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pluriforme maatschappij. Ze is onontbeerlijk ter legitimering van de ver
zorgingsstaat als politiek project: dat veronderstelt immers dat burgers 
bereid zijn zich voor doelen in te zetten die verder strekken dan hun 
eigen directe leefwereld en dat ze de waardigheid, autonomie, pri.vacy en 
zelfontplooiing van anderen respecteren en als nastrevenswaardig goed 
zien. Zonder die bereidheid kan ook een gematigd, democratisch indivi
dualisme omslaan in een harde, hedonistische en ondemocratische va
riant een maatschappij die doortrokken raakt van egoïsme, van een mo
raal van winstcalculatie en afuemende meeropbrengsten en van onver
schilligheid tegenover anderen en de sociale omgeving. 

258 

Noten 

I INLEIDING. INDIVIDUALISERING ALS MAATSCHAPPELIJK EN 
WETENSCHAPPELIJK PROBLEEM 

Dat laatste geldt vooral voor vrouwen, aangezien hun levensverwachting nog steeds 
stiJgc, telwijl mannen gemiddeld eerder overlijden, zodat deze vrouwen langer alleen 
ndlen leven. De ~rgrijzing leidt zodoende tot meer bejaarde ~Illeenstaanden. 

2 ZIe luetvoor o.a. Gordon 1980 en Stuurman 1982, p. 84 en Withuis 1983. 
J ZIe het LWeejaarlijks te verschijnen SodtJal Cultureel R8ppon van het Sociaal Cultureel 

Planbureau. 

4 Sodlllli Cultureel R8ppon 1986, p. 329. 

, Zie OECD 1987. In vergelijking met andere landen is het aantal werkende vrouwen 
In Nederland echter nog steeds laag. In 1987 bedraagt de arbeidsmarktparticipatie van 
uouwen În Nederland 41 %, het gemidddde van de OECD-landen În Europa ligt dan 
op 50% (met uitschieters naar boven bij vooral de Scandinavische landen); van alle 
OESO-landen ligt dat op 56%. Zie voor een vergelijking op Europees niveau van 

walll'den en opvattingen over zedelijkheidsvraagstukken Halman e.a. 1987. Zij wijzen 
er Q1·engens op dat de liberaliserîng ten aanzien van zedelijkhcidsvraagstukken niet al 
te linean moet worden opgevat: 'Ondanks het proces van Îndividualiserîng is er nog 
steeds Sp13ke van een wijd verbreide traditionele kijk op huwelijk, gezin, seksualiteit 
i:il opvoeding.' Halman e.a. 1987, p. 164. In het SlfCiaal en Cultureel R8pport 1990 wordt 
ook bijzondere aandacht besteed aan internationale vergelijkingen, maar de aandacht 
richt zich hier mïnder op opvattingen over vragen rond huwelijk, gezin en selcsever
houd111gen. 

6 CBS 1985. Vergelijk Kooy 1983 en Stone 1989. 
7 Schuyt 1991, p. 129-133. 

8 Zie voor mtemationale vergelijkingen onder andere Esping-Anderson 1990 en De 
Swaan 1989. Zie speciaal voor de Nederlandse verzorgingsstaat in internationaal ver
gelijkend per~pectiefVan Kersbergen 1990 en Bussemaker en Vim Kersbergen 1992. 

9 P. Schnabel. 'Nieuwe verhoudingen tussen burger en staat', in: Idenburg (red.) 1983, 
p. 25-67, IJler p. 39. 

10 Idem, IJ. 60. 
11 Van Asperen 1981. 
12 Adriumens en Zijderveld 1981, p. 126-127. 
13 Zijderveld 1983, p 135. 
14 CJ. 'lVeeda, 'Dynamiek in leefvormen', În: Idenburg (red.) 1983, p. 68-101, hierp. 75-

76. 
15 Weeda 1986, p. 27. 

16 Van Mierlo, În een interview in NRC-Hande/sbltzd van 5 juli 1991. 
17 A. Oostlander, 'In memoriam: Îndividualiserîng', În: CDV 1988, p. 174-181, hier p. 

174. 
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18 Lasch 1981 (1977). 
19 Fraser .1989 en Habennas 1987 en 1989. Voor Nederland zouden we het zogenaamde 

maatschappelijke middenveld nog als aparte sfeer kunnen benoemen. Dit middenveld 

bevindt zich bij uitstek op de grens van privé en openbaar, het wordt veelal gefinan
cierd door de Stll2t, maar beheerd door het particulier inióaóef. 

20 Zie Stuurman 1987, p. 277. 

2 FILOSOFISCHE VERONDERSTELLINGEN EN SOCIALE PROCESSEN. DE 
BETEKENISGEVING VAN HET BEGRIP INDIVIDUALISME 

TindividuaJisme est un expression recente qu'une idée nouvelle a fait naître. Nos pères 
ne connaissaient que I'égoïsme.' De Tocqueville 1961 (1840), deel II, boek II, hfd. 2. 

2 'I adopt the expression of the original (individualism), however strange it may seem to 

an English ear, partly because it illustrates the remark on the introducóon of general 
terms into democraóc language ( ... ), and partly because I know of no English word 
exactly equivalent to the expression.' Geciteerd door Phillips Bradley, 'A Note to the 

Reader', in: De Tocqueville 1945, deel!, p. VI. 
3 Dat geldt zeker voor de Engelse taal. Zie bijvoorbeeld de Oxford DictiDllllrJ 1971, p. 

1489 en Lindsay 1954, p. 674: 
4 Zie voor de semantische samenhang tussen individu en individualisme De Bertier de 

Sauvigny 1970, p. 149 en Laurent 1987, p. 13. 
5 Er moet, om over individualisme te spreken, een veronderstelde eenheid zijn die zich 

onderscheidt van de wereld daar buiten. Dat is het verschil tussen ~e tennen 'persoon' 
en 'individu'. 
'Cette capacité à signaler la séparation et la résistance à I' absorption dans Ie tout de la 
société ou du groupe fait l'irremplacable vertu du mot "individu". C'est en ce sens 
qu'on parle de "libertés individuelles- dans un Etat de droit (on ne dit pas de "libertés 

personnelles") .. .' . Laurent 1987, p. 14. 
6 Williams 1988, p. 22. 
7 Williams 1982 en 1988, p. 20-24. Vergelijk ook De Bertier de Sauvigny 1970, p. 147-

166. Hij onderscheidt drie.fasen: de morfologische (de geboorte van het woord zelf), 
de semantische (de a~sociatie met een nieuw of afgeleid concept) en het lexicale (intro
ducóe van algemeen gebruik van het woord, nadat het zich definitief heeft gevestigd). 
Zie ook Moulin 1955. 

8 De tennen 'nationalisme' en 'individualisme' lijken in hun vroege gebruik zelfs veel op 
elkaar. Bij beiden bestaat een analogie met egoïsme. Nationalisme verscheen voor het 
eerst in Frankrijk in gedrukte vonn in 1798 in het boek van Jacques Barruel, Mémoires 
peur strvir à l'bistoin du JII&Obmisme. Zie De Bertier de Sauvigny ! 970, p. 155-157. 

9 Het zou de Franse utopisch socialist Fourier zijn geweest die de tenn voor het eerst 
heeft gebruikt. De verwijzingen daarnaar variëren echter van 1808, het jaar waarin de 
eerste editie van Tbilfrit des Qrunn Mouvemmts et des destinées ginirllltJ· verschijnt, via 
1837, het jaar van Fouriers dood, tot aan 1841, wanneer de postume tweede editie van 

de ()utIm Muuvements wordt gepubliceerd. Ondanks de hardnekkige verwijzingen naar 
Fourier, beweert de historica Offen echter dat het woord niet getraceerd kan worden 
in zijn publicaties en dat de werkelijke oorsprong obscuur blijft. Pas eind negentiende 
eeuw is de tenn in meerdere publicaties terug te vinden. Offen 1988a, p. 45-47 en 
Offen 1988b, p. 127. 

10 'Der Ansdruck "individualismus" umfasst das denkbar Heterogenste. ( ... ) Eine gründli
che, historisch orientierte Begriffsanalyse wäre gerade jent ( ... ) wissenschaftlicht 
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höchst wertvoll.' Weber 1969 (1905),p. 198. 

11 ZIe met name Lukes 1973 als voorbeeld van een geslaagde poging en Laurent 1987 
voor een redelijk adequate weergave van belangrijke denkers op dit terrein. Een min
der geslaagde, want warrige en oppervlakkige, poging is die van De Lange 1989. 

12 Zie bijvoorbeeld Lindsay 1954'en Williams 1988, p. 161-2. Vergelijk in dit verband 
ook het Latijnse woord 'persona' dat masker of karakter betekent. Terwijl individuus 
verwIjst naar de afzonderlijke eenheid, verwijst persona naar een speelse variant waarin 
karaktervorming en verandering van verschijningsvorm centraal staan. 

13 Dit idee van een breuk wordt overigens betwist door Macfarlane in zijn The Origim rif 
EngJttb Individwlism. Daarin stelt hij dat het beeld van de middeleeuwen sterk: gero

mantiseerd is. De idee dat er toen nog sprake was van gegeven banden wordt door 
hem ontkend. Op grond van onderzoek naar de maatschappelijke infrastructuur in 
Engeland tussen de dertiende en de achttiende eeuw concludeert hij dat er zich in die 
periode geen essentiële wijzingen hebben voorgedaan in sociale en politieke verhou

dingen tussen mensen. Op zijn minst vanaf de dertiende eeuw zouden relaties tussen 
mensen al gebaseerd zijn op ruilverhoudingen via contracten. Er zou toen al sprake 
zijn van <!en relatief grote sociale mobiliteit en van een scheiding tussen bedrijf en 
gezin: ' ... it is no longer possible to 'explain' the origins of English individualism in 

tenns of eIther protestantism, population change; the development of a market eco
nomy at tbe end of the middle ages. ( ... ) Individualism, however defined, preW;tes 
sixteenth (;entury changes and can be said to shape them all.' Macfarlane 1978, p. 196. 
Macfarlane's these heeft voor de andere Europese landen overigens weinig ondersteu
rung gevonden. 

14 ZiE Luke!. 1973, p. 94-98 en p. 51-53 en Dumont 1983 die in dit verband over 'nomi-
nalisme' spreekt. Zie ook Weber 1969. 

15 Romem 1976 (19%), p. 221. 
16 Idem, p. 227. 
17 Idem. p. 230-231. 

18 ZiEl Lule!. 1973, p. 59-66; Berlin 1969, p. 129; Laurent 1987, p. 13. Zie ook Blokland 
1991, p. 43. 

19 'lts poSSesSlve quality is found in its conception of the individual as essentially the 
proprietru· of his own person or capacities, owing nothing to society for them. The 
mdividulll was seen neither as a moral whoie, nor as part of a larger social whoie, but 
ilS.m owner ofhimself.' Macpherson 1964 (1962), p. 3. 

20 Zie voor de de uitwerking van de opvatting over het individu in relatie tot eigendom 
bij Loclre ook Tuck 1981 (1978). 

21 Loeke ontkent geenszins dat er sprake is van belangenverschillen tussen mensen en 
leder voor zich streeft het beste te krijgen. Zie Mansbridge 1990, p. 134 en Macpher
~on 1964 p. 2SSnS6: Loeke's individualisme 'asserts an individuality that can only fuUy 

be realized In accumulating property, and therefore only realized by some, and only at 
the ~t! of the individuality of tbe others' . 

22 MacpherllOn heeft betoogd dat Loeke's 'possessive individualism' en zijn opvattingen 

over de regulering van de zelfbeschilckingsmacht van individuen, alleen mogelijk waren 
binen een ~pec:ifieke maatschappijvonn, namelijk een 'possessive market society'. Al
leen in de zich ontwikkelende marktekonomie kon het besef groeien dat het individu 
een dfzonderIijke eenheid is die over zichzelf moet kunnen beschikken. 

23 Huschnaan 1981 (1977), p. 15. 

24 '.- adieu honour and honesty and fidelity and loyalty; all must give place to self
interest.' ]. Bramhall, Tbe Clltching rif UvÏtltbll7l. Geciteerd in Mansbridge 1990, p. 133. 
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25 Vergelijk Mansbridge 1990, p. 133. 
26 Hoewel die redenering ook al in de zeventiende eeuw is te vinden. Vergelijk Mans-

bridge 1990; Hirschman 1981, p. 10. 
27 Adam Smitb 1976 (1776). De idee van een 'invisible hand' is ook bij Montesquieu en 

bij Mandcville te vinden. Mandeville werkte speciaal ten aanzien van de passie voor 
materiële goederen en luxe uit hoe deze bruikbaar gemaakt konden worden voor de 
publieke deugden en het algemeen welzijn. B. Mandeville, The Fabk and tbe Bees or 
Private Viees, NIk- Beneftts. Zie Hirschman 1981; zie voor de relatie tussen de ideeën 
van Montesquieu over eigenbelang, commercie en vrouwelijkheid, Akkerman 1992. 

28 Hirschman 1981, p. 18 e.v. en p. HlO e.v. 

29 Idem, p. 20. 
30 'Belangen' zijn de 'passies' die zijn gecentreerd rond het najagen van economisch 

voordeel. Hirschman 1981, p. 32. 
31 Zie voor 'politiek: individualisme' Lukes 1973, p. 79 e.v. 
32 Het zou te ver voeren het Verlichtingsdenken hier uitgebreid uiteen te zetten. Ik volsta 

met de verwijzing naar de beroemde tekst van Kant uit 1784, 'Beantwortung der 
Frage: Was ist Aufklärung?' die Verlichting op de meest bondige wijze omschrijft als 
de durf en de noodzaak kritisch te denken en voor lang geaccepteerde doctrines in 

twijfel te trekken. Zie Kant 1988. 
33 •... tbus the commonwealth itself would, in a few generations, crumble away, be discon

nected into tbe dust and powder of individuality, and at length dispersed to all the 
winds of heaven.' Burke 1988 (1790), p. 194. 

34 Vergelijk hiervoor ook Stuurman 1986, p. 11. , 
3S 'Effectivement, la France marchait à la tête des idées, malheuresement, quand eIIe 

s'égarait, I'Europe la suivait aussi dans ses erreurs ( ... ), à cause de cela, cette profonde 
et effrayante division des esprits, ce morceliement jusqu'à I'infini de toutes les doctri
nes, Ie protestantisme politique poussé jusqu'à I'individualisme absolu, serait Ie chiti
ment de la France et de l'Europe.' J. de Maistre, 'Extrait d'une conversation avec 
Charles Lavau', in: Oeuures complètu, Vol. XIV, Geciteerd in Laurent 1987, p. 202. Zie 

ook Lukes 1973, p. 4. 
36 'I1~, qui détruit l'idée même d'obéissance et de devoir, détruit donc Ie 

pouvoir, détruit done Ie droit; et alors que rest-t-il qv.'une effroyable confusion d'inté
rêts, de passions, d'opinions diverses?' F. de Lamennais, Des Progris de la révolution et 
Je la guerrt crmtre I'Eglist (1829). Geciteerd in Laurent 1987, p. 216. Zie ook Lukes 

1973, p. 6. 
37 Zie Claeys 1986, p. 81-82 en Lu1ces 1973, p. 6. 
38 Hoewel ze zowel gelijkheid als de idee van een rationeel wezen anders invullen dan de 

Verlichtingsdenkers. Zie Poldervaart 1989, p. 44. 

39 Geciteerd in Claeys 1986, p. 82 . 
40 'Social sciences' is omwikkeld in An I.iry into tb, Principles of tbr Distribution of 

WeAltb Most Conàucive to Hrmum Happiness van Wtlliam Thompson uit 1824. Qaeys 
1986, p. 83. Overigens zagen niet alle utopisch ~ocialisten een tegenstelling tussen 
socialisme en individualisme. Zie Lukes 1973, p. 12. 

41 Vergelijk Lukes 1973, p. 17-22 en 67-70. 
42 Zie Lukes 1973, p . 18. 
43 •... man könnte ihn den qualitativen nennen gegemiber dem qualitativen des 18. Jahr

hunderts oder den der Einzigkeit gegenüber dem der Einzelheit.' Simmel 1984 (1917), 

p.95. 
44 Vergelijk voor nog ,mdere varianten Romein 1976, p. 237 en Taylor 1992 (1989). 
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45 Poldervaart 1989, p. 44. 
4ó Lukes 1973, p. 20-22. 

47 'Thrust thyself: every heart vibrates to that iron string. Accept the place the divine 
proVldence has found for yau, the society of yaur contemporaries, the connection of 
evenIlo. Great men have always done so, and confided themselves childlike to the 
genius of their age, betraying their perception that the absolutely thrustworthy was 
lUted at merr heart, working through their hands, predominating in all their being.' 
Emerson, 'Self-reliance' (1841), in: Emerson 1990, p. 149. 

48 'L'indivldualisme est d'origine démocratique, et il menace de se déve10pper à mesure 
qut. Ie!> comhtions s'égalisent.' De Tocqueville 1961, deel 11, boek: Il, hfd. 2. 

49 'NO!> pères n'avaient pas Ic mot d'individuaJismt, que nous avons forgé pour notre 
usage, p-olrce que, de leur temps, il n'y avait pas en effet d'individu qui n'appartint à un 
groupe et. qui pat se considérer absolument seul.' De Tocqucville 1952 (1856), deel I, 
boek II, hfd. 9. 

50 'Beaucoup de gens en France considèrent l'égalité des conditions comme un premier 
ma~ et la liberté politique comme un second. Quand i1s sant obligés de subir I'une, ils 
s'efforcent du moins d'échapper à I'autre. Et moi, je dis que, pour combattre les mam: 
que l'égalité peut produire, il n'y a qu'un remède efficace: c'est la libené politique.' 
De Tocquevi1le 1961, deel II, boek 11, hfd. 4. 

51 'Je ne cnindrai pas de dire que la doctrine de l'interêt bien entendu me semble, de 
tantes les théories philosophiques, la miem appropriée aux besoins des hommes de 
notte temps, et que j'y vois la plus puissante garantie qui leur reste contre eux-mêmes. 
( ... l Alors même qu'i1s la jngeraient imparfaite, il faudrait encore l'adopter comme 
néces!>-aue.' Idem, hfd. 8. 

52 'Si les citoycns, en devenant égaux, restaient ignorants et grossiers, il est difficile de 
prévoir jusqu'à quel stupide excès pourrait se porter leur égoïsme, ct l'on ne saurait 
dlre à l'a"mce dans quelles honteuses misères ils se plongeraient em:-mêmes, de peur 
de sacnfier quelque chose de leur bien-être à la prospérité de leus sembIables.' Idem. 

S3 ·C~ gens-Ià croient suivre la doctrine de I'intérêt, mais ils ne s'en font qu'une idéé 
gt"ossière. et, pour mieux veilIer à ce qu'ils nomment leurs Ilffaires, ils négligent la 
prinapale qw est de restel' maîtres d'cux-mêmes.' Idem, hfd. 14. 

54 Zit: hiervoor uitgebreider Hirschman 1981, p. 123 e.v. 
55 TllyIor 1992, p. 159-176. 
56 Idem, p. 49. 
57 'QuOlque je ne soi~ pu de la même couleur que vous, je vous ai toujours regardés 

comme mes frères. La nature vous a form~ pour avoir Ie même esprit, la m.ême raison, 
IC!> mêmes vertus que les Blancs: Condorcet, Rijlexions rar l~udtzvage des nègns (1781). 
GecitJ:eld in Badinter 1988, p. 172. Zie Condoroet 1989 voor de Nederlandse verta

ling van deze tekst. 
511 'If the abstract rights of man will bear discussion and explanation, thosE. of woman, by 

;: parity of reasoning, will not shrink from the same test.( ... ) Who made man the 
exclusivc judge, if woman partake with him of the gift of reason?' WoUstonecraft 1985 
(1792), p. 11. 

59 Vergelijk Olan 1979, G<.rdon 1?80, FOll:-Genovese 1991, Dumont 1983. 
60 S. Kakar, Tb, Inn~' Wor/à (Delhi 1978, p. 86). Geciteerd in Taylor 1992, p. 40. 
ól Taylor 1992, p. 40. 
6.l Idem, p. 626, noot ZO. 
63 Maar ook het recente echec van het reëel bestaande socialisme kan de onvermijdelijke 

b,!tekenis van individualisme voor het westen illustreren. 
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64 'En fait, Ie totalitarisme exprime de manière dramatique quelque chose que I'on re
trouve toujours de nouveau dans Ie monde contemporain, à savoir que l'individualisme 
est d'une part toutpuissant et de l'autre perpétuellement et irrémédiablement hanté par 
son contraire.' Dumont 1983, p. 28. 

65 Laurent 1985, p. 173. Zie ook de Lange 1989, p. 129. 
66 'Tbe greatness of seventeenth-century liberalisrn was its assertion of tbc free rational 

individual as the criterion of the good society; its tragedy was that this very assertion 
was necessarily a denial of individualism to half the nation.' Macpherson 1964, p. 262. 

67 'The individualist tradition, being supposedly radical and universal, demands to be 
extended to females, but is so constructed that it cannot be.' Midgley 1984, p. 50. 
Vergelijk ook Brennan en Pateman, volgens wie sekse een constitutief element is in de 
definitie van het 'individu': 
'We would .U'gue that for Loeke every male, whether owning material property or not, 
is rational and an "individual". Every male is assumed to be sufficiendy rational, or 
"naturally" to have the capacity, to govem a family. Rationality, it can be said, comes 
not just with age, but with tbc tying of the conjugaI knot, and with fatherhood.' 
Breruian and Pateman 1979, p. 195. 
Mgezien van de tegenspraak met de studie van Macpherson, die immers al had aange
geven dat het bezitsindividualisme ook grote delen van mannen uitsloot, is deze bena
dering ook historisch niet juist, aangezien een huwelijks- en gezinsleven zoals zij dat 
zien lang niet in alle lagen van de bevolking bestond. 

68 Pateman 1988, p. 21. 
69 Idem, p. 168. Vergelijk ook de opvattingen die Fox-Genov~e weergeeft. Fox-Geno

vese 1991, p. 39. 
70 'Locke's views on women ( ... ) exemplified his individualism. While he believed that 

women did suffer from some natural weaknesses, he had a classic liberal faith in the 
ability of individuaI women to overcome these natural obstacles.' Buder 1978, p. 149. 
Pateman doet Buder's visie - mijns inziens onterecht - af al!; een perfect voorbeeld van 
de onkritische liberale interpretatie van Loeke. Pateman 1988, p. 21. 

71 .... were preciously attacking the time-honored notions of female inferiority. They did 
nor repudiate the political and social necessity for the subordination of women, but 
they justified it on new grounds and, in so doing, opened the way to subsequent 
notions offemale indj.vidualism and equality.' Fox-Genovese 1991, p. 177. 

72 'Tbeoretically, the individual need not be gendered male or female and should be 
understood as an impersonaI entity - a unit of sovereignty. Historically, the individuaI, 
like the institutions developed to cealize "his" potentiaI, has been gendered.' Idem, p. 
80. Op andere plaatsen in het boek lijkt Fox-Genovese overigens wel uit te gaan van 
een theoretisch (en zelfs epistemologisch) onderscheid, maar dat is voor een deel wel
licht het gevolg van haar weinig precies omschreven gebruik van de termen 'individu' 
en ·individualisme'. Ik heb dat eerder gekritiseerd in Bussemaker 1992a. 

73 .... images and themes of patrlarchalism retained a resonanct and vibrancy which 
continued to play a role In political methaphors, symbols, and terms of discourse. 
There are no absolute monarchs left who claim to rule by divine right. Vet our long 
historic experiences in families dominated by men (if not patriarchs in the strict sense) 
continue to structure our response to politics and political relationships.' Elshtain 
1981, p. 126, p. 127. 

74 Zie voor nog andere studies over de betekenis van sekse in de ideeën van het natuur
recht en de Verlichting onder andere Okin 1979, Elshtain 1982, Jaggar 1983, Kennedy 
and Mendus 1987, Coole 1988. 
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75 Elshtain 1981, p. 126. 
Î6 Idem, p. 127. 

77 Zie voor deze benadering ook Gordon 1980 en Fox-Genovese 1991. 
78 Gordon 1980, p. 264. 

79 'Tbe conclusion which I wish to draw is obvious. Make women rational creatures and 
free citizens, and they will quicldy become good wives and mothers - that is, if men 
do nQt: neglect the duties of husbands and fathers.' Wollstonecraft 1985 (1869), p. 197. 

80 Vergelijk Elshtain 1981, p. 145. 
81. G.J!lie 1955, p. 169. Zie ook Connolly 1974, p. 10 e.v. 
82 Da~ waarde-oordeel kan bewust of onbewust worden gemaakt, maar vormt een onont

koombaar onderdeel van het concept zèlf. Met de beschrijving van een verschijnsel, 
wordt tegelijkertijd een waarde-oordeel over dat verschijnsel uitgesproken, doordat het 
met een bepaald concept, of bepaalde concepten, wordt benoemd. Dat is een belang
rijke reden waarom een sterk onderscheid tussen descriptieve en normatieve concepten 
in deze gevallen niet adequaat is. Zie hiervoor par. 1.1. en Connolly 1974, p. 22 e.v. 

Dat neemt overigens niet weg dat we wel een onderscheid aan kunnen brengen in 
de mate waarin door participanten de normatieve of de descriptieve kant wordt bena
drukt, aangezien daarmee structuur aan politieke ideeën en handelingen wordt gege_ 
ven. Het maakt wat uit of iemand een uitspraak al!; normatief of descriptief karakteri
seCl't. Politieke opvattingen en handelingen worden mede gestructureerd door de con
ceptl:D. en overtuigingen die de deelnemers zelf hanteren. Vergelijk Connolly 1974, p. 
J6. 

83· Gallie noemt nog meer kenmerken, maar die zijn in dit verband minder belangrijk. 
Gallie 1955. 

84 Het omstreden karakter van het concept, de vele terreinen waarop het betrekking kan 
hebben en de Ingewikkelde semantische relatie met andere termen zoals 'individu' en 
'persoon' vormt voor sommige wetenschappers aanleiding om vertwijfeld uit te roepen 
dat men het concept beter helemaal kan laten vallen. Zie bijvoorbeeld Bimbaum en 
Leca 1986, p. 11. Anderen daarentegen proberen verschillende opvattingen over indi
VIdualisme van elkaar te onderscheiden; er is sprake van een expressief en een utilitaris
tisch individualisme (Bellah e.a. 1986); van een kwantitatief en een kwalitatief indivi
dualisme (Simmel 1984); van een politiek, economisch, religieus, ethisch, epistemolo
giscll en methodologisch individualisme (Lukes 1973) en van een radicaal en burgerlijk 
individualisme (Laurent 1987; De Lange 1989, p. 22-23). 

S5 'Das Menschenrecht des Privateigentums ist ( ... ) das Recht, willkürlich (à son gré), 
ohne Beziehung auf andre Menschen, unabhängig von der Gesellschaft, sein Vermö
gen ·tU geniessen und über dasselbe ;ro disponieren, das Recht des Eigennutzes.' Marx 
1912 (1843), p. 365. 

86 'Durch das Begriff der Sicherheit erhebt sich die bürgerliche Gesellschaft nicht liber 
ihren Egoismus. Die Sicherheit ist vielmer die Versicherrmg ihres Egoismus.' Idem, p. 
366. 

8i 'Io'or ebe egoist is he who makes claims upon others, .md the Individualist will not 
desire to do that. It will not give him pleasure.' Wilde 1984 (1891), p. 1101. 

88 'L'égoii.me est un amour passionné et exagéré de soi-m~me, qui porte l'homme à ne 
rien i'apporter qu'à lui seul et à se préférer à tout. I.:individualisme est un sentiment 
réfléchi et paisible qui dispose chaque citayen à s'isoler de la masse de ses semblables, 
et à se retirer à l'écart avec sa familie et ~es amis; de telle sorte que, après s'être ainsi 
Cl:éé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle
même.' De Tocqueville 1961, deel 11, boek 11, hfd. 2. 
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89 'I1égoïsme dessèche Ie germe de toutes les vertus; l'individualisme ne tarit d'abord que 

la source des vertus publiques; maïs, à la longue, il attaque et détruit toutes les auttes, 
et va enfin s'absorber dans l'égoïsme.' Idem. 

90 'La démocratie détend les liens sociaux, mais elle resserre les liens naturels. Elle rap
proche les parents dans Ie même temps qu'elle sépare les citoyens.' Idem, boek m, hfd. 
8. 

91 ' ... the privative trait of privacy, indicated in the word itself, was all important; it meant 
literally a state of being deprived of something, and even of the highest and most 
human of man'sèapacities. ( ... ) We no longer tbink primarily of deprivation when we 
use the word 'privacy', and this is partly due to the enormous enrichment of the private 
sphere through modem individualism.' Arendt 1959, p. 35. 

92 Mill 1989 (1859), p. 138. 
93 ' ... a sphere of aetion in which society, as distinguished from the individuaI, bas, if any, 

onlyan indirect interest; comprehending all that portion of a person's lire and conduct 
which affects only himself, or if it also affects others, only with their free, voluntary, 
and undeceived consent and participation.' Idem, p. 137. De Nederlandse vertalingen 
zijn afkomstig uit Over vrijheid van Boom (MeppeVAmsterdam) 1978, vertaald door 
w.E. Krul. 

94 'That principe is, that the sole end for which mankind are warranted, individually or 
colleetively, in interfering with the liberty of aetion of any of their number, is self

proteetion. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over 
any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others.' 

Idem, p. 135. 
95 'Men do not want solely the obedience of women, they want thdr sentiments. All men, 

except the most brutish, desire to have, in the woman most nearly connected with 
them, not a forced slave but a willing one, not a slave merely, but a favourite. They 
have therefore put everytbing in praetice to enslave their minds. ( ... ) All women are 
brought up from the very earliest years in the belief that their character is the very 
opposite to that of men; not self-will, and government by self-control, but submission, 
and yielding to the control of others. All the moralities teil them that it is their nature, 
to live for others; to make complete abnegation of themselves, and to have no life but 

in their affeetions.' Mil11985, p. 232 . De Nederlandse vettalingen ujn afkomstig uit 
De tmderwerping van Ik vrouw van Boom (MeppeVAmsterdam) 1981, vertaald door Eva 
Wolff. 

96 Vergelijk hiervoor Blokland 1991, p. 199. 
97 Vergelijk Lukes 1973, p. 62. 
98 ' ... cette petite affaire publique et ses plus grandes affaires privées, et il découvrira, sans 

qu'on Ie lui montre, Ie lien étroit qui unit ici l'intérêt particulIer à l'intérêt général.' 
De Tocqueville 1961, deel 11, boek II, hfd. 4. 

99 Idem, hfd. 5. 

100 De Tocqueville's concept van vrijwillige associatie omvat het geheel van verenigingen 
en organisaties die op vrijwillige basis worden opgericht. 

lOl 'Parmi les lois qui régissent les société5. humaines, il y en a une qui semble plus précise 
et plus claire que toutes les autre~. Pour que les hommel> eestent civilisé~ ou Ie devien
nent, il faut que parmi eux I'art de s'assoc.ier se développe et se perfectionne dans Ie 
même rapport que I'ëgalité des conditions s'accroît' De Tocqueville 1961, deel II, 
boek: II, hfd. 5. 

102 Idem, hfd. 6. 
103 Vergelijk hiervoor ook Bellah e.a. 1986, p. 37-38. 
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104 Het is echter een tweede vraag hoe die vrijwillige associatie vorm dient te krijgen. 
Wiumeer deze Lich in een verkeerde richting ontwikkelt, wordt ze eerder zelf onder
deel van een administratieve controle en een gecentraliseerde staat, dan dat ze daarte

gen een dam opwerpt. Dat kan als een verschil worden aangemerkt tussen de idee van 
vrijwillige a:;socatie van De Tocqueville en het maatschappelijk middenveld, zoals zich 
dat In Nederland heeft ontwikkeld. De vrijwillige associatie, zoals die hier vooral via 
het maatschappelijk middenveld bekend is, heeft zich ontwikkeld in de context van de 
verzuiling, heeft een verstatelijkte vorm aangenomen en is onderdeel geworden van 

een bureaucratische staat. Het maatschappelijk middenveld is dus een specifieke vorm 
vaa .lSSOCIatie, waar bij het vrijwillige karakter ervan bovendien vraagtekens gezet kun
nen worden. 

lOS 'The moral regeneration of mankind will only really oommence, when the most funda
mental of tbc social relations is placed under the role of equal justice, and when human 
bcings learn to cultivate their strongest sympathy with an equal in rights and cultiva
non.' MiIl1985, p. 311. 

106 De Tocqueville 1961, deel I, hfd. 17, p. 315-317 en deel II, boek 11, hfd. 9. De 

Tocqueville wijst er overigens nadrukkelijk op dat dit samen gaat met een onafhanke
liJkheid vanffouwen, die hij veel groter acht in protestante dan in katholieke culturen. 

107 'Mais ce sant là des maux secondaires, qu'un intérêt plus grand doit faire braver. 
Parvcnus lU point ou nous sommes, i! ne nous est plus permis de faire un choix: i1 faut 
une 6ducation démocratique pour garantir la femme des périls dont les institutions et 
les mocurs de la dêmoCr3tie l'environnent.' De Tocqueville 1961, deel II, boek m, hfd. 
9. 

lOB '1] égalitt del> conditions ne produit pas à elle seu1e la régularité des moeurs; mais on 
ne saur.ut douter qu'elle ne la facilite et l'augmente.' Idem, hfd. 11. 

109 'Pout moi, je n'hésiterai pas à Ie dire: quoique aux Etats-Unis la femme ne sorte guère 
.iu cercle domestique, et qu'elle y soit, à certains égards, fort dépendante, nulle part 
sa poslUon oe m'a semblé plus haute; et si, maintenant que j'approche de la fin de ce 
livre, ou j'!l.i montré tant de choses considérables faites par les Américains, on me 
dcmandait à quO! je pense qu'il faille principalement attribuer la prospérité singulière 
et la furce crDlSSante de ce pcuple, je répondrais que c'est à la supériorité de ses 

fenunes.' Idem, hfd. 12. Dat De Tocqueville niet veel zag In een intellectuele zelfstan
dIgheid valJ vrouwen blijkt ook uit zijn SOU'IJenm waarin hij, naar aanleiding van een 
con,;ersane met Georges Sand, zijn mening over haar geeft:: 'J'avais de grand préjugés 

contrc Mme Sand, car je déteste les femmes qui écrivent, surtout celles qui déguisent 
les faiblesses de leur sexe en système, au lieu de nous intéresser ~ nous les faisant voir 
f;O~ leur véritables traits; malgré cela, elle me plut'. De Tocqueville 1978 (1849), p. 
2lO. 

110 Zie ~'oor een analyse van verschillende opvattingen over autonomie, Dworkin 1988. 
111 Ik heb het onderscheid tussen deLe twee concepten verder uitgewerkt in Bussemaker 

1991b, speaaal p. 59-63. Zie voor dit onderscheid ook Dworkin 1988. 
112 'He cannot nghtfully he compelled to do Ot forbear because it will be bette:r for him 

to do ~o, bet.ause it will make him happier, because, in the opinions of others, to do 
sa would. be W15e, or even right. ( ... ) The only part which merely concerns himself, his 
independence is, of right, absolute. Over himself, over his own body and mind, the 
mdiVldual is sovereign.' Mill1989, p. 135. 

113 Idem, p. 229. 
114 Zie Lmdley 1986, p. 50. 

11 S ' ... cîthCl led by authority, or adopts, like the generality of the world, the side to which 
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he feels most inclination. ( ... ) He must know them (de argumenten van tegenstanders, 
JB) in their most plausible and persuavive fonn; he must feel the whole force of the 
difficulty which the true view of the subject has to encounter and dispose of; else he 
will never really possess himself of the portion of truth which meets and removes that 
difficulty.' Mi1l1989, p. 163. 

116 'As it is useful that while mankind are imperfect there should be different opinions, so 
it is that there should be different experiments of living; that free scope should be 
given to varieties of character, short of injury to others; and that the worth of different 
modes of Iife 'should be proved practically, when any one thinks fit to try them. It is 
desirable, in short, that in things which do not primarily concern others, individuality 
should assert itself.' Idem, p. 185. 

117 'A person whose desires and impulses are his own - are the expression of his own 
nature, as it has been developed and modified by hls own culture - is said to have a 
character. One whose desires and impulses are not his own, has no character, no more 
than a steam-engine has a character.' Idem, p. 189. 

118 Idem, p. 185. 
119 ' ... the man, and still more the woman, who can be accused either of doing "what 

nobody does", or of not doing "what everybody does", is the subject of as much 
depreciatory remark as if he or she has committed some grave moral delinquency.' 
Idem, p. 198. 

120 'Erst in der Gemeinschaft hat jedes Individuurn die Mittel, seine AnIagen nach allen 
Seiten hin auszubilden; erst in der Gemeinschaft wird also die persönliche F reihelt 
möglich ( ... ) In der wirkliche Gemeinschaft erlangen die 1n4ividuen in und durch ihre 
Assoziation zugleich ihrer Freiheit.' Man, -Engels 1972 (1846), p. 74. 

121 Marx 1974, p. 75. 
122 Vergelijk Laurent 1987, p. 83. 
123 'Mir, dem Egoisten, liegt das Wohl dieser "menschlichen Gesellschaft" nicht am Her

zen, Ich opfere Ihr nichts, Ich benutze sie nur; urn sie aber völlstandig benutzen zu 
können, verwandle lch sie vielmehr in mein Eigentum und mein Geschöpf, d.h. lch 
vernichte sie und bilde an ihrer Stelle den Verem Vlm Egoisten.' Stirner 1968 (1844), p. 
122. 

124 Vergelijk Laurent 1987, p. 85 e.v. Zie ook De Lange 1989, p. 14 e.v. 
125 Vergelijk Taylor 1992, p. 450-453. 
126 Lukes 1973, p. 71. Lukes gebruikt de tenn anti-sociaal vooral in verband met vroege 

romantici als.Friedrich Schlegel, Schleiermacher en 'Wilhelm von Hurnboldt, maar het 
lijkt me dat diezelfde typering ook opgaat voor auteurs als Stimer en Nietschze. 
Overigens zijn romantisch individualistische ideeën ook door dndere auteurs in 
meestal minder extreme vonn uitgewerkt. Amerikaanse auteurs als Thoreau, Emerson 
en Whitman zijn in dit verband van speciaal belang. Zie Bellah e_a. 1986 speciaal p. 
33-35 en 55-56. Zie van Emerson verder verschillende essays in Emerson 1990. Ook 
bij Nederlandse schrijvers zijn dergelijke ideeën terug te vinden,.ergelijk bijvoorbeeld 
de gedichten van K100s en van .Marsman, maar zie in het bijzonder de studie van Van 
Bruggen 1980 (1919). 

127 RA Hayek, 'Individualism: True and False' (1946), in: Hayek 1949. Zie ook Lukes 
1973, p. 41 en Laurent 1987, p. 421. 

128 ' ... the moral objection to competition, as arming one human being against another, 
making the good of each upon evil to others ( ... ) by no means deserves the disdain 
with which it is treated by some of the adversaries of socialism.( ... ) Soaalism, as long 
as it attacks the existing individualism, is easily triurnphant; its weakness hitherto is in 
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what it proposes to substitute.' j.S.Mill, NtwmIRl's Political &onomy (1851), in: CoHeaed 
WorkJ Toronto and London 1963, Vol. V; p. 444, geciteerd in Lukes 1973, p. 32. 

129 Weber 1969. 

lJO Zie voor doctrines over individualisme Lukes 1973, p. 138 e.v. 
131 Ik gebruik: de tenn utilitaristisch hier slechts als voorvoegsel van een specifiek soort 

individualisme. Ik gebruik het in de zin van gegeven individuele preferenties en het 
handelen volgens principes van hedonisme en egoïsme. Dat dient niet te worden ver
ward met het klassieke utilitaire denken zoals dat onder andere door Jeremy Bentham 
enjames .Mill is ontwikkeld. 

D2 Vergelijk voor het utilitaristisch en expressief individualisme Bellah e.a. 1986, p. 333-
H4 en p. 27 e.v. Dit idee van expressief individfoalisme heeft op sommige punten 
overeenkomsten met wat Lukes aanduidt als 'ethisch individualismf!'. Zie Lukes 1973 
p. 99-107 en p. 140-145. Ook het door George SimmeI gemaakte onderscheid tussen 
een kwantitatief en een kwalitatief individualisme heeft overeenkomsten met de utili
taire variant enerzijds en de expressieve variänt anderzijds. 

133 Het denken van de vroege Mill, die door zijn vader James Mill werd opgevoed in de 
geest Van het utilitarisme volgens Bentham, vertoont sterke utilitaristisch individualis
tische trekken, terwijl zijn latere werk laat zien dat hij is beïnvloed door expressief 
individualistische ideeën over zelfontplooiing, identiteits- en karaktervorming, of kort
weg - zoals Mill het zelf noemt - individualiteit. 

134 De belan.gnjkste auteurs in dit verband zijn Ralph Waldo Emerson, Henry David 
Thoreau en Walt Whitman. Zie Bellah e.a. 1986 en Emerson 1990. 

1 U •... ramène saus cesse vers lui seul et menace de Ie renfenner enfin tout entier dans la 
solitude de son propre coeur.' De Tocqueville 1961, deel IT, boek IT, hfd. 2. 

136 "Ibis being of woman (for the word e:ristence is too rich in meaning, since woman does 
not persist m and through herself) is righdy described as charm, an expression which 
mggest!< plant Iife; she is a flower, as the poets like to say, and even the spiritual in her 
is present in a vegetative manner. ( ... ) Woman chóoses, it is true, but if this choice is 
i:hought of dB tbe result of a long deliberation, than this choice is unfeminine.' S. 
Kierkegaard, 'Diary of the Seducer' (1843), waarvan een deel is opgenomen in Maho
wald 1.983, p. 66-70, hier p. 68. 

137 Vogel 1986, p. 35. 

138 Hoe\tel Sch1egel, volgens Vogel, aan de vrouwelijke rede om sommige punten zelfs 
supeneure kenmerken toedicht. Vogel 1986, p. 38. 

139 Pruden'aart 1989, p. 44. 

140 Zo V"dt Oerlemans het samen in een mooie studie over (reacties op) het n,egentiende 
eeu~ individualisme. Oerlemans 1966, p. 42. Op verschillende punten komt daarbij 
de rol v:m de vrouw als beschermster en redster van maatschappelijke cohesie en 
:roaale betrokkenheid aan de orde. 

lofl Vergelijk Dworkin 1988 die hetzelfde constateert voor het autonomieconcept. 

~ ONTWRICHTING EN VERHEFFING. OPVATTINGEN OVER 
INDIVIDUALISME EN SEKSE BINNEN NEDERLANDSE POLITlEKE 
STROMINGEN TOT 1960 

De Bel.1s e.a., 1989, p. 9. 

2 Zo ond~eJdt Olive Banks in haar boek Faces of FemmÏS1n (1986) een evange1isch, 
een egalitair-liberaal en een socialistisch geinspireerd feminisme in de Verenigde Sta
ten en Groot-Brittannië. Banks problematiseert wel het feminisme, maar beperkt zich 
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in haar analyse tot het feminisme als zodanig. Vergelijk voor de liberale en socialisti
sche variant in het feminisme ookJaggar 1983. Zie voor NederlandJansz 1990, hfd. 1. 

3 Zie hiervoor ook BraWl 1992, p. 4. 
4 Behalve ~le feministische organisaties, die veelal onder de term 'sociale beweging' 

vallen, heeft Nederland ook verschillende feministische politieke partijen gekend. De 
eerste daarvan ontstond in 1918, vlak voordat het actieve kiesrecht voor vrouwen werd 
ingevoerd. Zie Van der Velde 1989, p. 84. 

5 Vergelijk ook Gordon 1980, p. 264; Offen 1988b, p. 152 en Delmar 1986. 
6 Delmar 1986, p: 12-13. 
7 Voor de periode tot aan ongeveer 1920 is dankbaar gebruik gem2akt van studies die 

vrij recentelijk op dit terrein zijn verschenen. Er is met name geput uit Stuunnan 1983; 
Sevenhuijsen 1987;]ansz 1990; Braun 1992. 

Wellicht ten overvloede wijs ik er op dat het in dit hoofdstuk alleen om opvattingen 
gaat, en niet om de praktijk. Het verschil tussen 'leer en leven' kan nogal eens verschil
len - bij de ene stroming overigens meer dan bij de andere - maar blijft hier verder 
buiten beschouwing. 

8 Zo wordt voor het liberalisme relatief veel aandacht besteed aan Van Houten. Dat is 
niet alleen omdat Van Houten een belangrijk liberaal denker was (dat waren er wel 
meer), maar ook en vooral omdat hij zich duidelijk heeft uitgesproken over seksever
houdingen. Van Houten's opvattingen hierover zijn bovendien, mede dankzij recente 
studies van onder andere Stuunnan, als zodanig herkenbaar en ook zonder uitgebreid 
bronnenonderzoek beschikbaar. Het liberalisme heeft al& politieke stroming in zijn 
algemeenheid relatief weinig dandacht gehad binnen hlstoris!,=h onderzoek (Zie Voer
man 1992, p. 1). We zijn dus enigszins overgeleverd aan de beschikbare onderzoeksli
teratuur en daarmee aan de keuzen die onderzoekers gemaakt hebben in de selectie 
van materiaal. 

9 Van Doom 1989, p. 162. 
10 Idem, p. 157. 
11 Burke 1988 (1790). 
12 Knyper 1956 (1891), p. 88. 
13 Kuyper 1874. Zie ook De Rooy 1989, p. 71, speciaal noot 17. 
14 Ouadragesimo A7I1W 1938 (1931), p. 82. In vergelijking met andere stromingen is het 

katholicisme internationaler georiënteerd. De encyclieken, die oorspronkelijk van het 
Vaticaan aBromstig rijn, kennen eigen Nederlandse vettilingen. De encyclieken vor
men, in hun Nederlandse vertaling, een belangrijke bron voor de kernideeën van het 
katholicisme. 

15 In Quadrllgesimo l17l7I0 uit 1938 wordt daar nog aan toegevoegd: .... want iedere sociale 
werIaIadigheid moet kr2chtens ha31' wezen en natuur de ledematen van het sociale 
lichaam steunen, maar mag nooit, met vernietiging hunner individualiteit, hen doen 
opgaan in het geheel.' (p. 97-98). . 

16 Idem, p. 96. 
17 Vergelijk P. Scheffer, 'De ontzuilde burger als moreel probleem', in: S&D 1987, p. 

122-130, hier p. 126. 
18 Stuurman 1992, p. 183. 
19 Van Houten 18B3 (1878), p. 11-12. 
20 Zie voor negatieve en positieve opvattingen over vrijheid Berlin 1969 (1958). 
21 Stuunnan 1992, p. 372 . 
22 C.K Clout, ·Mr. S. van Houten aan het woord', in: Elreviers Gei1l-ustnerd MfIII1IIlschriJt 

1898, I, p. 263. Geciteerd in Stuunnan 1992, p. 173. 
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.23 Troelstra 1950 (deel N 'Storm'), p. 327. 

24 .M. van der Goes van Naters, Het.rtaatsh«/d tkr ~lItit!. Amsterdam 1930. 
GeClteerd in P.B. Lehning, 'Socialisten tussen plan en macht' in: De Beus e.a. 1989, 
p. 147-193, hier p. 153. 

25 Banrung 1960, p. 133. 
26 Idem, p. 134 en p. 142. 

27 De K.tdt 1980 (1939), p. 217. Overigens was De Kadt, toen hij dit schreef, geen lid 
meer van de SDAP (hij werd in 1932 geroyeerd). Na de oorlog zou hij echter lid 
",orden van de PvdA en samen met Banning een belangrijke rol spelen in de gedach
tenbepaling van de sociaal-democratie. 

28 De Kadt 1980, p. 218-219. 

29 ZIe ook D. Pels, 'Zaken-soci~isme, of: het einde van de utopie', in: WBS, Schuyr, e.a. 
lQ91, p. 46-79.. " • 

30 Vergelijk Iucrvoor Gordon 1980; Vicinus 1989; Fox-Genovese 1991. 
31 0Hen 1988b. 

32 Offen wijst er overigens op da~ speciaal in de Verenigde Staten en Engeland, de 
mdividualistische ideeën aan kracht wonnen door het groeiende aantal ontwikkelde, 
alleenstaande vrouwen. Offen 1988b. 

31 Het gaat meer om een analytisch dan om een historisch onderscheid, zoals ook Offen 
.:onstateert. Offen gaat zelfs zo ver Mary Wollstonecraft, die doorgaans als een indivi
d~lisnsch femmjst wordt beschouwd, als relationeel te omschrijven, op grond van het 
feit dat Wollstonecraft haar pleidooi voor individuele rechten koppelt aan de specifieke 
tam, van vrou",en als moeders. Offen 19B8b, p. 136. 

Enige overeenkomst is hier zichtbaar met het onderscheid dat in Nederland vaalè 
wordt gemaakt tussen een ethisch en een rationalistisch feminisme in de ~rste golf. 
Dat onderscheid drukt weliswaar vcrschillende argumentaties uit, maar is problema
tU.ch wanneer hiermee wordt verwezen naar twee feministische denktradities die 105 

l'3n elkaar zouden hebben bestaan. Volgens Mossink is het onderscheid niet adequaat 
al~ beschrijVIng van het diffuse geheel van standpWlten en praktijken. Mossink 1986, 
~peciaal p. 114-115. 

34 In ee11 andere context voldoet een ander onderscheid of spanningsverhouding wellicht 
beter. Zie voor mogelijke andere spanningen Gordon 1980 en Aerts 1986a (die onder 
andere de spanning tussen collectivisten en individua1isten noemt). 

In Nederland is vooral het onderscheid tussen verschil en gelijkheid gangbaar ge_ 
worden binnen vrouwenstudiesonderzoek (Aerts 1 986a). Ook hier kleven echter de 
nodige haken en ogen aan, met name voor de vraag om wat voor verschillen of gelijk
heden het gaat. Zie voor de voors en tegens van dit onderscheid onder andere Meijer 
19ti7 en Komtcr 198B en 1990. Overigens wijst Aerts in haar artikel ook op de nodige 
terughoudendheid ten aanzien van dit onderscheid vanwege de mogelijke polemische 
$trekkmg ervan. Zie voor een kritiek op het onderscheid van Offen tussen een relatio
neel en mdividualistisch feminisme vanuit het perspectief van verschil en gelijkheid de 
commentaren van Ellen C. Dubois en Nancy E Cott en de antwoorden van Ofren in 
Sigm 15 (1989) 1, p. 195-209. 

JS Jacobs 1899, p. 7. 

36 De HulSUNNU' 22 (1891/1892) nr. 18. Geciteerd inJansz 1990, p. 125. 
~7 De Am.rterdtmtmer nr. 1036 (2-5-1897), geciteerd inJansz 1990, p. 123. 
J{I De ~ n (1903-1904) p. 1-2, geciteerd in Jansz 1990, p. 175. 
39 Muller-Lulofs, aangehaald door Wijnaendts Francken-Dyserinck 1986 (1914), p. 125-

126. Vergelijk ook een eerdere passage waar het motief 'om zichzelf te geven' als 
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richting voor het feminisme wordt aangegeven: 'Niet als uitvloeisel van egoïsme maar 
van altruïsme. Niet voor zich zelf, maar voor de gemeenschap. Niet in den wensch 
naar gelijkheid van man en vrouw. Man en vrouw zijn nu eenmaal geen gelijke wezens.' 

Idem, p. 125. 
40 Kuyper 1914, p. 15 en p. 23-25. Overigens heeft het onderscheid van Kuyper tussen 

verschillende feministische opvattingen een sterk polemische inslag. Ze worden gedaan 
in een brochure waarin Kuyper zijn bezwaren tegen het vrouwenkiesrecht uiteen zet, 
die geschreven is op een moment dat de roep om vrouwenkiesrecht steeds luider 
wordt. ',' 

41 Van Doom 1989, p. 168. 

42 Kuyper 1956, p. 105. 
43 Rerum Nuvarum 1931 (1891), par. 10. 

44 Schaepman 1883, p. 43. 
45 Van Houten 1883, p. 142. 
46 Hoewel Van Houten door andere liberalen werd beticht van een individualistische 

staatsleer en als tegenstander van een organische visie werd gezien. Zo schreef Treub 
in 1904: 'De heer Van Houten en zijne echt liberale medestanders staan op het stand
punt van 4e individualistische, de vrijzinnig-democraten staan op het standpunt van de 
organische staatsleer.' Geciteerd in J.A.A. Van Doom, 'Schets van de Nederlandse 
politieke traditie', in: De Beus e.a. 1989, p. 11-60, hier p. 52. 

47 Troelstra 1898, p. 44-45. Zie voor de vroege visie van de SDAP, die overigens sterk 
marxistisch georii!nteerd was, Outshoom 1973. 

48 Evolutie 8 (1900/1901) p. 193-194. Geciteerd inJansz 1990,.,p. 163. 
49 Kuyper 1914, p. 67. Overigens was Kuypet' eeJ!. van de meest volhardende tegenstan

ders van het vrouwenkiesrecht. Binnen anti-revolutionaire kringen waren aan het be
gin van de eeuw ook gematigder geluiden te horen. Kuyper zelf gaat in 1917 overstag 
wanneer hij ziet dat het algemeen kiesrecht niet meer tegen te houden valt. Tactische 
overwegingen gaan dan de principiële argumenten domineren. 

50 Vergelijk Schokking 1958, p. 151. 
51 Vergelijk Constantinus 1915 p. 8 en p. 20. 
52 Arcanum 1938 (1880) en Casti Crnmubii 1931 (1930), p. 12. 

53 Van Houten 1883, p. 120. 
54 Van Houten 1918 (1882), p. 213-214. Vergelijk ook Bos 1952, p. 184. 

55 Stuurman 1992, p. 201. 
56 Van Houten 1883, p. 239. Zie voor Van Houten's opvattingen over economische zelf-

standigheid ook Bos 1952, p. 186 e.v. 
57 Troelstra 1898, p. 69. 
58 Braun 1992, p. 251. 
59 W. Drucker, Een woordje aan 'De vrouwen van Nederland' (1891). Geciteerd in Jansz 

1990, p. 123. Zie voor het radicale gelijkheidsconcept van Drucker ook Sevenhuijsen 
1987, p. 124 e.v. p. 236. 

60 Zie voor voorbeelden van die redenatie Mossink 1986, p. 110. 
61 Jacobs 1899, p. 15. Zij laat daar overigens, in de progressief liberale traditie van die 

tijd, op volgen dat deze verheffing vervolgens tot verheffing van het zedelijk niveau 
van de maatschappij moet leiden. 

62 Vergelijk hiervoor Jansz 1990, p. 114-115 en Braun 1992, p. 100-117 en p. 208-235. 
63 Die zaken maakten onderdeel uit van de zogenaatnde ~OClale kwestie, die nauw, met 

zedelijkheid was verbonden. Zie voor Cim analyse van interpretaties over de Arbeids

wet, J ansz 1991. 
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64 Socialisten hadden nauwelijks een eigen visie op de relatie tussen zedelijkheid, gezins
pohnek en sekse. Zo werd prostitutie door hen vooral als armoedeprobleem gezien. 
Zie Outshoom 1973. Een relatie tussen geboortenregeling en het vrouwen vraagstuk 
""erd evenmin gelegd. Men was terughoudend ten aanzien van geboortenregeling, 
a.mgellen het nooit een echte oplossing voor het armoedevraagstuk zou kunnen bie
den. Zie Outshoom 1979, p. 63 en p. 70. 

M Stuurman 1983, p. 224. Zie voor nuancering en voor een overzicht van verschillende 
opvattingen over zedelijkheid Damsma 1988. 

66 J3llióZ 1990, p. 26-29, p. 73-74 en p. 198. 
67 Stuurman 1992, p. 411-412, noot 70. Zie ook Idem, p. 341. 
68 Stuurman 1983, p. 202-203. 
69 Idem, p. 240. 

70 Op het terrein van de economische politiek gaat dat niet op. Nederland bleef op 
economisch gebied ook na 1920 een 'liberale' politiek voeren. Vandaar dat de Neder
landse staat in die periode nog het best als liberaal-confessioneel kan worden beschre
ven. 

71 In na'llolging van Stuurman vat ik verzuiling op als het 'geheel van strategiei!n om een 
c.oonfesslOnele hegemonie op afzonderlijke maatschappelijke terreinen te behouden, te 
hentellen of tot stand te brengen door middel van moderne organisatorische en poli
titlr.e technieken'. Stuurman 1987, p. 267. Zie ook Stuurman 1983, p. 58 e.v. 

72 Zie hiervoor Damsma 1988, p. 229 en p. 241 en]. Outshoom, 'De sociaal-democratie 
en het Vlouwenvraagstuk', in: S&D 1982, p. 411-423. Overigens reageerden feminis
ten, voorzover ze aandacht besteedden aan het boek, ook overwegend negatief. Zij 
we-=t onder andere op de mogelijke gevaren van buitenechtelijke relaties voor vrou
",en, gezien de bestaande huwelijkswetgeving en de slechte maatschappelijke situatie 
~an ongehuwde moeders. Zie Rol 1984. 

;3 lJl~tra 1984, p. 179. 

74 De7..e gezinnen mogen volgens katholieken niet door belemmeringen in de loonvor
,ning worden w:eerhouden om te voldoen aan 'het recht op vorming van een gezin naar 
de wetten der natuur', zoals Romme het uitdrukte. Zie Ulstra 1984, p. 181. Zie voor 
Je confessIOnele gezinspolitiek in die njd ook Sevenhuijsen 1978. 

;; Kuyper 1914, p. 3,-36. 
76 Idem, p. 64-65. 
77 Idem, p. 60. 
78 Constantinus 1915, p. 8. 
79 Cast; Comtubii 1931, p. 35. 
8U Idem. p. 16. 
81 POI>1:humus-Van der Goot 1968 (1948), p. 274. 
82 Vergelijk Bots en Noordman 1981, p. 16. 
83 Van Houten 1883, p. 276-277. 
84 Idem, p, 144. Zie ook Stuurman 1992, p. 198. 
85 V~gehjk SeveDhuijsen 1987, p: 59. 
86 Zwart 1969, p. 35. 
87 Een verbod op vrouwenarbeid wordt rond de eeuwwisseling maar door weinigen 

openlijk bepleit. Men was wel Voor beperking, maar niet voor een 'verbod, aangezien 
een '9erbod niet als oplossing kon gelden ah. bescherming tegen de macht van het 
kapitaal. ZIe Braun 1992, p, 220-222. 

88 Wibaut 1918. 

89 Schokking 1958, p. 126. In de praktijk staat het recht op betaalde arbeid van vrouwen 
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in die tijd echter niet hoog aangeschreven in de SDAP. Zo is ,het verzet tegen het 
voo~ van Romme om gehuwde arbeid van vrouwen te verbieden slap, worden tij
dens het partijcongres in 1937 amendementen die het recht op arbeid van vrouwen 
benadrukken afgewezen en klagen mannen in de partij over 'dubbele inkomens' in 
gezinnen waarin behalve de man ook de vrouw buitenshuis werkt. J . Outshoorn, 'De 
sociaal-democratie en het vrouwenvraagstuk', in: S&D 1982, p. 411-423, hier p. 415. 

90 Zo stelt Aletta Jacobs, in het algemeen een exponent van individualistisch feminisme, 
enerzijds dat vrouwen op grond van het feit dat ze zelfstandige individuen zijn, aan
spraak moeten: maken op staatkundige rechten, om enkele pagina's later te schrijven 
dat' ... vrouwen (bovenal) invloed op het staatsbestuur vragen omdat zij vrww zijn en 
daardoor meer en anders dan de man gevoelen voor het kind, voor den hulpelooze, 
voor den zwakke en voor den oude van dagen'. Jacobs 1899, p. 19 en p. 28. Zie ook 

Komter 1990;]ansz 1990. 
91 Vergelijk Sevenhuijsen 1987, p. 300-301 enJansz 1990 p. 174. 
92 Vergelijk Wijnaendts Francken-Dyserinck 1986; Mossink 1986 en Sevenhuijsen 1987, 

p. 282 e.v. 
93 Wijnaendts Francken-Dyserinck 1986, p. 125. 
94 De verschuiving van individualistische naar meer relationele argumenten doet zich 

overigens ook buiten Nederland voor. Vergelijk Offen 1988b, o.a. p. 147. 

95 Vergelijk Bussemaker 1992c. 
96 Nu overwogen katholieken en protestanten, zoals we eerder zagen, nog wel mogelijk

heden voor een bijdrage van vrouwen aan her maatschappelijk leven buiten het gezin, 
maar dat betrof toch vooral die situaties waarin geen sp~ was van een 'normaal' 
gezinsleven, bijvoorbeeld bij ongehuwde vrouwen. 

97 Vergelijk Schuyt 1991 en De Swaan 1989. De term verzorgingsstaat raakt pas in de 
jaren zestig ingeburgerd. Zie hoofdstuk 4. 

98 Commissie van Rhijn 1945, deel II, p. 10. 
99 Zie hiervoor De Liagre Böhl e.a. (red.) 1981. 

100 H. de Liagre Böhl, 'Zedeloosheidbestrijding in 1945. Een moter van wederopbouw', 
in: Galesloot en Schrevel (red.) 1987, p. 15-29, hier p. 28. 

101 Bank zegt het nog stelliger: 'Terwijl de industrialisatie werd aanward ( ... ) werd de 
komende industriële maatschappij tegemoetgetreden met voorstellingen ontleend aan 
een pré-industriële samenleving en moraal.' Jan Bank, 'Het fabrieksmeisje en de tijds-. 
geest', in: Jeugd en Samenleving 10 (1980) p. 72, geciteerd in Vossen 1990, p. 32. 
Vergelijk ook Blom 1982. 

102 Met name de Stichting Nederlands Volksherstel was pleitbezorger voor herstel van 
gezinswaarden. Zie De Liagre Böhl en Meershoek 1989, p. 146. 

De KVP stelt het gezin als 'zedelijke grondslag voor ons volksleven' centraal (KVP
beginselprogranuna van 1945 en 1952), de ARP heeft het over 'zedelijke volkskracht' 
(AR-progranuna van 1946), de CHU over 'beteugeling van ;:edenverwildering' (CHU
programma uit 1937, dat na de oorlog gehandhaafd bleef), de PvdA benadrukt de 
'grote waarde van huwelijk en gezin voor een gezonde opbouw van de samenleving' 
('Voorstel tot de stichting van een nieuwe PvdN uit 1946 en Beginselprogramma 
1947), terwijl de VVD kortweg vermeldt dat ;:e er van overtuigd is dat 'het gezin de 
kern vormt van de maatschappij en dat de morele en materiële bescherming YlIIl het 
gezin moet worden venterkt' (Beginselprogramma van de VVD uit 1948) en de CPN 
zich uitspreekt voor 'bescherming van het gezin Versterking 'l3I1 de mor~al van ons 
vont: Bevordering van orde en discipline' (Program voor de verkiezingen 1946 van de 

CPN). 
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103 Vergelijk Zwart 1969. 
104 De katholIeken zijn het meest uitgesproken in de betekenis die ze aan her gezin toe

kennen. Zij wijden in hun beginselprogramma een apart hoofdstuk aan 'gezin en staat', 
dat oveugens nauwelijks afwijkt van eerdere geformuleerde opvattingen. 'De eerste en 
voornaamste natuurlijke gemeenschap van individuen is het gezin, dat zijn oorsprong 
vindt in het huwelijk. Deze gemeenschap, die met haar rechten en plichten aan de 
Staat voorafgaat, heeft de Staat te eerbiedingen zowel in haar grondslag als in haar 
werkzaamheid. Om het natuurlijke karakter van het gezin en zijn hoge waarde voor de 
gc-.meenschap, is de Staat verplicht het gezin bij het vervullen van zijn taak krachtig bij 
te staan en de voorwaarden te scheppen, waardoor her in zedelijk, maatschappelijk en 
·ewnolIllsch opzicht tot volle ontplooüng kan komen.' Beginselprogramma van de 
KVP uit 1945 (ongewijzigd ten op zichte van het vooroorlogse programma van de 
RKSP), gehandhaafd tot 1952. 

105 De VVD hecht in het algemeen veel betekenis aan gemeenschapsverbanden. Het be
guu;elpIogranuna van 1948 stelt onomwonden dat de maatschappij niet de optelsom is 
van mcbviduen, maar andersom: als 'boven persoonlijke vonn van mensheidsleven' 
staat de gemeenschap boven her individu. De uit het gemeenschapsverband voortvloei
<:nde gebondenheid van de individuele mens wordt niet gezien als eer. beperking van 
de mdIviduele vrijheid, maar 'als een onmisbare voorwaarde om die vrijheid rechtens 
en feItelijk. te verwezenlijken'. (art. 4). VVD, beginselprogramma 1948, p. 9. 

106 Het Nederlands Vrouwen Comité deed al direct na de oorlog in 1945 via advertenties 
in kranten een oproep 'Aan de vrouwen van Nederland': 'Het is immers op de eerste 
plaats de huisVl'oUW en de moeder die het gezin weer moet maken tot een plaats, waar 
de geestelijke en lichamelijke gezondheid wordt verzorgd, waar lust tot werken 
heencht, waar oud en jong telkens weer gesterkt wordt tegenover de teleurstellingen, 
die de arbeid temidden van namelooze ellende en verarming van ons volk noodzakelij
kerwijs zal meebrengen.' Het Nederlands Vrouwen Comité, 'Aan de vrouwen van 
Nederland. Haar taak in en buiten het gezm', Utnchts Katholiek Dagblad, 23 juni 1945, 
geciteerd lJl De Liagre Böhl en Meershoek 1989, p. 145-146. 

107 De tendens tot 'professionalisering' en het onderbouwen van politieke besluiten met 
wetenschappelijke argumenten is overigens nieuw in de jaren vijftig. Tekenend m dit 
verb-md IS de oprichting en het opnieuw leven inblazen van de wetenschappelijke 
bureau'b van de 'verschi11ende politieke partijen. Zij moeten de partij ondersteunen bij 
het doordenken van maatschappelijke vraagstukken. Een enkele pilrtij (de ARP, SDAP 
en CPN) kende al voor de oorlog een eigen onderzoeksinstuut (respectievelijk de Dr. 
Abralwn Kuyper Stichting, het Wetenschappelijk. Bureau van de SDAP en het insti
tuut voor PolitieJ.: Onderzoek, het IPSO), maar de functie van ',,"etenschappelijk bu
l';:au' il. vooral van na de oorlog. In 1945 ~erd het Centrum voor Staatl..undige Vor
ming (KVP) opgericht; de PvdA doopte na de oorlog het bureau \Oan de SDAP om in 
de Wi81di Beckman Stichting; in 1954 werd de Prof. Mr. B.M. Teldeostichting (VVD) 
opgencltt; m 1955 de Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman Stichtmg (CHU) en in 
datzelfde Jaar werd de al langer bestaande Dr. Abraham Kuypersnchting rueuw leven 
mgeblazen. 

108 CVS'v~ Arbeid'lJ(l1/ de gehwde 'UTfJUI1} buiten haar gezin 1951, p. 7. Een wettelijk ingrijpen 
om arbad van de gehuwde vrouw te verbieden wil men, hoe onwenselijk men het ook 
adit, In cbt rapport niet meer verdedigen. Men acht het prima,ir de verantwoordelijk
heid van ~chtelieden daarover te beslissen. 

109 WBS. De weg ntIII1' vrijheid 1951, p. 134. 
110 De Liagre Böhl en Meershoek 1989, p. 153. 
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111 In dit verband wordt vaak het onderscheid van Tönnies tussen 'GeselIschaft' en 'Ge
meinschaft' gebruikt. Zie onder andere Banning 1953, p. 162 en Gastelaars 1985, p. 
126. 

112 Banning 1953, p. 157. 
113 Idem, p. 157. 
114 p..e]. van Loon, Gids voor MlllltSchllppeJijk Werk. Deel I , p. 161. Geciteerd in Gaste

laars 1985, p. 117. Het gezin zou aangepast moeten worden aan moderne ontwikkelin
gen, speciaal aall. de veranderingen tengevolge van de industrialisatie. De sociale poli
tiek van het Ministerie van Maatschappelijk Werk vonnde de complement van de na
oorlogse industrialisatiepolitiek. Zie hiervoor ook De Liagre Böhl e.a. 1981. 

115 Waar de overheid geen garantie kon geven via het loon als gezinsloon, werden andere 
middelen aangewend. Dat gebeurde na de oorlog bijvoorbeeld met de kinderbijslag die 

onderdeel werd van de geleide loonpolitiek. Zie 1Jlstra 1984. 
116 Bussemaker 1992b. Het zou echter onjuist zijn uit de gemeenschappelijke ondersteu

ning van deze gezinspolitick af te leiden dat er geen verschpJen van mening bestonden 
over sekseverhoudingen en gezinspolitiek. Ook tussen confessionelen bestaan verschil
lende visies. Zo waren hervonnden in de jaren vijftig ten opzichte van vraagstukken 
over seksualiteit, voortplanting en moederschap, veel progressiever dan gerefunneer
den, anti-revolutionairen en katholieken. Zie bijvoorbeeld De Jong 1984. 

117 Zie voor veranderingen bij vrouwenorganisaties van politieke partijen in deze periode, 
Poldervaart 1992. 

118 Overigens zou het nog tot 1957 duren voordat de regering deze motie uit zou voeren. 
119 Dat idee wordt door verschillende woordvoerders van na-oo(logse vrouwenbewegin

gen in de jaren vijftig echter ook gekritiseerd. Zie Tj. Akkennan, 'Inleiding: ontzui
ling, gezinspolitiek en feminisme in Nederland', in: Akkennan en Stuunnan (red.) 
1985, p. 11-37, hier p. 18. 

120 Idem, p. 35. 
121 Buytendijk 1961 (1951), p. 256. 
122 Idem, m.n. p. 10 en p. 240 e.v. Zie voor de betekenis van Buytendijk in discussies over 

vrouwenarbeid ook Plantenga 1988. 
123 Sevenhuijsen 1986. 
124 Dr. J. Ponsioen, 'Het gezin', in: Ponsioen en Veldkamp 1956, p. 129. ZieV'oor het 

onderscheid 'open' en 'gesloten gezin' ook Kooy 1957. Aanzetten tot een meer mo
dern gezinsideaal zijn ook te vinden bij Banning 1953, p. 160-161. Vergelijk ook In't 
Veld-Langeveld die bovengenoemde auteurs kritiseert omdat ze nog te weinig aan 
zouden sluiten bij modemiseringstendensen waarin openheId boven geslotenheid en 
solidariteit boven autoriteit wordt geplutst. Zie]onlccr 1988, p. 120-122. 

125 Met name door Blom 1980 en Stuunnan 1984. Zie ooIcAkkerr:lan en Stuunnan 1985, 
Plantenga 1992 en Bussemak.er 1992b. 

126 De Liagre Böhl1986; Stuunnan 1984. 
127 Mill1985 (1869), p. 238. Zie ook: hfd. 2. 
128 Vergelijk ook Stuunnan 1982. p. 92. 

4 VAN WELVAARTSSTAAT NAAR ZORGENMAATSCHAPPI]. INDIVIDUELE 
RECHTEN EN SOCIALE VERBANDEN 1960-1990 

Von der Dunk 1986, p. 21. 
2 Vergelijk Van Doom 1989, p. 161 en Lucardie 1989. Speciaal de Franse 'mei-revolutie' 

uit 1968 wordt nog wel eens aangeduid als individualistisch. Zie bijvoorbeeld Ferry en 
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Renaut 1987, p. 44. 

3 De oudere partijen hadden al een wetenschappelijk bureau (zie hoofdstuk·3). Wanneer 

er begin jaren zeventig subsidie komt voor de wetenschappelijke bureaus, leidt dat tot 
een uitbreiding van de bestaande bureaus en tot de oprichting van nieuwe bureaus 
(onder .mdere van het GPv, PSP, PPR en D66). 

De meeste bureaus zijn zich door de jaren heen meer gaan profileren als professio
nele instituten met een eigen verantwoordelijkheid en een eigen visie. Hoewel de 
begmse.ien van de partij over het algemeen het vertrekpunt van het werk van de bu
r~aU!; vonnen .~n h~ uitgaven onder andere zijn bedoeld om de meningsvorming 
binnen de parbJ te swnuJeren, laten hun publikaties zich niet lezen als furmele partij
standpunten. Dat geldt in nog sterkere mate voor de tijdschriften, waarin regelmatig 
door betrokken 'buitenstaanders' wordt geschreven. De bureaus functioneren als inter

mediair tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke trends enerzijds, en de 
parIljpolitiek anderzijds. Ilc beschouw ze hier vooral als furums voor politieke en intel
lectuele debatten. 

4 Delen van deze paragraaf verschenen eerder in Bussemaker 1992b. 
5 Thoenes 1962, p. 124. 

6 Of de laatste twee elementen een voorwaarde vonnen voor een verzorgingsstaat is zelfS 
de uaag. Thoenes geeft zelf al aan dat er een potentii!le spanning bestaat tussen 
polinekc democratie en verzorgingsstaat, terwijl een kapitalistisch produktiesysteem in 

sommige opzichten ook tegenstrijdig kan zijn met een verzorgingsstaat. Thoenes 
1(,/62, p. 4 en p. 135. Zie ook R Van der Veen, 'De ontwiklceling van de Nederlandse 
verzorgmgsstaat', in: Schuyt en Van der Veen 1990, p. 1-23, hier p. 3. 

7 Het collectieve sociale welzijn, wals Thoenes dat omschrijft, is veelomvattend. Het 
betreft de werlcgelegenheid, de arbeidsbeloning, de koopkracht, het consumptieverm0-
gen, de sotWe zekerheid, maar ook het culturele leven en burgerzin. Thoenes 1962, 
p. 128. 

8 Behalve Thoenes, was Verwey-]onker een van de eersten die de tenn verzorgingsstaat 
introduceerde. H. Verwey-]anker, 'De motivering van ons socialisme en de wclvaan' 
in: S,g[) 1960, P. 537-540. Sommigen ging de omschrijving van de verzorgingsstaa; 
die Thoenes gaf te ver. De kritiek richtte zich met name op de term 'garant stellen'. 
Deze entia wilden de taak van de staat beperken tot 'het bC\'orderen' van volledige 
werkgelegenheid en een behoorlijk levenspeil. Vergelijk bijvoorbeeld Ruppen 1965. 
Vergehjk hiervoor ook Schuyt 1991, p. 91 e.v. 

9 Binnen de wetenschap - met name de sociologie - zijn ook verschillende visies op de 
verzorgmgsstaat terug te vinden. Zie hiervoor o.a. Gastelaars 1985 en Schuyt 1991. 

10 Vergclijlc VOOI de liberale visie] W. De Beus, 'Oorsprong en wederkeer van de libera
len' lil. De Beus e.a. 1989 en De Beus, 'Het democratisch liberalisme van de VVD', 
m: SbD 1987, p. 273-282. 

11 Zie bijvoorbeeld H. Vrind, 'Liberalisme voor een grote taak.: Paal en perk stellen aaD 
toenemend etatisme', in: LR 1968-69, p. 131-133. 

12 VVD, begmselprogramma 1966, artikel 3. Hoewel minder dan in het beginselpro
gr.unrna van 1948, is er nog steeds veel aandacht voor christelijke beginselen, nu 
wtgebreid met humanistische gemeenschapsidealen. 

13 Zie A. Geurtsen, H . ]oekes, E Portheine,]. Rietkerk en H. Wiegel, 'Vrijheid, verant
woordelijkheid en mondigheid' (neerslag van een gesprek), in: LR 1970-1971, p. 40-
49, hier p. 42-43 . . 

14 Zie "Ioor de sociaal-democratische visie op de verzorgingsstaat ook] anker 1988, p. 242 
epv. 
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15 J. Den Uy!, 'Complexe wereld, complexe plannen', in: S&D 1961, p. 94-104, hier p. 
104. Terwijl Den Uyl afstand neemt van totaalplannen ziet TInbergen daartoe nog wel 
mogelijkheden. Hij pleit in 1965 voor een 'welvaartseconomie' om daarmee een 'zo 

groot mogelijk geluk. voor de gehele bevolking' te bereiken. Wat 'geluk.' betekent, blijft 
bij Tinbergen echter vaag. J. Tinbergen, 'De betekenis van de welvaartseconomie voor 

het socialisme' in: S&D 1965, p. 594-605, hier p. 598. 
16 WBS, Om de kwaliteit van het bestatm. De besteding van de groei van het 71/1tÏ07IIIai inkomen. 

1963. Overigens heeft Den Uyl sterk zijn stempel op deze studie gedrukt. Feitelijk 
omvat Om de k7ualiteit van het bestaa71 meerdere rapporten die verschenen tussen 1963 
en 1966. Andere onderdelen zijn Ook Nederltmd een Ombudmum, 1963; Beter wonen 
1963; LuchtvtrOntreiniging· 1965; Strulttuurptan voor het onderwijs 1965; Voorsorteren 
1966. 

17 WBS, Om de kwaliteit van het bestmm 1963, P 9-10. Zie voor de relatie tussen wel
vaartsgroei en particuliere consumptie ook het themanummer dat SociIIJis1M en Demo
cratie in 1960 uitbrengt over 'de Welvaartsstaat', met name de bijdrage van M. van de 
Vall, 'De machtsstructuur van de welvaartsstaat'. S&D 1960, p. 522-531. 

18 F. Goud, 'Welvaartsstaat ofwelzijnsstaat', in: CHT 1963/6, p. 14-28, hier p. 23. Zie 
ookJ. van. Helleman en A.A. Soetekouw, 'Overheid en welvaart', in: CHT 1967/ 4.5,6, 
p. 62-71; C. Blankenstijn, 'Mens, welzijn en overheid. Welzijnsbeleid in de moderne 
samenleving', in: Idem, p: 72-85 en Dr. E . BleUIl)Ïnk, 'Morgen is gisteren begonnen', 

in: CHT 1969/4, p. 8-15. 
19 Waar het op zedelijke normen aankomt, wals bij abortus en echtscheiding, houdt de 

ARP nog het meest vast aan traditionele gezichtspunten. Zi: voor de AR-visie onder 
meer W. Albeda, 'Enkele gedachten over de sociale politiek en de welvaartsstaat' in: 

ARS 1959, p. 197-210; S.U. Zuidema, 'Antirevolutionaire politiek in de welvaartsstaat 
en de welvaartsstaat in de antirevolutionaire politiek', in· ARS 1964, p. 188-196; J. 
Stellinga, 'De welvaartsstaat', in: ARS 1965 p. 133-140. Zie ook Lucardie 1989., p. 119. 

20 Mr. H.Th.J.F. Van Maarseveen, 'De cultuurstaat, een nieuw begin?', in: KSM 1960/ 
61, P 369-377, hier p. 373-4. Zie voor de katholielce visie ook H.G. de Ras, 'Politiek 
en welzijn: welzijnspolitiek' , in: Politiek 1968, p. 1-8. 

Van Maarseveen wu overigens later, als hoogleraar staatsrecht, een fervent pleitbe

wrger worden van feministische visies op het recht. 
21 Welvaart, welzijn en geluk 1960-1965 deel 1, p. hfd. 6, speciaal p. 92. Zie ook R.C. 

Kwant, 'Een kritische beschouwing over Walgrave's katholiek-personalistische ge
meenschapsleer'. in: KSM 1961/62, p. 197-210. 

22 De staat is met de dwang die ze uitoefent een gevolg van de wnde en de menselijke 
onvolmaaktheid. Welvaart, welzijn en geluk 1960-1965, deel I, p. 104-5. 

23 Welvaart, welzijn en geluk 1()60-1965, deel VI, p. 17, in origineel cursief. 
24 Werkprogramma KVP 1963-1967, De wereld van nuwgtn, p. 2. 
25 Welvaart, welzijn en geluk 1960-1965, deel I, p. 2. Vergelijk voor een uitgebreide ana

lyse van deze twee publikaties ook. Salemink 1991, p. 132 e.v. 
26 Welvaart, welzijn en geluk 1960-1965, deel 11, p. 19. 
27 J. Outshoorn, 'De sociaal-democratie en hetvrouwenvraagstuk', in: S&D 1982, p. 411-

423, hier p. 417. 
28 Zie voor een overzicht van disCUSSIes die speelden binnen vrouwenorganisaties van de 

verschillende partijen, met name de Vrouwenbond (PvdA) en het KAtholieke Vrou
wendispuut (KVP) Poldervaart 1992. Zie voor katholieke vrouwenorganisatie!. ook J. 
Vega, 'Vrouwelijkheid in het spoor van de zuil. Katholieke vrouwenorganisaties', in: 
Alckerman en Stuurman 1985, p. 188-217. 
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29 Hoewel Mdjer enkele interessante voorbeelden geeft van teksten, wals Oriëntatie na 
nntmajMltie, een bundeling van lezingen uit 1964 van onder andere Heila Haasse voor 
de Intemanonale School voor Wijsbegeerte. Ik deel - in ieder geval voor wat de 
politieke partijen betreft - Meijer's mening echter niet dat de vrouw in die tijd een 
'populaire kwestie' is. Meijer 1991, p. 153-169, speciaal p. 157. 

30 Vergelijk Tj. Alckerman, 'Inleiding: ontzuiling, gezinspolitiek en feminisme in Neder

land', in: Alckerman en Stuurman (red.) 1985, p. 11-37, speciaal p. 22. Vergelijk ook 
Bnnkgreve en Korzec 1978 die constateren dat er in de rubriek 'Margriet Weet Raad' 
m de Jaren :!:estig steeds meer sprake is van klachten over verveling, saaiheid en eento
rugheid. 

3J Vergelijk bijvoorbeeld Welvaart, welzijn en geluk, 1960-1965, deel II, p. 176. 
32 De VVD en PvdA nemen in hun verkiezingsprogramma's uit de jaren zestig passages 

op waarin r.e stellen dat ongelijke betaling van gelijke arbeid tussen mannen en vrou
wen moet worden afgeschaft. Ook discriminatie in het privaat- en publiekrecht wordt 
m 2:n algemeenheid afgewezen. 

33 H.M. De Lange, 'Naar gelijke gerechtigheid in de samenleving',. in: S&D 1965, p. 
j93-'i05, hier p. 395. 

J4 VVD, Beginselprogramma 1966, art. 14, op dit punt ongewijzigd ten opzichte van het 
programma uit 1948. 

35 Welvaart, welzijn en geluk 1960-1965, deel 11, p. 22. Zie ook het Werkprogramma van 
de KVP 1963-1967, p. 13. 

3ó Welvaart, welzijn en geluk 1960-1965, deel 11, p. 16. 
37 Idem, deeJ I, p. 147. 

,8 Idem, deel II, p. 21. Zie voor het veranderende vrouwbeeld ook deel Iv, p. 238. 
Vergdijl ook. de encycliek Panm in t~ uit 1963 van paus Johann.es XXIII: 'Daar de 
"mmwen zich immers iedere dag steeds meer bewust worden van hun menselijke waar
digheId, eISen ze behandeld te worden als een menselijk persoon met rechten en plich

ten zowel in het gezinsleven als in de staat, in plaats un te dulden dat zij als onbezield 
wezen of als een instrument worden beschouwd.' Geciteerd in Salemink 1991, p. 176. 

39 Vergelijk Stuurman 1982, p. 92. 1 

40 Zie voor nieuwe sociale bewegingen waaronder de vrouwenbewegmg, mede in de 
context van de Nederlandse politieke en maatschappelijke verhoudingen, Van der Loo 
e.a. 1984 en Duyvendak e.a. (red.) 1992. 

41 Lammers e.a. (red.) 1967, p. 12. Overigens moet de tegenstelling tussen Nieuw Links 
en memen als Den Uyl niet overdreven worden. Het is meer de stijl dan de inhoud 
van de ideeën die Nieuw Links doet verschillen van andere sociaal-democraten. Zie 
BIClch 1986, p. 113 e.v. Zie ook Lucardie 1989. 

't2 D66, PoIituIt program 1966, p. 1. Zie ook Gruijters 1967, p. 69. 

43 Zie JA WeiJel, 'De derde revolutie', in. S&D 1968, p. 1-25, hier p. 9; RG. Ras, 
'Politiek;!Il Welzijn; welzijnspolitiek', in: Polittek 1968, p. 1-8; C. Blankestijn, 'Mens, 

welzijll en o"erheid: welzijnsbe1eid in de moderne samenleving', in: CHT 1967/4,5,6, 
p. 72-85; E . Bleuminlc, 'Morgen is gisteren begonnen', in: CHT 1969/4, p. 8-15 en 

L.R van Ommen, 'Overheid en specifieke welzijnsbehartiging' , in: CHT 1969/4, p. 16-
B . 

44 In Dó6 .b.-ingen discussieert men ook al vroeg over abortus, bevolkingspolitiek en een 
VQor vrouwen rechtvaarmger belastingstelsel. De ideeën van Man-Vrouw-Maat
schappIJ ajn, behalve via de sociaal-democratie, ook via D66 in de politiek gebracht. 
Zie Ribberink ! 989, p. 34. 

45 KooI-Sffi1t, 'Het onbehagen bij de vrouw' in Smit 1984 (1967), p. 15-42, hier p. 25. 
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Zie voor een analyse van de betekenis van het artikel van Kool-Smit ook Meijer 1991 

en Poldervaart 1992. 
46 Kool-Smit in Smit 1984, p. 26, p. 42. Vergelijk hiervoor Aerts 1986 die een interes

sante vergelijking maakt tussen Kool-Smit en Meulenbelt in hun opvatting over de 
relatie tussen 'het persoonlijke' en 'het politieke'. 

47 Kool-Smit in Smit 1984, p. 36. 
48 Kool-Smit schrijft 'Wie geestelijk vrij is hoeft zich niet te laten verlammen door ta

boes, door schuldgevoel en door materiële omstandigheden'. Kool-Smit in Smit 1984, 
p.41.' 

49 Zie voor een gedetailleerde geschiedenis van het ontstaan van Man-Vrouw-Maat
schappij Ribberink 1989. Zie voor een overzicht van activiteiten van MVM MVM 
1968-19881988. 

50 Dolle Mina 1970, p. 21. Zie voor de geschiedenis van Dolle Mina Bogers 1983. Zie 
ook Van Zoonen 1991 die behalve Dolle Mina ook MVM en praatgroepen behandelt, 
met name via de perceptie ervan in de media. 

51 Vergelijk De Vries 1987, p. 26; Ribberink 1989, p. 34. 
52 Stuurman 1982, p. 98-99. 
53 De term 'Ik-tijdperk' is van JohnJansen van Galen en werd voor het eerst gebruik in 

een themanummer van de Hllllp Post van 22 december 1979. Jansen van Galen 1979/ 
1980. 

54 De Wiardi Beckman Stichting is in die tijd bezig met een groot Gelijkbeidrproject, 
waaruit tussen 1970 en 1975 twaalf rapporten verschijnen, onder andere over welzijns
sectoren, ruimtelijke ordening en lokale democratie. Zie ~S, Jonker 1989, p. 31. 

55 Kool-Smit, 'Gelijkheid vertaald naar de helft',in: S&D 1972, p. 98-102, hier p. 101. 
56 Hedy d'Ancona en Bram Peper, 'Den Uyl over vrouwen en politiek. Een vraagge

sprek', in: S&D !972, p. 152-157, hier p. 153. 
57 Zie voor de specifieke geschiedenis van het emancipatiebeleid Keuzenkamp en Teunis

sen 1990 en Huisman 1991. 
58 Aad Kosto, 'In beginsel een vrouwenprogram', in S&D 1974, p. 391-397, hier p. 397. 

Dit artikel wordt geschreven in het kader van de discussie over een nieuw beginselpro
gramma. Zie daarover'ook Kool-Smit, 'F~e en socialisme', in: S&D 1974, p. 
380-390. Er verschijnen nog meer artikelen in het kader van het beginselprogranupa, 
onder andere van H. Verwey-Jonker, J. Tinbergen en H. van Stiphout. Zie voor het 
beginselprogramma ook later in deze tekst. 

59 HOOy d'Ancona en Bram Peper, 'Den Uyl ~.vrouwen en politiek', in: S&D 1972, 
p.157. 

60 Kool-Smi~ 'Feminisme en socialisme', in: S&D 1974, p. 380-390, hier p. 188. 
61 Idem, p. 380-1. 
62 WBS, Dmwcratiscb sociIJJimJt 1977. (Ook opgenomen in Nauta 1981, p. 125-137 hier 

p. 136-137). 
63 PvdA, Beginselprogramma 1977, p. 13 en p. 46. 
64 Impliciet blijft het uitgangspunt gehandhaafd dat het kerngezin het dominante organi

satieprincipe is voor sociale politiek. Zo wordt er weinig 1IIIgedacht over de situatie van 
alleenstaanden en denkt men bij ongehuwde samenwoners met name aan heterosek
suele twee-relaties. Vergelijk Joyt:e Outshoom, 'De sociaal-democrati~ en het vrou
wenvraagstuk', in: S&D 1982, p. 411-423, hier p. 420. Vergelijk ook de bijdrage van 
Ruut Veenhoven in 1976 die weliswaar nieuwe relatievormen signaleert, maar uit de 
toename van het aantal mensen dat - ook zonder boterbriefje - onder één dak woont, 
een stijgende populariteit van het 'huwelijk' afleidt. Ruut Veenhoven, 'Waarheen met 
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het huwelijk? Relaties worden belangrijker, problematischer en veelvormiger' , in: S&D 
1976, p. 584-592, hier p. 584. 

65 Zie voor de standpunten van de Rooie Vrouwen in de jaren zeventig WBS, Jansz 1983. 
66 Be,chreven inJansen van Galen 1979/1980, p. 154. 

67 ''h1CDA, Contactraad van ARP, CHU en KVP 1972. Het concept van de 'verantwoor
dehjke maatschappij' is niet nieuw in het christelijk denken. Het werd in 1948 geïntro
duceerd door de Wereldraad van Kerken als reactie op de ontwikkelingen in de jaren 
dertig en veertig en functioneerde vooral als norm en toetssteen bij het beoordelen 
van soCIale politiek en politieke stelsels. Zie hielVoor De Lange 1966 en Van WISsen 
1982, p. 302. Zie ook Engbersen en Komter 1988, p. 239. 

68 Zie ook WICDA, Gespreide verantwoordelij/wiJ. 1978. 
69 CVSV; Dynamielt en Partidpatit 1972, p. 21. 
70 WICDA, Plichten en perspectieven. 1975, p. 17. 
71 Idem, p. 13, 18 en 19. 

72 Tot die tijd bestaat - in ieder geval bij de wetenschappelijke instituten van de drie 
conCw,ionele partijen - weinig aandacht voor vrouwenemancipatie en feminisme. Al
leen het ChrirteJijlt Histurisch Trjdrchrift publiceert daarover in 1972 een artikel van 
Mieke Boers-Wijnberg, die Dolle Mina kritiseert omdat deze volgens de auteur teveel 
nadruk legt op gelijkheid en de psychologische en sociale verschillen tussen de seksen 
wil elimineren. Emancipatie betekent volgens Boers-Wijnberg dat er 'werkmogelijkhe
den komen in de maatschappij, welke gebaseerd zijn op de geaardheid van de vrouw 
GIl haar positieve wil om haar gezin ondanks dat te blijven verzorgen'. Mieke Boers
WiJnberg, 'Vrouwenemancipatie vroeger en nu', in: ClfT 1972, p. 97-103 en p. 112, 
mer p. 103. 

71 n .M.S Leyten-<le Wijkerslooth de Weerdesteyn, 'Op weg naar een verantwoordelijke 
maatschappij, ook voor de vrouw', in: WICDAlCDA-Vrouwenberaad, Samen op weg 
1I/UIt. em VWll1ltwoordelijltt mIIIItschappij, 1975, p. 4-13, hier p. 10. Zij benadrukt onder 
verwijzing naar onder andere Anna de Waal, Marga Klompé en Agnes Nolte, dat het 
CDA een traditie op het gebied van emancipatie heeft waarop kan worden voortge
bouwd. Daarmee probeert Leyten het beeld te ontkrachten, als zouden confessionelen 
"'echt!; een anti-feministische traditie kennen en tegen emancipatie op zich zijn. 

74 Idem, p. 13. 
7; Idem~ p. 10. 
76 CDA-Vrouwenberaad, 1979, p. 12-15. 
T? Idem, p. 45. 

78 Esle Sleijser-Tegelaar, 'Ten geleide' bij themanummer over emancipatiebeleid, in: 
ClfT 1978, p. 1-2, hier p. 1. 

7!1 Het concept versmalde zich overigens vrij snel tot een ethisch reveil op het gebied van 
r.edelijkheid, in het bijzondel' abortus. Zie PJ.G. Schink, 'Het ethisch reveil - een 
voorhoedegevecht', in: PP 1978, nr. 2, p. 57-67. Zie voor de relatie met abortus Outs
hoom 1986, p. 211. Hoewel liberalen en ,ociaal-democraten zich kritisch uitlaten over 
de opvattmgen van Van Agt, ondervinden zijn ideeën in een enkel geval steun. Zo 
schrijft HJ. Heering in Socialisme en Demomltie dat hij de verontrusting van Van Agt 
deelt ovt::r mentaliteit en gedrag in onze samenleving. In dat verband verwijst Heering 
naa:r de leus 'Baas in eigen buik' die ' ... is ontsproten aan een oud-liberale gedachte, 
een ongehinderd individualisme waarili. "ieder voor zich" het "God voor ons allen" 
moest meebrengen'. HJ. Heering, 'Ethisch ontwaken - waartoe?', in: S&D 1977, p. 
21i-247, luer p. 239. 

80 Ho_el tegelijkertijd regelmatig benadrukt wordt dat feminisme voor de VVD niet 
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nodig is, aangezien de emancipatiegedachte al in de idealen van de VVD zou zijn 
velWoord. Die meningen zijn vooral in het partijblad Vrijheid en Demor;Tlltie te vinden. 
Zie voor de aandacht voor emancipatiekwesties in Vrijheid en Democratie en verkie
zingsprogramma's, alsmede voor de vrouwenorganisatie 'Vrouwen in de VVD' Sijses 
1984 en Koole e.a. 1988. 

81 In Wiegel's kritiek moet vooral de sociaal-democratische politiek van nivellering en 
politisering het ontgelden. De aandacht voor misbruik van sociale voorzieningen is te 
vinden in TS, Socifle wetgeving, misbruik, oneigenlijk gebruik, n;tu7JJe wegen. 1972. 

82 Zie J.w. De Beus, 'Oorsprong en wederkeer van de liberalen', in: De Beus e.a. 1989, 
p. 61-11, hier p. 107. 

83 Jos De Beus, 'Het democratisch liberalisme van de VVD', in: S&D 1987, p. 273-282, 
hier p. 277. 

84 Vergelijk TS, liberalisme in de jtn"en ucbtig 1978. Vrijheid, verantwoordelijkheid en 
toetsing aan ontplooiing van het individu worden daarin als centrale begrippen ge
noemd, maar met name vrijheid en verantwoordelijkheid zouden aan een herwaarde
ring toe zijn die, in de woorden van ].A.A. van Doom nu allereerst betekenen 'de 
ruimte op te eisen voor de mens als "particulier", de merkwaardigerwijs wat verou
derde term voor een levenssfeer die momenteel met "privacy" wordt getypeerd'.].A.A. 
van Doom, 'Liberalisme: Plaatsbepaling en perspectief', in: TS, Libertdisme in Ik jaren 
ucbtig 1978, p. 9-23, hier p. 18. 

85 Naast het feminisme dat zich laat inspireren door socialistische uitgangspunten, zien 
zij ruimte om na te denken over een liberaal georiënteerd feminisme. Koole e.a. 1988, 
p. 129. In de tweede helft van de jaren zeventig nemen de ~rouwen van de VVD' 
duidelijker dan voorheen stelling in over kwesties die zijn verbonden met emancipatie
beleid. Zie Sijses 1984, p. 21. 

86 Jolien c.w. Boogaards, 'Vrouwenarbeid', in: LR 1978179, nr. 4, p. 26-27, hier p. 27. 
87 Koole e.a. 1988, p. 95. 
88 De Korte 1979, p. 72. Vergelijk voor een meer liberaal-vrijzinnige benadering Geert

sema: 'Wij liberalen achten het niet tot 0= taak te behoren om uit te mmn hoe een 
ander moet leven ( ... ). Deze opvatting behoort .ook te gelden ten aanzien van de 
verschillende samenlevingsvormen, die zich in toenemende mate naast het huwelijk in 
onze maatschappij een plaats hebben velWorven. Concubinaat, homofiele verbintenis
sen. samenleven in een commune zijn daar voorbeelden van. ( ... ) Een van de opgaven 
voor de tachtiger jaren zal zijn om onze wetgeving te bevrijden van ( ... ) discriminatoire 
en obselete smetten.' WJ. Geensema, 'Overheid en burger', in: TS, Liberlllisme in Ik 
jaren tI1chtig 1978, p. 123-136, hier p. 130. 

89 Zie hiervoor Marie-Louise TIesinga, 'D'66 en emancipatie: een kijkje in de keuken', 
in: SWBD66, Tiesinga (red.) 1991, p. 13-42. 

90 In de summiere rapporten die de Stichnng Wetenschappelijk. Bureau D66 tussen 1972 
en 1981 uitbrengt, komt emanClpatie nauwelijks voor. Het opsporen van discussiebij
dragen binnen D66 wordt ovcrigens bemoeilijkt doordat het wetenschappelijk bureau 
tot 1980 geen eigen tijdschrift kent. Maar ook het (discus~ie)blad van D66, Peperbek, 
besteedt nauwelijks aandacht am fenunismc en emancipatie. 

Nu is er ook op andere punten geen sprake van een stimulerend discussieklimaat 
binnen D66: midden jaren zeventig verkeen de partij in een electorale crisis en be
weegt zich op de rand van de opheffing. Wanneer d" partij In de tweede helft van het 
decennium weer overeind krabbelt, ontstaat er meer aandacht voor selcsevraagstukken. 
Zie voor een overzicht van discussies over emancipatie en organisatie van vrouwen 
binnen D66 verder Bergvelt en Hart\\'ijk 1983. 
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91 S\"41BD66, Symporium 12 112jflllr D661979, p. 28. 

~2 z.ie voor de ontwikkeling van het feminisme in de PSP in de jaren zeventig WBPSP, 
Ontwapenend 1982, p. 204-210. 

93 Zie beginselprogramma PSP uit 1957, p. 4, 8. 

94 .t\_ Meulenbelt, 'Vrouwenbevrijding', in: SP 1973, nr. 5, p. 23-34. Tot een vervolg komt 
het. niet echt, maar dat kan mede te wijten zijn aan het onregelmatig verschijnen van 
het oJdschrift. Nadat het enige tijd verdwijnt, komt het in 1978 weer terug als uitgave 
Vll.O. de Stichting Vorming en Scholing van de PSP. 

95 Dat wordt nog eens versterkt door de 'heropleving' van marxistische theorievorming 
In de jaren zeventig. De verzorgingsstaat wordt daarin in termen van kapitalisme 
(loonarbeid en kapitaal), (repressieve) staat en reformisme begrepen. Linkse feministen 
zoeken hierbij aansluiting met de analyse van sekseverhoudingen in termen van pa
truu:chaat, reproduktie van de arbeidskracht en de betekenis van huishoudelijke arbeid. 
Zie luervoor onder meer Leydesdorff e.a. 1975, Meulenbelt 1976 en Sevenhuijsen 
1978. 

96 A. Meulenbelt, 'Vrouwenbevrijding', in: SP 1973, nr. 5, p. 30. 
97 Studiest PPR, Nu is het meest radik11k nog niet goed genoeg 1972. 
98 Ho~e1 feministen binnen die partijen er nog al eens op wijzen dat dit met de nodige 

problemen gepaard gaat en ondersteuning in theorie nog geen ondersteuning in de 
plaltijk betekent. Zie SVI-Vrouwenbureau Groen Links, De feminimsrhe wortels van 
Groen Lmlts 1991. 

99 'AI.tie-programma PSP 1977-1981', p. 27. Zie ·ook WBPSp, Ontwllpenend 1982, p. 
209. 

100 Focmeel was de NVB niet de vrouwenorganisatie van de CPN, maar ze was er wel 

dtrect aan gelieerd. De NVB was er vooral op gericht vrouwen te betrekken bij de 
lJassenstnjd. Zie voor de geschiedenis van de NVB Withuis 1990. 

101 Zie L1sbeth Etty, 'Storend? Dat is communistische politiek! Feministen in de CPN, 
tc:n gesprek', in: Komma 1981, nr. I, p. 39-59. 

10:! De CPN had een lange traditie op dat vlak. De PSP-vrouwen besluiten in 1977 spe
uale actlVlteiten te ontplooien rond het thema 'recht op arbeid van vrouwen en de 
afschaffing van her kostwinnersbeginsel'. Binnen de PPR spelen die discussies ook, 
maar daar concentteren ze zich rond het idee van een basisinkomen. 

103 Zie ook de publikaties van de Emancipatie-Kommissie en de eerste regeringsnota over 
emmClpaoebeleid EmancijJlltie, p'fTKtS van verandering en groei. TK 1976-1977, 14496, 
nr. 1-2. 

104 .Mlsschlen IS die kritiek het best velWoord in het ook binnen het Nederlandse femi
JUsme zeer Invloedrijke boek van Adrienne Rich over moederschap waarin ze schrijft: 
'Dit boel: is .illeen een aanval op het gezin en op het moederschap, voor zover deze 
worden gedefinieerd en beperkt in het patriarchaat.' Rich 1979 (1976), p. 14. Rich's 
boel werd, behalve met instemming, ook met veel krioek ontvangen in Nederland, 
amgt:zlen ze vrouwelijkheid toch weer dircc.t aan moederschap zou koppelen. Zie 
Fnnmtst· 3 van de Bonte Was uit 1982, p. 67-69. 

105 Vergelijk Gordon 1980, p. 280, Stuurman 1985, p. 206 en Ofren 1988b, p. 153. Dat 
geldt sterker wannel7 we het feminisme vanaf 1968 op langere termijn bezien, dan 
voor de beginperiode, tot aan ongeveer 1975. De typering van Delmar, die de collecti
V1sosche kant van het feminisme benadrukt, lijkt me in z'n algemeenheid niet terecht, 
maar IS voor de beginperiode wellicht redelijk adequaat. Zie Delmar 1986, p. 26. 

UJ6 &mjf198116, p. 5. 

107 Vergchjk Offen: 'The term "relational" ( ... ) implies at least the possibility of exter\sion 
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to other classes of people besides husbands, children, and other immediate re1atives.' 

Offen 1988b, p. 135. 
108 Zie bijvoorbeeld Kool-Smit, 'Feminisme en socialisme', in: S&D 1974, p. 380-390, 

hier p. 390. Het doorbreken of zelfs opheffen van maatschappelijke scheidingen is, 
behalve in de sociaal-democratie, met name bij radicaal links een discussiepunt. Zie 
onder andere A. Meulenbelt, 'Vrouwenbevrijding' , in: SP 1973, nr. 5 en WBPSP 1982, 
p. 209. Zie voor de CPN, IPSO, De CPN en de Vrouwenstrijd 1979 en CPN, Heksentoer 
1984. Zie meer.,in het algemeen Selma Leydesdorff, Anja Meulenbelt, Joyce Outs
hoorn en Eva Wolf, 'We moeten sterk worden zonder onze tederheid te verliezen. Het 
persoonlijke is politiek', in: Leydesdorff e.a. 1975, p. 781-800. 

109 Vergelijk voor dergelijke kritiek onder andere D. Pels, 'De dubbelzinnigheid van het 
fascisme en de "linkse" discussievrees', in: S&D 1982, p. 389-392, hier p. 391. Pels 

reageert op een reactie die Bleich schreef naar aanleiding van een eerdere bijdrage van 
Pels over fascisme in dezelfde jaargang. De discussie over politisering van de privésfeer 
doet zich binnen de sociaal-democratie met name voor naar aanleiding van het nieuwe 
beginselprogramma uit 1977. Zie bijvoorbeeld d'Ancona waar ze zich verdedigt tegen 
opvattingen dat de PvdA met de overname van feministische ideeën in het beginsel
programma een totalitaire politiek over het privéleven zou hebben vastgelegd: 'Juist 
de scheiding van het stru~ele en het individuele, de verdeling van het economische 
en het huiselijke, de polariteit tussen openbaar en privé, de splitsing tussen het buiten
en-binnenveld is wat het feminisme veroordeelt.' Hedy d'Ancona, 'Feminisme en so
cialisme', in: WBS, Democrfltisth socialimle 1977, p. 173. 

110 Kool-Smit, 'Is het feminisme ten dode opgeschreven?' (1978}J in: Smit 1984, p. 292-
326, hier p. 314. De bewustwording die Koöl-Smit kritiseert zou volgens haar eerder 
het typisch vrouwelijke bevestigen in plaats van ongedaan maken. Zie voor de denk

beelden van Kool-Smit ook Aerts 1986b. 

111 Den Uyl1981, p. 7. 
112 Dat de verzorgingsstaat in 'crisis' is lijkt wat veel gezegd, gezien de relatief grote 

stabiliteit die de Nederlandse samenleving kenmerkt en de grote steun die er nog 
steeds is voor sociale voorzieningen. Zie onder ~eer het Soci/llli Cult:zweel RIIpport uit 
1992. Zie ook Schuyt die, hoewel krinsch over de huidige verzorgingsstaat, benadrukt 
dat het hart en de grondslag ervan niet aan betekenis hebben ingeboet. Schuyt 1991, 

p.16. 
113 E. Van der Hoeven, 'Individualisering', in: ldee66 198712, p. 23-26, hier p. 24. L. 

Groenman, 'Individualisering als speerpunt', in: ldee66 1985/1, p. 15-17. 
114 SWBD66,I",dividUlllisering 1987, p. 20-21 en p. 29. 
115 Zie bijvoorbeeld F. Geene, 'Vervreemding: een onderschatte bedreiging', in: Idee66 

198212, p. 54-67; J. Janssen, 'De toekomstige ontwikkeling van individualisering', in: 
Idee66 1989/3, p. 22-25; A. van der Avort, 'IndiVIdualIsering in partner-relaties: op
komst van een nieuw re1atiemodel', in: ldee66 1988/2, p. 27-31 . 

116 Dit beginselprogramma legt nog sterk de nadruk op verantwoordelijkheidsbesef voor 
anderen, de betekenis van de gemeenschap en de sociale omgeving, kortom op de 'bin

dingspool'. 
117 VVD, Liberlllll M/l'Rifirt 1981, p. 23. Vergelijk ook p. 6: 'Liberalen komen op voor het 

individu'. 
118 Idem, p. 5. Aan de andere kant ziet men, om individualisering mogelijk te maken, ook 

taken weggelegd voor de overheid: zij moet emancipane acnef bevorderen. Onder 
andere met het oog op vrouwenemancipatie is een voorwaardenscheppende overheid 

gewenst. Idem, p. 12 en p. 17. 
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il9 TS, Grenzen II/I'R de socitde zekerheid 1984, p. 16. 
120 VVD, Discussienota Liberaal Bestek 1987. 
121 Idem, p. 6 en Voerman en Lucardie 1992, p. 37. 

12:l TS, Kinneging 1988, hfd. 1 en 2, speciaal p. 10, 18, 30 en 38. In de twee liberale 
vananten is het onderscheid tussen negatieve en positieve vrijheid terug te vinden. 

123 Idem, p. 12. Het 'liberale mensbeeld (kan) in zoverre atomistisch en egoïstisch ( ... ) 
worden genoemd dat het aanvaardt dat de mens zich over het algemeen niet laat leiden 
door de overweging dat hij het welzijn van anderen of zelfs van allen dient te bevorde
ren'. 

124 Idem, p. 150-152. 

125 Idem, hfd. 3, speciaal p. 67 en p. 84. De invloed van de groep zou te ver ontwikkelde 
indi~ldualiteit tegengaan en bovendien bijdragen tot het zich conformeren aan waar
den en normen, hetgeen men wenselijk en nuttig acht. Hoe deze 'zachte dwang' zich 
verhoudt tot de geroemde individuele vrijheid van het individu blijft onbesproken. Mij 
lijken die opvattingen echter strijdig. 

126 Het r-apport van Kinneging wordt dan ook kritisch ontvangen binnen de VVD en -
na ;lIllendementen - in sociale zin bijgesteld. Voerman en Lucardie 1992, p. 38. 

127 Vergehjk bijvoorbeeld het partijrapport Gebroken lijnen uit 1990. 
t28 Zie hien>oor onder andere CDA, Discussienota V/I'R Verzorgingmllllt 1IIIIIr ver=orging.r-

1IIIIIItSI:happij uit 1983 en het rapport van het WICDA, Werkloosheid en de crisis in tmZe 
Sllmenleving 1984. 

129 CDA, Dtscu.rsienota verzorgi",g.rstIlIlt 1983, p. 33. 

130 CDA, Ducussienota uver de Ve'T'/l'Rt:woordelijke stmlmleving 1987, p. 3. De 'verantwoorde
lijke s;lIllenleving' bouwt voort op de Discussienota vm:orgingsstallt uit 1983 en de notie 
WIl een 'zorgzame samenleving' die daaruit werd afgeleid. De term 'zorgzame samen
leving' wu echter teveel associaties oproepen met de welzijnssfeer, niet in de laatste 
plaats door de invloed van de toenmalige minister van WVC, E. Brinkman op de idee 
van de 'zorgzame samenleving'. Zie· voor 'gespreide verantwoordelijkheid' ook 
WICDA, Gespreide ver/I'Rtwoordelijkheid 1978. 

Hl WICDA, Publieke gerechtigheid 1990, p. 110-111. In dit rapport zijn veel deelstudies 
geintegreerd die eerder zijn verschenen. 

132 WICDA, 1 +lr-Stmlen 1986, p. 58 en WICDA, Publieke gerechtigheid 1990, p. 227. 
133 Zie CDA, DISCUSSienota uver de ver/I'Rt:woordelijke sammleving 1987, p. 15 en WICDA, 

Publieke gerechtigheid 1990, o.a. p. 111, p. 130. 
134 Engbersen en Komter 1988, p. 246. 
135 WRS, Lima 1982, p. 22-23. 
136 Van Dam 1983. Een pleidooi voor grondige herstructurering van de verzorgingsstaat, 

tl:7-amen met een overwegend positief oordeel van individualisering, is ook te vinden 
in het rapport Om een 'Werkbare toekamst uit 1984, van de hand van Van K.emenade, 
Ritzen en Wöltgens. PvdA, Om een 'Werkbare toekamst 1984. 

13 7 Maar ue voor een instemmende, hoewel ook kritische reactie op het betoog van Van 
Dam, HM Langeveld, 'De cultuur van een versoberde verzorgingsstaat', in: S&D 
1984, p. 97-101. 

UH PvdA, Schuwende pll'Relen 1987. Gezien de grote nadruk die lange tijd is gelegd op de 
'maakbaarheid' is deze omslag opvallend, maar ook wat kortzichtig. Waarom zou indi
vidualisering, net als zoveel andere zaken, niet gestuurd kunnen worden via de poli
tid:~ 

W9, Idem, p. ,7 Zie ook p. 48-56. Zie ook PvdA, Bewogen Beweging 1988, p. 24-33. 
140 WBS. K.ilina 1988, p. 72. 
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141 Zie WBS, Schuyt e.a. 1991, in het bijzonder de bijdragen van S. Stuunnan, 'deverzor
gingsstaat en de politieke theorie van het socialisme', p. 19-45, met name p. 39 en D. 
Pels, 'Zaken-socialisme of: het einde van de utopie', p. 46-79, met name p. 65. 

142 De discussie over individualisme, verzorgingsstaat en personalisme wordt eind jaren 
tachtig vooral gevoerd in het tijdschrift Tijd en TllfJk, zie onder andere Huijsen 1988 
('Kalma's ideologische striptease'). 

143 W Meijer, 'Het debat moet nog beginnen. Reactie op Kalma's Het socialisme op sterk 
water', in: S&D 1~88, p. 329-331, hier p. 330. 

144 Bij radicaal links komen de discussies eigenlijk pas uit de verf na de fusie tot Groen 
Links in 1990, maar ook hier blijft sprake van een spanning tussen individualisme en 
solidariteit en tussen individUalisering en collectivisering. Zie bijvoorbeeld het Groen 
Links Manifest, Grom Liw, een p/aIItsbepaling 1991. Ook Groen Links lijkt definitief 
afscheid te hebben genomen van het etatisme en pleit nu voor een 'libertaire staat' . 
Men is redelijk positief over individualisering, voorzover dit keuze- en ontplooiings
mogelijkheden vergroot, maar aarzelend voorzover deze kansen en mogelijkheden niet 
voor iedereen in gelijke mate beschikbaar zijn. Die spanning is ook zichtbaar in de 

bijdragen in het tijdschrift De He/Jmg. 
145 Bij het Breed Platform, opgencht in 1982, zijn onder andere de vrouwenorganisatles 

van de Idein linkse partijen, PvdA, D66, CDA en VVD aangesloten. 
146 Dat maakt onderdeel uit van een grote operatie, de zogenaamde stelselherziening 

sociale zekerheid. Zie voor die di5cw.~ie, mede in relatie tot arbeid onder meel" 

WICDA, Vmlieuwing om beboud 1982 en Werkloosbeid en Je crisis in unze samenleving 
1984; SWBD66 Basirinkumen, ja af neen? 1983, Sober uitzicht 19~4 en Naar een geèmtm
cipeerd en gemdividualiseerd penrioenstelsel 1986;··WBS Torkens e.a., De toekomst Vlm de 
sociale zekerheid 1982, De Beet; Verdienen en Verdelen 1985; TS Grenzen Il/m de SOCIale 
zekerheid, 1984. 

147 Breed Platfonn Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid 1984, p. 5. 
148 Zie Vega 1985 en Voet 1988. Vergelijk ook Fox-Genovese 1991. 
149 Ook de individualiseringseis met betrekking tot gelijke ret:hten is nauwelijks theore

tisch onderbouwd. Zie Bussernaker 1987, p. 124 en 1990 en Holtmaat 1984, p. 69 en 
1988 waar ze schrijft 'Hoewel vrouwen vanuit de vrouwenbeweging voortdurend beto
gen dat de individualisering die zij \ioorstaan niet een atornlSering Inhoudt, zijn ze er 
naar mijn idee nog niet in geslaagd duidelijk te maken welke inhoud de feministische 
individualisering concnet moet hebben, opdat dit ongewemte effect wordt venneden 
(p. 9).' Zie ook Swiebel1984, p. 30-31, die stelt dat een theoretische doordenking van 
de individualiseringseis ontbreekt en een technocratist:h perspectief overheerst. Pessers 
wijst weliswaar op verschillende betekenissen van individualisme, maar maakt zich er 
van af door te stellen dat het fenunistisch pleidooi VooI· individualbering is gencht op 
bevordering van het zelfrespeCt van wouwen, dat ze afzet tegenover een verder ruet 
nader omschreven 'masculiene mterpretatle' van individualisme. Redactioneel Neme
sis 1986/1. 

150 Hans van Mierlo, 'Woord vooraf, in: SWBD66, Tiesinga (red.) 1991, p. 7. 
151 M.P. van der Hoelr, 'Individualisering: speerpunt of oogklep?', in, ldee66 1985/2, IJ. 

31-38. hier p. 34. Van der Hoek reageerde op een artikel van Tweede Kamerlid Groen
man, een fervent pleitbezorger van individualisering Zie L. Groenman, 'Individualise
ring als speerpunt', in: Itke66 nr. 1985/1, p. 15-17. Zie ook haar reactie op Van der 
Hoek, 'Nogmaals individualisering', in: Itke66 1985/4, p. 117-120 en L. Groenman, 
'Naar economische zelfstancbgheid voor iedereen', in: ldee66 1989/3, p. 4-7. Zie voor 
andere bijdragen E. van der Hoeven, 'Individualisering', in: Idee66 1987/2, p. 23-26, 
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Prof. dr. CJ. Zwan, 'Arbeid en bestaanszekerheid als brug tussen individualisering en 
solidariteit', in: ldee66, 1988/5, p. 9-14. 

152 TS, Naar maatscbappelijke uJfredzmnnbeid 1983, p. 45. 
153 Idem, p 38 en p. 44-45. 

154 ~S: Kalma 1988, p. 71. Zie ook Van Dam 1983. Interessant is overigens dat degenen 
die ru~t veel ophebben met individWilisme, wals de personalisten, zich ook op het 
femmisme beroepen. Zo noemt Huijsen het feminisme, voorzover het niet verwordt 
(Ot ~ektansme of vijandigheid tegenover mannen 'de meest moderne loot aan de perso
nahstische stam'. Huijsen 1982, p. 124 en p. 128. 

155 WBS, K.ilina 1988, p. 22. 

156 B. van Stokkom, 'Citoyen versus consument. De mogelijkheden van een republikeinse 
politiek', in: S&D 1989, p. 267-274, hier p. 271. Zie ook WBS, Van Stokkom 1992. 

And~en noemen de identificatie van emancipatie en individualisermg kortzichng, om
,jllt daardoor de achtergronden van verzet tegen culturele modernisering onbegrepen 

hlijven. Zie P. Scheffer, 'De ontzuilde burger als moreel probleem', In: S&D 1987, p. 
122-130, hier p. 126. 

157 CDA. Program VfIn uitgangspunten 1980, p. 19. 
IS8 CDA, Dist:u.ssienota verzorgingrstlJat 1983, p. 33. 
159 H . TIl. ten Hagen-Pot, 'Wat individualisering' wèl is', in: WICDA, Themabtmtkl tmfln

Clpat.ebeltid 1982, p. 44-45, hier p. 45. Zie ook de reactie hierop van B. De Vries 'De 

lrostwmner de deur uit?', in: CDV 1983, p. 98-105, speciaal p. 100, de reactie op De 
VIjC!i un Ten Hagen-Pot, 'Individualiseren en (on)afhankelijkheid', in: eDV 1983, p. 
207-208 en de andere bijdragen in de genoemde bundel van het WICDA (een verza
mtImg unkelen die eerder in eDV verschenen). Zie voor een soongelijke discussie 
ook Y.KM,A. Tirnrnerman-Buclc, 'De omgekeerde wereld op zijn kop', in: eDV 1984, 
p. Zf).~-203 en de reacties hier op L.G. Wmsemius-Korfker en A. Bakker-Osinga in 
cm· 1984, p. 523-527. 

lciO Problemen ontstaan er echter wel bij het onderscheid tussen hetero- en homoseksuele 
relatles. Een meerderheid van de commissie die het rappon heeft geschreven is voor

sunder van één registratiemodel voor beide typen relaties, op grond van de argumen
tatle dat het voor de overheid relevant is dat partners kenbaar maken duurzaam Vetant
woordelijk voor elkaar te willen zijn, mase niet hoc partners hun relatie beleven. Een 
minderheid is daar tegen aangezien de zin van het biologische verschil tussen mannen 
om vrouwen, dat in het huwelijkscontract ligt besloten, daannee verloren zou gaan. Zie 
wrCDA, 1+1.,111ImI 1986, P 71-74. 

Uil WICDA, l+l-.ff1men 1986, p. 48-49. Die visie was in 1979 al verdedigd door het CDA
Vrouwenberaad. Het beraad wil vennijden dat degenen die nie~ in traditioneel gezins
~erb~d leven, maar wel zaken als geborgenheid, liefde en zorgzaamheid delen, wor
~ UItgesioten.van h~t gezin. Zij komt tot een brede definine van gezin, namelijk als: 
ruet meer en ruets rrunder dan een groep van minimaal twee mensen die zich wdanig 

:met elkase verbonden voelen dat zij hun levens tesamen willen leven en daaraan ook 
ten voor blijvend bedoelde vonn willen geven. Zij leven samen in één huis; zij voeren 
~amen een huishouding.' CDA-Vrouwenberaad, Het gezin 1979, p. 56 

162 Zo Irornt men uiteindelijk toch nog tot vijf verschillende categorieën, te weten, gehuw
den, samenlevers (geregistreerde homosebuele relaties), samenwoners (mensen die 
samenwonen en een relatie hebben die niet met het huwelijk vergelijkbaar is _ dat wil 
zeggen: geen ~ksuele relatie hebben - zoals broer en zus), voordeurdelers (niet-gere
gtstrer'.lde ~arnenleefverbanden) en alleeru.taanden. Voordeurdelers dienen als alIeen
'taanden re worden beschouwd, doch 'rekening houdend met de feitelijkheid van hun 
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samenwonen'. Zie WICDA, l+l..samen 1986, p. 66-70. 
163 WICDA, VmlagVlm destudieconfermtie 1+1~amm 1986, p. 9-10. 
164 Kuypers 1984, p. 11. 
165 P. Schnabel, 'Nieuwe verhoudingen tussen burger en staat', in: Idenburg (red.) 1983, 

p. 25-67, hier p. 55-56. Schnabel gebruikt het onderscheid van Simmel tussen kwanti
tatief en kwalitatief individualisme om zijn betoog te structureren. In hoofdstuk 2 
zagen we de overeenlromsten tussen dit onderscheid en het door mij gebruikte onder
scheid van expressiçf en utilitaristisch individualisme. 

166 Land and Rose 1985. Zie ook Bussemaker 1991c. 

5 ZELFSTANDIGHEID OF AFHANKELIJKHEID? POLITIEKE ARGUMENTATIES 

OVER DE BIJSTANDSWET 

NIltIJ, inzake de ont/JIiUeling van pluts en ftmcm 'UiI1I bijstImd en de Algemene BijstlmJswet 
1981 en CBS, Statistiek Vlm de Algemene Bijstlmd, jaarcijfers. Het gaat hier om perio
dieke bijstand aan mensen onder de 65 jaar, waarbij de rijksgroepsregelingen buiten 
beschouwing zijn gelaten. Overigens is de statistiek inzake de bijstand met name tot 
aan 1972 gebreldci.g. Zo ontbreken gegevens over de burgerlijke staat van bijstandsont
vangenden. Zie VOOl' schatti.Qgen naar sekse en burgerlijke staat van uitgekeerde bij
stand, Van den Akker 1984, p. 38. 

2 CBS, Statistisch Bulletin 1990. Van de vrouwen met een bijstandsuitkering is bijna 
zeventig procent gescheiden. De cijfers geven het aantal ontvangers van bijstand aan 
op 31 december 1989 en betreffen alleen de ABW zelf (de RWW; Rijksgroepsregeling 
Werkloze Werknemers, waaronder met name' schoolverlaters vallen, is buiten be
schouwing gelaten). Het aantal mensen dat op die datum een wtkering op grond van 
de RWW ontvangt bedraagt 458.200, waarvan 210.600 vrouwen. Hoewel het aa,ntal 
RWW-ontvangers veel groter is dan het aantal ontvangers van een ABW~c~uitke-
ring, spitsen de politieke discussies zich met name toe op de laatste groep. . 

3 Vergelijk hiervoor L. Gordon, 'Tbe New feminist Scholarship on the Welfare State', 
in: Gordon 1990, p. 9-35. 

4 Marshall onderscheidt drie vormen van burgerschap die corresponderen met drie 
soorten rechten: het civiele burgerschap, corresponderend met individuele vrijheids
rechten; het politieke burgerschap, correspondererul met recht op deelname aan be
stuur, waaronder het kiesrecht en. het sociale burgerschap, corresponderend met het 
recht op bepaalde materiële voorzieningen en op een humaan bestaan volgens alge
meen erkende maatschappelijke normen. Marshall1965. 

5 We zouden dit nog preciezer kunnen onderscheiden in volksverzekeringen en sociale 
voorzieningen. Bij volksverzekeringen (bijvoorbeelC: een weduwe-uitkering) veronder
stelt men bepaalde behoeften en vindt geen toetsing op andere fin.mciëlt: middelen 
plaats, terwijl men bij sociale voorzierungen (bijstand) uitgaat van feitelijlre behoefte 
en een toetsing op andere financiële broMen plaatsvindt. 

6 Vergelijk Holtmaat 1992a, p. 84-85. 
7 Toch kent ook de eerste verzameling uitkeringen een behoefte-element, zij het onuit

gesproken. Hier wordt oorspronkelijk I=ers verondersteld dat de uitkering (evenals 
het loon) aan een kostwinner wordt verstrekt en voldoende i:; om .licluelf ;:n vrouw 
en kinderen financieel van te onderhouden. Voor vrouwen discriminerende bepalingen 
op dit terrein .lijn de lfgclopen jarer, veranderd, onder druk van feministische groepen 
en EG-richtlijnen voor gelijke behandeling, maar nog in 1984 had een gehultde vrouw 
die werkloos werd geen recht op een WWV-uitkering (Wet Werkloosheids Voor.lie-
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ning, een werkloosheidsuitkering die als uitzondering wèl expliciet gebaseerd was op 
behoefte), tenzij ze kon aantonen dat ze (mede)kostwinner was. 

8 Zie Fraser 1989, p. 149. 

9 Het onderscheid tussen deze twee sporen in de sociale zekerheid vo~n terug op de 
geschiedenis van de eerste sociale verzekeringen en de opkomst van de ubeidersbewe
ging en het maatschappelijk werk aan het eind van de vorige eeuw. Zie Bussemaker 
1991c en 1992b. Zie voor een interessante vergelijking tussen rechten en behoeften en 
aanspraken van mannen en vrouwen, het artikel van B. Nelson, 'Tbe Origins of the 
Two-Channel Welfare State: Workmen~ Compensation and Mothers' Aid', in: Gor
don 1990, p. 123-151. 

10 'Participants in the "masculine~ subsystem are positioned as rights-betning beneftciaries 
md purchasing cunmmm of reroices, thus as posswive individuaIr. Participants in the 
~feminine" subsystem, on the other hand, are positioned as tkpendent ments, or the 
neglltivu of possmive inJividuaJs.' Frascr 1989, p. 153 (cursief in origineel). Fraser heeft 
het over het systeem in de Verenigde Staten waar de tegenstelling tussen beide sporen 
~terker is dan in Nederland, hoewel het onderscheid dat ze aanbrengt in algemene zin 
ook hier van toepassing is. 

11 Holtmaat 1990, p. 78 (cursief in origineel). Zie ook Holtmaat 1992a, p. 306-309 en p. 
3.26-327. 

12 Afgezien van de jaren dertig, vormden vrouwen tussen 1912 en 1963 45 tot 55% van 
het totaal aantal ondersteunden van de Armenzorg. Van der Valk 1986, tabel 2a en 2b, 
p. 248-249. Tot in de jaren vijftig, toen de Algemene Ouderdomswet (1956) en de 
Weduwen- en Wezenwet (1959) van kracht werden, deden vooral veel weduwen een 
beroep op de Armenwet. 

11 Na de Tltcedc Wereldoorlog kwamen er steeds meer bezwaren tegen de Annenwet: 
ze zou niet meer aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen en in tegenspraak 
zijn met de rechtsgronden van de Nederlandse verzorgingsstaat. AI in 1947 wordt een 
coIIllDlSSÏe in het leven geroepen om een voorstel te maken voor vernieuwing van de 
Annenzorg, maar deze komt - ook na zeven jaar - niet tot een aanvaardbare oplossing. 
NC)' 1989, p. 295. Zie ook ç: W. de Vries, 'De Algemene Bijstandswet. Van gunst tot 
recht' m: LR 1962, dec., p. 11-12. Eind jaren vijftig wordt het besluit genomen dat er 
een geheel nieuwe wet moet komen. 

14 n: 1961-1962, 6796, nr. 3 (Memorie van Toelichting), p. 10. 
15 Zie voor de Armenwet en het verschil met de bijstandswet, Van der Loo 1981 en Van 

der Valk 1986. De praktijk liep overigens op de bijstandswetgeving vooruit. Veel vaker 
wordt na de oorlog direct een beroep gedaan op de staat voor steun, waardoor het 
aandeel van de staat in de Annenwet groeit (en in 1958 zelfs al 85% bedraagt) en 
steeds minder vaak wordt het verhaalsrecht naar de letter van de wet toegepast. Smit 
1987, p. 17. 

16 Handelingen n, 1962-1963, p. 3956. 

1'; Met name .mti-revolutionairen wijzen op dat gegeven. Zie bijvoorbeeld Kuyperst., Het 
unt:wf:1~Algemene BijrtandmJet 1962 en de bijdragen van M.W. Schakel ('onvolledige 
a:tgumentatie') en W.C.D. Hoogendijk ('onvolledige argumentatie?') in ARS 33 (1963), 
p. 77-85. 

IR TK 1962-1963, 6796, nr. 5 (Memorie van Antwoord), p. 2. Vergelijk ookJ.W. Beere
kamp, 'de Algemene Bijstandswet en het subsidiariteitsbeginsel', in: CliT 1964/2, p. 
1-10 en R. Gosker, 'Hoe zal de Algemene Bijstandswet worden uitgevoerd?', in: ARS 
1964, p. 65-78. . 

19 Handelingen n, 1962-1963, p. 3929. 

Noten hoofdstuk 5 
289 



20 Deze termen worden regelmatig in negatieve zin gebruikt tijdens de. parlementaire 
discussie over de bijstandswet in 1963. Zie onder andere Zwanikken (KVP), Handelin
gen II 1962-1963, p. 3928; Minister Klompé, Handelingen II 1962-1963, p. 3970. Zie 
ook Heroma-Meilink (PvdA), Handelingen II 1969-1970, p. 3173. 

21 Heroma-Meilink (PvdA), Handelingen II 1962-1963, p. 3917. 
22 Handelingen n 1963-1964, p. 3944. 
23 Handelingen II 1962-1963, p. 3930. Zwanikken geeft aan dat hij er met 'noodzakelijke 

kosten' alleen niet uitkomt, maar de termen noodzakelijlc, redelijk en normaal door 
elkaar moet gebruiken om concrete kosten te verantwoorden. 

24 Zie Ignatieff 1990 (1984), p. 10. 

2S Handelingen II 1962-1963, p. W60. Alleen voor drie kostenposten -voeding, kleding 
en verwarming - wil Klompé normbedragen noemen. De sociale diensten moeten 
boven deze drie genormeerde kostenposten bepalen wat in elk specifiek geval tot de 
'noodzakelijke kosten van het bestaan' behoort. 

26 TK 1961-1962, 6796, nr. 3, p. 14. 
27 Idem. 
28 TK 1961-1962, 6796, nr. 3 (Mcmorievan Toelichting), p. 20. In het parlement bestaat 

enig verschil van mening over de vraag in hoeverre rekening gehouden mag worden 
met inkomsten van oudere, maar nog minderjarige, kinderen bij de verlening van 
bijstand aan hun ouders. So~gen vinden dat dit beperkt moet worden, aangezien 
het de zelfstandigheid van de kinderen belemmert, anderen vinden Jat in bepaalde 
gevallen ook meerderjarige kinderen aangesproken moeten kunnen worden. Zie voor 
deze meningen respectievelijk Heroma-Meilinlc, Handelingen ~ 1962-1963, p. 3919 
en Zwanikken (KVP), Id~ p. 3931. .. 

29 Zie voor een ~erzicht'van de onde*-9udsplicht en het verhaalsrecht De Regt 1985. 
30 Vergelijk ook Holtmaat 1992~ p. 98-99. 
31 Holtmaat wijst er op dat de bijstand niet voldoet 1an de belangrijkste kenmerken van 

subjectieve, dat wil zeggen juridisch ÜJ.fstandige rechten. Zie Holtmaat 1992a, p. 99, 
hfd. 8, speciaal p. 301 e.v. en Holtmaat 1992b. 

32 Engbersen enJansen 1991, p. 59 e.v., speciaal p. 68. 
33 Idem, p. 77. 
34 Idem, p. 71 en p. 73. De term 'sociaal gevoel' is van De Swaan 1982 en 1989. Ook 

Holtmaat ziet in de bijstandswet nog sporen van het oude denken. Ten aanzien van 
het beginsel van subsidiariteit en de relatie tussen subjectief recht of overheidsplicht, 
stelt zij dat de vertogen hierover 'op een groot aantal punten een voortzetting inhou
den van de oude tegenstellingen tussen recht en liefde en aanspraak: en willekeur' . 
Holtmaat 199230 p. 102. 

35 TK 1961-1962, 6796, nr. 3, p. 9-10. 
36 Handelingen II 1962-1963, p. 3921. 
37 Staatsblad 1963, nr. 284 (Algemene Bijstandswet), art. 1, lid 2. In de Nederlandse 

sociale zekerheid is het vooraf de katholiek Veldkamp geweest die de relatie tussen 
verantwoordelijkheid en sociale zekcrhC1d heeft uitgewerkt. Veldkamp was zelf lange 
tijd minister van Sociale Zaken en ab zodanig tweede ondcrteke:naar van de bijstands
wet. Zie voor het concept van persoonlijke verantwoordelijkheid Veldkamp 1949 en 
1984. Zie ook Holtmaat 1990, p. 28. 

38 Bovens 1989, p. 17-41. 
39 Zie voor verantwoordelijkheid als taak ook Komter 1989. Zij hanteert een iets.andel 

onderscheid, namelijk verantwoordelijkheid als aansprakelijkheid en als taak en be
schouwt verantwoordelijkheid als deugd als. een derde, afZonderlijke betekenis. 
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40 Bovens 1989, p. 21. 

41 Handelingen II 1962-1963, p. 3956. Zie voor een analyse van dit citaat ook Holtmaat 
1992a, p. 212. 

'+2 Vergelijk Van der Valk 1986, p. 198 en Holtmaat 1992a, p. 210. 
43 F...-vP, De Algemene Bijmmdswet 1962. 

44 Handelingen n 1962-63, p. 3938. Vergelijk ook Smallenbroek (ARP), p. 3951. 
4S Overigens zien we in de opvatting van Kikken nog een andere opvatting van verant

woordelijkbeid terug, namelijk verantwoordelijkheid als vermogen. De nieuwe bij
standswet zal het vermogen van burgers vergroten om verantwoordelijkheid te kunnen 
dragen over hun eigen handelen. Ze zullen beschikken over een zekere autonomie om 
zelfstandig te beslissen welk handelen in hun situatie het meest passend is. Zie voor 
verantwoordelijkheid als vermogen en de relatie met aansprakelijkheid, Bovens 1989, 
p 20. 

46 Handelingen II 1962-1963, p. 3961. Vergelijk ook Mej. T. Kok, 'Beperking van het 
verhaalsrecht', in: KSM 1961, p. 354-358. 

47 Geciteerd door Jungschleger en Bierlaagh 1990, p. 154-155. 
48 Vergelijk Bovens 1989, p. 27: 'Veel van de in deze eeuw gangbare invullingen van 

''verantwoordelijkbeidsbesef'' zijn nauw verwant met christelijke deugden, zoals naas
tenht:fde, spaarzaamheid en ijver.' 

49 Handelingen II 1969-1970, p. 3189. 

50 TS, SodllJe wetgeving, misbruik, rmeigmlijk gebruik, niwwe wegen 1972. De angst voor 
misbruilc en fraude blijkt ook uit de termen . als profiteurs en parasieten die in de 
politiek;vorden gebruikt. Zie hiervoor Engbersen en Jansen 1991, p. 89-90. 

H Handelingen II 1971-1972, p. 4103. 
52 Art. 158, 1 BW. 
53 Idem. 

54 Voor de groep gescheiden vrouwen in de bijstand ontstaat speciale aandacht. Zie het 
rapport over 'De financiële positie van de gescheiden vrouwen en haar gezinnen' uit 
1972 en de behandeling hiervan in de daarop volgende jaren. (TK, 11 860, diverse nrs. 
en jilrell). Zie ook Holtmaat 1992a, hfd. 5. Van Leeuwen (ARP) signaleerde overigens 
al m 1970 stijgende uitgaven voor ongehuwde moeders en verlaten en gescheiden 
vrouwen en vroeg zich af of voor deze 'onvolledige gezinnen' niet passende; arbeid 
gecreëerd moest worden. Handelingen II 1969-1970, p. 3177. 

'iS Dal: blijla: men name bij de bespreking van het rapport over de 'Financiële positie van 
de gescheiden vrouwen en haar gezinnen' in de Tweede Kamer in 1976. TK 1975-
1976, II 860, Dr. 5 (Voorlopig Verslag). 

56 Verslag Bijzondere Commissie Financiële positie van de gescheiden vrouwen en haar 
gezinnen, TK 1978-1979, p. 1404, geciteerd in Holtmaat 1992a, p. 177. 

;7 ZIe voor de politieke discussies die daarover zijn gevoerd Holtmaat 1992a, hfd. 5. 
58 Zie voor een overzicht van deze acties, de receptie ervan in de media en de reacties 

van politleke partijen, Bussemakcr 1985. 

59 'Het gp.at om te hoge uitgaven, niet om de te lage belastingen', interview met mrnistcr 
Ruding In Elrni;eTJ Wetkblad van 21 juli 1984, p. 12. 

60 Het voontel om verhaal verplicht te stellen strandt in 1986 in de Eerste Kamer op 
Juridrsch-technische bezwaren. De regering laat daarop weten met een meuw wets
vootstel te komen. Dat wordt enige ájd later door de regering gepresenteerd. Zie voor 
het afschaffen van het nihilbedingTK 1976-1977, 14134, DrS. 1-3, Wetsontwerp hou
dende regelen omtrent het effect van een overeenkomst als bedoeld in de. artikelen 158 
en 159 Boel: 1 BW op het verhaalsrecht van gemeenten in verband met verleende 
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bijstand. Zie ook Staatsblad 1984, nr. 631. Zie voor invoering van het verhaalsrecht 
'IX 1984-1985, 18813, nrs. 1-3, Wijzigingen van bepalingen in de Algemene Bij
standswet die bettekking hebben op het verhaal van kosten van bijstand; TK 1987-
1988,20598, nrs.I-4, Nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal van kosten van 
bijstand en TK 1991-1992, 22379, nrs. 1-3, Wijziging van het voorstel van wet hou
dende een nieuwe regeling voor de terugvordering en verhaal van kosten van bijstand. 

61 Dat zijn met name de kleine rechtse partijen en de VVD en het CDA, maar ook 

binnen de PvdA dot;~ die mening opgeld. 
62 Handelingen II 1985-1986, p. 4305. 
63 Vergelijk E.JJ.M. Kimman SJ., 'Zorgplicht en de organisatie van de Bijstand', in: 

CDV 1990, p. 154-163, die de uitvoering van de bijstand zelfs van de overheid wil 
losmaken, waarbij aan kerkelijke organisaties als diaconie en caritas een bijzondere rol 

zou worden toegekend. 
64 Het is overigens niet aan te tmlen dat het afschaffen van de mogelijkheid tot verhaal 

op andere fanillieleden dan echtelieden en hun minderjarige kinderen indertijd, tot een 
afLwakking van het besef van verantwoordelijkheid heeft geleid. Voorzover een causale 

relatie kan worden aangetoond tussen afschaffing van verhaal en verandering van ver
antwoordelijkheidsbesef - en dat is niet gemakkelijk - lijkt het er op dat deze eerder 
in een andere richting wijst: het afschaffen van het verhaalsrecht onder fanillieleden 
heeft hun onderlinge bettekkingen eerder verbeterd dan verslechterd. Vergelijk De 
Regt 1985. Waarom zou dat in het geval van een relatie tussen ex-gehuwden anders 

zijn? 
65 Staatssecretaris De Graaf van Sociale Zaken en WerkgelegenheiQ noemt de herwaar

dering van de eigen verantwoordelijkheid een Van de redenen om het stelsel aan te 
passen aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Handelingen 11, 1985-1986, p. 

4561. 
66 Zie ' hiervoor het Wetsvoorstel tot herinrichting van de Algemene Bijstandswet (IX 

1991-1992; 22545, nrs. 1-3). Ik kom daar in paragraaf 5.6. op terug. 
67 Engbersen en Komter 1988, p. 245. Vcrgelijk Schuyt 1973 die een relatie legt tussen 

macht en de omschrijving van rechten en plichten: voor meer machtigen gelden diffuse 
plichten en specifieke rechten, terwijl voor minder machtigen diffuse rechten en speci

fieke plichten en verantwoordelijkheden gelden. 
68 Vergelijk Komter 1989, p. 145. 
69 Vergelijk Langeveld 1985 p. 13 en de studie die Jansweijer voor de WRR schreef, 

WRR 1987, p. 14. 
70 Zie Spieker 1992. Zie voor een uiteenzetting over het solidariteitsconcept ook Tromp 

1985. 
71 WRR 1987, p. 11. 
72 Zie bijvoorbeeld TK 1961-1%2, 67%, nr. 3 (Memorie van Toelichting), p. 10. Zie 

voor de relatie tussen solidariteit en verantwoordelijkheid ook Tromp 1985. 

73 Handelingen 11 1962-1963, p. 3948. 
74 Handelingen 11 1962-1963, p. 3948. 
75 Zo ook minister Klompé. Zie Handelingen 11 1962-1963, p. 3955. 
76 De termen behoefte en draagkracht worden in discussies over de bijstandswet meestal 

door elkaar gebruikt. Draagkracht kan in algemene zin worden omschreven als het
geen iemand af kan staan, behoefte als hetgeen iemand nodig heeft. SWBD66, Sober 
uitzicbt 1984, p. 178. Zie ook Swiebel 1984, p. 14. Zie voor het onderscheid tussen 

individuele en gezinsdraagkracht (m de loon- en inkomstenbelasting) Snijders-Borst 

1983. 
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Draagkracht is vooral een fiscale term die tot uitdrukking komt in de belasting: de 
zwaarste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Behoefte is vooral belangrijk in 
de sociale zekerheid. Waar de draagkracht ook met bettekking tot de bijstand wordt 
genoemd, doelt men meestal op de vraag in hoeverre een derde financiële middelen 
af kan staan aan een potentiële bijstanclsgerechtigde. Een enkeling kritiseert het on
zorgvuldig gebruik van beide principes in de bijstandswet. Willems (PSP) doet dat in 
1986 bij discussies over de stelselherziening: 'Het kabinet beargumenteert zijn voor
~tellen door steeds te verwijzen naar het minimumbehoeftekarakter van de voorstellen, 
maar naar mijn mening wordt bij de lIrgumentatie echter stelselmatig de nrinimumbe
hoefte en de draagkracht door elkaar gehaald met als uiteindelijk effect, dat mensen 
twee keer worden gepakt. Eerst door de belastingen, waar de draagkracht vanzelfspre
kend een belangrijke rol speelt en vervolgens bij de Toeslagenwet waar deze draag
kracht nogmaals een rol speelt.' Handelingen 1985-1986, p. 4441. 

77 Handelingen IJ, 1962-1963, p. 3931. 
78 Begin jaren zestig wordt de vraag hoe men om moet gaan met relatievormen die 

afwijken van het huwelijk niet van groot belang geacht. Alleen de situatie van geschei
den echtparen en de zogenaamde concubinaten krijgt aparte aandacht. 

79 Bastiaans 1964, p. 117. 
80 TK 1%2-1%3, 6796, nr. 5, p. 17. Vergelijk ook p. 11, waarin wordt gesproken over 

het concubinaat, waarbij de concubine vermoedelijk door de concubijn financieel 
wordt gesteund. 'Het gaat bier om gevallen van aanvragen van bijstand door personen, 
die deze, door inkomsten van andere zijde, in wezen niet nodig hebben.' 

81 In 1970 naar aanleiding van het wetsontwerp Wijziging Algemene Bijstandswet; in 
19'!2 naar aanleiding van het ontwerp Sttucrurele Wijziging Algemene Bijstandswet. 
Zie Handelingen 11 1%9-1970 p. 3169 e.v. en Handelingen 11 1971-1972, p. 4090 e.v. 

Eerder werd rechtsgelijkheid juist genoemd als argument om de beleidstechnische 
mdividu.ilisering te onderbouwen. Klompé indertijd: 'Naarmate men meer objecti
'leert, kan er een grotere rechtsongelijkheid ontstaan, omdat dan iemand niet datgene 
krijgt, wat hij in zijn speciale omstandigheden nodig heeft.' Handelingen I 1962-1963, 
p.43. 

82 Handelingen 11 1971-1972, p. 4103. Er zijn in die tijd ook al gevallen bekend van 
gescheiden vrouw~ aan wie, bij aanvraag van bijstand, gevraagd wordt of ze geen 
vnend hebben. Dit wordt opgemerkt door Gortzak (PSP) die zich teweer stelt tegen 
de conttole en betutteling die hiermee volgens hem gepaard gaat. Handelingen 11 
lÇ169-1970, p. 3202. 

83 In de literatuur spreekt men in dit verband meestal van objectivering. Om het verschil 
met de beleidstechnische individualisering aan te geven, gebruik ik de term juridische 
individualisering. Het recht en de toekenning van de uitkering worden nu immers 
gedeeltehjk losgekoppeld van de sociale context. 

84 Voor bijzondere gevallen blijft de beleidstechnische individualisering overigens van 
kracht, maar hiervoor worden geen normen aangegeven: dit blijft de discretionaire 
hevoegdheid van de gemeentelijke sociale dienst. 

85 De economische eenheid wordt hier niet afgeleid uit een juridisch contract, zoals bij 
gehuwden het geval is, maar wordt schijnbaar verondersteld op gtQnd van de mogelijk
heid dat deze partners fnmnen ttouwen. Bij samenwonende homoseksuele en lesbische 
relaties wordt de economische eenheid niet toegepast. 

86 De redenenng is - bewust als men zich blijkbaar is van de pnvacygevoebgheid in deze 
- dat ~I' voor ik umgn;mg sprake is van een situatie die zodanig lijkt op die van gehuw
den dat het redelijk is om de regels van gezinsbijstand toe te passen. Ondanks dat in 
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de jurisprudentie niet expliciet wordt gesproken over een 'affectieve relatie', wordt 
deze wel zeer duidelijk verondersteld. Passchier 1985, p. 263. 

87 Er zijn door hen talloze juridische procedures gevoerd waarin ze de naar hen idee 
onterechte controle, betutteling en willekeur rond de economische eenheid aan de 
bak stellen en de inbreulc: die op hun privacy wordt gemaakt Ic:ritiseren. 

88 Men spreelc:thier over een 'gedeelde huishouding', terwijl in het geval van de economi
sche eenheid vooral wordt gesprolc:en over een 'gezamenlijlc:e huishouding'. Bij een 
economische eenh~id zal altijd verondersteld worden dat cr spralc:e is van een gedeelde 
('gezamenlijke') huishouding, maar bij een gedeelde huishouding hoeft geen spralc:e te 
zijn van een economische eenheid. 

89 Zie voor een heldere uiteenzetting van dit onderscheid, Swiebel 1984. 
90 De Kroon bestaat formeel uit de verantwoordelijlc:e minister en de Koningin. 

91 Zie voor een overzicht van de belangrijlc:ste jurisprudentie tot aan het begin van de 
jaren tachtig de Emancipatieraad, De toepassing Vlm de AJgem~ Bijsttmdrwet op niet
h'U'Welijkse samenlevingsvormm. 1982. Zie ook Passchier 1985. 

92 Op grond hiervan lean een Ic:orting van 15% worden toegepast. Deze geldt voor samen

wonende homo's, lesbiennes, broers enlof zussen, vrienden etcetera. 
93 TK 1983-1984, 18123, nrs. 1-14, Uitvoering van de Algemene Bijstandswet, waaron

der bcsprelc:ing evaluatienota uit 1981 Plaats en functie van de Algemene Bijstandswet; 
TK 1984-1985, 18123 15-27, Uitvoering van de Algemene Bijstandswet, waaronder 

de woningdeIersnorm; TK1984-1985, 18942 nrs. 1-18, Plaats en functie van de Alge
mene Bijstandswet; TKI985-1986, 18942 nrs. 19-21, Plaats, functie en inhoud van de 

Algemene Bijstandswet. , 
94 Zie de Raad van KerkenIDISK 1991. Ook in meer algemene zin wordt geconstateerd 

dat de bijstand haar doel voorbij schiet en eerder de afhankelijlc:heid van de staat 
bestendigt dan dat het mensen aanzet tot het zelf nemen van initiatieven om in eigen 
onderhoud te voorzien. Zie bijvoorbeeld Kees Schuyt, 'Armoede vergelijlc:enderwijs', 
inleiding bij Engbersen en Van der Veen 198:, p. XV e.v. Schuyt signaleert de afhan
kelijlc:heid van de macro-economische Ilntwilc:lc:e1ing, de afhanlc:elijlc:heid van overheid 

en hulpverlenende instanties, de afhanlc:elijlc:heid van maatschappelijke beeldvorming 
en de afhanlc:elijlc:hcid van de leefeenheid. Sommige van deze afhanlc:clijlc:heden kunnen 
zelfs nog verder uitgesplitst worden. Zo zijn mensen met een minimuminkomen af
hanlc:elijk van de sociale dienst, indirect afhankelijk van algemene rechtsregels die de 
manoeuvreerruimte van de bijstandmaatschappelijk werlc:er bepalen en van diverse 
hulpverleners (artsen, budgetadviseurs, maatschappelijk werkers etc.) wanneer er pro
blemen met de sociale dienst of andere bureaucratische organisaties ontstaan. 

95 Handelingen n 1985-1986, p. 4304 e.v.; TK 1985-1986, 19257, nrs. 1-7, Yerlcning 
van toeslagen tot het relevante sociaal minimum ('toeslagenwet'); TK 1985-1986, 
19259, nrs. 1-7, Wijziging van de Algemene "Bijstandswet met betrelc:lc:ing tot gelijke 
behandeling van mannen en vrmmen en gelijlc:stclling van niet gehuwde personen met 
gehuwden. Het stelsel van ~ociale rekerheid moet onder andere veranderd worden 
door de zogenaamde 'derde EG-richtlijn' die Nederland verplicht tot gelijke behande
ling van mannen en vrouwen in de sociale rekerhCld. Bij deze discussies blijlc:t wederom 
de moeilijke positie van de bijstand ten opzichte van andere ~ociale zekerheidsregclin
gen. Er bestaat veel verschil van mening over de vraag of de bijstand nu wel of niet 
onder de EG-richtlijn valt. 

In 1982 was de bijstandswet overgeheveld van het mirusterie van WVC (voorheen 
CRM) naar SoZaWe. Ondanks dat de overplaatsing naar SoZaWe werd beargumen
teerd met de opvatting dat bijstand een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het stelsel 
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van sociale zekerheid, wordt haar bijzondere Ic:arakter ten opzichte van alle andere 
sociale zelc:erheidsregelingen ook nadien nog veelvuldig bevestigd. 

96 TK 1985-1986,19262, nrs. 1-4, Notitie leefvormen. Deze notitie gaat niet alleen over 
de hljstandswet, maar de bijstand maakt er als minimumbehoeftevoorziening wel een 
belangrijk onderdeel van uit. 

97 TK 1<185-1986, 19262, nr. 5. 
98 Handelingen n 1985-1986, p. 4415. 

99 Kraaijeveld-Wouters (CDA) in Handelingen n 1985-1986, p. 4324. Kraaijeveld vindt 
dat die onduidelijlc:heid ten aanzien van het. parmerbegrip niet moet blijven bestaan. 
'Wij. springen dus als het ware in het diepe en ik ben zeer benieuwd wat in de praktijk 
de wtlc:omst van deze operatie zal zijn.' Zie ook Linschotcn (VVD), Idem, p. 4365. 

100 Kraaijeveld-Wouters dient samen met Linschoten (VVD) een amendement in ten aan

?..1en van de uitbreiding van de economische eenheid naar niet-gehuwden van gelijk of 
vem:hillend geslacht. Zij willen daarbij bloedverwanten in de eerste of tweede graad 

uitsluiten. Zie voor een weergave van dit debat o.a. Holtmaat 1987a en FNV 1992a 
lli~ , 

101 Kraaijeveld-Wouters, Handelingen n 1985-1986, p. 4325. 

102 Holtmaat 1992a, p. 248. Zie voor een analyse van de politieke debatten ook Holtmaat 
1987. 

103 

104 

ros 

Lid 1 en 2 van Art 5a luiden uiteindelijk: 

1. De bijstand aan niet met elkaar gehuwde personen van verschillend of gelijk ge_ 
slacht die duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren, wordt vastgesteld op een 
overeenkomstige wijze als bedoeld in artiIce1 5 tenzij het betreft bloedverwanten in de 
eer~tf. of tweede graad. Daarbij. wordt rekening gehouden met de middelen van deze 
personen tezamen. 

2. Van een gezamenlijke huishouding, bedoeld in het eerste lid, kan slechts spralc:e zijn 
indien twee ongehuwde personen gezamenlijk voorzien in huisvesting en bovendien 
betden een bijdrage leveren in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze 
ID ellaars verzorging voorzien. Zie voor artikel5a TK 1985-1986, 19529, nrs. 1-7. 
Het verlenen van bijstand als gezinsbijstand betekent dat personen, die eerder als 
reIm:andige cliënten werden beschouwd, nu als gezin worden gezien. De traditionele 
gelIDsvorm wil men beschermen. Volgens de regering zou het niet terecht zijn wan
lleer een traditioneel gezin (mannelijke kostwinner en vrouwelijke verzorger) bij

standsbehoevend wordt, van beidE. partners te verwachten dat ze zich beschikbaar 
steUen ~oor de arbeidsmarkt. Linschoten (VVD) geeft aan hoe dat volgens hem zit: 

'Deze regeling maakt samenwonenden nog niet financieel onafhankelijk van elkaar, 
maar kent wel de begrenzing dat in alle gevallen waarin bewust gekozen i~ voor een 
ifhanlc:eliJlc:heidspositie, de wet niet dwingt tot onafhanlc:clijkheid.' Vergelijk ook Lin
schoten over gezins- c.q. huishoudingsbijstan& Handelingen n 1985-1986, p. 4379: 
'WIE olihanlc:elijk was wordt in die gevaUen derhalve in de situatie van bijstandsbehoe
vendheid ruet tot onafhanlc:clijkheid gedwongen.' 

Handelingen n 1985-1986, p. 4629. In discussies over gelijke behandeling in de sociale 
~.ekerherd worden de termen 'verzelfstandiging' en 'individualisenng' soms door ellc:aar 
geb~ Waar ze onderscheiden worden bc;doelt men met verzelfstandiging het zelf
standig aanspraaJ.: kunnen maIc:en op een uitlc:ering, waarbij echter nog steeds relc:ening 
kan worden gehouden met inkomsten van partners. Individualisenng staat in dat geval 
VOOl u:lfstandige rechten, onafhankelijk van bindingen met andere personen. 
Dat het om een subtiel onderscheid gaat, wordt in de regeringsvoorstellen ook aange
geven. ZIe ook. De Graaf in Handelingen n 1985-1986, p. 4614. 
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107 De onderdelen van deze individualiseringsoptie zijn helder in schema uiteengezet in 
Emancipatieraad, Sot:itzk Zekerheid en Emimcipatie 1984. Zie ook: Holtmaat 1984. De 
Emancipatieraad is voorstander van complete individualisering, dat wil zeggen los van 
leefomstandigheden en -kosten. Ook het Breed Platform Vrouwen voor Economische 
Zelfstandigheid is voorstllnder van deze individualiseringsoptie. 

108 'De overheid mag het gezin niet als afgeschreven beschouwen', gesprek met minister 
L.C. Brinkman, in: Elsniiers Weekblad, 2-2-1985, p. 8-9. 

109 Vergelijk ook CDA, Program Vfm uitgfmgspunten 1980, p. 26-27: 'Solidariteit zegt iets 
over het gericht zijii op elkaar, het roept op lasten naar draagkracht op zich te nemen. 
De mens is niet zelfgenoegzaam, maar vindt zijn bestemming en vervulling in het 
gericht zijn op de ander.' In het verkiezingsprogramma van 1981 ('Om een zinvol 
bestllan') gaf het CDA waar de grens lag van de juridische individualisering: 'Ten 
behoeve van het doel van het emancipatiebeleid wordt zover mogelijk gegaan met 
individualisering. De grens ligt in het draagk:rachtbeginsel van de belastingwetgeving 
en in het solidariteitsbeginsel van de sociale zekerheidswetgeving.' (Art. 3.17c.36.6). 

110 Al in het verkiezingsprogramma van 1977 wordt aangegeven dat de sociale zekerheid 
moet worden veranderd: het individu en niet het gezin moet het uitgangspunt zijn. 
'Voorwaarts', Verkiezingsprogramma van de PvdA 1977, hfd. 1, art. 3, p. 17/18. 

Binnen de PvdA vinden sommigen dat het inlromen van een partner meegewogen 
mag worden bij het recht en de hoogte op de uitkering. Anderen achten het alleen 
billijk rekening te houden met de kostenbesparende werking van een gedeelde huis
houding bij niet-huwelijkse samenlevingsvormen, hoewel ook bij dit laatste punt door 
sommigen vraagtekens worden gesteld. Zie PvdA, Verzorgi1IgsstIIIIt en verzelfttmuliging 
in de sociak zekerbeid 1983, p. 46. .. ' 

In PvdA, Om een werlrbarr toekomst uit 1984, wordt zelfs de mogelijkheid van een 
'individuele basisvoorziening' genoemd, die onder andere de bijstandswet zou moeten 
vervangen. Die basisvoorziening, die men voorlopig stelt op 50% van het minimum
loon, zou dan echter weer aangevuld kunnen worden ' ... voor degenen van wie in 
redelijlrheid niet mag worden verwacht dat·ze, voor kortere of langere tijd, hun huis
houden economisch samen met mderen inrichten'. Hier wordt weliswaar het individu 
als norm genomen en niet een twee-relatie, maar via ~en omweg is men daar toch weer 
terug, aangezien van een uitkering van 50% van het minimumloon nauwelijks een 
zelfstandig huishouden gevoerd kan worden. 

lil De VoIIrslerfmt van 19 februari 1990. Ter Veld deed haar uitspraak: op een actiedag van 
het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstllndigheid. 

112 WRR 1987, p. 77. Vergelijk ook E. K.!lsbeek, 'Individualisering versus draagkracht: de 
juridische dimensie', in: SÎ7D 1987, p. 189-192. De spanning tussen individualisering 
en solidariteit werd binnen de PvdA door sommigen llIanget erkend. Zo schrijft Hedy 
d'Ancona in 1985 dat solidariteit en individualisering geen doelen op zich moeten zijn: 
'Het eerste is nodig om de zwakkeren en achterblijvers te beschermen, het laatste om 
tot vrijheid en gelijlrheid te geraken.' Al!. er beslissingen moeten worden genomen gaat 
solidariteit echter vaak boven individualisering: '( ... ) in feite wordt onvoldoende inge
zien dat door het beschermen (dus bevoorrechten) van specifieke burgers (mannelijke 
kostwinners bijvoorbeeld) men ongelijlrheid en daardoor onvrijheid creéen voor mde
ren.' d'Ancona 1985, p. 72. 

113 Zie voor de VVD; TS, NIIIn' rlJilllNhappelijke zelfrtdzaamheid, 1983 en Grenzen fIIIn de 
socilde zekerheid 1984. Zie voor D66 met name de discussie die in ldee66 ontstond naar 
aanleiding van een artikel van Tweede-Kamerlid Groenman, waarin ze pleit voor ver
gaande individualisering', L. Groenman, 'Individualisering ili speerpunt', in: ldee66, 
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nr. 1 1985, p. 15-17. Zie verder hoofdstuk 4. 

114 Het kamerlid Groenman wijst regelmatig op dit punt. Zie ook de bijdrage van H.A. 
Pott-Buter, 'Uitbreiding van de solidariteit door individualisering van inkomcnsover
drachten', in SWBD66, Sober Uitzicht 1984, p. 165-195. Zie ook SWBD66,lndividua
hsenng 1987. 

115 Iets soongelijks geldt voor de verschillende vormen van solidariteit. Zie hiervoor WRR 
i987, p. 14-16. 

116 Waar feministen in de bijstllndswet een vorm van economische zelfstandigheid wensen 
te zien, wordt de mogelijlrheid hiertoe in beleidsteksten overigens ontkend. Volgens 
de wet kan zelfstandigheid pas bestllan waar mensen zelf in eigen onderhoud kunnen 
voorzien, los van bijstand. Vergelijk an. 1 lid 2 waar stllat dat de bijstand erop 'is 
g~richt de persoon zo mogelijk in staat te stellen zelfstandig in zijn bestllan te voor
uen' Stliatsblad 1963, nr. 284 (Algemene Bijstandswet). 

117 ll: heb dat element uitgebreider behandeld in Bussemaker 1991a. 
118 Zie de hoofdstukken 2 en 4 en paragraaf 5.2. 
119 Die optie bepleit de FNv. Zie de FNV-notll en resolutie &rmomi1che Ze(ftttmdigbeid en 

Sulidarittit uit 1990. Daarin wordt het verlangen uitgesproken op den duur te stteven 
ilaar een omzetten van de mimimuminkomensgarantie voor leefeenheden naar een 
mmimumgarantie voor individuen. De FNV wil op mimimumniveau geen rekening 
houden met het inkomen van een partner, maar, omwille van solidariteit, wel met 
schaalvoordelen van de leefvorm. Zie voor een nadere analyse van dit probleem het 
door Eelco "Wierda geschreven rappon van de FNV Minimuminlt:omensbescberming: 
mdividuen en keJuormen 1992. 

120 Int argument is gebaseerd op de veronderstelling dat alleen wonen duurder is dan het 
delen 'JaIl een huishouding. Op grond van de minimumbehocftcfunctie van de bijstand 
hJkt het dan redelijk met dit verschil in kosten rekening te houden. Van mensen die 
een huishouding delen, wordt in dat geval solidariteit verwacht ten aanzien van alleen
manden, die immers hogere kosten hebben. 

121 Zie FNV; OonJelen over Khfllllvoordekn 1992. 
122 De term is van Van Stolk en Wouters 1983. 
123 Er rijn aanwijzingen dat de eisen van vrouwen ten aanzien van relaties zijn toegeno

men smds de bijstand als alternatief op de achtergrond aanwezig is. Van Stolk en 
Wouters 1983 en Van Stolk 1984. Het zijn bovendien 'met name vrouwen die het 
initilltÎef nemen tot echtscheiding. 

124 Van Stolli: en Wouters 1983, p. 85. 

1 Z 5 Van den Akker 1984, p. 87. Hij wijst er op dat het aantlIl gescheiden vrouwen dat een 
beroef' op de bijstand doet zich in de jaren zeventig consolideert en dat een niveau 
wordt bereikt dat in overeenstemming is met een heersend waarden- en normenpa
troon. Bovendien laat een internationale vergelijking zien dat in landen met een uitge
breid sociaal zekerheidssystccm. dE) echtscheidingsfrequentie niet sneller IS gestegen 
dw. m landen met een beperlu: systeem. Echtscheiding neemt in alle Westeuropese en 
Noordeuropese landen vanaf de jaren zestig toe. Idem, p. 47. 

126 Vim der Veen 1990, p. 19}. 
J 27 VlIOr fraude rond arbeid geldt tot op zekere hoogte hetzelfde. Bijstmdsgerechtigden 

kunnen slechts een klein deel van hun eventuele bijverdiensten houden, wat weinig 
snmulerend is om werk te zoeken. Een grotere vrijlating van de norm voor bijverdien
sten zal. de fraude op dit terrein niet kunnen doen wegnemen, maar wel kunnen doen 
\-erminderen. 

128 De .aandacht voor zelfontplooiing als rechtsgrond voor sociale zekerheid werd, in een 
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breder leader, voor het eerst in 1966 door de toenmalige minister van Sociale Zaken 
Veldleamp geformuleerd: ' ... het recht op zelfontplooiing voor iedere mens en het 
daaruit voortspruitende recht van gelijkheid van leansen.' Veldkamp 1968, p. 130. 

129 Vergelijk Van Vliet 1986, p. 158. 
130 Als het om besif van verantwoordelijkheid in negatieve zin gaat, treft dit eerder de eJ[

mannen: zij laten hun ex-vrouw immers vaak geen andere keus dan de bijstand, door 
zichzelf niet verantwoordelijk te voelen voor de dagelijkse zorg van hun beider kinde

ren. 
131 Vergelijk Van den Akker, Cuyvers en De Hoog 1992. 
132 De vrouwen die in de jaren zeventig in de bijstand terechtkwamen, zullen vaak in de 

jaren vijftig of zestig getrouwd zijn toen van hen nog werd verwacht alleen of vooral 
moeder en een goede echtgenote te zijn. 

133 TI( 1991-1992, 22 545, nrs. 1-3, Wetsvoorstel tot herinrichting van de Algemene Bij

standswet. 
134 TI( 1991-1992, 20 598, tlr. 19, Nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal van 

kosten van bijstand. 
135 Smit 1987, p.188-189. 
136 Idem, p. 220-221. 
137 Zie hoofdstuk 2 en 4. Vergelijk ook C.JM. Schuyt, 'Sociaal-democratische waarden in 

de naoorlogse verzorgingsstaat', in: WBS, Schuyt e.a. 1991, p. 5-18, hier p. 11 waar 

hij een ethisch-psychologisch vrijheidsconcept onderscheidt. 
138 Een huwelijk dat men in Nederland sluit is niet alleen een contract tussen twee men

sen, maar ook een contract met de staat waarbij de laatste eenzijdig verplichtingen op 
lean leggen aan de (voormalige) huwelijkspartners. · Zie over 'het huwelijkscontract als 

bijzonder 'sociaal contract' Pateman 1988. 
139 De WRR gaf daar in 1985 voor het eerst een serieuze onderbouwing van in haar srudie 

Waarborgen voor ukerheid. 
140 WBS, Van Stokkom 1992, p. 91. 

6 NOOD OF DEUGD? POLITIEKE ARGUMENTATIES OVER KINDEROPVANG 

Van Rijswijk-Clerlcx 1981, p. 198. 
2 Pelzer en Miedema 1990, p. 16. De precieze aantallen, volgens een door het FNV 

uitgevoerd onderzoek in juli 1989, zijn als volgt: 
302 gesubsidieerde kinderdagverblijven, waaronder ook de kinderdagverblijven die 
plaatsen verhuren aan bedrijven. 101 bedrijfscrèches, waaronder ook de activiteitge
bonden kinderdagverblijven verbonden aan scholingsinstituten. 10 gezamenlijke be
drijfscrèches. 49 bedrijfsgenchte kinderdagverblijven. 173 parnculiere kinderdagver

blijven. 
3 Een overzicht van de feitelijke maatschappelijke en politieke ontwikkeling van kinde

ropvang tussen 1960 en 1990 geeft dit hoofdstuk niet, maar een goed en heel gedetail
leerd historisch overzicht biedt nog steeds Van Rijswijk-Clerb uit 1981. Dit boek 
beschrijft de ontwikkeling tot in de jaren reventig. De ontwikkelingen nadien zijn 
terug te vinden in verschillende artikelen en bundelJi. Zie bij\' oorbeeld Clerlcx 1986a 
en Clerb en Pot 1987. 

4 Zie voor overzichten van verschillende vormen van kinderopvang Van Rijswijk-Clerkx 
1981; Bronneman-Helmers 1986; Clerkx en Pot 1987; Van Home 1988 en Pelzer en 
Miedema 1990. 

5 We zouden theoretisch ook nog een rechtenperspectief kunnen onderscheiden. IJ.: 
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behandel dat hier niet apart aangezien het rechtenperspectief direct is verbonden met 
het behoeftenperspectief. Zie ook paragraaf 6.4. 

6 Een duidelijk voorbeeld van verschuiving van perspectief geeft de kinderbijslag. Kin
derbiJslag werd in de jaren dertig op grond van overwegingen van zedelijkheid van 

gezmnen bepleit door katholieken. Ondanks bezwaren van socialisten tegen de argu
menten van de katholieken, kwamen de voorstellen tegemoet aan hlUt wens iets te 
doen aan de behoeften van armen. Beide perspectieven transformeerden in de jaren 
vijftig tot een recht op kinderbijslag voor iedereen die een kind onderhoudt. 

7 J. Tmbergen, 'PvdA en het nieuwe beginselprogramma', in: S&D 1978, p. 59-67, hier 
p. 65, Zie voor reacties S&D 1978, p. 25ï-259. 

a Sanders-Woudstra, lezing ter gelegenheid van het Internationaal Jaar van het kind, 
197Q, geciteerd in Clerb 1986b, p. 169. 

9 Zie voor de relatie tussen kinderopvang, de moeder-kind relatie en opvattingen hier
ovel' van verschillende deskundigen in historisch perspectief Singer 1989. 

10 Zo won de filosofe en psychoanalytica T. van Rijthoven begin jaren tachtig een prijs
·9Taag met het voorstel voor een onderzoek om aan te tonen dat crèches schadelijk zijn 
voor kinderen. Van Rijthoven wilde niet onderzoeken of crèches schadelijk zijn, maar 
aantonen dàt ze schadelijk zijn. Zie Clerkx 1986b. Uit de verschillende opvattingen en 
I)Ilderzoeksinterpretaties die Clerkx noemt, blijltt al dat er geen eensluidende conclusie 
I~ over de vraag of kinderopvang nu per se slecht of goed is voor kinderen. 

11 . Er zijn tal van voorbeelden van dergelijke discussies. Twee meer recente voorbeelden 
zijn het televisieprogranuna 'Gemengde gevoelens' van de VPRO, dat in november 
1991 een aflevering aan kinderopvang besteedde en het discussieprogramma 'Met Wit
teman' van de VARA dat in februari 1992 ging over de relatie tussen betaalde arbeid 
Cll \>t:rzorgmg van kiD.deren en begin 1993 over kinderopvang. 

tZ Later verwijzen ook feministen naar de voorzieningen rond kinderopvang in Oost
Europa, waarin zij, ondanks kritiek die ze uiten op de disciplineringseffecten van der
gehjke crèches, een belangrijke voorwaarde voor vrouwenbevrijding zien. Crèches 
worden ruer geplaatst binnen een breder leader van wenselijk geachte collectivisering 
'!3ll huishoudelijke en zorgarbeid. Zie Lavell en Teunissen 1980, p. 329-333. 

n Zie voor de relatie tussen moraal, zedelijkheid en de Oost-West tegenstelling de Lia
-gre Böhl1984. Zie ook Withuis 1991. 

14 Ook andere CDA-leden spreken nog wel eens over 'staatsopvoeding' aL, het om kinde
ropvmg gaat. Begin 1993 liet Kamerlid Hillen zich bijvoorbeeld in die woorden uit. 
Zie voor laitiek op die benadering ].W.A Van Dijk, 'Mag Marie wijzer blijven?', in: 
CDV 1986, P 229-230, waarin hij het argument van 'staatsopvoeding' demagogisch 
noemt en de hoop uitspreeltt dat in zijn partij minder geëmotioneerd en met meer 
gevoel voor nuance Ql'·er dit soort zaken gesproken zou kunnen worden. Overigens 
kreeg d'Ancona ook kritiek uit haar eigen partij. Paul Kalma, medewerker van de 
Wiudi Beckman Stichting, verweet d'Ancona bijvoorbeeld etatisme. Zie voor deze 
discussie ook Bussenukel' 1987, p. 128. 

15 Tinbergen 1978, p. 64. De eerder geciteerde Sanders-Woudstra zegt in een interview: 
'Babies horen kontakt te hebben met maar één persoon. En dat is de moeder. ( ... ) 
Moeders met babies horen naar mijn· mening thuis.' Interview met J. Sanders-Woud
\tra, 'Kan zo'n klein kind wel de hele dag in de crèche?', in: Kinderen 3 (1980), geci
teerd m Clerla 1986b, p. 169. 

16 WICDAlCDA-Vrouwenberaad, Samm op weg naar een vertmtwoordelijke mtUJtschappij 
1975, p. 40. 

17 On~ Werl: van 15-12-1969, Overigens is er ook binnen de PvdA-vrouwen sprake van 
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heftige emotionele twisten over kinderopvang. Wanneer Henna Vergouwe zich in de 
Partijkrant van februari 1970 afvraagt 'Is Dolle Mina een goede moeder?' en daarin de 
emotionele beladenheid van discussies over crèches hekelt en de eis van Dolle Mina 
voor openbare gratis crèches ondersteunt, leidt dat tot heftige reacties van lezeressen 
die vinden dat moeders die hun kind in de crèche stoppen slechte moeders zijn. 

18 Blok 1989, p. 13 8. Vergelijk ook de opvattingen over werkende moeders in de Sociaal 
en Culturele Rapporten van het SCP. In 1965 vindt 2 % van de bevolking het aan te 
bevelen als gehuwde vrouwen met schoolgaande kinderen gaan werken; 15% vindt dit 
niet bezwaarlijk en 84% vindt het wel bezwaarlijk. In 1970 bedragen de percentages 
respectievelijk 16%, 40% en 44%. Dat is een vrij spectaculaire verschuiving in een 
termijn van vijf jaar. Van de· eerste twee categorieën vindt in 1970 7% het werken ook 
aan te bevelen als de kinderen om die reden naar een crèche moeten; 25% vindt het 
in dat geval niet bezwaarlijk, 68% acht het dan wel bezwaarlijk (voor 1965 ontbreken 
gegevens over de laatste vraag). 

19 Dlustratief in dit verband is de Memorie van Toelichting bij de begroting van het 
Ministerie van CRM uit 1966. Hierin wordt gesproken over ontplooüng van personen 
en gezinnen in de samenleving en over de verschuiving van een curatieve benadering 
naar een preventieve en constructieve benaderingswijze in de sociale dienstverlening, 
waaronder gezinswerk. 'Bij een dergelijke taakopvatting zal ook aandacht geschonken 
worden aan het ontbreken 'van voorzieningen die ondersteunend kunnen werken voor 
het bereiken van een gezond gezinsleven. In dit verband dringt zich o.a. de noodzaak 
op van de beschikbaarheid van crèches voor kinderen waarvan de ouders buitenshuis 
werken.' 

Overtuigd van de wenselijkheid van crèches·is men echter ni~t: 'Maar een dergelijke 
voorziening vraagt tegelijkertijd om een doordenking en wellicht ook beïnvloeding van 
de ouders, die hiervan gebruik willen maken opdat deze zich wel bewust zijn van de 
consequenties die het buitenshuis werken voor de kinderen kan hebben.' Handelingen 
n 1966-1967, 8800, hfd. XVI, nr. 2, p. 24. 

20 Hedy d'Ancona, 'Opvoeding als collectieve verantwoordelijkheid', in: S&D 1986, p. 
78-80 en 86. Zie ook de reactie van Greetje Tromp en naschrift van d' Ancona in S&D 
1986, p. 207-208. 

21 Maar evenals veel tegenstanders van kinderopvimg, heeft d'Ancona het alleen over de 
verhouding tussen taken van moeders en van de staat: in beide gevallen komt de vader 
niet voor in het betoog. 

22 Pessers in een interview in NRC-Hrmdelsblod van 15 februari 1992. Reacties op dit 
interview verschenen in dezelfde krant op 22 februari 1992 en 7 maart 1992. 

23 Zo doet Pessers in een interview met Elrna Drayer in Vrij Nederland de uitspraak: 'Ik 
vind het terecht dat werkende moeders Zich vaak schuldig voelen.' In: Vrij Nederland 
van 9 februari 1991, p. 29. 

24 'Van afwentelen naar verantwoorden' wordt dat genoemd. Zie WICDA, Gesprride ver-
antwourdelijkheid 1978 en WICDA, Publieke gerechtigheid 1990, speciaal p. 245 e.v. 

25 CDA, Program 1Jtl1I Uitgangspunten 1980, p. 6. Zie ook Idem, p. 19. 
26 Brinkrnan in een interview. Zie Van Ewijk en Van der Zande 1983, p. 42. 
27 Zie hiervoor ook c.J. Klop, 'Kinderopvang of ouderopvang', in: Bemmrsforum 1984, 

p. 354 en van dezelfde auteur onder 'naschrift' in Idem 1985, p. 55 . Klop is redactiese
cretaris van dit tijdschrift voor christen-democratische gemeente- en provinciepolittek. 

28 Daarnaast wijzen de auteurs er op, zoals d'Ancona ook al deed, dat kinderen niet 
simpelweg als privébezit gezien kunnen worden. Zij zoeken hun onderbouwing daar
voor in het christelijke denken: 'De joods-christelijke traditie leert ons dat kinderen 
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geen particulier eigendom zijn, maar onmisbare schakels in Gods verbond met de 
mensen.' C.H. Evenhuis-van Essen enJ.CJ. Smallenbroek, 'Kinderen en het arbeids
paO"oon van vrouwen', in: CDV 1989, p. 144-151, hier p. 151. 

29 Idem, p. 149. Zie voor soortgelijke benaderingen binnen het CDA ook Y.E.M.A. 
'Iimrnerman-Buck, 'Het kind en het badwater', in: CDV 1987, p. 42-29, hier p.43. Zie 
voor discussies binnen het CDA ook V.N.M. Korte-van Hemel, 'Kinderopvang, in het 
belang van moeder èn kind', in Bemmrsforum 1983, p. 13-15 en M. Bellingwout
Roodenburg, 'Motieven en functies van kinderopvang', in: Btstuursforum 1985, p. 54-
55. 

30 De beperkingen van het morele perspectief werden meer recentelijk goed zichtbaar in 
een discussie in De Volkskrant die ontstond naar aanleiding van een interview met de 
pedagogen E. Singer en E. Lodewijks-Frencken (De VoIksknmtvan 21 december 1992) 
en de column die de juriste D. Pessers als reactie hierop schreef onder de veelzeggende 
atel 'Handel in kindervlees' (De Volkskrant van 5 januari 1993). Andere bijdragen 
volgden in de weken daarop. 

31 Zîe Fraser 1989, p. 291. Zie ook Busse.maker 1991c. 
32 A.'Ulspraken op behoeften hebben altijd een ~latJoneel karakter: iemand heeft iets 

nodig om iets. Zie Fraser 1989, p. 292-293. Zie ook hoofdstuk 5. 
31 Vim Rijswijk-Clerkx 1981, p. 207. 
1'1- H:mdelingen n 1968-1969, p. 2193. 
35 Idem, p. 2317. 
3ó Man-Vrouw-Maatschappij pleit voor betaalbare crèches, terwijl Dolle Mina vindt dat 

crèches gratis moeten zijn. 
37 Ze protesteren onder andere tegen het regeringsvoornemen de eigen bijdrage voor 

kmderopvang, behalve in gevallen van sociale of medische indicaties, te verhogen. Zie 
Vim Rijswijk-Clerkx 1981, p. 231 e.v. voor een uitgebreid overzicht van deze acties. 

18 In afgezwakte vonn is die opvatting ook bij anderen te "inden. Zo laat N. Smit-Kroes 
in 1970 in een interview weten voorstander te zijn "an uitbreiding van crèches: 'Na
tuurlijk moet de overheid stimulerend optreden bij het stichten van crèches.' 'Drs. N. 
Smit-Kroes', in: LR. 1970-1971, p. 110. 

:J9 Werkgroep Beleidsanalyse Kindercentra, in: Be/eidslZ1llllyse 1975, 1, p. 2-39. Het rap
port kwam uit in oktober 1974. Geciteerd in Clerkx 1986a. 

40 TK 1974-1975, 13 100 hfd. XVI, nr. 14 (Verslag van een mondeling overleg van de 
Vaste Commissie voor CRM met de minister op 4 maart 1975). 

41 De vergelijking met de gezinszorg wordt gemaakt door Comelissen (KVP), Zie Han
delingen n 1974-1975, p. 3396. Zie ook Kappeyne van de CoppeJlo (VVD), Handelin
gen n 1974-1975, p. 3281. 

42 Handelingen n 1974-1975, p. 3384. 
~3 Idem, p. 3335. Overigens is de ARP in die tijd, anders dan men misschien zou ver

wachten, zeker geen tegenstander van kinderopvang. Ze schrijft in haar werkpro
gramma dat 'uitbreiding van het aantal kinderdagverblijven en speelzalen ( ... ) van 
groot beïang (is).' ARP, Program van Aktie 1971-1975, p. 48. 

44 Verschillende kamerleden benadrukken dat deze keuze niet opgevat moet worden als 
onbeperkte uitbreiding van subsidiegelden. Zie bijlage I bij TK 1974-1975, 13100, nr. 
14. Zie ook Handelingen n 1974-1975, p. 3439 waar Van Leeuwen (ARP) en Kap
peyne van de Coppello (VVD) deze visie onderschrijven. 

45 Zie bijvoorbeeld Du Chatinier (KVP), Handelingen n 1976-1977, p. 1447 en p. 1552, 
Van Winkel tPPR) in Idem, p. 1456 en Worrell (PvdA) in Idem, p. 1539. 

46 Idem, p. 1563. 
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47 Dat blijkt ook uit de cijfers: tussen 1960 en 1980 is het aantal kinderdagverblijven 
uitgebreid van dertig naar tweehonderd; het aantal peuterspeelzalen, dat in 1960 nog 
nauwelijks als verschijnsel bestond, bedraagt in 1980 meer dan drieduizend. Cijfers zijn 
ontleend aan Clerloe 1986a, p. 79. 

48 Handelingen TI 1977-1978, p. 49. 
49 Idem, p. 61. 
50 Idem, p. 60-61. 
51 Idem, p. 74. 
52 Zie Van het schip (CPN) Handelingen TI 1976-1977, p. 1437 en Dragstra (CPN), 

Handelingen TI 1976-1977, p. 3169 die de betaaibaarheid van opvang benadrukken 
Zie ook Langedijk-de Jong (PvdA) die pleit voor opvang als manier om beroepsactivi
teiten van vrouwen mogelijk te maken, Handelingen TI 1976-1977, p. 317. Zie ook de 
bijdrage van Barendregt (PvdA) in het debat over anti-discriminatiewetgeving in 1975, 
Handelingen TI 1974-1975, p. 3931. 

53 Emancipatie, proces van verandering en groei. Nota van de regering aangeboden aan 
de Tweede Kamer op 18 mei 1977, TKI976-1977, 14496, p. 54-55. De Emancipatte 
Kommissie (EK) pleitte in haar eerste advies AlI1lZet voor een vijfjarenplan uit 1976 VOOI 

een 'stimulerend optreden ten aanzien van het aantal kindcrcentra'. De Emancipatie 
Kommissie is niet gelukkig met de passage uit de regeringsnota en stelt in 1977 Jat 
een emancipatiebeleid zonder voorwaardescheppende voorzieningen niet van de grol,d 
kan komen. Emancipatie Kommissie, Gehoord de regering 1977, p. 41 en 43. 

54 In de regeringsverklaring van het kabinet van Agt wordt kinderopvang genoemd m het 
kader van een 'doelbewust emancipatiebeleid'. Handelingen :Q 1977-1978, p. 333. 

55 Handelingen TI 1978-1979, p. 713, motie 14'496, nr 36. 
56 Zie TK 1978-1979, 11860, nr. 7, Memorie van Antwoord bij 'Rapport betreffende de 

financiële positie van de gescheiden vrouwen en haar gezirmen', p. 41. De Memmie 
van Antwoord is ondertekend door de ministers van Justitie, Sociale Zaken en Finan
ciën en door de staatssecretaris van CRM. Zie over de relatie tussen kinderdagverbliJ
ven en de positie van gescheiden vrouwen met kinderen ook TK 1978-1979, 15300, 
hfd. XVI, nr. 69 (verslag van een mondeling overleg van de va~te Commissie van CRM 
over de ouderbijdrage Vool kinderdagverblijven) en TKI978-1979, 11860, OCV over 
de financiële positie van gescheiden vrouwen en de discussie hierover in de Kamer, 
Handelingen II, speciaal p. 1403 en 1411 en p. 1427. 

57 D66 dient een motie in waarin gevraagd wordt te voorzien in een structurele verbete
ring van de overheidssubsidie voor kinderdagverblijven. Deze motie wordt aangeno
men. TK 1978-1979 15.300, XVI, nr. 53. D66, VVD, PPR, CDA, PvdA en CPN 
wijzen daarbij allemaal op de relatie tussen aanwezigheid en kosten van kinderopvang 
enerzijds en emancipatie anderzijds (idem, nr. 69). Een soortgelijke motie wordt in 
1980, bij de behandeling van de begroting van CRM, ingediend door D66, PSP, PvdA, 
PPR en CPN. TK 1979-1980, 15 800, hfd. XVI, DI'. 5. Zie voor de uitspra::k van de 
PSP, Handelingen TI 1978-1979, p. 2820. 

58 Handelingen 11978-1979, p. 667. Aanleiding ~oor de vraag van Vonk-Van Kalkar i~ 
het achterblijven van subsidies voor kinderdagverblijven <m het ~erblijven van zeven 
miljoen gulden op de begrOtlng van emancipatiebeleid. 

59 Behalve financieringsproblemen, ontstaan er ook problemen ten aanzien van kwaliteit 
en reglementering, aangezien ook niet-gesubsidieer'de vormen opkomen. 

60 Zo spreken de Rooie Vrouwen zich in 1981 wt voor kinderopvang als basisvoorziening 
die voor iedereen bereikbaar moet zijn. De kleme linkse partijen en hun vrouwenorga
nisaties hadden dat al eerder gedaan. Ook D66 heeft sympathie voor dat idee, Ook de 
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FNV is voorstander van een basisvoorziening waarvoor de overheid de verantwoorde
lijlheid moet dragen (FNV 1982). De Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland 
(WKN), de overkoepelende landelijke organisatie van kinderopvangvoorzieningen, 
pleit m een Beleidsplan voor uitbreiding van kinderopvang als basisvoorziening (WKN 
1982). 

In de emancipatienota die Kraaijeveld-Wouters in 1981 presenteert wordt weliswaar 
niet gesproken over een basisvoorziening, maar wordt de betekenis van kinderopvang 
-als algemene welzijnsvoorziening, mede in het kader van vrouwenemancipatie, wel 
erkend. Kinderopvangvoorzieningen worden in de eerste plaats van belang genoemd 
omdat ze ouders kunnen ondersteunen bij de opvoeding, maar 'daarnaast - en de 
regenng erkent dit ten volle - dragen deze voorzieningen in grote mate ertoe bij dat 
er mogelijkheden ontstaan voor de ouders om deel te nemen aan het maatschappelijk 
leven (studie, werk etc.)'. Emtmcipati~ TJOOrJIit. Nederlands Actieprogram Emancipatie
beleid 1981, p. 20. 

61 TK 1981-1982,17100 (begroting Ministerie van SoZaWe),:XV nr. 41. De motie wordt 
mede-ondertekend door Groenman (D66) en Beckers-de Bruijn (PPR). 

62 Wanneer de Interdepartementale Werkgroep Kinderopvang (!WK) in haar eindrap
poct in 1984 pleit voor een' idgemene wetgeving voor alle vormen van kinderopvang -
waarbij de uitvoering dient te geschieden op lobal niveau maar met door het Rijk 
gegarandeerde middelen - zijn de rijksgeIden al gedecentraliseerd. In het Regerings
standpunt Kinderopvang dat enkele maanden later, in juli 1984, verschijnt, onder
scLrijft de regering nog wel het principe dat goede en voldoende kinderopvang van 
belang is in het kader van de doelstellingen van het emancipatiebeleid, maar laat ,weten 
dat door de overheid gesubsidieerde instituties niet de oplossing kunnen zijn. !WK, 
Meer kmdn-opvang; H~t belang van ouden en kintkrm 1984. En Voorkipig regeringmanà
punt ÎnZ/J/te Imukropvang, Ministerie van WVC 1984, TK 1984-1985, 18483, nr. 2. 

63 ZIe de bnefvan de minister van WVC Brinkman d.d. 11-8-1983, als bijlage opgeno
men bli: Raad voor het Jeugdbeleid, Kinderopvang huitemhuis thuis 1984. 

r:i4 Vergelijk ook latere uitspraken van Brinkman, bijvoorbeeld in een interview in FNV
MagllZme van. 3 november 1990, geciteerd door A. Pelzer, 'Van experiment tot basis
voorziemng', in: Singer en Tijdens 1991, p. 77-95, hier p. 82. 

65 AM. Oostlander, 'Het gezin en de goede bedoelingen van de verzorgingsstaat', in: 
CDV 1989, p. 118-122, hier p. 119. 

66 Greetje Tromp, 'Gedeeld ouderschap, kinderopvang en vrouwenemancipatie', in: S&D 
1986, p. 365-368, hier p. 368. Zie ook Greetje Tromp, 'Feminisme zonder dogma's', 
m: S&D 1983, p. 14-20, speciaal p. 18. Zie voor een benadering waarin kinderopang 
~èl belangrijk wordt gevonden, maar wordt geplaatst binnen een kritiek op de verzor
gingsstaat, HM. LangeveId, 'De cultuur van een versoberde verzorgingsstaat', in: 
S&D 1984, p. 97-101. 

67 Greetje Tromp, 'Gedeeld ouderschap, kinderopvang en vrouwenemancipatie', in: S&D 
1986, p. 368. 

68 D'lt ~pect wordt van oudsher vooral door critici van de collectieve arrangementen van 
de velzorgingsstJ.at benadrukt. Vergelijk GJM. Schuyt, 'Het rechtskarakter van de 
verzorgingsstaat', in: Van Doom en Schuyt 1978, p. 73-96, speciaal p. 81. 

69 Schuyt 1991, p. 10. Zie ook Fraser 1989. 
70 Dat werpt ook de vraag op wat de verhouding is tussen algemeen en ~electief beleid. 

Vergelijk An Huitzing, 'Opvoeden is geen kinderspel', in: S&D 1988, p. 214-217, 
waarin ze naar aanleiding van die kwestie pleit voor een 'publiek debat over de zorg 
~oor I.mderen'. 
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71 Philips, afdeling Sociale Zaken, Rllpport bnnffrmk tewerluteHing gehuwde 7JTt1UW. Eind
hoven 1960, p. 3. Geciteerd door Blok 1989, p. 139. 

72 De SER schrijft: 'Over de invloed van het werken van de moeder op de fysieke en 
psychische gezondheidstoestand van de kinderen bestaat in het buitenland een uitge
breide literatuur. Aangenomen mag wel worden dat de afwezigheid van de moeder 
voor het jonge kind schadelijk moet worden geacht.' SER 1966, p. 23. De SER laat in 
1971 haar principiële bezwaren tegen kinderopvang vallen, mits de kosten door ouders 
en eventuele inst!illingen en bedrijven gedragen zullen worden. SER 1971. 

73 Van Rijswijk-Clerkx 1981, p. 215-218. 
74 Veldkamp 1970, p. 46. 
75 Een soortgelijke redenering voerde Klompé overigens eerder aan om de bijstandswet 

te verdedigen: het nemen van een verantwoordelijkheid zou het familieleven vrij ma

ken van ongewenste financiële aanspraken. Zie hoofdstuk 5. 
76 Hoewel Veldkamp niet apliciet aangeeft dat de overheid de crèches moet financieren 

en organiseren, kan dat wel uit zijn artikel worden opgemaakt. Hij heeft het over een 
taak van de maatschappij om kinderopvangcentrales in te richten. Veldkamp 1970, p. 

46-47. 
77 Van Praag 1970, p. 516. 

78 De belastingtarieven, die 0ll:gunstig zijn voor werkende moeders, zullen in zijn voorstel 
niet veranderen. 

79 Met dank aan Hugo Keuzenkamp voor de vertaling. 
80 De Galan 1970, p. 594. Van Praag kritiseert in zijn naschrift overigens de onvolko

menheid in deze redenering van De Galan: 'Er zijn in Nedcpand vele soortgelijke 
(zoals subsidiëring van crèches, JB) voorzieningen zoals de AOW, kinderbijslag, waar
voor wij allemaal betalen, maar waarvan op eik moment slechts een beperkte groep 
profiteert. Ik zie niet in waarom dit principieel onjuist is, wanneer het op crèches 
wordt toegepast.' Van Praag 1970, p. 595-596. 

81 De Galan voert nog een bezwaar aan tegen de mogelijke voordelen van crèches, name
lijk dat ze op macroniveau de arbeidsmarkt niet ruimer maken, wanneer vrouwen het 
geld dat ze in de verkregen tijd kunnen verdienen weer uitgeven. Dit is nog de meest 
strikt economische tegenwerping, waar - zo blijkt ook uit het naschrift van Van Praag 
- geen antwoord op te geven is, zolang er geen economische modelmatige ana1yse is 
gemaakt van de vraag of het door vrouwen verworven inkomen een al dan niet nieuwe 

koopkrachtige vraag op de markt oproept. 
82 De Galan 1970, p. 594. 
83 Omgekeerd worden morele argumenten soms ingezet om de economische argumenten 

te kritiseren. De feuûniste Emmy van Overecm doet dat bijvoorbeeld in 1970 in NRC
HtmdelrhlillJ. Zij wijst het volledig subsidiëren van crèches af aangezien het verblijf in 
crèches later in het leven psychische schade op zal leveren die niet opweegt tegen het 
economisch voordeel van het moment; 'Dit kortzichtig investeren in moeders betekent 
op langere termijn verzieking van een volk.' Zie Van Rijswijk-Clern 1981, p. 241. 

84 Zie bijvoorbeeld verschillende publikaties van M. Bruyn-Hundt (o.a. 1988), en J . Sic
gers (o.a. 1985). Zie ook de Emancipatieraad 1983 en 1987 en verschillende bijdragen 
in WBS, T. van der A e.a. 1986. 

85 Wubrink-Griffioen e.a. 1987. 
86 Beleidsplan Emancipatie, TK 1984-1985, 19052, nr. 1-2, p. 30-31. Zie ook de nota 

Cumbinatil! Oudernhllp en BetlllJldeArbeid. TK 1985-1986,19368, nr. 1-4. 
87 Voorlopig regeringsstandpunt kinderopvang, Ministerie van WVC, op 3-7-1984 olan

geboden aan de Tweede Kamer en in oktober 1984 omgezet in een definitief stand-
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punt. &geringsstandprmt over de kinderopvang, TK 1984-1985, 18483, nr. 2. 
118 Persbericht no. 20 R van 30-7-1984, geciteerd in Clerla 1986a, p. 86. De discussie 

over belastingaftrek speelde in het kader van de kwestie rond de zogenaamde 'tweever
dieners'. 

119 Handelingen n 1984-1985, UCV 15-2 (5-11-1984) en UCV 17 (12-11-1984), p. 29-
~O (emancipatiebeleid). De staatssecretaris erkent overigens dat kinderopvang daarmee 
met langer als onderdeel van het emancipatiebeleid wordt beschouwd. 

90 A. Hoogenhout, 'Kinderopvang: een zorg van ouders, overheid èn werkgevers', in 
Bmuuriforum 1987, p. 170. 

!)1 J. de Koning, 'Gebrek aan kinderopvang obstakel voor economische zelfstandigheid', 
m: Nederltmdse StlllJtscuurrmt van 8 december 1987. 

92 SER 1983. 

93 FNV-vrouwensecretariaat 1987 p. 38. Zie ook het voorwoord van Karin Adelmund en 
hoofdstuk 1 in Pelzcr en Miedema 1990. De FNV en de aangesloten bonden besluiten 
in 1987 de kinderopvang op te nemen in het arbeidsvoorwaardenbeleid. 

94 Zie CNV 1989, hfd. 5. 

95 De motie werd in april 1987 ingediend door VVD-kamerlid De Grave bij een verga

denng van de Vaste Commissie voor Financiën. Handelingen n 1986-1987, Motie nr. 
19567, M 9. 

96 SER, commissie Vrouw en Arbeid, brief d.d. 24-4-1989 aan de minister van WVC. 
Zie het SER-advies over Kinderopvang uit 1989. 

97 Voor..te1 van de SER is in 1989 te komen tot een afstemming van financieringsstromen 
lut het bedrijfsleven en de door de gemeenten uit te voeren Stimuleringsregeling 
Kinderopvang. Vlak daarna wordt bekend dat de kinderopvanggelden toch recht

streeks naar gemeenten toe zullen vloeien, waardoor de directe invloed van de sociale 
partners op de ontwikkeling van kinder- en bedrijfsopvang van de baan is. 

9.8 Zie voor de VVD Kmum voor kinderopvang 1987. De VVD-fractie schrijft dat ze het 
met de taak van de overheid vindt te bepalen welke soorten van kinderopvang gestimu

leerd moeten worden; fiscale maatregelen zouden meer keuzevrijheid laten. Zie voor 
de PvdA het voorstel dat ze indiende bij de begrotingsvoorstellen voor 1988 om in het 
k.ider ~'an de Wclzijnswet een gerichte stimuleringsbijdrage aan uitbreiding van kinde
ropvang te besteden. TK 1987-1988, 20200, hfd. XVI, nr. 24, p. 4. Overigens pleitte 
de PvdA al in 1986 voor mogelijkheden om, via extra belastingaftrek, winstgevende 

bedrijven te stimuleren kinderopvang voor hun personeel op te zetten. Voorstel van 
wet VermeendNan Nieuwenhoven, TK 1986-1987, 19750, nr. 2. 

D66 had zich al eerder uitgesproken voor voorzieningen. Het CDA doet dat in 
december 1987 wanneer kamerlid Soutendijk-van Apeldoorn zich op een congres na
mem; de CDA-fractie uitspreekt voor het besteden van de 'Oort-gelden' aan kinderop
vang. 

99 Zie bijvoorbeeld Jansweijer 1986; Huisman en Pot 1987; Bruyn-Hundt 1988 enJans
weijer e.a. 1988. De publieke opinie verandert ook in die richting, hoewel in 1986 nog 
~teeds 54% van de door het Sociaal Cultureel Planbureau ondervraagden (Iuer: dege
DCII. die op zich geen bezwaar tegen arbeid van gehuwde vrouwen met kinderen heb
ben) van mening is dat het wèl bezwaarlijk is als de kinderen om die reden naar een 

crèche moeten. In 1991 is nog 41 % die mening toegedaan (vergelijk: in 1970 was dat 
68%). SociuI CultweeJ R4ppon 1992, p. 466. 

UJO WRR 1990. Kinderopvang vormt een onderdeel van een veel breder pakket aan maat
regelen om de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te vergroten. Zie CDA, Indivi
dulllisenng m drlJ4gleracbt 1991; PvdA, ZelftttmJige burgers in em 'WerkZll'ltlt sammJeving 
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101 

102 

1991; D66, MenJerlcll1l tUIn ecunomische zelfsttmdigheid 1991. 
Tegelijkertijd zou de kinderbijslag verhoogd moeten worden om te~moet ~ Irom~ 
aan de kosten van verzorging van kinderen. De wens om tot verhogmg van kinderbIJ-

slag te komen 'Was al eerder geuit door het Convent~ c~~jk-sociale.organisaties, 
waarin CNV en NCW deelnemen, in de nota GeZinsbeleId UIt 1988. Zie ook CNV 

1987. 
Regeringsstandpunt Kinderopvang. TK 1989-1990, 21180, nr. 1-3. Van ~le politieke 
partijen verzet a.~een de SGP zich nog op principiële gronden tegen kin~ero~g: 
'De SGP-fractie 'is van oordeel dat de beste vorm van kinderopvang plaatSVIndt m het 
gezin. ( ... ) In het traditionele gezinsmodel, waaraan wij op principiële gronden wensen 
vast te houden, zal het er vaak op neerkomen dat de dagelijkse verzorgende taak 
toekomt aan de moeder.' Kamerlid Van Dis tijdens de 7 de vergadering van de Vaste 
Commissie voor emancipatiebeleid. Handelingen 1I, 1989-1990, VCV 7,11-12-1989, 

p.7-12. . . 
103 Dat geen brede maatschappdijke consensus bestaat over de m~er waarop kind~p

vang geregeld moet worden, blijkt ook uit het grote aantal adviezen dat de regenng 
vraagt over de besteding van de 'Oort-gdden'. Ze vraa~ advies a~ de Sociaal ~o~o
mische Raad, de Emancipatieraad, de Nederlandse GezmsraadlInsotuut voor Pnmalre 
Leefvormen, de Raad voor het Jeugdbeleid, de Raad voor Gemeentefinanciën en de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
104 Dat beleid gaat in tegen bijna alle eerder ingewonnen adviezen. De meeste advieso~

nen pleiten voor een landelijk fonds waarin gelden uit het bedrijfsleven en overheId 

worden samengevoegd. , 
105 Gemeenten die de kinderopvang onder hun Iieheer hebben moeten een vast deel van 

de nieuwe kindplaatsen reserveren voor instellingen en zakenleven: 35% voor de 'non
profitsect.or' en 35% voor de 'profitseetor'. Daarnaast kunnen werkgevers aanspraak 
maken op een premie van F 2000,- per gerealiseerde kindplaats. 

106 De Groot en Maassen van den Brink, 1992. Dt; resultaten van het onderzoek van deze 
economen is in tegenspraak met ander onderzoek. Vergelijk bijvoorbeeld Wtlbrink:
Griffioen e.a. 1987 en het rapport van de Organisatie voor Strategisch .Arbeidsmarkt

onderzoek 1992. 
107 Pessers 1991, p. 999. 
108 Vergelijk voor een onderbouwing hiervan Goodin 1988. 
109 Tenslotte is de verzorging van kinderen niet de enige zorg die er bestaat en hebben en 

willen niet alle mensen kinderen. 
110 Vergelijk Bussemaker 1991c, p. 525. 
111 Vergdijk hiervoor Okin 1989, p. 138 en p. 180. 

7 CONCLUSIES. INDIVIDUALISME, GEMEENSCHAP EN SEKSE IN DE 

NEDERLANDSE VERZORGINGSSTAAT 

Vergelijk De Bruijn 1991. Dat gddt des te sterker aangezien de toenemende participa
tie van vrouwen in de arbeidsmarkt, geen gdijke tred houdt met een toename van 
taken en verantwoordelijkheden van mannen in de indiVIduele levenssfeer. Zie SOcÎllit 

atlas Vtm Ik vrrnrw 2 1993. 
2 De idee dat er naast economische zelfstandigheid spra~ moet Lijn van zorgzdfstandig

heid, zoals verwoord in het emancipatiebeleid, is een mooi streven, maar daarvoor IS 

meer nodig dan voorlichtingscampagnes voor jongens en mannen. 

Schuyt 1991, p. 257. 
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4 Habermas 1987 en 1989. Zie voor een kritisch gebruik van de inzichten van Haber
mas, Fraser 1989 (met name ten aanzien van sekse) en Kunneman 1991 (ten aanzien 
van individualisering). 

5. De idee van 'kolonisering van de leefwereld' geeft al aan dat er sprake is van een 
eenrichtingsverkeer, van een doordringing van de rationaliteit van de economie in de 
Individuele levenssfeer. Andersom wordt zelden of nooit een dergelijk osmotisch effect 
geconstateerd. Zie Haberrnas 1989. 

6 Elshtain 1981 en 1987. Vergdijk ook Ruddick 1980. 
7 Vergelijk Komter 1990, hfd. 3 en Grimshaw 1986, hfd. 8. Zie voor een uitgebreide 

knoek ook Sevenhuijsen 1988. Sevenhuijsen plaatst - mijns inziens terecht - vooral 
vragen bij de politieke implicaties van de visie van Elshtain. 

8 Die benadering is ook te vinden in het rapport Shapmg structural changtS van de OECD 
1991. 

9 Zie voor recente wetenschappelijke bijdragen over de relatie individualisme en ge

meenschap ('communitarianism') onder andere Avineri en de-Shalit 1992. 
]0 ZIe '~oor de constitutieve conceptie van het 'zelf als onderdeel van gemeenschapsden

ken, Sandel 1982, met name p. 172-173 waar hij het heeft over 'unencurnbered' versus 
'mtuated self. 

11 V'!rgdijk Young 1990, speciaal p. 307 e.V. Deze opvatting over het 'zelf relativeert de 
idee nat wij ons zelf en anderen kunnen leren kennen ais vaststaande subjecten. Ande
ren worden niet bekeken zoals men zich zelf bekijkt of zou willen bekijken (dat impli
ceert tmmerS een uitsluiting van degenen die niet aan dit beeld voldoen), maar worden 
geZIen als te respecteren, maar niet te doorgronden, niet-transparante anderen. 

12 De term democratisch leen ik van Kateb 1989b, die spreekt over democratisch-indivi
dualisme als alternatief voor een econOlnisch en een ver doorgevoerd politiek indivi
du.!lisme. 

13 LuIr.es 1973, p. 131 e.v. Zie voor de interdependentie van concepten ook de mooie 
~lJ1die van Blokland 1991. Zie meer in het bijzonder voor de relatie tussen gelijkheid 
(individuele waardigheid) en autonomie vanuit het perspectief van scksevcrhoudingen, 
Bussemaker 1991 b. 

14 Lukes vat dat wat doorgaans onder negatieve vrijheid wordt verstaan - privacy - op 
als éèn aspect van vrijheid. Lukes 1973, p. 128. 

15 Idem. Zie ook Lindley 1986, p. 63. Dat impliceert dat men nooit is uitgesproken over 
autonomIe en dat hetgeen er onder verstaan moet worden steeds opnieuw onderdeel 
van discussie kan zijn. Het betekent erkenning van - wat Grimshaw noemt - een 
dialectiek waarin 'a COnstant (but never static and final) search foT control and cohe
rence needs balancing against a realism and tolerance bom out of efforlS to understand 
tlU1sclves (and others) betrer'. Grimsh2w 1988, p. 106. 

16 Lukes spreekt zelfs van een hwnane vorm van socialisme die nodig is om de door hem 
genoemde kernwaarden van individualisme te verwezenlijken. Lukes 1973, p. 157. 

1:' IUteb 1989b, p. 206. Zie ook p. 192-193. Kateb noemt drie centrale uitgangspunten 
voor een door hem aangehangen democratisch individualisme, te weten expressiviteit 
of 7.e!fontplooiing ('self-expression' of 'self-reliance'), de toekenning V'lD rechten, ook 
'>Ociale rechten, aan alle burgers en de vrijheid politieke macht of rechten te weigeren 
wanneer deze anderen onderdrukken of hun waardigheid aantasten ('resistancc') en het 
tr.Ul~furmeren van tolerantie in actieve genereusiteit ten aanzien van anderen ('recepti
Vlty' of 'responsiveness'). In hun uitwerking komen deze dicht bij de eerder geformu
leerde kernwaarden. K.lteb baseert ZIjn betoog met name op de ideeën van auteurs als 
Emerson en Thoreau (zie ook hoofdStuk 2). Zie ook Kateb 1989a. 
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18 De noodzaak hiervm is, op grond van een analyse van de Amerikaanse samenleving, 
mooi beschreven door Bellah e.a. 1986. 

19 Dat geldt op macroniveau voor het verkrijgen van politielre en sociale rechten, maar 
geldt ook op microniveau voor de individuele levenssfeer. Volgens de Amerikaanse 
historica Fox-Genovese hebben mannen individualisme en gemeenschap op microni
veau kunnen verenigen: een betaalde, voltijdse baan gaf hen de mogelijkheid tot indivi
duele ontplooiing, uitdaging en concurrentie, terwijl het gezinsleven bescherming en 
emotionele onders.~euning bood. Vrouwen hebben volgens haar die balans nooit kun
nen vinden. Fox-Genovese 1991, p. 33 e.V. 

20 Hoewel er nog altijd uitzonderingen zijn. Zo overweegt de Staatkundig Gerefor
meerde Partij in 1993 vrouwen het recht op lidmaatschap van de SGP te ontnemen -
ze zou vrouwen daarmee uitsluiten van een politiek recht. 

21 Komter 1990, p. 13. 
22 Idem, p. 99-100. 
23 Fox-Genovese 1991. Rechtvaardigheid moet volgens haar worden beargumenteerd 

vanuit rechten die worden afgeleid uit een collectief sociaal leven. Rechten dienen in 
haar visie niet als vorm van privébezit te worden gezien, maar als afgeleide van het 
collectieve sociale leven, door middel waarvan uitdrukking wordt gegeven aan ge
meenschapswaarden. Sociale rec;hten staan volgens haar boven civiele en politielre 
rechten: het recht op medische verzorging dient boven het recht op bezit te staan; het 
recht op abortus moet beargumenteerd worden op grond van de positie van vrouwen 
en kinderen in de maatschappij, en niet op grond van een privérecht van vrouwen te 

beschikken over het eigen lichaam. 
24 Offcn 1988b, p. 156. 
25 Gordon 1980, p. 280. 
26 De metafoor van de thermometer is afkomstig van Diderot. Zie Akkerman 1992 p. 23. 
27 Ik maak daarbij dankbaar gebruik van de ideeën die door Bovens zijn ontwikkeld in 

een bijzonder helder artikel over liberalisme en gemeenschapsdenken en de mogelijke 
consequenties hiervm in de Nederlandse sociale en politielre verhoudingen. Bovens 
1990. 

28 De term civiele maatschappij is de letterlijke vertaling van 'civil society' en wordt, in 
tegenstelling tot de term maatschappelijk middenveld die met name door confessione
len wordt gebezigd, vooral door progressieven en in het bijzonder binnen Groen Links 
gebruikt. 

29 Vergelijk ook Schuyt 1991, p. 56. 
30 De hier genoemde vragen zijn ontleend aan Gilbert en Specht 1974 die vier centrale 

keuzedimensies van sociaal beleid aangeven: Wie komen er in aanmerking voor be
paalde voorzieningen? Wat krijgen deze burgers aan voorzienmgen? Hoe krijgen ze 
de voorzieningen toebedeeld, m.a.w. hoe moeten ze geholpen worden en hoe wordt 
het beleid uitgevoerd? Op welke manier worden voorzieningen gefinancierd? 

De keuzen die met betrekking tot deze dimensies worden gemaakt, worden voor een 
belangrijk deel bepaald door een vraag die er aan vooraf gaat, namelijk de vraag 
'llIfIilTIWII bepaalde voorzieningen belangrijk zijn. Op dit niveau spelen volgens Gilbert 
en Specht drie centrale waarden een rol, namelijk gelijkheid, rechtvaardigheid om een 
decent, humaan bestaan. 

31 Zie voor feministische benaderingen ',oan het gemecnschapsdenken en de kritiek 
daarop, Friedman 1989, Young 1989 en 1990, Raes 1991 en Voet 1991. 

32 Vergelijk Bovens 1990, De Haan 1992 en WBS, Van Stoklrom 1992. 
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Bronnen 

PERIODIEKEN - 1960-1990 

Met tussen haken de gebruikte afkorting en na schuine streep de politieke .. 
waara~ de uit~ van deze bladen (het wetenschappelijk bureau) gelieer~1 
- ~ntt.-~lutt'!""':e S~tkrmJe (ARS)! Antirevolutionaire Partij 
- Christelijk Him1riscb Tijdschrift (CHI)/Christelijk Historische Unie 
- CJn-Ï$tm Democratische Verkmningm (CDV)/Christen Democratisch Ap 'I 
- De HellinglWetenschappelijk Bureau Groen Links. pc 
- Idee 66 (ldee66)/Democraten 66 

- Katholiek Stfllltku~i~ MfIfI1Jdsc~ {KSM)/Katholieke Volkspartij 
- Komma/CommurustlSche Partl1 Nederland 
- Lihtrflfll Reveil (LR)Nolkspartij voor Vrijheid en Democratie 
- Om' Burgerschap (OB)/Gerefonneerd Politiek Verbond 
- PulitieklKatholieke Volkspartij - opvolger KSM 
- Politiek Perspectief (PP)/Katholieke Volkspartij - opvolger Politt'ek 
- Rmlikale Notities (RN)/Politieke Partij Radikalen 
- Socialimu t:r Dmwcrlltie (S&D)/Partij van de Arbeid 
- ~0ci4~h Perspectief (SP)lPacifistisch Socialistische Partij 
Artike.len wt deze tijdschriften die in deze studie worden besproken zijn niet 
apart m de bronnen opgenomen en zijn terug te vinden in de noten. 

nE WETENSCHAPPELIJKE BUREAUS VAN POLITIEKE PARTIJEN _ 1960-1990 

Met .. tussen haken de gebruikte afkorting en na de schuine streep de politieke 
p.1rt11 waaraan het bureau is verbonden. 
- Centrum voor Staatkundige Vorming (CVSV)/Katholieke Volkspartï 
- IPSO/Communistische Partij Nederland 1 

- Groen van Prinsterer Stichting (GVPst.)!Gerefonneerd Politiek Verbond 
- Dr . . A: Kuyperstichting (Kuyperst.)/Antirevolutionaire Partij 
- ~1{ van St. Aldegonde Stichting (MvASt.)lReformatorisch Politieke Fede-

raae 

- Jhr
U 

' . . Mr. A.F. De Savomin Lohman Stichting (SLS)/Christelijk Historische 
me 

- Sti~tin~ ~etenschappelijk Bureau D'66 (SWBD66)/Democraten 66 
- Studiesachang PPR (Studiest. PPR)lPolitieke Partij Radikalen 
- Prof. Mr. B.M. Teldersstichting (TS)/Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
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