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De terugtredende overheid en de economische
achteruitgang treft onder meer de verzorging
van ouderen, zieken en gehandicapten. Links
en rechts ziet men vrouwen die ‘last’ — weer
— overnemen. Plaatselijke kruisverenigingen
zijn scholingscursussen voor thuiszorg gestart.
Het valt niet moeilijk te raden wie ze
bevolken. Zonder tegenspraak? Zonder ter
sprake te brengen? Als vanzelfsprekend?
Geeft zorgen vrouwen niet een soort voetstuk?
Zorgen stáát immers?
Riet Bons-Storm, docent praktische theologie, signaleert in haar artikel over vrouwenpastoraat
in de Bazuin (27 jan.): “Haar ontplooiing schijnt immers zo vaak ten koste te moeten gaan van
anderen: haar man, haar kinderen, haar oude ouders…, haar buurvrouw. Haar broers kunnen
toch hun baan niet opgeven?”
In een interview zegt dr. Mary Grey, de nieuwe hoogleraar Feminisme en Christendom te
Nijmegen: “Vrouwen hebben het moeilijk. Zij hebben de zorg voor de kinderen en de oude
mensen. Oude mensen en zieken worden een steeds grotere groep in onze samenleving en zij
komt toch maar neer op de schouders van vrouwen.”
Haar uitspraak bracht me een ervaring van een vriendin te binnen. Ze was opgebeld door haar
zusje met de vraag — mede namens haar vijf broers — of ze mee wilde doen in een
taakverdeling om hun moeder die een ongelukje had gehad, enkele maanden te verzorgen. Ze
zou één dag in de week aan de beurt zijn. Mijn vriendin overzag snel de situatie. Ze wist haar
eigen baan niet erkend door de familie. Taakverdeling hield in dit geval in: over de dochters
en de vrouwen van de broers. Ze antwoordde: “Prima, op voorwaarde dat we bekijken of we
de taken over veertien dagen spreiden.” Wat ze daarmee bedoelde?
“Dat we echt delen, dat onze mannen en broers mee draaien in het schema.”
Toen ze de volgende dag informeerde hoe het rooster eruit zag, hoorde ze dat er een
betaalde kracht was geregeld.
Remco Campert dicht:
“Iemand verzet zich en dan nog iemand en nog iemand en nog…”
Totdat en zodat verzorging ter discussie staat.
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