerkt en derhalve ook geacht wordt geen economische waarde te 
hebben. Beide argumenten zijn ons inziens niet (meer) op hun plaats. 

2.4.1. Economische problemen en oplossingen 
In de vorige paragraaf werd reeds gesteld dat vrijwel alle alleenstaande 
ouders een dubbelrol moeten vervullen (kostwinner en huishouding). De 
combinatie van deze twee rollen, die in onze huidige maatschappij beide 
geacht worden een volledige dagtaak, te zijn, is een zware opgave. Dit geldt 
te meer daar de vrouw veelal niet gewend is de kostwinnersrol te vervullen, 
terwijl de man veelal moeite zal hebben met het voeren van de huishouding, 
omdat hij daarin te weinig oefening heeft. 

De oplossing van de hier bedoelde problemen kan op verschillende wijzen 
worden gezocht. 
- Men kan zorgen voor voldoende inkomsten zodat een dubbelrol niet 

noodzakelijk is; dit kan particulier (bijv. een verzekering tegen overlijden 
van man én vrouw) of via de sociale voorzieningen, zoals de AWW voor 
weduwen. In de praktijk echter zijn de financiële regelingen veelal onvol-
doende; met name voor de alleenstaande vader, omdat voor hem waar-
schijnlijk nog sterker dan voor de vrouw geldt, dat het niet werken opdat 
de kinderen thuis voldoende aandacht hebben, meestal als een gebrek aan 
verantwoordelijkheidsbesef wordt geihterpreteerd, zodat de bijstandsuit-
kering wordt verlaagd of stopgezet. Bovendien wordt te weinig rekening 
gehouden met de economische waarde van het voeren van een gezinshuis-
houding. Dit is een mooi voorbeeld van achtergebleven emancipatie; men 
houdt nog te weinig rekening met de mogelijkheid dat de alleenstaande 
vader kiest voor de zgn. "moederrol". 

- Aangezien het overgrote deel van de alleenstaande ouders wel gedwongen 
is kostwinner te zijn, kunnen de problemen ook aangepakt worden door 
het voeren van de huishouding te vergemakkelijken. Dit kan op verschil-
lende manieren geprobeerd worden. Wij zullen dat hier niet verder uit-
werken. Een feit is wel, dat het toch altijd behelpen blijft en dat de 
spanningsverhouding tussen de twee rollen niet - of slechts tijdelijk en 
zeer ten dele - wordt opgeheven of verminderd. 

2.4,2. Psychische problemen en oplossingen 
Aan het één-ouder-gezin zijn ook vele psychische problemen verbonden. 
Voor vrijwel alle ouders en kinderen in één-ouder-gezinnen die zijn ontstaan 
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ten gevolge van verweduwing of echtscheiding, geldt dat een zgn. rouwproces 
moet worden doorgemaakt, voordat zij opnieuw een zeker evenwicht in hun 
bestaan kunnen vinden. Hoewel het rouwproces uiteraard verschilt naar oor-
zaak (overlijden en echtscheiding) en betrokkenheid (partner, oudere en 
jongere kinderen), wordt in het algemeen aangenomen dat dit hele proces 
(moet) wordt(en) doorgemaakt. Vaak is het alleen de tijd die de wonden 
heelt. Zo nodig moet echter begeleiding worden gegeven. Aan de kinderen in 
eerste instantie door de overblijvende ouder. De begeleiding van de alleen-
staande ouder moet gegeven worden door vrijwilligers en zo nodig door 
beroepskrachten. 

De ongehuwde moeder maakt geen rouwproces door als zij haar kind 
behoudt. Over de psychische processen die de ongehuwde moeder na de 
geboorte van haar kind doormaakt en die specifiek zijn voor het ongehuwd 
moederschap, zijn wel veel onderzoekingen verricht, maar de uitkomsten 
zijn uitermate gevarieerd. Daarom willen wij hierover niet te veel zeggen. 
Wel willen wij op het verschijnsel van de "ongehuwde vader" wijzen. In een 
betrekkelijk groot aantal gevallen (± 1 op 3) laat de verwekker niet de 
moeder en het kind in de steek, maar wordt hij na de conceptie door de 
aanstaande moeder buitengesloten. Het zou dan ook nuttig zijn in de toe-
komst meer aandacht te hebben voor de rol van de "ongehuwde vader", 
zowel vanuit de hulpverlening als vanuit het beleid. 

2.4.3. Sociale problemen en oplossingen 
In onze maatschappij hebben één-ouder-gezinnen vaak een aparte reputatie. 
Zo worden kinderen van alleenstaande ouders vaak "lastig" genoemd; echt-
scheiding wordt vaak afgekeurd; er is een taboe om over de dood te spreken. 
Deze verschijnselen hebben tot gevolg dat de alleenstaande ouder en het 
kind zich veelal terugtrekken in hun eigen gezinskringetje of ervaren niet erg 
welkom te zijn in "volledige" gezinnen. Op deze wijze wordt vereenzaming 
en afwijking in de hand gewerkt. Voorts bestaat er onzekerheid over de 
manier waarop men zich als alleenstaande ouder moet gedragen; er is geen 
duidelijk omschreven rol voor de alleenstaande ouder voor handen. 

Voor de kinderen kunnen met name in het socialisatieproces problemen 
ontstaan. Een van de veronderstelde identificatiefiguren is afwezig en daar-
door ontbreekt soms ook het zicht op een aantal (sekse-gebonden en andere) 
rollen. Bovendien is er geen correctie van de ene op de andere ouder. 

De sociale problemen kunnen voor het merendeel slechts bestreden worden 
door mentaliteitswijziging; de traditionele volledige gezinnen moeten zich 
niet voor afwijkende gezinsvormen afsluiten, afkeuring van echtscheiding en 
ongehuwd moederschap kan ten koste van kinderen van alleenstaande 
ouders gaan, enz. enz. Een meer humane opstelling, het tonen van meer 
begrip kan een deel van de sociale problemen verkleinen dan wel opheffen. 
De problemen in verband met de socialisatie van het kind zouden voor een 
groot deel opgevangen kunnen worden door het aanmoedigen van "substi-
tuut-ouderschap" (zie paragraaf 3. 1.). 
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2.4.4. Overige problemen en opmerkingen 
In deze zeer beknopte bijdrage kunnen onmogelijk alle problemen van 
alleenstaande ouders aan de orde komen. De zojuist genoemde zijn o.i. de 
belangrijkste voor alle categorieën. Zo worden bijvoorbeeld de juridische 
problemen (het echtscheidingsproces, de wettigheid en achternaam van het 
kind, e.d.) en de lichamelijke problemen (seks is voor de alleenstaande ouder 
taboe, de alleenstaande ouder mist ook in lichamelijk opzicht - en dan niet 
alleen seksueel bedoeld - een partner) hier niet aan de orde gesteld. 

3. VOORZIENINGEN VOOR EEN-OUDER-GEZINNEN 

In dit hoofdstuk wordt een aantal bestaande voorzieningen voor één-ouder-
gezinnen aangeduid en worden lacunes hierin aan de orde gesteld. Allereerst 
komen de punten aan de orde die alle één-ouder-gezinnen betreffen, vervol-
gens wordt per categorie nog een en ander opgemerkt. 

3.1. Algemeen 
Zoals reeds eerder werd gesteld, zijn de meeste alleenstaande ouders ge-
dwongen tenminste part-time buitenshuis te werken. Deze dwang geldt vaak 
in nog sterkere mate de alleenstaande vader dan de alleenstaande moeder; 
immers, de weduwe heeft recht op een uitkering volgens de AWW, de ge-
scheiden vrouw met kinderen krijgt veelal een alimentatie toegewezen. De 
alleenstaande vader daarentegen kan vrijwel nooit op een voorziening terug-
vallen: er is geen weduwnaarspensioen en de gescheiden man met kinderen 
krijgt in feite maar heel zelden alimentatie van zijn ex-echtgenote. Boven-
dien kan de man in feite minder gebruik maken van de Bijstandswet, omdat 
bij de uitvoering van die wet nog vaak in het traditionele seksepatroon 
wordt gedacht: men interpreteert het "niet-werken" (alsof de verzorging van 
de jonge kinderen en het voeren van een huishouding geen werk is) van de 
man eerder als gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel dan bij  de vrouw. 
Voor de vrouw spreekt het meer voor zichzelf, dat zij  zelf haar jonge kinde-
ren wil verzorgen. 
Met name de man is dus vrijwel altijd gedwongen het kostwinnerschap te 
blijven vervullen; de combinatie daarvan met de rol van opvoeden verzorger 
en "huisman" is zwaar, omdat de noodzakelijke voorzieningen (zoals kinder-
opvang) vaak niet of onvoldoende aanwezig zijn. Uit het zojuist gestelde kan 
worden afgeleid dat de man in dit opzicht achter ligt in het emancipatie-
proces. 

In het huidige belastingsysteem zijn voor het onvolledige gezin speciale 
aftnekmogelijkheden aanwezig. Naar onze mening is bij het vaststellen van 
deze inkomensaftrek echter nog te weinig rekening gehouden met de extra 
kosten waar een één-ouder-gezin voor staat, en te veel met de weggevallen 
lasten door de afwezigheid van één volwassene. Dit geldt te meen daar het de 
alleenstaande ouder ook niet is toegestaan die kosten die hij moet maken 
omdat hij alleenstaand ouder is, af te trekken; bijvoorbeeld de kosten van 
een huishoudster, een crèche e.d. zijn niet aftrekbaar. 
Wel kunnen de kosten van gezinsverzorging of een huishoudster sedert kort, 
mede naar aanleiding van daaromtrent gestelde vragen in de Tweede Kamer, 



voor een groter deel door de overheid (via de Bijstandswet) worden gedragen. 
Ondanks deze vooruitgang blijven aan beide soorten hulp problemen kleven, 
zoals de kosten, onvoldoende aanbod van hulp, emotionele en opvoedkun-
dige problemen. Bovendien zijn deze soorten hulp met name gericht op het 
moederloze gezin; de alleenstaande vrouw èn moeder komt hiervoor in feite 
nauwelijks in aanmerking. Over emancipatie gesproken! 

De her- en bijscholing van de alleenstaande ouder is een punt dat ook van 
belang is, met name voor de alleenstaande moeder, maar soms ook voor de 
alleenstaande vader. Voor diegenen die van een minimum-inkomen rond 
moeten zien te komen, kan her- en bijscholing financieel onmogelijk zijn: 
wie betaalt de reiskosten, de babysit, de boeken? Men hoort nogal eens de 
klacht dat bijv. de bijstandsuitkering onvoldoende is om deze zaken te 
kunnen bekostigen. Het gevolg is dat de alleenstaande ouder langer finan-
cieel afhankelijk blijft van anderen, hetgeen zowel met het oog op het gezin 
als met het oog op die "anderen" ongewenst is. Wij menen in ieder geval dat 
de experimenten die ten aanzien van de zgn. open school zijn voorgesteld, 
voor de alleenstaande ouder van groot belang kunnen zijn. Deze in opleiding 
soms achtergebleven groep kan namelijk bijzonder gemotiveerd zijn om als-
nog een opleiding te volgen. 

Ten aanzien van de huisvesting willen wij ervoor pleiten dat het één-ouder-
gezin bij de toewijzing van een woonvergunning recht krijgt op eenzelfde 
aantal kamers als het twee-ouder-gezin en dat zelfs meer kamers toegestaan 
worden wanneer de alleenstaande ouder interne hulp heeft. 

Over de opvoeding is reeds gesproken in deze bijdrage. De eenzijdigheid van 
de opvoeding is iets wat moeilijk te vermijden is: de alleenstaande ouder 
stáát alleen, krijgt geen correctie van een ander; het kind heeft slechts één 
ouder om zich mee te identificeren. Onder meer door de belangenorgani-
saties op dit terrein is dan ook voorgesteld een soort "substituut-ouder-
schap" in het leven te roepen; dit zou een bekende - vrijwilliger of beroeps-
kracht - kunnen zijn die fungeert als praatpaal voor de alleenstaande ouder, 
hem zo nodig corrigeert en een tweede identificatiefiguur voor het kind kan 
zijn. 

De eenzaamheid van de alleenstaande ouder en daardoor vaak ook van het 
kind is reeds enkele malen ter sprake geweest. Aan die eenzaamheid liggen 
verschillende oorzaken ten grondslag, die zowel binnen het gezin als daar-
buiten kunnen liggen. Over de bestrijding van de binnen het gezin liggende 
oorzaken is liiervóbr al een aantal opmerkingen gemaakt. De mentaliteit van 
de "buitenwereld" is moeilijker te wijzigen. Toch menen wij dat ook daar-
aan wel wat is te doen: zo zou meer informatie over de (problemen van) 
alleenstaande ouders kunnen leiden tot meer begrip voor het één-ouder-
gezin. Die informatie zou zowel in het algemeen (via leesboekjes op de 
lagere scholen, via massamedia enz.) gegeven moeten worden als aan speci-
fieke groepen, zoals bijv. docenten, hulpverleners (tijdens de opleiding én de 
beroepsuitoefening). 
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De hulp die aan de alleenstaande ouder gegeven kan worden, ligt voor een 
groot deel in het praktische vlak (bijv. klusjes in huis, boodschappen doen, 
kinderopvang, enz.). Deze hulp zou normaal gesproken door vrijwilligers 
kunnen worden gegeven. In verband hiermee wijzen wij op het belang voor 
ieder van ons om opgenomen te zijn in een kleine gemeenschap (buurt, 
dorp, kerk, vereniging). Immers, wanneer men in zo'n kleine gemeenschap is 
opgenomen, is onderlinge hulpverlening heel vaak iets vanzelfsprekends en 
kan die bovendien langduriger zijn. De hulpverlening aan de alleenstaande 
ouders zou o.i. pas in laatste instantie door beroepskrachten gegeven 
moeten worden, en dan aan die gezinnen die daaraan werkelijk behoefte 
hebben en voor wie geen andere hulpverleningsmogelijkheid ter beschikking 
staat. 

In deze context lijkt het ons zeer zinvol te wijzen op het bijzondere belang 
van huwelijksvoorbereiding. Omdat het huwelijk steeds meer afhankelijk 
wordt van affectieve relaties tussen de partners, wordt de noodzaak tot een 
voorbereiding op het hanteren van deze relaties steeds duidelijker. Deze 
voorbereiding kan in velerlei vormen gegeven worden, o.a. door voorlichting, 
cursussen, trainingen e.d. Daarnaast is het van groot belang dat huwenden 
zeer tijdig bespreken welke regelingen ten aanzien van kinderen en financiën 
moeten worden getroffen met het oog op het eventuele overlijden van één 
of beide partners (bijv. voogdij opdragen in testament, levensverzekering op 
beider leven afsluiten). Deze en andere zaken zouden bij de huwelijksvoor-
bereiding die wij voorstaan, aan de orde moeten komen. 

3.2. Gescheidenen 
Wie aan echtscheiding denkt, denkt ook aan alimentatie. In het huidige 
rechtssysteem kan de rechter krachtens artikel 15 van het Burgerlijk Wet-
boek de ene echtgenoot verplichten de andere echtgenoot een uitkering tot 
levensonderhoud toe te kennen. (Overigens kan men dit ook onderling 
regelen). 

Bij de vaststelling van alimentatie wordt rekening gehouden met de behoef-
ten van de onderhoudsgerechtigde enerzijds en de draagkracht van de onder-
houdsplichtige anderzijds. Wanneer de behoeften van de alimentatiegerech-
tigde hoger liggen dan de draagkracht van de alimentatieplichtige en boven-
dien niet boven het bijstandsniveau uitkomen, is het mogelijk aanvullende 
bijstand te verzoeken. Dit is in veel situaties de feitelijke gang van zaken. 

Het is bij de scheiding ook mogelijk een zgn. nihil-beding te sluiten; dit 
houdt in dat de gescheidenen laten vastleggen dat zij geen financiële relatie 
meer willen hebben. Voor de overheid zijn de financiële consequenties hier-
van duidelijk merkbaar. De regering heeft dan ook onlangs een besluit om-
trent wijziging van deze gang van zaken genomen en bekend gemaakt. Sedert 
een desbetreffende uitspraak van de Hoge Raad op 12 oktober 1973 kan de 
gemeente niet méér bijstand verhalen op de onderhoudsgerechtigde dan 
door de gescheidenen als alimentatie is vastgesteld; in het geval van een 
nihil-beding betekent dit dat de gemeente de bijstand niet kan verhalen. 
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Door een aantal organisaties die zich op het terrein van de echtscheiding 
bewegen, wordt overigens naar voren gebracht dat de rechter zich bij het 
vaststellen van de alimentaties te veel laat leiden door het traditionele rollen-
beeld; daardoor zou de gescheiden vrouw te gemakkelijk recht op alimen-
tatie krijgen, welk recht bovendien vaak "levenslang" geldt. Anderzijds 
wordt aangevoerd dat lang met altijd de plicht tot alimentatiebetaling wordt 
nagekomen. Uit een en ander blijkt in ieder geval dat het huidige alimenta-
tiesysteem niet voldoet. In het licht van een emancipatiebeleid wordt het 
van belang meer duidelijkheid te scheppen in de rechten en plichten van 
ex-echtgenoten tegenover elkaar, in de plichten van de overheid tegenover 
gescheidenen en in de mogelijkheden om deze rechten en plichten te effec-
tueren. De door de minister van Justitie toegezegde notitie over deze pro-
blemen zal opheldering kunnen geven.' 

Bij echtscheiding zijn vaak kinderen betrokken; in 1965 bijvoorbeeld bij 
twee op de drie echtscheidingen. Aan twee punten  the  hiermee samen-
hangen, willen wij hier kort aandacht schenken. 
Ten eerste de voogdijtoewijzing; in Nederland vervalt na echtscheiding de 
ouderlijke macht en wordt een der ouders, meestal de moeder, tot voogd 
benoemd. In het kader van een emancipatiebeleid menen wij dat het juist 
zou zijn dat rechters, meer dan tot nu toe, bij de voogdijvoorziening over-
wegen of het kind het beste af is ofwel bij de vader Ofwel bij de moeder. Wij 
hebben de indruk dat het kind nogal eens gemakkelijk aan de moeder wordt 
toegewezen. Dit past steeds minder in het beeld dat we van man en vrouw, 
vader en moeder hebben, hoewel wij niet blind zijn voor het feit dat toe-
wijzing aan de moeder in de praktijk in veel gevallen de enige reële mogelijk-
heid is, althans voor zeer jonge kinderen. 

Ten tweede komt na scheiding de vraag boven of en hoe een omgangsrege-
ling tussen het kind en de ouder-niet-voogd gerealiseerd moet worden. De 
Nederlandse Gezinsraad bracht over dit thema zeer onlangs een rapport uit, 
waarin een groot aantal beleidssuggesties is vervat. Geïnteresseerden zij  ver-
wezen naar het rapport over dit onderwerp dat bij de NGR en de Staatsuit-
geverij verkrijgbaar is. 

3.3. Weduwen en weduwnaars 
Ten behoeve van de weduwen en wezen bestaat in Nederland de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet (AWW). Deze basisvoorziening is destijds getroffen 
omdat ervan werd uitgegaan dat door het overlijden van de man ook de 
kostwinner wegvalt. 
Wij willen hierbij de kanttekening plaatsen dat het recht op een AWW-uit-
kering en op kinderbijslag moet worden geëffectueerd doordat de weduwe 
zelf een aanvraag bij de Raad van Arbeid indient. Het verdient overweging 

De regering heeft op 15 april jL in een brief aan de Tweede Kamer een standpunt 
omtrent de hier genoemde problemen ingenomen, zulks naar aanleiding van een 
rapport dat de Interdepartementale Werkgroep Onvolledige Gezinnen in 1972 heeft 
uitgebracht. Het pas geformuleerde regeringsstandpunt kon in dit artikel niet meer 
worden verwerkt. 
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dat de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijdensbericht binnen-
komt, de weduwe. (en ook de wees of diens voogd) hierop automatisch 
attendeert, zodat zij weet welke stappen zij moet ondernemen. 

Voor weduwnaars is echter geen specifieke sociale voorziening voorhanden 
(emancipatie! ). De Gezinsraad pleitte in een rapport dat in 1973 werd 
uitgebracht, reeds voor uitbreiding van de AWW tot weduwnaars met gezins-
verantwoordelijkheid. Dit werd gedaan omdat bij overlijden van de vrouw 
weliswaar meestal geen kostwinner wegvalt, maar omdat daardoor wel de 
economische waarde van het voeren van de gezinshuishouding wegvalt. 
In hetzelfde rapport heeft de Gezinsraad gepleit voor verruiming van de hulp 
aan weduwnaars vanuit de gezinsverzorging. Onlangs heeft de minister van 
CRM zich gewend tot de Centrale Raad voor Gezinsverzorging met de vraag 
hoe aan hulp voor weduwnaars en andere onvolledige gezinnen vorm kan 
worden gegeven. De Centrale Raad heeft als interimadvies reeds gepleit voor 
een centrale hulppost om vraag en aanbod van interne hulpen voor weduw-
naars (waarmee de gescheiden man met hinderen gelijkgesteld wordt) tot 
elkaar te brengen. 

3.4. Ongehuwd ouderschap 
Het is bekend dat iedere vader van een kind alimentatieplichtig is tijdens de 
minderjarigheid van dit  hind;  dit geldt ook voor de verwekker van een 
"natuurlijk", al dan niet erkend kind. In de meeste gevallen zal deze alimen-
tatie voor het  hind  echter onvoldoende zijn voor het gezin van de onge-
huwde moeder en zal zij of moeten gaan werken Of op de bijstand terug 
moeten vallen. 

Behalve in het financiële vlak is er voor de verwekker van een natuurlijk 
kind eigenlijk nooit veel aandacht geweest. Het is de vraag of dat terecht is. 
Bovendien kan men zich afvragen of het niet zinvol zou zijn wanneer bij de 
voogdijtoewijzing ten aanzien van het natuurlijke  hind  ook wordt nagegaan 
of de verwekker de geschiktheid en mogelijkheid heeft om tot voogd 
benoemd te worden (een dergelijke vraag stelden wij ook reeds voor de 
gescheiden vader; naar onze mening moet bij de voogdijtoewijzing van de 
principiële gelijkwaardigheid van man en vrouw worden uitgegaan). 

De verschillende onderscheidingen in wettelijke status van het  hind  behoe-
ven eveneens de aandacht. Wij menen met de commissie-Wiarda, dat het 
onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen zou moeten vervallen; 
eventuele verschillen in relatie tussen ouder en  hind  zouden niet in de wette-
lijke status van het  hind  tot uitdrukking moeten worden gebracht, maar in 
de wettelijke relatie tussen ouder en  hind  en daarin ook slechts voor zover 
dit echt noodzakelijk is. 

4. AANBEVELINGEN 

In deze laatste paragraaf willen wij enkele van onze voorstellen en aanbeve-
lingen nog eens op een rijtje zetten. 
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4.1. Overheid 
Op het terrein van het ministerie van CRM zijn drie voorstellen gedaan: 
- meer begrip voor de man die bijstand behoeft, zodat hij zich volledig met 

huis en kinderen kan bezighouden; man en vrouw moeten hierin gelijk 
behandeld worden; 

- anderzijds zou hulp vanuit de gezinsverzorging ook meer op de alleen-
staande moeder gericht moeten worden; deze hulp is nu nog te veel 
gericht op tijdelijke vervanging van de zieke of overleden huisvrouw; 

- verbetering en uitbouw van mogelijkheden van kinderopvang in aantal en 
kwaliteit (bijv. crèches, gastgezinnen, schooloverblijfmogelijkheden, 
enz.). 

Het belangrijkste voorstel op het terrein van Financiën betreft de verruiming 
van de mogelijkheden tot belastingaftrek voor alleenstaande ouders. Zo 
zouden extra kosten, zoals bijv. die voor kinderopvang en voor een huis-
houdster, aftrekbaar moeten worden gesteld. 

Ten aanzien van Justitie bestaat de indruk dat nog te veel in traditionele 
kaders wordt gedacht: de voogdij zou vaak al te automatisch aan de moeder 
(gescheiden, ongehuwd) worden toegewezen. Andere zaken die regeling be-
hoeven, zijn de alimentatie, de wettelijke status van het kind en van geschei-
den ouders en de omgangsregelingen. 

De ten aanzien van Onderwijs gedane voorstellen betreffen met name de 
algehele mentaliteit. Daarnaast is gewezen op het belang van de "open 
school", met name voor de alleenstaande moeders, en op het belang van een 
betere voorbereiding op relaties, huwelijk, ouderschap enz. 

Tenslotte herhalen wij ten aanzien van Sociale Zaken het voorstel van de 
Gezinsraad om de weduwnaars met gezinsverantwoordelijkheid onder de 
AWW te brengen. En wij menen dat de weduwe en de wees die recht hebben 
op een uitkering volgens de AWW (en op kinderbijslag), automatisch ge-
wezen zou moeten worden op de wijze waarop zij dit recht kunnen effec-
tueren. 

4.2. Hulpverlening 
Bij de hulpverlening kan men aan drie niveaus denken, ni. aan hulpverlening 
door beroepskrachten, door vrijwilligers en door min of meer bekenden. De 
laatste soort kan in veel gevallen bijzonder belangrijk en vaak ook afdoende 
zijn. Wij wijzen dan ook op het grote belang van het opgenomen-zijn in 
kleine gemeenschappen, zoals buurt, kerk, e.d. 

4.3. Algemeen 
De mentaliteit ten opzichte van één-ouder-gezinnen heeft een belangrijke 
invloed op de wijze waarop deze gezinnen kunnen functioneren. Dit geldt 
niet alleen omdat die mentaliteit de voorzieningen die worden getroffen 
beïnvloedt, maar ook omdat de houding van de "omgeving" het leven van de 
alleenstaande ouder en diens kinderen in positieve of negatieve zin kan 
beihvloeden. Een voorbeeld van het eerste is, dat bij het nemen van beleids- 
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maatregelen nog steeds te weinig wordt rekening gehouden met de econo-
mische waarde van het voeren van een gezinshuishouding en nog steeds te 
veel ervan wordt uitgegaan dat man en kostwinner synoniem zijn. Dit heeft, 
zoals uit deze bijdrage blijkt, vele gevolgen voor het één-ouder-gezin. 

Dat de houding van de "omgeving" van belang is voor de één-ouder-gezinnen 
is wel invoelbaar; onder 2.4. werd hierop ook reeds ingegaan. Van belang is 
dat gezinnen zich niet afsluiten voor andere samenleefvormen, ongeacht de 
vraag of die al dan niet bewust gekozen zijn, en dat er geen stigmatisering 
optreedt. Op dit terrein zijn de wensen echter eenvoudiger te formuleren 
dan de methoden om ze te verwerkelijken; als suggestie wijzen wij op de 
kanalen van bijv. leesboekjes op lagere scholen, massamedia e.d. 

Tenslotte zij nogmaals gewezen op het enorme belang dat wij aan een goede 
huwelijksvoorbereiding hechten. De voorbereiding zou op menig niveau en 
langs menig kanaal plaats moeten vinden  (buy,  in het gezin, op school, via de 
tv). Deze huwelijksvoorbereiding zou zich tenminste bezig moeten houden 
met zowel de training in het hanteren van relaties en het leren bewust de 
vorm te kiezen waarin men deze relaties wil beleven, alsook met concretere 
zaken, zoals preventie van problemen (bijv. testamentair voogd, overlijdens-
risico verzekeren, beide ouders moeten op de hoogte zijn van de financiële 
zaken van het gezin, enz.) en seksuele opvoeding en voorlichting. 

Met deze samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit onze bijdrage 
aan deze brochure willen wij eindigen. Hieronder worden literatuur en be-
langenorganisaties genoemd. 
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Arbeidsmotivatie en 
dienstbaarheid 

J. I. C. G. Prick  

Mevrouw drs. Prick is adjunct-directeur van de Rijks 
Psychologische Dienst. 

Het probleem "vrouw en werkgelegenheid" is niet alleen een belangrijk maar 
ook een moeilijk onderwerp om daar nu, in een tijd van ernstige werkloos-
heid, over te schrijven. Als men dit onderwerp kiest in het Jaar van de 
Vrouw, binnen het kader van de vrouwenemancipatie, dan kan het immers 
weinig anders betekenen dan dat de (gehuwde) vrouw een deel van de werk-
gelegenheid, die nu nog niet voor haar openstaat, wil opeisen en ten gevolge 
hiervan wellicht meer mannen tot werkloosheid zal doemen. Het excuus dat 
mannen voorgaan bij het vergeven van werk, kan in de emancipatiegedachte 
niet meer gelden, omdat de traditionele rol van kostwinner, uitsluitend toe-
bedeeld aan de man als hoofd van het gezin, niet meer geaccepteerd wordt. 

Er is nog een andere reden waarom dit onderwerp duidt op een moeilijke 
inhoud. De "vrouw en de werkgelegenheid" veronderstelt dat de vrouw wil 
deelnemen aan het arbeidsproces en zich loon wil verwerven door arbeid te 
verrichten buiten haar gezin of woning (het "bezig" zijn in het eigen gezin 
als echtgenote en/of moeder wordt immers nog niet als arbeid in de wette-
lijke zin van het woord gedefinieerd). Maar wordt juist in deze tijd de 
waarde van het welzijn van de arbeid, die men om den brode verricht, niet 
betwijfeld? Ambitie, carrièredrang, geld verdienen zijn begrippen die bijna 
niet meer hardop genoemd mogen worden. De idee gaat meer en meer 
postvatten, dat de bovengenoemde strevingen eerder de volledige ont-
plooiing van de mens in de weg staan dan dat zij deze stimuleren. Het begrip 
"Vrije tijd" wordt niet alleen steeds meer genoemd, maar ook geprezen of 
geroemd als een soort levensideaal. Het navrante is, dat talrijke industrieën 
nieuwe afzetmogelijkheden ontdekt hebben en bezig zijn nieuwe behoeften 
op het gebied van de vrijetijdsbesteding te creëren die de mens wellicht in 
een nieuwe onvrije "vrijheid" vangen. 

Arbeidsethiek 
De "oude" inhoud van de arbeidsethiek, nl. dat het verrichten van arbeid 
een aan de mensen opgelegde plicht is, hetgeen lange tijd een uitgangspunt 
van de maatschappelijke ordening is geweest, begint te vervagen. De produk-
tie van materiële levensbehoeften vormt geen probleem meer en kan waar- 
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schijnlijk in de toekomst op gang worden gehouden zonder de inzet van veel 
menselijke arbeidskracht. 

De individuele behoeftenbevrediging op dit terrein heeft alle aandacht gkre-
gen. Ja zelfs zoveel, dat aan de drang om "in het zweet des aanschijns zijn 
brood te verdienen" de (Westerse) mens, naar de huidige maatstaven ge-
meten, niet altijd zonder meer gevolg mag geven. "Brood maken en eten" is 
niet meer iets waarvoor men zich geheel en al moet inzetten. 
De mogelijkheden tot individuele behoeftenbevrediging hebben de nadruk 
gelegd op de rechten van het individu. De rechten van de mens maken in 
deze tijd een snelle ontwikkeling door, terwijl de plichten een wat armzalig 
bestaan leiden. De gezagsdrager heeft nog wel het gevoel, dat hij bij de vele 
moeite die hij zich geeft om de rechten van het individu te beschermen, ook 
een hoofdstuk moet wijden aan de plichten, maar de formuleringen hierom-
trent worden moeizaam gevonden, laat staan neergeschreven. 

Als reactie op een periode waarin de mens in een keurslijf van plichten was 
gevangen, is deze evenwichtsverstoring natuurlijk goed te verklaren. Maar 
een overaccentuering van de ene kant ten opzichte van de andere is het wel. 
Op sociaal-economisch terrein uit zich dat in veel aandacht voor de werk-
situatie. Voor de huidige mens is belangrijker, wat voor soort werk hij moet 
doen, en onder welke omstandigheden, dan wat hij presteert. Het individu 
en zijn werkbeleving komen meer centraal te staan; een ontwikkeling die 
aangeduid wordt met de term humanisering van de arbeid. 

De weerslag van deze gedachtengang kan men wellicht terugvinden in een 
verminderde arbeidsmotivatie en in een verminderde bereidheid zich aan het 
werk te binden. ik zeg veiligheidshalve "kan men wellicht", omdat ook 
andere factoren daartoe bijdragen. De huidige behoefte aan sociaal-weten-
schappelijke onderzoeken op het gebied van arbeidsmotivatie zijn er tekenen 
van. En hoezeer de hedendaagse mens wellicht een "nieuwe" inhoud van het 
begrip arbeidsethiek behoeft, blijkt uit de grote moeite die de onderzoekers 
hebben om aan het begrip arbeidsmotivatie een zinvolle inhoud te geven. 

Wanneer het verlies aan arbeidsmotivatie inhoudt het minder geneigd zijn 
arbeid te verrichten die als zinloos wordt ervaren, is dat niet louter negatief 
maar ook positief te waarderen. Dit kan namelijk leiden tot een grotere 
bewustwording van het individu ten aanzien van zijn werk. Tekenen van een 
dergelijke ontwikkeling zijn de belangstelling van de werknemer voor de 
aard van zijn werk, voor wat er met zijn produkt gedaan wordt en voor het 
milieu waarin hij moet werken. Dit zijn stappen op weg naar inspraak en 
medezeggenschap. Hierbij wordt een groter beroep gedaan op de persoon-
lijke inzet en verantwoordelijkheid van de mensen. Ze moeten zich ver-
diepen in de doeleinden en middelen van de werkorganisatie, waarbij ze zich 
niet mogen beperken tot de directe omgeving, maar ook verder moeten gaan 
en algemeen maatschappelijke problemen hierbij moeten betrekken, zoals 
kernenergie, milieuvraagstukken, ontwikkelingswerk, enz. 

Deze werkinzet geeft een veel bredere motivatie dan alleen plicht. Het is een 
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stuk medeverantwoordelijkheid die niet vrijblijvend is. Wanneer de mens 
eenmaal gekozen heeft, kan hij niet van vandaag op morgen zijn medeverant-
woordelijkheid aan de kapstok hangen. In die zin gaat de arbeidsmotivatie 
beter aansluiten bij het in de bijbel benadrukte begrip "dienstbaarheid"; 
d.w.z. het zich ter beschikking stellen en zich dienstbaar maken aan het 
gezin, aan de medemens en aan de maatschappij als geheel. Deze dienstbaar-
heid is een basisvoorwaarde voor het bestaan en geeft juist de zin aan het 
bestaan. In deze zin wordt arbeidsmotivatie weer een echt stuk ethiek. 
Verdwijnt deze arbeidsethiek ten bate van het louter profiteren van de 
rechten (zie de bovengenoemde discrepantie tussen rechten en plichten), 
dan gaat iets essentieels voor het welzijn van deze maatschappij verloren. 
Het begrip dienstbaarheid betekent gebondenheid, inperking van eigen vrij-
heid, in die zin dat ieder zijn of haar kwaliteiten zo goed mogelijk moet 
inzetten. Het betekent ook dat de eigen individualiteit met de eigen wensen 
en behoeften niet een doel op zichzelf mag zijn; het eigen machtsstreven 
moet ten bate van de ander ingeperkt worden. 

Aanpassing van structuren 

Voor de ontwikkeling van deze arbeidsethiek moeten nieuwe mogelijkheden 
en kansen, met name in het arbeidsproces, worden geschapen. Naar de 
vormen waarin dit gerealiseerd kan worden, wordt nog gezocht, en voor 
zover ze gevonden zijn, moeten ze uitgebouwd worden. Het kader waarin de 
arbeid zich afspeelt, moet doorzichtig worden gemaakt, opdat de mens zelf 
zoveel mogelijk zijn keuze kan doen. Deze doorzichtigheid geldt zowel ten 
aanzien van de doeleinden als de middelen. Dezelfde voorwaarden moeten 
ook gelden voor de niet-betaalde arbeidssituaties. 

De doorzichtigheid is helaas in deze maatschappij, waarvan de massaliteit 
kenmerkend is en de arbeid zo georganiseerd is, dat velen niet meer dan een 
fragment van het arbeidsproces kunnen waarnemen, nog ver te zoeken. Op 
dit terrein zal er veel werk gedaan en creativiteit opgebracht moeten 
worden, wil hier de mogelijkheid tot zinvolle keuze voor de mensen niet op 
vastlopen. 

Nu onze maatschappij boven het bestaansminimum is uitgekomen, is het 
voor mensen mogelijk bewust te kiezen waar en waarvoor zij hun diensten 
ter beschikking willen stellen. Ze moeten daarbij vrij zijn om zich, behalve in 
een betaalde functie, ook in te kunnen zetten voor de maatschappij in 
andere verbanden, bijv. op maatschappelijk, politiek of godsdienstig ter-
rein. Deze keuze kan in strijd komen met die van de werkgever, die hen door 
middel van een carrière- of promotiesysteem meer verantwoordelijkheid en 
meer lasten op de schouders wil leggen dan waartoe zij zich in dat verband 
geroepen voelen. 

Het zal de moeite waard zijn, al doordenkend op deze onderwerpen, na te 
gaan of de werkgever niet de verplichting heeft verder te kijken dan zijn 
eigen bedrijf lang is, en of dit niet op een of andere manier moet worden 
vastgelegd. Hij zal namelijk in zijn beleid het algemeen belang moeten af- 



wegen tegen het belang van het bedrijf. In het kader van de humanisering 
van de arbeid neemt dit facet een onmisbare plaats in. De werknemer zal van 
zijn kant bewust bij zichzelf na dienen te gaan op welk terrein hij zijn 
talenten het best kan ontplooien c.q. ter beschikking kan stellen. 
Wanneer we de begrippen dienstbaarheid en arbeidsethiek in het gehele 
maatschappelijk bestel hanteren, betekent dit, dat  óók  de vrouw hieraan zelf 
gestalte moet kunnen geven. De emancipatie van de vrouw kan pas dan reëel 
worden wanneer zij de kans krijgt op alle plaatsen van het maatschappelijk 
gebeuren, naar aanleg en niveau, haar bijdrage te leveren. De vrouw mag niet 
gedwongen worden haar licht onder de korenmaat te verbergen, maar ze zal 
haar specifiek vrouwelijke inbreng moeten kunnen hebben, naast meer alge-
meen-menselijke kwaliteiten, en zich niet een typisch mannelijk gedrags-
patroon hoeven aan te meten. Het is dan echter ook aan de vrouw om er zelf 
bewust zorg voor te dragen, zich naar eigen aanleg in te zetten voor de 
maatschappij, het gezin en de medemens. 

Het is voor de christen-democratische partijen dan ook tijd zich opnieuw te 
bezinnen over de waarde van de mens, zowel man als vrouw, voor de maat-
schappij. Daarbij zullen zij moeten trachten aan de arbeidsethiek nieuwe 
inhoud te geven vanuit de concretisering van het begrip dienstbaarheid aan 
de maatschappij en aan de medemens. 

De vrouw en de werkgelegenheid 

Gezien het bovenstaande durf ik nu wat vrijer te schrijven over de vrouw en 
de werkgelegenheid. Het is dan ook zinnig duidelijk te maken dat de eman-
cipatie van de vrouw nog moet doordringen binnen het gehele arbeidsveld. 
In de realiteit van alledag is niet terug te vinden, dat vrouwen en meisjes 
dezelfde kansen hebben in de arbeidssituatie. Het is bijvoorbeeld nog maar 
een goed jaar geleden, dat in de personeelsadvertenties van de rijksoverheid 
praktisch alle functies opengesteld werden voor zowel mannelijke als 
vrouwelijke kandidaten; daarvóór kon ieder departement of dienst zijn voor-
keur voor een bepaald geslacht (meestal mannelijk) naar buiten toe duidelijk 
kenbaar maken. 

Een dergelijke verandering kan vaak alleen maar tot stand komen als er 
politieke druk door de volksvertegenwoordiging wordt uitgeoefend. Dat is in 
dit geval gebeurd, toen een vrouwelijke kandidaat voor een bepaalde functie 
geen genoegen nam met haar afwijzing  en luid aan de bel ging trekken. We 
moeten echter niet denken, dat de kansen op benoeming in bepaalde func-
ties al sterk gestegen zijn, omdat zich tussen werving en aanstelling allerlei 
processen kunnen ontwikkelen die weer tot afwijzing van de vrouwelijke 
kandidaat leiden. 

Desondanks wint men hiermee, omdat er een bewustwordingsproces op gang 
wordt gebracht. De traditionele "mannelijke" gedachtengang wordt hier-
door verbroken. Er ontstaat een gevoel van onzekerheid: men moet nu 
argumenten voor de afwijzing van een vrouwelijke sollicitant naar voren 
brengen, en ten gevolge hiervan (al is dit aanvankelijk nog ondanks zichzelf) 
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stelt men zich meer open voor de argumenten uit het "andere" kamp. 

Knelpunten bij hogere functies 

Formeel zijn de gelijke kansen voor man en vrouw nu geschapen, en niet 
alleen bij de rijksoverheid. Ook sommige lagere overheden en enkele bedrij-
ven mijden in hun wervingsbeleid discriminatoire tendensen. Het bewust-
wordingsproces gaat door. De klacht is echter, dat zich te weinig vrouwen 
voor hogere functies aanbieden. Dit kan betekenen: 
a. er zijn te weinig vrouwen met een "hogere" opleiding en de nodige 

ervaring; 
b. er zijn te weinig vrouwen die zeker genoeg van zichzelf zijn om te durven 

solliciteren, terwijl  ze in feite wel over de nodige opleiding en ervaring 
beschikken; 

C. het personeelsbeleid is er te weinig op gericht, met name voor hogere 
functies, om aan vrouwen de kans te geven deze op part-time-basis te 
verrichten, 

a) Onderwijs 
Er kan zeker geconstateerd worden dat, hoewel er gelijke onderwijskansen 
zijn voor jongens en meisjes, de laatstgenoemde categorie er in verhouding 
minder gebruik van maakt. Dit komt misschien niet alleen doordat meisjes 
sneller van school willen, minder willen leren of zich pas later dan jongens 
realiseren dat een beroepsopleiding voor hen even belangrijk is om een plaats 
in het arbeidsproces te kunnen krijgen die in overeenstemming is met hun 
capaciteiten. We vrezen dat de school nog steeds minder eisen stelt aan het 
meisje dan aan de jongen. We bedoelen dit in deze zin, dat bij het adviseren 
van de ouders ten aanzien van voortgezet onderwijs nog te veel onbewust 
wordt uitgegaan van de gedachte, dat "doorleren" voor jongens belangrijker 
is dan voor meisjes. Het zal in dit verband interessant zijn te onderzoeken, 
of meisjes op de middelbare scholen meer gestimuleerd worden een 
"gemakkelijker" pakket te kiezen dan jongens. De vraag rijst namelijk of de 
Mammoetwet niet bij velen eerder een onbewuste discriminatie in de hand 
werkt dan dat zij de emancipatie bevordert. 

Nu in het onderwijs de theorie dat er ten behoeve van de persoonlijkheids-
ontwikkeling meer aandacht moet zijn voor "vrije" expressie dan voor leer-
prestaties (een theorie waarvan pas de volgende generatie de geldigheid kan 
toetsen) meer gewicht krijgt, is het niet ondenkbaar dat hiervoor meisjes 
eerder het proefkonijn zullen zijn dan jongens. Dit zou dan weer kunnen 
betekenen, dat hun kansen op korte termijn benadeeld, en die op langere 
termijn onduidelijk worden. 

We moeten niet de betekenis onderschatten van het feit dat men nog weinig 
objectiviteit kent bij het geven van studie- en beroepskeuzeadviezen. Het zal 
nog wel even duren alvorens de mentaliteitsverandering hier zover op gang is 
gebracht, dat men geen vrees meer hoeft te hebben, dat niet alle beroepen 
en opleidingen in principe aan jongeren van beiderlei kunne als eventuele 
mogelijkheid tot grotere zelfontplooiing aangeboden worden. 
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Op dit terrein kunnen de politiek georiënteerde vrouwenverenigingen in de 
komende jaren bijzonder goed werk doen omdat hier allerlei kiemen liggen 
die een nieuwe achterstand kunnen veroorzaken. Zo wordt immers het be-
roep van secretaresse nog als een typisch vrouwelijke kantoorfunctie gezien, 
terwijl het qua carrière een volledig doodlopende straat betekent. In dit-
zelfde verband zal een onderzoek naar de paramedische beroepen een "onge-
lijke" functiewaardering zichtbaar kunnen maken. 

b) Handicaps voor vrouwen 
Er zijn nog steeds in verhouding weinig vrouwelijke sollicitanten voor hogere 
functies. Dit kan voortkomen uit de omstandigheid dat vrouwen veel meer 
onzekerheden in de persoonlijke en situatieve sfeer moeten overwinnen dan 
mannen. Daar de hogere functies in de regel door mannen bezet zijn, is het 
voor vrouwen de vraag in hoeverre deze functies ook door vrouwen goed 
vervuld kunnen worden. Daarbij komt de vraag of zij bij de vervulling hun 
typisch vrouwelijke dimensie kunnen inbrengen, of dat zij zich een voor 
haar oneigenlijk denk- en handelingspatroon eigen moeten maken. 
De onzekerheid van de vrouw wordt ook in de werksituatie aangewakkerd, 
omdat het vaak lang duurt alvorens de vrouw als serieuze werknemer wordt 
gezien. Ze wordt, zeker zolang ze beneden de 30 jaar is, noch door haarzelf, 
noch door haar omgeving gezien als iemand die gedurende een lange reeks 
van jaren aan het arbeidsproces wil deelnemen. In hoeverre ze in die periode 
al een achterstand krijgt, is niet met zekerheid te zeggen, maar het is wel 
met enige mate van waarschijnlijkheid aan te nemen. Vandaar dat aan het 
bewustwordingsproces bij de vrouw zelf ook het nodige moet worden 
gedaan. 

Het opschuiven van de carrière, het uitstellen tot later, het nalaten in en 
door de werksituatie verschillende ervaringen op te doen, moet plaats maken 
voor een bewuste deelname aan het arbeidsproces door de vrouw; ook al 
weet ze dat ze zich misschien enige jaren zal moeten terugtrekken (geheel of 
gedeeltelijk) om zich aan heel andere taken te wijden. 

Het meedingen door de vrouw naar een hogere functie betekent voor haar 
ook nog het doorbreken van een barrière. Ze zal er harder voor moeten 
vechten omdat ze in vele gevallen de eerste zal zijn. Ze zal bovendien het 
"aangezicht" van de functie veranderen. Dit kan juist de mannenwereld 
activeren om veiligheidsmaatregelen te nemen om dit te voorkomen. Deze 
blijken vaak uit de weinig steekhoudende argumenten die men te horen 
krijgt als men navraagt waarom er voor bepaalde functies "toevallig" geen 
vrouw in aanmerking is gekomen. Zo hoorde ik eens van een vrouw, dat een 
vrouw eerst bewezen moet hebben dat zij een andere functie aankan. Dit 
betekent in feite dat zij die andere functie nooit zal krijgen, omdat zij de 
bewuste functie nog nooit bekleed heeft. Ten aanzien van de man worden 
deze maatstaven niet gehuldigd, omdat de man de functie eerst krijgt en dan 
pas hoeft te laten zien of hij deze aankan. Een meer doorzichtige selectie-
procedure dan tot nu toe het geval is, kan meer inzicht geven in de benoe-
mingsmotieven. 
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De vrouw heeft bij dit alles de steun nodig van veranderde opvattingen ten 
aanzien van haar functioneren. Ze moet de kans krijgen al haar kwaliteiten, 
ook haar vrouwelijke, ter beschikking te stellen van haar werk en omgeving. 
Ze moet in haar werk minder theoretisch, praktischer, gevoeliger, intuitie-
ver, meer gericht op de menselijke aspecten, enz. mogen en kunnen zijn. De 
nieuwe emancipatiegolf zal deze vrijheid voor de vrouw op moeten eisen en 
daardoor wellicht de laatste barrières doorbreken. Dat dit hard nodig is, 
blijkt uit een statistiek van het CBS, waarin vermeld staat dat slechts 2,317o 
van de werkende vrouwen hogere functies bekleden tegenover 11,6% van de 
mannen. 

c) Part-time-werk 
Er moeten, gezien het feit dat ook vele gehuwde vrouwen nog of weer aan 
het arbeidsproces willen deelnemen, veel meer mogelijkheden tot part-time-
functies en tot rentrees geschapen worden. Om dit te kunnen realiseren is 
vooraf een totale omschakeling vereist in de benadering van de arbeidsorga-
nisatie. Men meent, dat vele functies niet geschikt zijn voor een part-time-
bezetting. Toch moet men niet onderschatten hoeveel functies er in feite 
maar gedurende een gedeelte van de dag of week worden uitgeoefend - ook 
leidinggevende - omdat vele functionarissen nu ook al niet constant aan-
wezig zijn en een conglomeraat van commissies en vergaderingen bij te 
wonen hebben, die vaak niet of nauwelijks tot hun eigen functievervulling 
bijdragen. 

Spreiding van bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Bovendien vraagt het nu plaatsvindend democratiseringsproces in de arbeids-
situatie om een doorbreking van de strak hiërarchische opbouw van de 
arbeidsorganisatie. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten 
anders verdeeld worden, waardoor als het ware nieuwe openingen voor de 
vrouw kunnen worden gemaakt. In dit verband wil ik er daarom voor pleiten 
de ontwikkeling op het gebied van spreiding van kennis en macht binnen de 
organisatie vergezeld te doen gaan van spreiding van bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden. 
De maatschappelijke structuren zijn taal en weinig geschikt om flexibel te 
reageren op de veranderde behoeften van de burgers in onze samenleving. De 
klassieke opbouw van de organisatie zal radicaal doorbroken moeten 
worden. Dat deze niet meer in staat is de werkers in het veld voldoende mee 
te laten praten, was al duidelijk; vandaar de vele inspraakprocedures, die 
echter heilloos dreigen te worden omdat de juiste vorm en procedures nog 
niet ontwikkeld zijn, maar ook omdat deze vaak als zaden op daarvoor 
ongeschikte grond vallen en tengevolge hiervan geen goed gewas opleveren. 
Er zullen nieuwe organisatievormen gevonden moeten worden, die niet 
alleen de bewegingen die zich in de huidige maatschappij voordoen, kunnen 
opvangen, maar deze ook kanaliseren. En juist aan deze nieuwe vormen 
zullen vrouwen een grote bijdrage kunnen en moeten leveren. 
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Samenvatting 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de vrouwenemancipatie onderdeel 
dient te zijn van een meer algemeen democratiseringsproces, waarbij de 
mens de vrijheid krijgt zelf te bepalen hoe hij zijn kwaliteiten dienstbaar wil 
maken aan de maatschappij. Belemmeringen daarbij, met name vooroor-
delen ten opzichte van de rol en de capaciteiten van vrouwen, zullen door 
henzelf en anderen uit de weg geruimd moeten worden. 

De bevordering van een bredere arbeidsethiek, van dienstbaarheid en mede-
verantwoordelijkheid, speelt daarbij een essentiële rol. Daartoe moeten ook 
structuren waarin deze arbeidsethiek in praktijk kan worden gebracht, ge-
vormd worden. Dit betekent in de praktijk: 

I. dat op het terrein van vorming en onderwijs de waarde van het deel-
nemen aan het arbeidsproces (in loondienst of als vrijwilliger) door 
iedereen als mogelijke factor in de ontplooiing van de mens en de huma-
nisering van de maatschappij moet worden gezien. Hierbij moet in die 
mate aandacht worden gegeven aan de jonge mensen, dat ze voorbereid 
worden om een eigen keuze te maken, zodat ze zo goed mogelijk hun 
bijdrage kunnen leveren; 

2. vergroting van de doorzichtigheid in en openheid van de wervings-, selec-
tie- en aanstellingsprocedures, waarbij alle elementen die vrouwen onte-
recht discrimineren, er uit gehaald kunnen worden. Dit moet gepaard 
gaan met een bewustmaking van de waarde van het "typischvrouwelijke" 
in de werksituatie. Ook op het terrein van het politieke, maatschappelijke 
en godsdienstige leven zal deze waarde een veel groter emplooi moeten 
krijgen; 

3. de doorzichtigheid van de arbeidsorganisatie vergroten, zodat de ruimte 
voor individuele dienstbaarheid vergroot wordt. Daarbij kan er meer aan-
dacht zijn voor de specifieke eisen ten aanzien van de werkomstandig-
heden van bepaalde groepen, zoals vrouwen. 

Het moet een opdracht zijn voor de christen-democratische partijen aan het 
begrip dienstbaarheid een nieuwe inhoud te geven en daardoor zowel de 
man als de vrouw wellicht de kans te geven in de maatschappij tot volle 
ontplooiing te komen. 
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[IruiN rriwi Iiip 

De inhoud van deze brochure is onderwerp van beraad geweest op de CDA-
studiedag ,,Emancipatiebeleid" op 12 mei 1975. De hier gepubliceerde arti-
kelen' )en de discussie daarover gaven aanleiding tot de volgende voorstellen 
met betrekking tot het emancipatiebeleid. 
Uitgaande van de bijbelse opdracht, die verplichtingen oplegt aan de leden 
van de samenleving, om het even of dit mannen of vrouwen zijn, dient het 
CDA mee te werken aan een emancipatiebeleid dat voor iedereen kansen tot 
menswaardige ontplooiing schept. 

Gelijkwaardigheid, ontwikkelingen vrede 
Het CDA zou moeten kiezen voor een beleid ten opzichte van de «derde 
wereld" dat gericht is op ontplooiing van de verre naaste en gebaseerd is op 
solidariteit en gerechtigheid. De verbetering van de positie van de vrouw 
dient geplaatst te worden in de sociale, culturele en economische context 
van haar eigen omgeving. De naaste liefhebben is niet alleen "mijns broeders 
hoeder zijn", maar geldt natuurlijk ook voor alle ,,zusters". Missie en zen-
ding waren hierin al waardevolle voorlopers, en behouden die taak. Het is 
absoluut nodig dat de vrouw meer wordt ingeschakeld bij de ontwikkelings-
samenwerking, zowel in de beleidsvorming als bij de uitvoering ter plaatse. 
Gestreefd moet worden naar evenwicht in plaats van (mannelijk) overwicht. 

Vrouw, gezin en samenleving 
Het belang van de kleine samenlevingsverbanden moet erkend worden. Het 
CDA ziet het gezinsbeleid als wezenlijk onderdeel van het emancipatie-
beleid. Dat betekent een integrale emancipatie van het gezin, waarbij de ont-
plooiing van ieder afzonderlijk niet ten koste mag gaan van het geheel. Het 
CDA behoort overigens in het overheidsbeleid evenzeer meer begrip te 
vragen voor de positie van alleenstaanden en van onvolledige gezinnen. 

Opvoeding en onderwijs 
Opvoeding, onderwijs en vorming zijn uiterst belangrijke middelen om een 

1) De inhoud van de artikelen blijft overigens voor rekening van de auteurs. 
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wezenlijke ontplooiing van elk mens tot stand te brengen. Bevorderd moet 
worden dat vrouwen die te weinig kansen hebben gekregen, deze achter-
stand kunnen inhalen. Naast «Open School", politiek en ander vormings-
werk dient o.m. steun te worden gegeven aan het werk van vrouwenorga-
nisaties, die groepen bereiken voor wie thans de drempel tot actieve deel-
name aan het maatschappelijk gebeuren nog te hoog is. 
Het onderwijsbeleid dient zo te veranderen, dat er een ruimere determinatie-
en oriënteringsperiode kan worden ingevoerd (vanaf het negende jaar). De 
volgende knelpunten zullen moeten worden weggenomen: 

- b a s i s o n d e r w  ii  S: jongens en meisjes hebben gelijke rechten en 
plichten, die bij de opvoeding al gestalte moeten krijgen; 

- lager beroepsonderwij s:  niet alleen kennis vergaren voor een 
bepaald vak, maar flexibel onderwijs, gericht op de mogelijkheden van 
het individu; 

- b e r o e p s b egeleiding: meer cursussen voor jongens en meisjes in 
de dienstverlenende sector; 

- werkende jongeren: aanpassing van de programma's aan de be-
hoeften van de werkende jongeren; 

- brugklas: langer dan één jaar; 
- k e u z e p a k k e t: een eenmaal gemaakte keuze moet gewijzigd of aan-

gevuld kunnen worden. 

Arbeidsmotivatie en dienstbaarheid 
Het CDA wil meewerken aan een beleid, gegrond op de ,,dienstbaarheid" 
van de mens in de samenleving. Dit betekent: 
a. dat ieder mens «dienstbaar" moet kunnen zijn; deze opvatting brengt 

met zich mee een veranderde ethiek ten opzichte van de arbeid; niet 
alleen in betaalde functies, maar ook in de vrijwillige inzet - zowel 
binnen- als buitenshuis - kan deze «dienstbaarheid" tot uitdrukking 
komen; 

b. dat ieder mens het recht en de plicht heeft zijn talenten te ontplooien en 
volledig in te zetten. 

Deze arbeidsethiek dient een grote rol te spelen in het gehele overheidsbe-
leid, o.a. bij de uitwerking van vraagstukken van werkgelegenheid, sociale 
zorg en economische ontwikkeling. Bij een teruglopend aanbod van werk-
gelegenheid dienen geleidelijk maatregelen voor spreiding van arbeid te 
worden genomen; hierbij wordt stelling genomen tegen een speciale behan-
deling op grond van burgerlijke status (gehuwd of ongehuwd) en/of sekse. 

Emancipatie en mentaliteit 
Huisvrouwen moeten meer mogelijkheden krijgen tot deelname aan het 
maatschappelijk gebeuren, naast de gezinsbezigheden. «Huisvrouwzijn" is 
een beroep dat noodzakelijkerwijze door veel vrouwen gedurende tal van 
jaren wordt beoefend. Waardering hiervoor - wellicht ook financieel - ont-
breekt nog te veel. 
Het CDA dient mee te werken aan veranderingen in de sociale wetgeving en 
het inkomensbeleid, uitgaande van de gelijkwaardigheid van man en vrouw. 
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Daarbij moeten we er voortdurend op attent zijn, dat aan wettelijk ver-
worven rechten voor de vrouw daadwerkelijk inhoud wordt gegeven. Nader 
bestudeerd moet worden, waar op het gebied van de sociale wetgeving en 
van het fiscaal beleid nog verdere maatregelen nodig zijn. 
Nog te veel wordt alleen de betaalde baan als echte arbeid beschouwd. Ook 
in de emancipatiebeweging krijgt het betaalde werk buitenshuis te veel 
accent. Natuurlijk is het prettig voor de vrouw wanneer zij over eigen in-
komsten beschikt (ook dat kan de ontplooiing bevorderen), maar daardoor 
krijgt het vrijwilligerswerk - dat belangrijk en onvervangbaar is - te weinig 
aandacht. ,,De mens kan bij brood alleen niet leven", is onze overtuiging. 
Dat betekent ook een waarschuwing tegen een al te materiële aanpak en een 
pleidooi voor immateriële hulp, waar dan ook. 
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DE RAPPORTEN VAN DE GROEP VAN ACHTTIEN 1971 1)  
Standpuntbepalingen betreffende de principiële uitgangs- 
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vermogensverdeling, de structuur en de economische macht 
van de onderneming, en het welzijnsbeleid (gepubliceerd in 
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NOTA VAN DE CONTACTRAAD VAN KVP, ARP EN CHU 1972 gratis 
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ORIËNTATIE 1974 1974  2)f2,75 
publikatie van de Dr. Kuyperstichting t.g.v. het 95-jarig be- 
staan van de ARP 

GEREDE TWIJFEL 1974 f3,75 
Bijdrage tot de discussie over de perspectieven van onze eco- 
nomische ontwikkeling; publikatie van de wetenschappelijke 
instituten 
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Rapport van de wetenschappelijk instituten 
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Nota van de Landbouwcommissie van de CDA-fracties in de 
Tweede Kamer 

COMMENTAAR OP DE DEFENSIENOTA 1974 f5,90 
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leg Vier Grote Steden (1974) 
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