
Het zou van politieke moed getuigen als het CDA voor zijn ge

zinsbeleid het klassieke gezin (man, vrouw en kinderen) als uit

gangspunt neemt. De partij zal expliciet moeten opkomen voor 

het maatschappelijk belang van het huwelijk. Daarom zal het CDA 

behoedzaam met de kwestie van de combinatie van zorg en arbeid 

in het gezin moeten omgaan. Een reactie op het Wl-rapport 'De 

verzwegen keuze van Nederland'. 

J
anuall I'J'J7 vcr-,chccn al-, neei

-,Jag van ondc1 ande1c de expert 

conk1entlc over hct gcz111 111 het 

voorJaar van llJ<J(, hct 1 apport 

c vc1 zwegen keuzc van Nederland 

Naar een chri-,ten-dcmocrali<,ch bmilie

cn gczlmhclcid. van het Wctcmchap

pelijk ln<;tituut voor het CDA Her on

dcr'>taandc i'> cen !Tactic op dit rapport 

met hicr en daar ccn vcrwl)zing naar hct 

zomernummer I<)<)(, van Chri'>ten 

Democratischc Vcrkenningen. een thc

mamll1111lt-r lamilie- en gezimhclc1d' 

Het rappon l)c verzwcgcn kcuze van 

Nederland' Ievert de houw-,tcnel1 voor 

ccn eigenti)d'>e chn<,tcn-democrati'>cllC 

gezin<,politiek. Len gezin'>helcid tormu

lcren met ce11 modcrne uit-,traling i'> 

gccn ccnvoudigc klu~. Na ccn lange tijd 

waarin relatic c11 gezin al<, vol-,trckt per

<,oonliik wcrden he,chouwd. i'> ingriJ

pcn van de overheid gccn vanzclt,prc

kendc gedachtc Maar ook het CJ)A 

zeit trelt blaam. De hoek-,tecn van de 

'>anwnlcving i'> iel'> tc lang aileen met 

de lippen bclcdcn en daardoor enig'>-

z111<, aan idcologi-,chc ver'>tcning ondcr

hcvig gc\vcc-,t. I )c angq on1 n1ct hct 

idcologi'>che '>lokpaardjc zeit om de 

oren gc'llagcn tc worden en de zorg 

voor politicke haalhaarhc1d en elector

ale comequcntic'> hcbhcn zekcr meege

<,pccld biJ de tot<,tandkoming van dit 

rapport. Hct laat zicn dat vandaag de 

dag gczimpolitiek mogeiiJk. zinvol en 

zell., noodzakeliJk i'> 

De lri-,held die het rappmt ontcgenzeg

gclijk uit'>lraalt i'> bcrcikt door de 'ideo

logic' even tc Iaten voor wat ZIJ i'> en 

aan<,luitlng te zoeken hi) de concrete 

hchodten van het gcz1n in dczc tl)d. 

Dat Ievert '>Oill'> VCITa<,<,ende IT'>llitaten 

op .. '.1azn· niet altl)d zit de verra<,<,ing in 

de kwalitcit van de voor<,tcllingcn en de 

voor'>tcllcn. Bovcnd1cn li)dt hct rilpport 

'J)c vcrzwegcn kcuzc va11 Nederland' 

JLII<,l door ZIJ11 pl·ilktl'>che instcck Ji\11 

cen mcthodischc zwakhc1d. Zrli\1-, JC hij 

'homohuwcli1k' en adoptie nict tot cen 

echt chri'>tcn-dcmocrati'>che po'>ltlc 

komt door aileen ma<:lr naM Hccrma·, 

'toto van de <,amenlcving' tc ki)kcn. zo 
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geldt dat ook voor het tamilie- en ge

zin5belcid a\<; geheel Voor een chri'>te

liJke rartij is de huidige -,rand van za

ken vertrekrunt voor hclcid, maar 

nooit de maat. F:r zal du., meer gerut 

moeten worden uit de 'externe bron

nen', waarvan Van Ccnnir in hct zo

mernummer van Christen Democrati

'>che vcrkenningen melding maakt, dan 

tot nng toe hct geval i-.; gcwccst. 1 

Voorwaarde voor cen zinvolle ge

zimpolitiek i-, op de eerste rlaats dat hct 

CDA zich waagt aan ccn 'normatievc 

gezin.,ddinitie' De uitwcg om de op

voeding van kinderen (pagina 181, on

geacht de relationelc 5amen<;tc\ling, tot 

uttgang'>[JUnt tc nemcn, loopt uiteinde

\ijk dood. Het nadenken over de voor

waarden voor een gunstig opvoedings

klimaat van het kind voert terug tot de 

vraag naar de meest wensclijke gezins

vorm. F:r zal wat roliticke moed voor 

nodig ziJ11 om de <,amen<,telltng man, 

vrouw en hun kinderen, inmidde\., a\ 

weer afgedaan a\<; 'Brinta-gezin', tot uit

gang'>punt te nemen. Daarmee wordt 

aange<,\oten hi) de gelcdde rraktiJk en, 

wat mi'>'>chien nog helangrijker i-;, hij 

een ideaal dat hi) de overgrote meerder

heid van de Nederlander'> leeh Ook a\ 

kunnen er heel wat andere 'gezinwor

men' worden geconstateerd, het is maar 

de vraag of deze door de hctrokkenen 

zeit a\<; het mec<;t ideaal worden ervaren. 

A\., hct U )A verder tot een zinvol ge

ztmhelcid wil komen, waarin het zich 

ook door ee11 chri5telijke inspiratie on

der'>cheidt, zal daarin een aantal zaken 

een duideliJker rrofiel moetcn krijgen 

[en van die zaken hlijlt hct huwelijk 

Het i'> te hegrijpen dat men na de inge

wikkelde dtsCLt'><,ie<, rond het 'homo

huweliJk' de gedachtewi.,.,cling over de 

nchttng en vom1 van het te voeren 

gezin.,helcid ntet onnodig hedt willen 

hemoei\ijken. Toch zou het erg vreemd 

zijn wanneer het huwe\ijk in het CDA

helcid niet, evenals het gezin zeit, een 

duidelijke rlaats zou krijgen. De 

schroom om in de politick over huwelijk 

en gezin te rraten hangt samen met het 

5tcrk gevoelde hC'>d dat het hier om rer

-;oonlijke keuze5 gaat. Het gezin hedt 

daarnaast echter een rublieke tunctic. 

luist daarom -en in zoverre- valt het 

gczin onder de zorg van de overheid. 

Precies datzeltde geldt natuurlijk voor 

het huwelijk, zoals Kimman in het zo

mernummer van Christen Democrati

sche Verkenningen ook liet zien.' Zoals 

hij de helc di-;cussie rond het gezin gaat 

het lang niet aileen om zakeliJke inzich

ten, maar ook om het aanvoelen ol iets 

'nog kan' of 'weer mag' De gcschicdenis 

van het C:DA en zijn voorgangers hiedt 

genocg momenten om zich door te Iaten 

insrireren tot de moed om een eigcn 

5tandpunt in te ncmen. 

Het is helcmaal niet nodig om het hu

weliJk or te ofteren aan de modernitcit 

van een nieuw gezimheleid, a\<; de 

maatscharrelijke hetekeni'> crvan maar 

wordt benadrukt. Het huwelijk i'> sinds 

onheuglijke tiJden de vorm van samen

lcven tu55en man en vrouw, waaraan in 

de loor der ti)den, som<; wi'>'>clcnde, -;o

cialc, economische en religieuze hete

keni'>'>en zijn toegekend. Voor het 

orcnhare Ieven i'> ook vandaag van be

lang dat het aan.,taande echtraar dat 

huwt, zich voor clkaar, maar ook voor 

de samenlcving, committcert tot duur

zame trouw en verantwoordelijkheid 

voor elkaar en hun eventuelc kindcrcn. 

Dat i-, de vi.,ie die uit het hurgelijk wet

hoek spreekt en die hovcndien het uit

eindelijke ideaal van de meerdcrheid van 

onzc hevolking i-,_ Het zou heel goed 

zijn, dat er gewerkt wordt aan het he

wustzijn dat het huwe\ijk nict een rrivc

zaak is, maar ook zijn maahcharpelijke 

imrlicatie5 heeh. Wt! het CDA-heleid 



niet vreemd zijn aan de eigen traditie en 

aan water in de samenlcving leeft, dan 

moet daarin recht worden gedaan aan de 

cigcn plaats van het huwclijk. 

Wederzijdse zorg 
Er hcstaat avcrsie tegen de idee dat, om 

het simpel te zeggen, relaties duurza

mer zouden worden, aileen omdat de 

wet het voorschrijlt. GetTis verwoordde 

dit als volgt: "Daarnaast zou men overi

gens een gezimhelcid ook kunnen rich

ten op hct her-,tellen van de structurele 

stabilitcit van primaire relaties. Een der

gclijke restauratiegcdachte gaat uit van 

de aannamc dat stabiliteit aan de bui

tenkant min of mecr automatisch leidt 

tot kwalitcit aan de binncnkant"' 

lnderdaad zal de toenamc van stabielc 

relatics- wat ten onrechte als restaura

tic wnrdt bcstcmpeld - niet cen direct 

gevolg zijn van overheidsbeleid. tv1aar 

duideliJk is toch dat overheidsbeleid 

heel vaak wei op de lange termijn zijn 

invloed heeft op maatschappelijke 

waardering en gedrag. Rcgclgeving en 

stimuleringsbcleid hebbcn, hoe beperkt 

ook, gclukkig altijd een zckerc norme

rende wcrking. Anders zouden ook 

emancipatic- of antidiscriminatiebeleid 

gccn zin hebben. Cczinsbeleid dat het 

huwelijk tot uitgangspunt neemt, 

draagt ertcJC bij dater ccn cultuurgocd 

bewaard blijh, waarvoor temlotte ook 

gecn beprocfd alternaticf voorhandcn 

is. Het huwelijk is de enigc instclling 

die een duidelijke maatschappelijk 

vorm geeft aan een duurzamc relatie en 

is hct daarom ook waard door de ovcr

hcid gerespectccrd te worden. Zo zal 

bijvoorbecld het bcmocilijken van 

echtscheiding crtoe bijdragcn dat het 

huwelijk sericuzer wordt genomen en 

de partners meer geneigd zullen zijn in 

hun relatie te invcstcren. 

Len element dat met ccn goed huwc-

lijksbeleid samenhangt, is het beginscl 

van wcderzijdse zorg. Weliswaar is dit 

in het burgelijk wetboek vcrankerd, 

maar in het overheidsbcleid lijken de 
laatste jaren de cigen verantwoordelijk

hcid en de 'zeltredzaamheid' voorop tc 

staan. Ecn en ander is hct uitvloeisel 

van het emancipatiebeleid Om de 

vrouw los te weken uit de alhankclijk

heidspositie ten opzichte van de man is 

lang de nadruk gelegd op haar econo

mische en sociale zclfstandighetd. 

Daardoor dreigt cen echtpaar nict meer 

als ccn gemeenschap te worden bena

derd. Ecn vastc waardc in het huwelijk 

is altijd geweest dat man en vrouw zich 

als cenheid bclevcn en ook bereid zijn 

iets op tc otferen omwille van clkaar 

Die waarde moet ook leidinggevend 

zijn in het gczin-;beleid dat het CD!\ 

wil voercn. Dat betckent bijvoorhceld 

dat het scheppcn van mogclijkheden 

om opvoeding en betaalde arbeid tc 

combineren zi)Jl grcnzen mag hchben. 

[n het betekent ook afwijzing van cen 

politick die arbeidsplicht voor iedcreen 

voorstaat of ervan uitgaat dat ccn inko

men niet mecr voldocnde is voor ccn 

gezinsbudgct. Ovcrigens zou cr mis

schien mccr nagedacht moeten worden 

over de vraag of het tocncmcn van hct 

aantal duhbele inkomens de inflatic niet 

aanJaagt en daardoor cen dubhe! inko

men tot cen noodzakeliJkheid maakt. 

!'as wanneer cen gczin aan ccn inko

men voldoendc heelt, ziJn man en 

vrouw echt vrij om de taken binncn het 

gezin naar eigcn inzicht te verdelen. 

Terecht werd in het themanummer 

'Familic- en gezinsbcleid' herhaaldclijk 

opgcmcrkt dat vrijheid ten opzichtc 

van arbcid en zorg ook samenhangt 

met het verwachtingspatroon in de sa

menlcving. Fen bclcid dat mogclijk en 

maatschappelijk aanvaardbaar maakt 

dat vaders zich mecr met de opvot'dtng 
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van hun kindcrcn gaan bcmocien, is 

zeer toe te juichen. 1\iaar het zou nict 

jui'>t zijn, wanneer uit het CDA-beleid 

zou sprekcn dat de rollen van vader en 

moeder inwis.,elbaar zijn Het is trou

wens zeer de vraag of de mannen op 

kortc tcrmijn zich cr n1 11111sse toe zullcn 

Iaten verleiden om -,ub.,tantieel minder 

tc gaan wcrken. Mecr dan eens wordt 

er in 'De verzwcgen kcuze van Neder

land' over geklaagd dat, aile inspannin

gen ten '>pijt, mannen wei iet'> meer zijn 

gaan zorgen (onder andere pagina RH 

en vcrdcr), maar dat vooral vrouwen 

vee\ mecr zijn gaan werken. Het meest 

in het oog springende effect van dit ai

le'> is tot op heden een bliJvende of toe

gcnomcn maatschappelijke waardcring 

van bctaald wcrk, terwij\ opvoeding 

van kinderen en vriJwilliger'>wcrk in de 

samenlcving een verontrustend \age 

status hehben. [r kan niet gcnocg op 

gewezci1 worden dat cer1 groot dec\ van 

het 'iociale,- maatschappelijkc en kerkc

lijke werk simpclwcg niet mecr gedaan 

zal worden wanneer er cen arbeid'>

plicht voor beidc partners zou komen. 

Als bovendien nog bcdacht wordt dat 

ecn hctaalde haan vaak aileen voor ecn 

hoogopgelcide elite een hiJdrage aan 

de zclfontplooiing betckent en er aan

wijzingen zijn dat cr onder laagopgelei

den mccr gehccht wordt aan cen tradi

tionele rolverdeling, is er aile reden om 

zecr hehoedzaam om te gaan met de 

kwestie zorg en arbeid in het gezin. 

Met het plaatsen van het gezin op de 

politieke agenda hedt het C:DA een ge

lukkigc greep gedaan Allcreerst laat het 

CDA daarmcc zien dat het gezin deze 

parliJ inderdaad ter harte gaat. Bovenal is 

hiermec ook inderdaad een veld van pro

blemen aangeboord. Dat deze prohle

n1cn -;teeds n1ccr ~cricus genon1en gaan 

worden, is de verdicnstc van hct CDA. 

Of hct gezin.,helcid dat het C:DA nu aan 
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het ontwikkelen is een echte christen

democratische bijdrage zal zijn, hangt al 

van de vraag of het CDA trouw durft te 

blijven aan zijn inspiratiehronncn Uit

eindelijk zijn het niet de compromissen 

of de tijdgee'>t, maar de beginselen waar 

een appcl van uitgaat. 
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Forum 
In deze rubriek passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig argu

menten gegeven worden voor een 

bepaalde opvatting. Bijdragen zijn 

welkom die in niet mcer dan 2000 

woorden een prikkelende kwestie 

neerzetten. De opinie moet passen 

in de opzet van CDV: het client te 

gaan over de strategische vragen 

achter de politieke actualiteit. 

Bijdragen die discussie uitlokken 

verdienen de voorkeur. 


