tig deze relatie tussen toekomstideaal en
consequenties te kennen, omdat het (onbewust) de discussie kleurt. Hierna worden de
vijf ideaalbeelden met de consequenties
voor het opnemen van Verzorging in het
onderwijs behandeld. De begrippen "mannelijk" en "vrouwelijk" hebben hun bekende, cultureel bepaalde betekenis van enerziids rationeel. actief. creatief. wilskrachtia.
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1. Het ideaal van de emancipatie i n "mannelijke" richting.
De achterstanden van vrouwen op mannen
moeten ingehaald worden. In feite wordt
gezegd dat vrouwen moeten worden toegelaten in de superieure mannenwereld van
het openbare leven. Bij deze kijk op de toekomst daalt de status van het zorgwerk en
van het verzorgen van kinderen. Verzorging
hoeft derhalve geen vak te zijn op scholen,
zoiets leer je vanzelf wel. Het is belangrijker
voor de emancipatie, dat meisjes wiskunde
leren (vgls. Ginjaar-Maas).
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2. Het ideaal van de emancipatie
"vrouwelijke" richting.
Het vrouwelijke is in feite het superieure; de
oerband met de natuur is wezenlijk. Mannen moeten vrouwen volgen om echt mens

tussen mannen onderling en tussen vrouwen onderling, die nu door de seksespecifieke socialisering worden verdoezeld. Die
verschillen moeten de kans krijgen. Het is
daarvoor noodzakelijk dat allerlei activiteiten een gelijke status hebben. Omdat het
vrouwelijke werk traditioneel een lage status heeft, is het nodig dit hoger te gaan
waarderen. Er wordt gesproken over een feminisering van de cultuur, waarbij de
onderlinge- en zelfzorg, juist ook voor mannen, in status toenemen. Daarom moet het
vak Verzorging via scholen aan status win-

geamputeerd
beschouwd.
Gesproken
wordt over een toekomst met "de nieuwe
mens", bij wie het mannelijke en het vrouwelijke evenwichtig samengaan. Het gaat
om een transformatie van mannen en van
vrouwen tot androgyne mensen. Mannen
dienen het vrouwelijke in zichzelf te ontdekken; vrouwen het mannelijke. Het verplichte samengaan van deze polen, die nu nog
zo scheef over de geslachten verdeeld zijn,
leidt ertoe dat het vooreerst belanariik is.
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De meest gangbare emancipatie-visie op dit
moment is wellicht de onder 4 genoemde.
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