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Het gezin is populair, het gezin is actueel. Nederlanders hechten sterk aan het 

gezin en geven het een centrale plaats in hun Ieven. Hedendaagse christen

democraten moeten met het thema aan de slag, voordat andere politieke stro

mingen het voor zich opeisen. Een term als 'hoeksteen' van de samenleving 

heeft echter afgedaan; er moeten nieuwe, uitdagende vormen gevonden wor

den om het gezin op de agenda te krijgen. Naast een andere presentatie is een 

coberente visie op gezinsbeleid nodig. 

Het gezin beeft de afgelopen decennia niet vaak in bet middelpunt van bet pu

blieke en politieke debat gestaan. Daarvoor is een aantal redenen te bedenken. 

Ten eerste werd de aandacbt vaak afgeleid door die voor andere leefvormen. Niet 

verwonderlijk, want die leefvormen waren nieuw en in opkomst. Ze badden dus 

nieuwswaarde. Het gezin blijkt als notie daarmee overigens nog niet gemargina

liseerd. Integendeel, de laatste jaren betreft bet de bat vaak mensen uit die nieu

we leefvormen die in toenemende mate bet gezinsleven willen kopieren; daar

van essentiele elementen willen overnemen. Denk aan bet debat en de wetge

ving over partner-registratie, bomobuwelijk en adoptie door bomoparen in 

Nederland; zie het felle debat over bet wetsvoorstel pacte civil de solidarite (PAcs) 

in Frankrijk (betreffende een soort huwelijksstatuut voor niet-gehuwden). 

Ten tweede werd de aandacbt ook sterk opgeeist door een ander tbema: de 

emancipatie van vrouwen. Emancipatie impliceert een maatschappelijke strijd 

en verandering van verhoudingen. Ook hier is de nieuwswaarde daarom evident. 

Het werd duidelijk dat de vrouwenemancipatie een onomkeerbaar proces betrof. 

De afgelopen 20 jaar is bijvoorbeeld de arbeidsdeelname van gehuwde vrouwen 

meer dan verdrievoudigd. Het wekt geen verwondering dat de media aan het 

emancipatieproces vee! aandacht bleven besteden. 

Met betrekking tot beide processen gold tenslotte dat vee! pleitbezorgers ervan 

zich afzetten tegen het traditionele gezin. Daardoor, en als gevolg van de in het 

algemeen liberale houding die de samenleving ten opzicbte van traditionele 

huwelijkswaarden ging innemen (denk aan de verminderde taboes op echtschei

ding of op samenwonen) leek het er voor de oppervlakkige krantenlezer weleens 

op alsof het gezin had afgedaan en maatschappelijk marginaliseerde. 
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~"' Het gezin heeft 

een intrinsiel<e 

waarde in de 

samenleving. 

Het gezin is actueel 

Dat is echter absoluut niet het geval. Het gezin is springlevend. Nederlanders 

hechten sterk aan het gezin en geven het een centrale plaats in hun Ieven. Wie 

gewoon goed om zich heen kijkt, kan datal constateren. Politiek commentator 

Mark Kranenburg signaleerde het al eens: 'Een blokje TV-reclame, een blik in de 

Ikea-gids, een greep in het folderrek bij het postkantoor en duidelijk is hoe de 

main-stream van Nederland eruit ziet: inderdaad vader, moeder en twee kinderen. 

Dat is niet bet coA, dat is Nederland.' 1 Dit blijkt niet alleen uit eigen observatie. 

Cijfers bevestigen dit beeld. De meeste Nederlanders brengen het grootste dee! 

van hun Ieven door in gezinsverband; 77 % meent dat het goed zou zijn als er in 

de toekomst meer aandacht zou worden gegeven aan het gezinsleven; 82 % van 

de Nederlanders geeft de voorkeur aan bet huwelijk; So% heeft ofwil graag kin

deren; g6 % prefereert opvoeding door de beide eigen, met elkaar gehuwde ou

ders. aldus cijfers van het demografisch instituut NIDI.' Dat het gezin de belang

rijkste en geprefereerde leefvorm is gebleven, staat als een paal boven water. Het 

gezin is dan ook niet ouderwets, het gezin is niet 'uit'. Het gezin is actueel. Aan 

die constatering zou iets kunnen worden gekoppeld, een politiek en normatief 

aspect: het gezin heeft een intrinsieke waarde in de samenleving. De oude termi

nologie hierover is taboe geraakt. Het betitelen van het gezin als 'hoeksteen' en 

dergelijke terminologie heeft afgedaan. Begrijpelijk: dat was terminologie van 

hen die iedere verandering wensten tegen te houden, veelal tegen beter weten 

in. Een aansprekende nieuwe terminologie die deze intrinsieke waarde weer

geeft, is echter nog niet gevonden, of althans nog niet gevestigd. 

Het ontbreken van hedendaagse terminologie doet aan de stelling nog niets af. 

Ik durf te beweren, in het verlengde van de eerder gegeven cijfers. dat de voor

keur voor het gezin niet uit de Iucht komt vallen, maar een normatief aspect 

impliceert. de intrinsieke waarde van het gezin bevestigend: 

het gezin biedt het individu een redelijk goede waarborg voor evenwicht, 

veiligheid, zekerheid, geborgenheid, en voeg er voor mijn part gerust aan 

toe: gezelligheid; 

het gezin biedt maatschappelijk een aantal waarborgen tegen uitsluiting, 

vereenzaming en vervreemding; 

het gezin biedt maatschappelijk een voedingsbodem voor samenwerking. 

solidariteit, verantwoordelijkheidsbesef en tegen excessieve individualise

ring. consumentisme en ego'isme. 

Een kanttekening is hier uiteraard op haar plaats. Laten we het niet verabsolute

ren. Het gezin is niet heilig. Dater vee! ellende binnen gezinsverband kan be

staan, zal na alle aandacht voor incestkwesties en geweld binnen gezinnen van 

de laatste jaren inmiddels genoegzaam duidelijk zijn. Het gezin biedt geen ga

ranties, maar kansen voor hen die er deel van uitmaken, meer niet. Het echtpaar 
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~]" De uitvinders 

van Third Way en 

Neue Mitte hebben 

geen angst voor 

een normatief 

gezinspleidooi. 

Outroux had bijvoorbeeld ook een eigen kind, maar ik zou niet graag hun zoon

tje zijn. Gelukkig betreft het hier een uitzondering. Empirisch generaliserend 

kan gerust worden gesteld dat individu en samenleving vee! voordeel hebben 

aan het bestaan van het gezin. 

Aandacht voor het gezin 

Aan een dergelijke stelling kunnen beleidsgevolgen worden verbonden: het 

gezin verdient ruim aandacht in politiek en overheidsbeleid. Oit kan in vier vor

men geschieden: 

1. normatief-beleidsmatig, in specifieke zin; 

2. normatief-beleidsmatig, zoals ge!ntegreerd in allerlei beleid; 

3. technocratisch-beleidsmatig, in specifieke zin; 

4. technocratisch-beleidsmatig, zoals gelntegreerd in allerlei beleid. 

ad 1. normatiefbeieidsmatig, in specifieke zin 

Hierbij valt te denken aan de family value-benadrukking zoals we die uit de Vere

nigde Staten kennen. Het verlangt een moreel oordeel van de politiek en soms 

ook van de overheid. Oat ligt niet zeer sterk in de Nederlandse politieke traditie, 

maar er is voor een politieke partij veel voor te zeggen, zowel inhoudelijk als 

vanwege het electoraal-profilerende karakter ervan. Er tegen pleit een tactische 

overweging. Een dergelijke inzet zou a! snel worden vereenzelvigd met een ou

derwetse hoeksteenbenadering en met belerende pastoorsuitspraken uit de jaren 

'so. Oaarmee bestaat het risico van een negatieve weerslag op andere mogelijk

heden van politieke uitwerking van het gezinsthema. Oat vormt ecbter nog geen 

reden om de morele optiek uit de weg te gaan. Een serieuze politieke partij 

draagt altijd een bepaalde moraal uit. Er is gelukkig ook een bedendaagse en 

minder beladen invulling mogelijk, bet ouderwetsbelerende vingertje maar ook 

de permissive society voorbij. Opvallend is in dit verband de aandacht die de rege

ring van Tony Blair in november jl. aan bet gezin besteedde. In een green paper 

getiteld 'Supporting Families' werd een normatieve benadering niet uit de weg 

gegaan, integendeel zelfs voorop gesteld: 'Families are the heart of our society and the 

basis of our future as a country. That is why this Government is so committed to strengthe

ning family life', aldus de eerste stelling van het stuk onomwonden. En: ' .. "we share 

the belief of the majority of people that marriage is the surest way for couples to bring up 

their children.'' 'Strengthening marriage' is dan ook een van de doelen waarop de 

aangekondigde beleidsmaatregelen zicb ricbten. Opmerkelijk is ook de explicie

te aandacbt die het roodgroene Ouitse regeerakkoord aan bet gezin besteedt: 

'Wir wollen Deutschland wieder zu einem kinder und familienfreundlichen Land machen. 

Damit leisten wir eine wichtige Investition in die Zukunft unseres Landes. Die Familien 

41 

tl 

I ~ 



42 

tl 

~7' Ouders zouden 

meer dan tot nu toe 

verantwoordelijk 

kunnen worden 

gesteld voor het 

gedrag van hun 

kinderen. 

gehoren zu den wichtigsten Leistungstriigern in unserer Gesellschaft'.' Kortom, de uitvin

ders van Third Way en Neue Mitte hebben geen angst voor een normatief gezins

pleidooi, zonder overigens ook maar een moment afkeuring ten opzichte van 

andere leefvormen te tonen. Uiteraard hebben zij het voordeel dat ze vanuit 

onverwachte en onverdachte hoek een dergelijk pleidooi kunnen houden. Door 

vanuit de linkerhoek over de rechterband te spelen komt hun benadering eerder 

verrassend en verfrissend over dan dezelfde teksten uit christen-democratische 

hoek in Nederland zouden klinken. Maar toch, als winnende pragmatici als zij er 

brood in zien een morele benadering van het gezinsthema zo duidelijk voorop te 

stellen, moet er wat aan de hand zijn. Het thema leeft; een normatieve benade

ring ervan is kennelijk geen schande meer. 

ad 2. normatiefbeleidsmatig, zoals geintegreerd in allerlei beleid 

Dit houdt een morele toetsing in van allerlei beleidsvoorstellen, met het gezinsbe

lang in het achterhoofd. Denk bijvoorbeeld aan het beleid inzake verdovende 

middelen. Hieraan zitten allerlei aspecten, of, zo men wil, beleidsfacetten: georga

niseerde criminaliteit, overlast, achterstandswijken, grensoverschrijdende aspec

ten, om maar enkele key words te noemen. 'Gezin' zou een sleutelbegrip moeten 

zijn dat in dit rijtje thuishoort. Ook vanuit het perspectiefvan gezinsbelang zou 

dergelijk beleid moeten worden beoordeeld. Om bij het drugsvoorbeeld te blijven: 

tegen de achtergrond van gezinsbeleid en gezinsbelang is het font geweest van 

het CDA om mee te werken aan de totstandkoming van het lakse Nederlandse 

drugsbeleid. Oat beleid is a! te zeer tegen de achtergrond geplaatst van overlastbe

perking, van onder het tapijt vegen van een in wezen moreel probleem. Het CDA 

is het gezin in dit opzicht niet van dienst geweest. Het zou onjuist zijn indien het 

huidige CDA goedkope populariteit onder jonge kiezers tracht te winnen door een 

achteloze houding aan te nemen ten aanzien van softdrugsgebruik. 'Links' doen 

op dit soort terreinen vormt de verkeerde vlucht naar voren. 

Ook beoordeling van een onderwerp als jeugdcriminaliteit leent zich voor een 

normatieve benadering vanuit gezinsoogpunt. Aandacht voor de problematische 

kant van vee! gezinnen is bier op zijn plaats. Justitiemedewerkers wijzen terecht 

op het groeiende probleem van ouders die zwaar tekort schieten in de opvoe

ding van hun kinderen.' Waarom zou de politiek niet mogen wijzen op de plich

ten van ouderschap? Ouders zouden meer dan tot nu toe verantwoordelijk kun

nen worden gesteld voor het gedrag van hun kinderen. De Franse minister van 

Binnenlandse Zaken, de linkse politicus Jean-Pierre Chevenement, stelde onlangs 

dat parents fautifs zouden moe ten worden bestraft door het opschorten of korten 

van de kinderbijslag. Prikkelende stellingen, die niet uit de weg mogen worden 

gegaan. De samenleving is tenslotte bij beter functionerende gezinnen gebaat. 

'Streng is sociaal' kan hierbij het adagium vormen. 



ad 3. technocratisch-be!eidsmatig, in specifieke zin 

Bij een technocratisch-beleidsmatige benadering, in specifieke zin, valt te den

ken aan een uitwerking met concrete maatregelen betreffende bijvoorbeeld ver

hoogde kinderbijslag (het huidige bedrag is niet meer dan symbolisch), versterk

te kinderopvang, opvoedingsconsultatie, -huurwaarde- en arbeidskostenforfait, 

kinderafhankelijke minimum-uitkeringen en andere maatregelen in de finan

cieel-fiscale sfeer. Belangrijk, omdat het alle gezinnen aan kan gaan en concreet 

maakt dat 'wE care about YOUR family'. Belangrijk ook, omdat we daarmee een 

trend zouden kunnen ombuigen die nog altijd gericht is op verdere individuali

sering van zowel het fiscale als het sociale zekerheidsstelsel (en met het risico 

van selectieve toepassing daarvan: afschaffing van de gezinsbasis waar het geld 

kost, handhaving waar het geld oplevert). Vee! specifieke ideeen zijn al uitge

werkt; het heeft geen zin dat hier over te doen.6 In enkele sferen zouden er nog 

ideeen aan kunnen worden toegevoegd. Zo zouden concrete maatregelen kun

nen worden bedacht ter ondersteuning van jonge gezinnen die op de dolgedraai

de huizenmarkt op zoek zijn naar hun eerste koopwoning. Dit uiteraard zonder 

degenen die reeds huizen bezitten ten nadele te zijn: ook zij hebben baat bij een 

stabielere markt. Al dergelijke ideeen zijn nuttig, maar voor vorming van een 

integraal gezinsbeleid onvoldoende, want slechts deel van het geheel. Het be

treft hier in eerste instantie instrumenten en beleidsmaatvoering en niet zozeer 

het beleidsbeginsel. 7 De instrumenten moeten in samenhang staan tot een to

taalidee. Voor de presentatie van het gezinsbeleid en waarschijnlijk ook electo

raal voor het CDA is het formuleren van verhogingen of verlagingen in subsidies, 

fiscale regelingen en dergelijke maatregelen zeer nuttig, maar ontoereikend. 

ad 4. technocratisch-be!eidsmatig, zoa!s geintegreerd in allerlei be!eid 

Dit sluit aan op het direct voorgaande. Het onderwerpt ander beleid, van welke 

strekking of (semi-)overheidsdienst dan ook, aan een toetsing op gevolgen voor 

gezinnen, of tracht gezinsvriendelijkheid al in de beleidsvormingsfase te bevor

deren, met de bedoeling praktisch te blijven en zonder meteen een nonnen- en 

waarden-debat aan te gaan. Talloze voorbeelden zijn te bedenken: het doorlich

ten van voorstellen voor belastingmaatregelen die niet in eerste instantie op 

gezinnen zijn gericht maar er wei gevolgen voor kunnen hebben, van wetsvoor

stellen inzake gezondheidszorg, sociale zekerheid, welzijn, etcetera. Een en 

ander kan worden gelnstitutionaliseerd door middel van een periodieke gezins

effectrapportage, zoals in het bekende wr-rapport De verzwegen keuze uit 1997 

genoemd, maar daarin niet verder uitgewerkt. Helaas besteedde het rapport 

maar zo'n tiental regels aan het idee. Het verdient echter meer aandacht en zou 

door het CDA reeds op (delen van) het Paarse beleid kunnen worden toegepast. 
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~, Over instelling 

van een bewinds-

persoon voor 

gezinszaken is het 

laatste woord nog 

niet gezegd. 

Het hoeft niet alleen in de vorm van een separate gezinstoets op ieder relevant 

beleidsterrein te worden uitgewerkt. Ook kan een omgekeerde weg worden 

bewandeld, in de vorm van een voor de regering verplichte jaarlijkse beleidsrap

portage. Een eerstvolgende regering met CDA-deelname zou in het regeerakkoord 

moeten opnemen dat het kabinet jaarlijks een rapport uitbrengt waarin een 

overzicht wordt gegeven van de financiele en beleidsimplicaties van genomen 

besluiten die het belang van gezinnen kunnen raken, plus een overzicht van 

beleidsintenties en financiele gevolgen in het komend jaar. Een dergelijk rapport 

kan onder de titel De Staat van het Gezin telkens op Prinsjesdag als bijlage bij de 

Rijksbegroting worden uitgebracht. Opstelling van het stuk dwingt de regering 

de eventuele gevolgen van beleid voor gezinnen al bij de beleidsvorming op 

diverse terreinen te betrekken, de publieke positie van het gezin integraal te 

beschouwen en zich jaarlijks op gezinsbeleid politiek te laten afrekenen. Het 

stuk verschaft daarbij parlement, politieke partijen en maatschappelijke instel

lingen overzicht en inzicht om controlerende en be!nvloedende taken te verrich

ten. Eventueel zou kunnen worden gedacht aan uitwerking door middel van 

gezinsconvenanten op deelterreinen, bijvoorbeeld ten aanzien van de rol van 

onderwijsinstellingen, sociale diensten en allerhande publiek-private instanties. 

Met dergelijke instrumenten heeft de Nederlandse overheid op andere terreinen 

inmiddels ervaring opgedaan. 

Institutionalisering kan ook geschieden op andere wijzen. Zo zou kunnen wor

den overgegaan tot instelling van een algemene commissie gezinszaken in de 

Tweede Kamer, die diverse bewindslieden ter verantwoording kan roepen inzake 

facetten van gezinsbeleid. Ook zou de functie van een speciale bewindspersoon 

voor gezinszaken kunnen worden ingesteld; vergelijkbaar met bestaande func

ties voor grate steden en integratiebeleid (minister Van Boxtel) en emancipatie

beleid (staatssecretaris Verstand). Het verwante terrein van jeugdbeleid zou kun

nen worden meegenomen. Er blijven wel vragen kleven aan een dergelijke insti

tutionalisering. Opgepast moet worden voor window dressing. De functionaris zou 

daarom moeten beschikken over voldoende feitelijke bevoegdheden, ruime amb

telijke ondersteuning en sterke politiek-personele invulling. Maar bij instelling 

van de functie dreigt ook het gevaar van een dirigistische inzet en bureaucratise

ring van het gezinsbeleid, iets dat juist christen-democraten zouden wensen te 

vermijden. Over instelling van een dergelijke functie is het laatste woord daarom 

nog niet gezegd. 

Onderwijs, arbeid en zorg, 'civil society' 

Onder het vierde punt, gezinsbeleid ge!ntegreerd in ander beleid, verdienen 

enkele beleidsterreinen nog expliciete vermelding. 

en wer 

moete1 

gezins 

afsluit 



~':' 0 Werkgevers 

en werknemers 

moeten een 

gezinspact 

afsluiten. 

Ten eerste onderwijs. Oat betreft niet alleen economisch investeren in jongeren, 

maar is uiteraard van groat belang voor gezinnen. De termen vorming en opvoe

ding horen erbij. Betrokkenheid van de ouders bij scholen is belangrijk. Maar 

denk ook aan de problematiek van lange wachtlijsten voor basisscholen, waar

door de vrijheid van schoolkeuze onder druk komt te staan.' 

Ten tweede de combinatie van zorg en werk. Vee! mensen zien nauwelijks nog 

een tegenstelling tussen emancipatie- en gezinsthematiek. Ze geven er de voor

keur aan hun zorgverantwoordelijkheid thuis te combineren met betaald werk 

buitenshuis. Kamerlid Ank Bijleveld-Schouten heeft inmiddels een wetsvoorstel 

inzake het combineren van arbeid en zorg geformuleerd en inspirerende stuk

ken over dit onderwerp geschreven." Veelal werkt een van de partners -of soms 

ook al beiden- in deeltijd. Qua gezinsbeleid is hier niets op tegen: enkele dagen 

kinderdagverblijf per week blijkt voor vee! kinderen stimulerend, zonder aan de 

band met thuis iets af te doen. Ook economisch zijn er voordelen van werken 

door beide partners, voor de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, maar ook anders

zins. Juist de mix van thuis-, maatschappelijke en economische verantwoordelijk

heid stimuleert mensen tot productiviteit en creativiteit. 

Een algemeen punt verdient aandacht, zeker vanuit christen-democratisch per

spectief. Het spreekt vanzelf dat gezinsbeleid niet alleen van politici aan het 

Binnenhof en Haagse departementen dient uit te gaan. Bij uitstek betreft het 

een beleidsterrein dat in samenspraak met maatschappelijke organisaties kan en 

dient te worden ontwikkeld. Uiteraard komen werkgevers- en werknemersorgani

saties een belangrijke verantwoordelijkheid toe. Zij zouden moeten worden opge

roepen tot het afsluiten van een gezinspact. Daarin hoeven niet perse concrete 

financiele en andere afspraken te worden verwerkt. Er zouden bijvoorbeeld meer 

algemene richtsnoeren in kunnen worden vervat ter versterking van de positie 

van gezinnen in het sociaal-economisch bestel, ter verdere verbetering van moge

lijkheden voor kinderopvang of het uitwerken van nadere afspraken over deel

tijdarbeid en zorgverlof. Ook zou meer kunnen worden gedaan met gerichte 

advisering door de SER, of door een instelling als de Nederlandse Gezinsraad 

(NCR). Deze laatste is door Paars tot nu toe onderbenut gebleven. De rol van de 

NCR ten opzichte van de regering zou kunnen worden uitgebouwd. Maar de 

ideeen zouden niet tot een dergelijke klassiek-institutionele uitwerking beperkt 

moeten blijven. Hoe krijgt betrokkenheid van de civil society ten aanzien van 

gezinsbeleid op hedendaagse wijze vorm? Op het eerste gezicht lijkt dat moeilijk 

te duiden. Het wezen van civil society vindt men echter misschien sterker terug in 

het gezin dan in single issuebewegingen als Artsen zonder Grenzen of Amnesty. 

Als kleinste entiteit in de civil society dient het gezin te worden gekoesterd. 

Gezinsbeleid vormt een essentieel dee! van civil society-bevordering. 
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Presentatie en profilering 

De presentatie-aspecten zijn niet onbelangrijk in het huidige tijdsgewricht. Oat 

de oude terminologie onbruikbaar is geworden mag duidelijk zijn. Nieuwe ter

men en een vernieuwende presentatie zijn nodig. Terminologie en presentatie 

waar niet alleen ouderen en de harde CDA-kern zich door voelen aangesproken. 

Terminologie en presentatie ook die niet te beleidstechnocratisch overkomt, wil 

het aanslaan. Bij presentatie valt ook te denken aan electorale kansen. Daar val

len nog wel wat haken en ogen te signaleren. Het gezin is namelijk van zowat 

iedereen, alhoewel sommige partijen er altijd meer oog voor hadden dan andere. 

Een politiek nadrukkelijk uitgedragen keuze voor het gezin veronderstelt dater 

een sterke politieke stroming tegen het gezin zou zijn. Die is er niet (meer). 

Integendeel, het sociaal-democratische 'sterk en sociaal' beleid bouwt zijn succes 

mede op steun van gezinnen, evenals de door (sociaal-) liberalen gekoesterde wel

vaartsinzet. En de inzet op leefmilieu en duurzaamheid van Groen Links kan 

ook als in het belang van gezinnen gelden. Het gezin is dus een beetje van alle 

partijen. Gelukkig maar voor het gezin. Maar voor het CDA maakt dat het thema 

electoraal moeilijk grijpbaar en vertaalbaar, zeker in de oubollige of technocrati

sche termen waarin het gezinsthema tot nu toe veelal aan de orde kwam. 

Moet het CDA daarom eerst maar eens een politieke genera tie overslaan voordat 

het op vernieuwende wijze over het gezin begint? Moet het CDA het thema maar 

geheellaten !open? Oat kunnen we ons niet permitteren. Gezien de populariteit 

van het gezin in de samenleving en gezien het electorale potentieel dat daardoor 

valt aan te boren (waarbij de suburbia vol Neue Mitte als wingewest vallen in te 

schatten) verdient het gezin aandacht als electoraal thema. 10 Bovendien zijn we 

dergelijke aandacht aan onze beginselen verplicht. Nadruk op gezinsbeleid sluit 

uitstekend aan bij onze uitgangspunten, het jongste verkiezingsprogramma en 

de actuele koers. De traditionele achterban wordt er tegelijkertijd mee terugge

wonnen. Het is nog maar de vraag hoe lang andere politieke stromingen het 

thema nog laten liggen. De 'Derde Weg' van de sociaal-democraten houdt tot nu 

toe nog weinig anders in dan het maskeren van hun eigen acceptatie van de 

onvermijdelijkheid van de marktwerking, het gezinsthema er als toeter of bel 

slechts bijhangend en beloften inzake onthaasting nergens waarmakend. Paars 

is nog altijd een ideologisch gekunstelde constructie, schipperen zonder bestem

ming, sans arne, zonder Leitmotiv, ook op gezinsterrein. Maar hoe lang laten de 

Paarse partijen dit politieke middenthema nog liggen? 

Het CDA zou zich op het gezinsthema moeten kunnen profileren, ermee moeten 

kunnen polariseren, kortom, zich ermee moeten kunnen onderscheiden van de 

rest. Hoe precies, is mij niet duidelijk. I'm no spin doctor. Maar een gezinsbeleid 

zoals tot nu toe ijverig uitgewerkt, bijvoorbeeld in De verzwegen keuze, lijkt niet 
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alleen programmatisch, doch ook electoraal onvoldoende overtuigend. 

Gezinsbeleid moet meer zijn dan een eendimensionale uitwerking in fiscale 

maatregelen, subsidieverlening of institutionele aanpassingen. Het gaat om een 

electoraal aansprekende inzet. Beleids-technocratische uitwerking vormt daar

van slechts een onderdeel. Uiteraard kunnen we sterker opspelen dat de Paarse 

belastingplannen een negatieve weerslag hebben op veel middeninkomens, 

waarin zich de meeste gezinnen bevinden. Uiteraard moet verder worden 

gewerkt aan voorstellen over zorgloon, adoptieverlof en dergelijke. 

Het is echter een typisch Haagse benadering om een algemene inzet meteen te 

vertalen in dergelijk soort voorstellen. Daarmee is de inzet nog niet compleet en 

ook nog niet beeldend genoeg gemaakt, in ieder geval niet voor een politieke 

beweging. Wil het CDA tot een daadwerkelijke Gezinsagenda voor de 21e Eeuw 

komen, dan is een bredere inzet nodig, op alle vier hierboven genoemde pun ten. 

Kiezen voor gezinsbeleid betekent voor het CDA ook het normatieve aspect niet 

uit de weg willen gaan. Het betekent ook scherper kansen benutten om duidelijk 

te maken waar je staat als het gaat om geweld op straat, school of televisie; waar 

je staat in een samenleving die zich verhardt voor kinderen en mensen die kin

deren hebben ofwillen; waar je staat tegenover de enorme werkstress in onze 

high productivity society, waarin steeds mincler beclrijven, bazen of collega's ruimte 

geven voor andere clan beclrijfs-utilitaire activiteiten en het krijgen van kinderen 

soms zelfs clurven gelijkstellen a an het nemen van een honcl of kat; waar je 

staat, met andere woorden, ten opzichte van verkilling, materialisme en cloorge

clreven incliviclualisme. En waarom zou ook het CDA niet mogen oproepen tot 

burgerlijk fatsoen en ethiek, in het belang van gezinnen. Oat l10eft echt niet op 

oudbakken wijze. Burgerzin is tenslotte iets anclers clan kleinburgerlijkheicl. Jan 

Marijnissen heeft clat al begrepen, door op te willen treclen in racliospotjes voor 

de NCRV met dit thema. Waarom kunnen reclamemakers en een SP-leider zoiets 

beclenken, maar is het CDA er nog niet toe in staat? 

Om in cleze brecle zin tot een aansprekencle inzet op het gezinsthema te komen, 

zou het CDA beter gebruik kunnen maken van moclerne politieke marketingtech

nieken, zoals het organiseren van 'focusgroepen' om informatie te vergaren. 

Tegelijkertijcl zouden de talloze publiciteitsbewuste jonge CDA-ers in diverse 

groepen inhouclelijke ideeen kunnen aandragen. Feit is clat beleiclsvoorstellen 

van de regering en politieke keuzen van andere partijen sterker clan tot nu toe 

het geval is, vanuit gezinsoogpunt kunnen worden getoetst. Feit is dat het CDA 

een breclere uitwerking van het thema naar voren moet schuiven, met ook nor

matieve aspecten. En clat allemaal op uitclagencler wijze en in heclenclaagser taal· 

gebruik clan in CDA-kringen nog steeds vaak gebruikelijk is. Zowel over de linker

(het gezin als sociaal verbancl) als over de rechterband (het gezin als gezagsver

houcling) moeten mogelijkheclen kunnen worden gevonclen. 
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Tot slot: het gaat uiteraard niet alleen om electorale kansen en presentatie, 

alhoewel dit aspect momenteel in het CDA extra aandacht behoeft. Het gaat in 

eerste instantie ook om een verdergaande programmatische uitwerking. En daar

aan valt nog werk te verrichten, voortbouwend op alle aanzetten die inmiddels 

zijn gegeven. Nadruk op het thema gezin biedt christen-democraten politiek kan

sen en sluit aan bij de huidige realiteit, welke wordt gekenmerkt door een priva

tisering van het christendom in een geseculariseerde wereld. Een coherente 

visie op gezinsbeleid is nodig. Het gezin moet centraal kunnen staan in het 

maatschappelijk debat zoals christen-democraten dat willen voeren. De toekomst 

van het gezin impliceert tenslotte een opdracht voor de christen-democratie. 

Christen-democraten mogen het op dit punt niet laten atweten. 

Drs C.CJ. Veldkamp is werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en lid van de 

Babylongroep in Den Haag. 
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