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Eindelijk is er politieke aandacht voor het gezin. De positie van de 

vrouw is echter de grate valkuil voor die vernieuwde aandacht. 

Haar positie draagt de meeste risico's in zich. Voorkomen moet 

worden dat er een tweedeling ontstaat tussen financieel sterke 

mannen die fulltime werken en financieel zwakke vrouwen die niet 

of parttime werken. Het combineren van arbeid en zorg voor 

vrouwen en mannen moet nu eens echt mogelijk worden. De over

heid moet daar met wetgeving kaders voor scheppen. 

I 
n Nederland kun je laatste jarcn 

niet spreken van een bewust gc

zinsbeleid; niet bij de ovcrheid; 

niet in het CDA tocn ze declna-

n1en aan regeringen, rnaar 

ook niet in de partij Het 

Wetenschappelijk lnstituut 

voor het CDA en het 

CDA- Vrouwenbcraad wa

ren de gremia waar wei 

aandacht was voor gezins

beleid. Echter sinds een 

jaar is er weer aandacht 

voor het gezin, waardoor 

het gocd is te kijken naar 

hct belang van die aan-

maar vragen om een andere insteek, 

waarbij de klcinste eel, het gezin, graag 

voorop gezet moet worden. Daar gaat 

hct namelijk om de specifieke aandacht 

voor kinderen. 

dacht. C. Wi\1. Jo11gma-Roelcmts 

Cezinsbeleid moct vooral 

kindvriendelijk beleid zijn 

en mede daarom rnoet de 

aandacht daar op de eerste 

plaats op gericbt zijn 

Bovendien wil ik daarmee 

aangeven dat het CDA niet 

moet blijven steken in dis

cussies over definitics van 

'het gezin', over bet wei of 

niet visie hebben op dit 

Politiek belcid voeren in het Iicht van 

familie en gezin, zoals hct CDA dat nu 

nadrukkelijk op de rails zet, is een goe

de zaak, maar ik wil de accentcn graag 

iets anders leggen 

Daarom draai ik de woorden om; de 

waarde van beide verbanden is evident, 

terrein, maar dat het gewoon aile krach

ten 111oet bundelcn 0111 kinderen in ecn 

zo'n goed mogelijk klimaat tc Iaten op

groeicn. 

llij een gczin gaat bet om de relatie met 

en de zorg en verantwoordelijkheid 

voor kinderen en bij de tamilic gaat hct 

0111 hct sociale netwerk daaromhcen 



Vertrekpunt 
Mijn vertrekpunt, wat het gezin betreft, 

gaat uit van een aantal feiten: 

- In het Scheppingwerhaal wordt de 

aarde door Cod toevertrouwd aan de 

man en de vrouw,- nevcnschikkend dus 

en is er nict sprake van va<.tlcgging van 

taken. 

Hct kriJgen en verzorgcn van kinde

ren door volwassenen i<. door de eeu

wen heen een natuurlijk clement, dat 

aan de basis staat van iedere samenle

ving 

l:linncn de socialc orde -

eigen, zodat hij beter zijn weg weet in 

de samenleving. 

Het kind leert in die omgeving: 

1.Delw 
In het gezin leer je aandacht te hebben 

voor anderen, leer je solidariteit, leer je 

de menselijkc maat centraal te stellen, 

leer je het belang van het integrercn 

van werk en de zorg voor kindercn en 

leer je omgaan met vcrschillende genc

raties. Juist die laatste punten zijn voor

beelden van dclen op maatschappelijk 

niveau. 

2. Resf>ectereH 

door mensen zelf gemaakt Nog steeds vormen In het gczin word je res

pect voor het Ieven bijge

bracht, respect voor elke 

mens en dus ook voor an

deren buitcn het gezin, 

ongeacht hun ras, etc. 

Ook hier is maatschappe-

1 ijk respect een voortzet

ting van het primaire 

respect voor elkaar 

van icdere samenleving, 

is het heel gewoon, en 

vaak ook onvermijdelijk, 

dater sprake is van plaats-

mannen met een 

baan en een 

verzorgende partner 
vervangers. 

In de huidigc sociale or

de zien we dat hct accent 

ligt op het kcrngezin 

waarin kinderen worden 

het referentiekader. 

Dit is in strijd met 

de werkelijkheid. 
opgevoed,- de zorg volgcns 

de socialc orde houdt in ieder geval 

nict mecr in dat vrouwcn als het ware 

onder de zorg van mannen val len, zoals 

vroeger in het llurgerlijk Wetboek 

stond. Nu <;laan kinderen ccntraal. 

Dat kind is de unieke mens die in het 

gezin in de relatic met andere personen 

de kans kri)gt zich te vormen tot een 

pcrsoonlijkheid,- dat is zijn ocfenplaats 

en daar krijgt hij tegenwicht van ande

ren. In het gezin lcert hij als vcrant

woordelijkc pcrsoon, verantwoordeliJk 

tc z1jn voor zichzelf, voor zip1 mcde

mens en voor de Schepping en kan hij 

zichzelf ontplooien om te functionercn 

als volwaard1g lid van de gemeenschap. 

Het sociale netwerk wcrkt daarbij aan

vullend in de voorbneiding op devol

wasscnheid. 

Daar ook leert hij, als het goed is, een 

aantal vaardighedcn en maakt zich die 

3. Vmmtwoordi11g 11eme11 

In het gezin leer je je talcnten te ont

plooien, actief mce te doen en wordt 

zelfredzaamheid gestimuleerd, zodat 

dat ook op maatschappelijk niveau als 

burger weer lukt. 

·1. Cemeell5chapszir1 

In een gezin is de aandacht en affectie 

voor elkaar een belangrijke factor even

als het opkomen voor elkaars helangen. 

Op maalschappelijk niveau zouden 

overheid, het hedrijlslcven, etcetera 

zich inderdaad net zo moeten gedragen 

alsof hct om hun ouders/kinderen/ver-

\VJnten zou gaan. 

Dit proces doorlopen ouders met hun 

kindcren tijdens de opvoeding. Zij 

doorlopen hct zelf en geven het door 

aan hun kinderen, zodat zij genoeg ba

gage hebben om in de maatschappiJ te 

kunnen functionercn. 
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De discussie over de zin en de plaats 

van het gezin in de Nederlandse sa

menlcving zou daarom ook helemaal 

niet omstreden moeten zijn of verba

zing wckken, want ieder heeft er im

mers cen grout dec! van zijn Ieven zelf 

mee te maken. 

Politieke aandacht 
Sinds het Jaar van hct Cezin van de 

Verenigde Naties (VN) in 1994 en de 

opmcrkingen van CDA-fracticvoorzit

ter Heerma hct najaar 1995 bij de 

Algemenc Politieke Beschouwingen in 

de Twcede Kamer, is het gezin in de 

politieke discussie weer prominent aan

wczig. Negaticvc en positieve reacties 

wisselcn elkaar a f. Dat blijkt uit discus

sics over morele opvoeding van Ritzen 

en Hirsch Ballin, over normen en waar

den bij die opvoeding en de functie 

daarbij van hct gezin Zelfs de VVD-er 

Bolkestein trekt in dit debat de aan

dacht naar zich toe, maar geeft geen 

concrete invulling aan zijn boodschap. 

In het Jaar van het Cczin gat de poli

tick echter niet thuis en was het vooral 

Hare Majesteit de Koningin die in vele 

toespraken aandacht voor het gezin 

vroeg als natuurlijk element van onze 

en de inrcrnationale samenleving. Zij 

was daarbij in goed gezelschap van de 

Rooms-Katholieke Kerk en verschillen

de orthodox georientcerde geloofsge

mcenschappen. 

In de afgelopen jarcn heb ik zelf inver

schillende functies menig maal moetcn 

strijden voor meer politieke aandacht 

voor het gezin, waarbij het nict ging 

om restauratie van zakcn die achter ons 

liggen, maar om versterking van het 

gezinsverband door hulp aan jonge 

mensen die samen willen participeren 

op de arbeidsmarkt en zovecl mogelijk 

zelf hun kindercn willen opvocden 

Het is echter de Nederlandse vrouwen

beweging, met de duidelijke aanwezig

hcid daarbij van het C:DA- Vrouwen

beraad, die dit thema tot hct hare 

maakte. 

'Vcrnieuwd ouderschap', 'de Nieuwe 

werknemer met zorgtaken' waren 

C:DA- Vrouwenheraadsthema\ die han

delden over een andere kijk op de ver

anderde samenleving, de pmiric van de 

vrouw en de plek van gczinnen daarin. 

De vrouwenheweging en de vakbonden 

besteedden daarbij en docn dat nog, 

vooral aandacht aan de herverdeling 

van zorg en arbeid in het kader van her 

gezinshelcid Daarhij gaat het nict ai

leen om verdeling van werk en inko

men, maar vooral van tijd. Juist als er in 

een relatie zorg voor kinderen is, is de 

vraag naar cen adequaat gezinsbcleid 

namelijk het grootst. 

In die opvoedingsJarcn moetcn en wil

lcn ouder'> steeds vaker hun diverse rol

len van ouder, opvoeder, partner en 

werknemer graag comhineren. Dat 

vraagr vee! inspanning, vee! improvi<,a

tievermogen en de beschikking hebben 

over voldoende tijd en geld. Vooral in 

de eerste jaren is cr relatief vee! tijd 

mee gemoeid. Het is de drukste en de 

duurste tijd van je Ieven, maar ook de 

levendigste en ernotioneel gezien ook 

een rijke tijd 

Ouders kunnen, zoals de rnaatschappij 

er nu uitziet, moeilijk hun kinderen ai

leen verzorgen en opvocden; zeker als 

ze er aileen voor staan. Een gczin kan 

vee! zelf, maar zal sommige zaken aan 

andere verbanden ot instanties over 

moeten of willen Iaten. Dat zijn de eer

der genoernde plaatsvervangers. 

Voor het CDA kan daaraan een positie

ve duiding gegeven worden door her te 

plaatsen in het kadcr van het rcntmees

terschap In het heheer van de 



Schepping heeft de mens de opdracht 

gekregen die te bewaren voor het nage

slacht. Dat gcldt ook voor de verhou

ding ouder/kind. Ouders geven 

waarden door en Iaten zich daarbij 

som-; vervangen door anderen, door de 

familie, vrienden, de school, de kerk en 

andere verbanden waar het kind tijd 

doorbrengt Dat kan ook de kinderop

vang zijn. Zcker in ecn-oudcrgezinnen 

zal er grote behoefte bestaan aan die 

zorgvervanging. 

De samenleving zal \eden van een ge

zin perspecticf moeten bieden door 

aandacht aan die behoefte te besteden 

middels het voeren van een JCtiverend 

heleid. 

Mecle vanwege de ontplooiingskansen 

van vrouwen en de eenzijdigc zorgbc

\a<,ting is mijn hartekreet 'Maak het 

combineren van arbeid en zorg toch 

eindelijk eens ccht mogelijk' De over

heid vraag ik veranderingcn zoals gun

stlge helastingmaatregelingen, ver

hoging van de kinderhijslag, voldoende 

kinderopvang, uithreiding van zorgver

lof, hetere afstcmming van school- en 

werktijden 1\laar ik richt me niet aileen 

tot de overheid. Hct gaat namelijk ook 

om het gemeenschappelijk belang dat 

werkgevers en werknemers hebben bij 

een goedc oplossing van dit vraagstuk. 

Ze kunnen elkaars bondgenoten zijn, 

terwijl het cr nu vaak op lijkt dat ze te

gen elkaar uitgespeeld worden. 

Het dchat kenmerkt zich tevcel door 

het innemen van stcllingen van werkge

ver'> en werkncmers, van mannen en 

vrouwcn, op grond van helangentegen

stellingen en het lijkt of het onderwcrp 

aileen geldt voor de hoger opgeleiden 

met de bctere baan en hct carricrepers

pcctief, terwij\ ook de modale burger 

ermee te maken hecft. In de nabije toe

komst zullen arheidsorganisatics mecr 

C llV 7 H % 

mocten inspelen op die nieuwe werkne

mer met zorgtakcn. 

We moeten weg uit de polarisatie op 

dit terrein en zeker ons niet aansluiten 

bij de negatieve klank als het over 

twceverdieners gaat. Vele manncn en 

vrouwcn die samen wcrken voor hun 

gezin, zitten in de lagere inkomensklas

se en dan is samcn werkcn niet altijd 

meer een kwestie van keuzevrijheid, 

maar van noodzaak. 

De problcmatiek is daarbij ook niet zo

zecr een specifiek vrouwenvraagstuk of 

een emancipatievraagstuk, maar een so

ciaal-economisch vraagstuk dat met ho

ge prioriteit op de politicke agenda 

hoort te staan. Bovendien is het een 

vraagstuk dat betrekki ng he eft op de 

kwaliteit van het Ieven, van mensen tot 

hun recht Iaten komen. 

Dit sluit aan bij het bijbelse begrip en 

een van de Uitgangspunten van het 

CDA 'gerechtigheid'. 

Cerechtighcid betckent, dat aan men

sen gegeven wordt wat zij nodig heh

ben voor een menswaardig bestaan en 

het impliceert bovendien dater tussen 

mensen rechtvaardige verhoudingen 

gecreeerd moeten worden en recht ge

daan wordt aan degenen die achterge

steld zijn. 

Van degencn die in een bevoorrechte 

positie verkeren, wordt dan ook gc

vraagd dat ze stappen tclllg doen of op

zij /'vleestal zijn dat nog mannen. Dat 

rcchtvaardigt ook de extra aandacht 

voor de positie van vrouwen. 

Cerechtigheid voor mannen en vrou

wen houdt daarom vandaag de dag in: 

De erkenning van het recht van zowel 

mannen als vrouwcn op ecn maatschap

pclijk verantwoorde keus voor de in

richting van zijn of haar Ieven. 

Wil er echter sprake zijn van cchte keu

zcvrijheid dan zal in hct overhcidsbe-
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leid, in het hedrijfsleven, maar ook in 

het gedrag van vee! mannen, nog heel 

wat veranderd moeten worden. 

In het overheidsbeleid en bij het he

drijfslcven wordt nu nog levee! uitge

gaan van cen scheiding op de 

arbeidsmarkt tussen fuiltime werkende 

mannen en niet of parttime werkcnde 

vrouwen. Nog steeds vormen mannen 

met ecn baan en een verzorgende part

ncr het rcferentiekader Dit kader be

antwoordt niet mcer aan de 

veranderendc samenstciling van vele 

huishoudens in Nederland noch aan de 

groeiende behoefte en noodzaak van 

vrouwen en manncn om in hun Ieven 

rolverdcling tussen mannen en vrou

wen, is niet meer rnogelijk Het gezin is 

niet rneer het enige referentiekader van 

de vrouw. Driekwart van de vrouwen 

wil werk en ouderschap cornbinercn. 

Mannen erkennen veelal het recht van 

vrouwen op (betaalde) arbeid en onder

schrijven rneestal de noodzaak van een 

gelijke taakverdeling .... zc doen aileen 

nog niet in grote getale wat zc zeggen. 

Daar waar de arbeidsparticipatic van 

mannen gelijk gebleven is de laatste 

vijftien jaar, is de arbeidsdcelnarnc van 

vrouwen gestegen tot bijna 50'){,, maar 

dan meestal wei in deeltijd. Mannen 

zijn echter nauwelijks meer gaan zor-

leren, werken, opvoeden en verzorgen gen. 

te combineren. Volgens pas verschenen 

cijfers van het C:entraal Bureau voor de Grote valkuil 
Statistiek blijven partners in grotere gc- Daar ligt ook de grote valkuil voor de 

tale werken na de geboortc van een vernieuwde aandacht voor hct gezin. 

kind. En in bijna twee/derde van de ge- De positie van de vrouw draagt de 

zinnen wordt het inkornen ----------- meeste risico's in zich. 

door beide partners ver Arbeidsorganisaties Voor haar is participatie 

dan misschien het sleutel-diend. 

lndividuele omstandighe-
moeten meer 

den van werknemers wor- inspelen op de 
woord; ook in het rapport 

'Nicuwe wegen, vaste 

waarden' wordt dat aangc

haald. Bovendien is parti

cipatie een noodzaak voor 

den voor men sen zeit 

<,teeds belangrijker, maar 

zijn ook gevarieerder; 

evenals de arbcidsduur en 

nieuwe werknemer 

met zorgtaken. 

de arbeidstijden. Daar kan op in ge

speeld worden; het biedt kansen. In het 

overleg tussen sociale partners zal hier 

steeds meer aandacht voor moeten zijn. 

De overheid kan dit stimuleren in het 

bijzonder op het terrein van de sociale 

zekerheid en de tijdelijke voortzetting 

van de pensioenophouw tijdens verlflf

peri odes. 

De vrouw mag niet als gevolg van ailer

lei rolbevestigende regelingen of druk 

vanuit haar omgeving een eenzijdige 

keuze opgedrongen krijgcn. Terugval

len op de traditionele beeldvorming 

van huwelijk en gezin, van vaststaande 

econorni'>che zelfstandig

heid. In de praktijk van ailedag gaat het 

echter meestal over mannen met de 

voile banen, vaste arbeidscontracten en 

een toekomstperspectief met mecr ze

kerheden en over de vrouw met de klei

nere baan, de flexibclc contracten en 

het onzekere toekomstperspecticf. 

Met de huidige wetgeving, denk aan de 

Nieuwe Nahestaandenwet en de 

Algemene Bijstandswet kunnen vrou

wen het zich niet rnecr perrnitteren om 

aileen te kiezen voor de zorg voor hun 

gezin. Zij zijn de dupe als ze aileen ko

men te staan door overlijden of schei

ding van hun partner 



Willen we dat dilemma of gaan we op 

zoek naar nieuwe mogelijkheden om te 

voorkomcn dater cen tweedeling in de 

maat<.chappij ontstaat tussen financieel 

sterke mannen en financieel zwakke 

vrouwen? 

Daarvoor is nodig: 

- uitbreiding van verlofregelingcn 1 

- loopbaanplanning en carriereperspec-

ticf voor deeltijders1 

- wettelijke regeling voor hct recht op 

deeltijdarbeid1 

- uitbreiding kinderopvangmoge\ijkhe

dcn met name buitenschoolsc opvang1 

- fiscalc wetgeving die rekening houdt 

met de extra kostcn van mensen die 

hetaaldc arbeid combincren met het 

opvoeden van kinderen 1 

- mentaliteitsverandering: de eenzijdige 

arbeidsorientatic van mannen kan wel

licht worden gcrelativeerd en omgeho

gen. Hct kan voor mannen een 

opluchting betekenen dat ze niet meer 

aileen verantwoordclijk zijn voor hct 

lcvensonderhoud van hun gezin, maar 

dat kunnen delen en dat zc bovendien 

mogen zorgen. Mannen hehben er iets 

bij te winnen en dus ook het gezin. 

De overhcid zal met wetgeving kadcrs 

mocten crccren voor de combinatie van 

arbcid en zorg. 

Haar rol is daarbij tweelcdig: het on

derstcunen in brede zin van ouders bij 

de invulling van hun opvoedingstaken 

en het beschermcn van kinderen als ou

ders hun verantwoordelijkhcid niet 

waarmaken. 

Tens lotte 
In ecn gezin zal tenminste ecn van de 

ouders of beide gedeeltclijk behoorlijk 

bctaald werk moeten verrichten, wil 

men als gezin naar bchoren kunnen 

functionercn. Het hcbben van werk, de 

hoeveelheid wcrk, het soort werk, maar 

([)V 7·H% 

ook het niet hebben van werk hecft in

vloed op het functioneren van gezin-

nen. 

Participatie van beide ouders is, gezien 

de geschetste maatschappelijke en poli

tieke ontwikkelingen, noodzakclijk en 

geeft ouders de kans hun verantwoor

delijkheid voor hun kinderen beter ten 

uitvoer tc brengcn. 

Samen verantwoordelijk voor de rela

tic, de kinderen en het maatschappelijk 

functioncren, dat heeft het CDA als 

partij hoog in het vaandel staan. lk 

hoop, dat het CDA nicuwe wegen 

vindt, waardoor gezinnen kunnen func

tioneren en !eden daarvan tot hun recht 

kunnen komen. 

C Wi\'l .Tongma-Roelants ts lid van de 

Ncderlmtdse Cczimraad, Lid vcm hct 
Bisschof>Pelijk Canute Huwelijk en gczin c11 voor 

het CJ)A lid uan de Prouincialc Staten ua11 

Dm111Je. Van 1991 tot 1995 tPas zij voorzitter 

van het CDA- Vrouwenhmwd. 
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