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Het gezin is het meest elementaire verband, het is een kernge

meenschap in de samenleving. Het gezin - en dan niet aileen het 

standaardgezin - is er om de kinderen. Een eigentijdse gezinspoli

tiek dringt niets op aan mensen in andere levenssituaties. 

Gezinspolitiek betekent wei: een levensvorm waarderen die van le

vensbelang is voor de toekomst van onze samenleving. Dit heeft 

gevolgen voor het arbeidsbestel. Een ruimer zorgverlof en een an

dere - minder starre - indeling van dat bestel zijn noodzakelijk. 

I 
n juni 1996 werd het rapport van 

cen Utrechts onderzoek naar 

'Opvoeden in Nederland' gepresen· 

teerd, met als ccn van de belang

den en leven<,orientatics. In een rcdac

tioneel commentaar merkte Trouw naar 

aanlciding van dit ondcrzoek op "dat in 

progrcssievc kring de neiging over

rijkste conclusies dat in 

het ovcrgrote dec! van de 

Nederlandsc gczinnen on

derling overlcg, verant

woordclijkheidsgcvoel, 

rekening houden met an

deren, zelfstandig oorde

len, verdraagzaam zijn, 

goede manieren en 

schoolre<.ultatcn belangrij

ke opvoedingsdoelcn zijn 1 

Hoewcl een ondcrzoek al

ti]d zo z'n hepcrkingen 

heeft - in dit gcval zat hct 

Profdr. E1vlH Hirsch 
Balli11 

hcerst 'gezin' met spruit

jcsgeur en belcmmcring te 

a<,<;ocieren." "Kern van de 

zaak i•.;", volgcns Trouw, 

"dat hct gezin rwg altijd 

de helangrijkste basis is 

om zich te kunnen ont

plooien en het wercldwijd 

(. I gezicn wordt als cen 

belangrijk wapcn in de 

strijd om socialc achter

standen op tc heHcn " 

lnderdaad wa<. het )aar van 

hct Cczin uitdrukkeliJk 

de onderzoekcrs met name dwars dat 

ze allochtone gezinnen nict in hun stu

die hadden kunnen betrekken - maakt 

hct in elk gcval duidelijk dat hct gezin 

in onze samenleving vitaal is, en op een 

manicr die past in onzc samenlcving 

bijdraagt aan communicatie over waar-

bedoeld a is ecn bijdrage a an de 'sot i11/ 

dyelldt~'; hct nationaal en internationaal 

agendcren van de gezin-,politiek hcclt 

dan ook niets tc makcn met hct opleg

gen van cen vcrouderd keurslijf aan de 

medemens. In Socialisme & Democratic 

schrccl Peter C::uyvcrs tcrechc "Anders 
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dan de gangharc opvatting \vil. hcclt 

hct 1nternationak dehat over hct gezin 

ook wcinig te makcn gehad met een 

opkving van (rcliglcusl rechts." 2 De 

doelstclling was mtegendccl een socia

lc, waarin ccn hogcrc waardering van 

de ml van de vrouw een cruciaal ele

ment vormt. 

Geen poging tot 
standaardiseren 
Wannecr wiJ over de zin van tockom

stig gczinsheleid spreken. moeten we 

dus ook nict de indruk wekken het ge

zin als een soort hedreigde d1ersoort te 

willen kocsteren. Cczinspolitiek in de 

jarcn die voor on<> liggen zal vooral een 

ruggesteun moeten zip1 voor een vi tale 

kracht in onze samenkving, ecn he

langrijk hestanddcel van wat men 

Verenigde Staten wei soci<II c<I/lllill 

noemt. De gezmnen in de Nederlandse 

samenlcv1ng zijn cr in vele -,oorten en 

maten. en daarhuiten nog vee! mecr. 

Het kernrunt van mip1 betoog i<> dat 

gezinspolitiek he-,list met mag worden 

hcgrcpen al~ ccn poging tot ~tandaardi

sering van persoonliJke relaties. In de 

christen-democratische gczi nspolitiek 

zal Jlli'>t de gemeemchapreli1ke waardc 

van een rijke verscheidenheid van ge

zinwcrhanden centraal mocten staan. 

en dat bn in Nederland. Cezinspoli

tiek moet niet ecn standaard (een of an

dcr standaardgezin) promoten, maar a! 

naar gelang hun situatic en hehoeltcn 

kven-,kamen verzckcren aan gezmssi

tuatic<> van verschillend rrohcl Hct 

naar waarde schatten van de vcrschei

denheid in gezimrclatie'> zal ecn kcn

merk van christen-democrati'>che 

gezinspolitiek moetcn zijn. Het gaat 

om de basis van waaruit kinderen hun 

lcven<,]oop kunnen cmtwikkelen, een 

ondcr<;teuning dus van een lunderende 

pos1tievc kracht in de samenleving. Het 

CllV7H% 

gezin wordt daarhij dus niet 'gdso

lccrd'. maar gezien als verband in een 

vcclheid van netwerken, waaronder de 

lamilie denk aan de betekenis van 

grootouders, hun nabijheid en mohili

teit -.de werkkringen van de ouders, de 

school en de liefst veilige en drugsvrije 

huurt om school en huis heen. 

Kabinet-Kok en gezinsbeleid 
Dat -,inds de uit'>praak door de fractie

voorzitter van hct CDA in de Tweede 

Kamer hij de Algemenc Politiekc 

Beschouwingen 1995 dit inzicht hrede

re <,teun krijgt is wimt - maar was nog 

maar kort geleden allerminsl vanzelt

sprekend Bij de afsluitendc bcschou

wmgen over het Jaar van het Cezin, in 

oktobcr 1994 in de Algcmene 

Vcrgadering van de Verenigde Naties, 

nam de Ncdcrlandse regcnng een 

standpunt in dat nogal afweek van de 

andere beschouwingen. 1 Cewezen 

werd - terecht, naar mijn oordeel - op 

de rol van andere lcdverbandcn dan 

het traditionelc kerngezin. Die mogen 

niet worden gedupeerd. Over de we

reid gespreid wordt 35')(, van de huis

houdens zondcr man door vrouwcn 

draaicnde gehoudcn. De verschcidcn

heid van ledvormen hrengt mee, zo 

werd betoogd, dat het de voorkeur vcr

dient de positie van kinderen in het be

lcid centraal te stellen. Ook dit lijkt mij 

een verstandige invalshock. Maar de 

conclu'>ie die de regering in deze 

standpuntbcpaling trok, kan ik minder 

goed aanvaarden. lk citeer: "llecause 1/s 

/JOiicy" hct beleid van de Nederlandse 

rcgering dus - "is focused 011 children mther 

them on the fmnily as such, the Netherla11ds 

does not conduct anythiHq like a fa111ily Jlolicy. 

IPhich lllilkes 1/ diffiudt for· us to 1)0 alcml} unth 

illlern!llional positio11s m;mdi111} such fJOiicies. 

They JllSl do 110/ <1/l/'ly to the sit1wtio11 i11 the 

Netlmla)l(Js '' 
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Wie deze uit<.praak dat Nederland geen 

family flohcy kent, namem de 

Nederland'>e regering in de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Natie-; 

gedaan, plaatst naast bijvoorbeeld de 

latere uitspraak van minister Melkert 

dat hij de minister voor Cezinszaken i'>, 

kan met voldoening kennis nemen van 

een ontwikkeling in het oHiciclc den

ken van de regering. Er is bepaald wei 

iets te doen, maar voordat ik daar aan

dacht aan be<;teed, wil ik de hehnette 

aan gezinsbeleid nader analysercn 

Daarbij ecrst nog ecn enkcle opmer

king over de argumentatie die wcrd gc

bezigd bij de al aangehaalde afwijzing 

van gezinspolitiek. Fen gezinspolitiek 

zoals bepleit in het kader van het 

lnternationale Jaar voor het Cezin zou 

te weinig rekening houden met ver

schillen in waardering'>patronen; beter 

zou het zijn de bcscherming van het in

dividu voorop te stellen. Voor aile dui

delijkheid het spreekt voor miJ vanzell 

dat in het overheidsbeleid mensen on

geacht hun leefsituatie en scksuele ge

richtheid gerespectecrd en beschermd 

moeten worden. Daaraan is uitdrukking 

gcgeven in de Algemene wet gelijke 

behandcling, die in de vorige kabinets

periode mede onder miJn verantwoor

delijkheid tot stand is gebracht Dat 

respect voor ieder in zijn of haar eigen 

aard en overtuiging staat echter in het 

geheel niet in de weg aan een rekening 

houden met de positie van het gezin en 

hct voeren van een beleid dat gericht is 

op de authentieke behocften van ee11 

ledeenheid van ouders - of een ouder -

en kinderen. 

Om dat te verduidelijken wil ik iets 

zeggen over de rclatie individu-samen

leving. lcderecn weet dat de Jndividu

aliteit van mensen altijd betrekkelijk is; 

niemand kan aileen maar met en voor 

zichzelf Ieven. En van de andere kant 

tnogen n1enscn ook nooit \Vordcn gcrc

duceerd tot verwi5selbare exemplaren 

van ce11 soort waarvan cr zo velen zijn. 

Mensen maken hun pbnnen, hebben 

lief, werken, vieren en treuren samen 

met andere mensen. De kwalitelt van 

de samenlcving wordt uiteindelijk daar

door bepaald wat men<,en met elkaar 

kunnen heginnen zonder dat dit ten 

kmte gaat van elkaar. 

Communitarisme 
Dit inzicht is helder naar voren geko

mcn in het denken van mensen a!, 

Amitai [tzioni. 1 t-,lcn is hicr gaan '-PIT

ken van de beweging van het commu

nitarianism, de maatschappl)hlmolie 

die de opbouw van de samenleving uit 

gemeemchappen van allerlei snort cen

traal stelt Of samcnlevingen crcativi

teit ontwikkelen en zich ook 

sociaal-economi<,ch ontwikkelen. blijkt 

in hoge mate ervan af te hangen hoe de 

gemeenschappen binnen die <,amenle

ving functioncrcn. Z11n het min of mccr 

verstikkende, gcsloten familie-, dorp<,

of stamverhanden, die mensen beknel

len in plaats van een springplank te ver

schaffen, dan dreigen stil,tand en 

verval. t-,\aar als mensen aan hun 'ba-,is' 

in de <,amcnlcving het vertrouwen ont

lenen om iets nicuw<,, miS'>chicn zclls 

iets bijzondcr-; te beginnen, dan leiden 

maatscha ppcl i jke vera nderi ngsproces

sen tot echte ontwikkcling 

Cezinspolitiek vindt haar plaats du, 

nict in een maat5chappijbeeld alsol de 

samenleving aileen maar ecn melkweg

stelsel van gczinnetJes is. De verhou

ding tussen individu en <,amenlcving 

staat op ecn kruispunt van ontwikkelin

gen omdat aan de cnc kant de individu

elc vriJheid van mcn<,en e('n grotc 

nadruk krijgt, tcrwijl aan de andere 

kant hct gcheel van bindingen aan rc

gels en gedragspatronen, communica-



tienctwerken en verhindingsroutcs, 

zich tot een rmontwarbaar strak keurs

lijt hcdt ontwikkeld. De situatie van de 

eerlijke kansen gecft en ondersteunt 

nodig is. 

moderne <,amcnlcving is - ook - op dit In deze maatschappelijke ontwikkeling 

punt tegenstrijdig. In zo'n situatie komt Iaten we de tijd achter ons waarin er 

het crop aan, of tussen het individu aan zoveel schortte aan de gelijkwaardig-

de ene kant, en de samenlcving als hcid van mannen en vrouwen in het ge-

complcx geheel aan de andere kant ge- zinsverhand. Mensen die niet in het 

meenschappen kunnen tunctionercn, gebruikelijke gezinsverband leefden -

die de vrijheid van mensen ----------- bij voorbeeld wegens hun 

een basi-. geven, een thuis- Een sociaal homosebuele gerichtheid 

der spelcn beroeps-

ba-,is zo u wilt. In dat ka- ot omdat ze de ware nict 
ministelsel dat 

iedereen, vcrenigingcn en buurtcn, 

goed tunctionercnde be

drijven en kerkelijke ge

mcentcn een rol, maar 

misschien nog wei hct al

lcrmeest de kerngemeen

'>chappcn waarin mensen 

Ieven en lcven-.orientatie 

doorgeven. Dat i'> de bete

kenis van hedendaagse ge

zimpolitiek 

gezinsverantwoor-

hadden kunncn vinden -

ervocren achterstelling. 

Oat soort misstanden mag 

nict worden gcaccepteerd. 

Op grond van de 

Algemene wet gelijke bc

handeling van 1994 kan 

ertegen worden opgetre

den als mcnsen de voet 

delijkheid of niet, 

in een 

24-uurseconomie 

de arbeidsmarkt 
wordt dwarsgezet op 

opjaagt, is in strijd grond van wat hun 

Zulke gczinspolitiek laal 

zich dus absoluut niet 

met gezinspolitiek. 
hoogstpcrsoonlijk cigen 

is. Alleenstaanden mogen 

identihceren met het somberc beeld dat 

vanuit het verleden soms wordt ge

schetst van een gesloten of zelfs onder

drukkend gezinsverband, met strikt 

gehxeerde, onbespreckbare rolverdelin

gen en met uitwassen tot aan incest toe. 

In het klimaat van openheid en vrij

moedigheid dat onze samenleving ken

merkt kan (en moet) het gezin juist ecn 

zecr pmitievc rol spclen. Het moet met 

name de haven zijn van waaruit de kin

dcren het avontuur van het Ieven kun

nen beginnen. Daarbij doe! ik dus niet 

aileen op het zogenaamde standaardgc

zin, maar ook bij voorheeld op het ge

zinsvcrband waarin ccn ouder de 

verantwoordelijkheid draagt Het gc

zin, in hrede zin. is er om de kinderen. 

Dat i'> de reden waarom gezinspolitiek

dat wil zeggen politick die het gczin 

niet worden bcnadeeld in 

hun speciheke bchodten. Dat allcs gaat 

zccr wei samen met gezinspolitiek die, 

wanneer mensen een gezin hebben gc

vormd en onderhouden, de nodige rug

gesteun verschatt. 

Kinderen zijn de toekomst 
Zo'n nieuwe, eigentijdse gezinspolitiek 

is gewcnst, ja zelfs noodzakelijk. Ze 

biedt een passende juridische veranke

ring en bescherming aan hct gezin als 

lecfcenheid waarin mensen voor kinde

ren en elkaar verantwoordelijkheid aan

vaarden. Het gezin is er om de 

kinderen. De tijd is voorhij dat de over

heid reden zag, mensen aan te moedi

gen tot het krijgen van kindcren. Maar 

we mogen nict uit het oog verliezen dat 

hct hebben van kinderen maatschappe

liJk van een andere orde is dan het aan-
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schaffcn van een tweede auto of een ex

tra dure vakantie. Kindercn zijn de jon

ge mensen voor wie men zich inzct. Zij 

zijn de tockomst van de samcnleving. 

Dat is de reden waarom wij in Nieuwe 

wcgen, vastc waarden' cen hogcre kin

derbijslag hebbcn beplcit, alsook cen 

fiscaal stelsel dat cen verdeling van aan

dacht van beide partners over taken 

binncn het gezin en daarbuiten onder

steunt. Een sociaalministelsel dat ieder

een, gezinsverantwoordelijkhcid of 

niet, in een 24-uurs-economie de ar

beidsmarkt opjaagt, is in strijd met ecn 

gezinspolitiek in deze zin. Dynamick in 

economie en samenlcving is gocd, maar 

de ruimte voor ontmoeting en bezin

ning op de gcmeenschappelijk daar

voor bestemde zondag mag daaraan 

niet worden opgeoffcrd 

Gevolgen voor arbeidsbestel 
Gczinspolitiek hangt in belangrijke ma

te samcn met ons arbeidsbcstel. 

Wanneer wij sericus rekcning willcn 

houden met de verscheidenheid van 

gemeenschappen en levensssituaties in 

onzc samenlcving, waaronder hct ge

zin, doen wij er goed aan, in de bovcn

wettelijke socialc zekerhcid een ruimer 

zorgvcrlof voor (onder mccr) oudcrs als 

alternatief aan te bieden naast bijvoor

beeld arbeidsduurverkorting of flcxibe

lc pensioncringslecftijd 

Doorgeven van Ieven en levcnsorienta

tie betckent voor de samcnleving meer 

dan het opvoeren van consumptie. Dat 

is gccn pleidooi voor ccn bevolkingsex

plosie; daar zijn wij in Nederland ook 

ver van af. l3ij ccn vernieuwendc uit

wcrking van gezinspolitiek staan echter 

de kindcren centraal. Met dat doe! voor 

ogen gaat het ook om de ouders en hun 

onderlinge verhouding. Ecn voorwaar

de voor gezinspolitiek in onze dagen is, 

dat ze aansluit bij veranderendc rolop

vattingen van vrouwcn. Een dee! van 

hun lcvenstaak is mecr en mccr buiten 

hct gezin komen tc liggen Hun aan

deel in het maatschappelijke en econo

mische Ieven draagt niet aileen bij aan 

hun eigen lcvensvcrvulling, maar ook 

aan de kwaliteit van maatschappelijke 

processen. Ze dragcn bij aan een mcer 

Ons arheidsbestel is te star ingericht met o a 1Jls gevolg dat huishoudelijk werk buiten 
officide kaders wordt Perricht (Jato i\lickc Sc!JLmum) 



or gezamenlijkheid gerichte denk- en 

werkwijzc dan gebruikelijk is in de ha

nigheid van de economische concur

rentie. Het gemeenschapsdenken is hij 

vrouwen in goede handen. 

Die kwaliteit van de grotere maat

schappclijke betrokkenheid van vrou

wen is een argument om op onzc hoede 

te zijn voor cen killc economisering 

van de samenleving Die drcigt wan

neer de economische drijfveren voor 

werk buitcnshuis hct winnen van ande

re motieven - voor vrouwen en mannen 

- om z1ch in te zetten, thuis. in her ge

zin; in vriJwilligerswerk, buurt- en wijk

vcrenigingen, school en kerk. rolitiek. 

Ue inkomensplaatjes mogen niet het a\-

lcsoverhecrsendc motief worden. 

Mannen moeten vaak loskomen van die 

eenzijdige gerichtheid op baan en eco

nomic; vrouwen moeten niet worden 

gcrrest om werk te aanvaarden dat hun 

tegenstaat cnkel omdat het gczin an

ders hnancieel het hootd niet bovcn 

water kan houden. Uat Ievert criteria 

op voor vernieuwingcn die ook het lis

calc stelsel kunnen betreHen. Waar het 

om zal moeten gaan, is de belasting

helfing zo in tc richten dat het aanvaar

den van verantwoordeli[kheid (zorg en 

kosten) voor kinderen niet op een lijn 

wordt gesteld met het aanschatten van 

een duurdere auto of het boeken van 

een tweedc vakantie per jaar; tegelijk 

zal evenzeer moeten worden voorko

men dat vrouwen fiscaal ontmocdigd 

worden hetaald wcrk te aanvaarden of 

voort te zetten. Een discussie die uit

gaat van een bepaalde discutabele va

riant - ecn der velc mogelijke' - van hct 

srlitsingsstelsel hedt dus niet zo vee\ 

zin. Wei is het nodig de samenhang 

van beloningsstructuren. pensioenvoor

zieningen, belastinghdhng, sociale ze

kerhcid en kinderbJjslag te analyseren 

or hun cHecten voor de gezinsverhou-

C llV 7 X% 

dingen en een eerlijke verdcling van 

verantwoordelijkheden voor cigen be

staan en dat van kinderen te ondersteu-

nen. 

Daarbij past om - naast de a\ eerder be

rleite keuzemogelijkheden in de bo

venwcttelijke sociale zekerheid - ook 

overigens een minder starre inrichting 

van het arbeidsbestel te zocken. Ons 

sociaal-economisch bestel is nog tevecl 

gcbouwd op een strakke indeling, er 

zijn mensen die in dienstverband wer

ken, er zijn ondernemers, en er zijn 

mensen die om uiteenlopende rede

nen - geen betaalde arbeid verrichten. 

Ook de wetgeving is in hoge mate op 

die indeling gebaseerd. Wie behoort 

tot de eerste groep - de werknemcrs -, 

betaalt naast de loonbelasting rremies 

en bouwt daarmee aansprakcn op voor 

een inkomensgarantie in de toekomst. 

Wie tot de twcede grocr behoort, 

draagt zeit de risico's van het a\ of niet 

in de toekomst kunncn voortzetten van 

het bedrijf De derde groer is vooral 

aangewezen op pensioen, uitkeringen 

of een ander die de kost verdient. 

Voor wie in ons land om zich heen 

kijkt, roept deze indeling van de sa

menlcving steeds meer vragcn op. Ze is 

in zekere zin typisch Nederlands, vol

gens vaste regels heeft men cen rlaats 

in het sociaal-economisch bestel, met 

een hele reeks daaraan vcrhonden rech

ten en plichten. 1\laar het systeem is 

steeds mcer gaan wringen. De strikte 

regels die de categoriecn begrenzen, 

belemmeren verandering De hoge bij

komende kosten die verbondcn zijn 

aan betaaldc arbeid, ontmoedigen het 

aannemen van tijdelijk werk en drukken 

ook het aanbod van zulk werk. Hct op

startcn van een klein cigen bedrijf is 

een moeizame aangelegcnheid. Menscn 

die een onhetaalde bi[drage aan de sa

menleving lcveren, voelcn zich vaak 
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tweederangs-burgcrs. Wic eenmaal een 

uitkcring hecft, bedenkt zich wei twec

maal voor hij een lager betaalde nieuwe 

functie aanvaardt 

Een systcem dat zo in regcls en catego

riccn is gestold, zoekt uitwcgen Het 

geven van huishoudelijke hulp en aller

lei klusjcs worden massaal verricht bui

ten de officicle kadcrs om. Allerlei werk 

dat moeilijk in langlopende arbeidsver

houdingcn kan worden gcorganiseerd, 

bij voorbeeld keukcnhulp in de horcca 

of hct bezorgcn van kranten, heeft ecn 

plaats gcvonden in de nissen van ons 

arbeidsbestel, deels legaal, deels ille

gaal. Menscn met cen refcrcntiekader 

uit andere culturen - waar vee! mecr 

voir van onbeschermdc arbeidskrach

tcn. Dat desondanks het stelsel als ge

heel nog functioneert, bctekent dat we 

hct kind niet met hct badwater mogen 

weggooien, maar het is wei zaak de blik 

te rich ten op de oorzakcn van scheef

groci. Die zitten niet aileen in kwesties 

als de premicdruk, door de hoge wig in 

stand gehouden wcrkloosheid en tckor

ten in de uitvoeringsorganisatie; zc zit

len ook in ecn in dcze tijd te rigidc 

geworden systeem van indelen van de 

samenleving. 

Daarin verandering te brcngen, gaat 

niet van de enc dag op de andere. Dat 

ncemt nict weg dat, als onderdccl van 
schakcringen in het grens

gcbied van werken en 

niet-werken voorkomen 

----------- een strategic voor de toe

Mannen moeten komst, bcpleit moet wor

den een veranderings-
kijkcn met onbegrip naar 

de indelingen van ons sys

tecm. 

loskomen van de 

eenzijdige 

Wij mogen de vraag niet 

uit de wcg gaan of dit 

gerichtheid op baan 

proces in gang te zettcn 

naar sociaal-economische 

vcrhoudingen die mindcr 

schotten kenncn. 

en economie. Dat gcldt in de verhou-
strikt geregelde en ingc-

deeldc systeem zijn rcaliteitswaarde en 

ovcrtuigingskracht niet hceft verloren. 

Daarbij stel ik voorop dat we ook de ri

sico's van een minder gcreglemcnteerd 

stclsel heel gocd ondcrkenncn. Een 

economie waarin de arbeidskracht van 

mensen weer wordt gcreducccrd tot 

onbe<>chcrmde handelswaar, is het laat

ste wat wij wcnsen. Maar de uitwegcn 

van de praktijk gaan misschien juist in 

die richting, doordat belcidsmakcrs 

weigeren de feitcn onder ogen tc zien. 

Er worden constructics bedacht via uit

zendbureaus, er wordt werk naar het 

buitenland uitbcsteed of zelfs overgc

bracht, mensen worden gcfixeerd in 

hun uitkeringsgerechtigdhcid terwijl ze 

althans gedccltelijk weer aan het wcrk 

zouden kunncn gaan, en er wordt mis

bruik gemaakt van illegalcn als rcser-

ding tussen elk van de drie 

categoriecn. 1\lenscn zondcr inkomen 

uit huidige arbeid zouden mcer mogc

lijkheden moetcn krijgen om de uitkc-

ring die voor hen als basis fungcert, 

met inkomcn uit wcrk aan tc vullen. Pas 

als dat wcrk een duurzaam karakter 

krijgt, zou het gevolg hoevcn in te tre

dcn dat men de categoric van de uitke

ringsgercchtigdcn verlaat. In de andere 

richting is ccn gelcidelijker overgang 

tussen wcrken en pensiocn a! door ve

len hepleit In onzc ogen hoeft hct 

daarbij nict aileen om een overgangspe

riode van cnkelc jaren tc gaan. 

Hct is van belang dat mcnsen die cen 

dcel van hun krachten aan onbctaald 

wcrk gcvcn, al<; zodanig wcliswaar gecn 

geld, maar wei waardcring vcrdiencn. 

Hct makcn van combinatie-, van he

taald en onbctaald wcrk, biJ voorbecld 
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in het gezin, en daarmee ccn evenwich

tiger taakverdcling tussen ouders, kan 

worden hevorderd met een fiscaal stel

sel dat beidcn ook bij cen deeltijdbaan 

volop hct voordeel gunt van de belas

tingvrijc voet en lagere schijven. 

Tot slot 
Enkele opmerkingen tot slot. De waar

dering voor het gezin berust op het ele

mentaire inzicht dat de opvocding van 

kinderen een kerntaak is van de ouders. 

Ouders hebben niet aileen het recht, 

maar ook de plicht hun cigen kinderen 

op te vocden. Voorzieningen voor kin

deropvang en gezinszorg zijn daarvoor 

gccn alternatief, maar een beschermen

dc schil om het gczin, die van betekc

nis wordt als de zorg in het gczin niet 

ten voile kan voorzicn in wat in het be

lang van de kindcren nodig is. 

Cczimpolitick als staatstaak is als het 

ware weer de beschermendc schil daar

omheen. 

De bekende Amcrikaanse sociologen 

Brigitte en Peter Berger een jaar of der

ticn geleden "Wij zijn ervan overtuigd 

dat veel van de problemen van de mo

dernc verzorgingsstaat zich in minder 

scherpc vorm zouden voordoen of zelfs 

afwczig zouden zijn als het overheids

beleid mecr steun zou geven aan deze 

intermcdiaire structuren en daarvan ook 

gebruik zou maken, in plaats ervan ze 

tc negcren of zelfs onder de voct te In

pen, zoals tot op heden de tendens is. 

Dit is in het bqzondcr van belang voor 

de gezinspolitick."' In de westerse we

reid is men sindsdicn weer mecr gaan 

waarderen dater verbanden zijn die re

laties tu,-,en mcmcn ondersteunen. Hct 

gezin en de gcztmrelaties zijn daarvan 

de meest elcmentairc en dus van de 

grootste betckcnts voor ons social cofJital 

len in onzc ~arncnlcving pa~scnde gc

zin-;politiek dringt nicts op aan mcnsen 

in andere lcvenssituaties. Cezinspoli

tick betekent wei: een levensvorm 

waarderen die van levensbelang is voor 

de toekomst van onze samenleving. 

Prof. dr. F/\1 H Hirsch Ballin is lid um1 de 

Eerste Kamer en hoogleram· lr1tenwtioruwl recht 

en wetgwingsuraaqstukken aan de Katholieke 
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