voorbeeld o m beide buurlanden. Dat een en ander los staat van de gedachte dat
:n dergelijk beleid alleen mogelijk is in (voormalig) katholieke landen met een conservatieve signatuur (Opus Deï) bewijst het progressieve Bundesministerium fur
Familienangelegenheiten' al sinds jaar en dag. Niettemin meent de Nederlandse
minister van WVC zich in voorkomende gevallen binnen en buiten Europa te moeten
tooien met de veren van de "gezinsminister" (ministerconferentieEG, coördinerende
minister VN-jaar van het gezin (1994)). Pikant is dat Nederland, in ieder geval in
naam, wel een heus bevollcingsbeleidheeft (Op naar een stationaire bevolking in ....).
Bovendien kent men hier een, vrijwel volledig door de Staat betaalde Gezinsraad,
die zich overigens onlangs heeft voorzien van de progressief klinkende ondertitel
"Instituut voor primaire leefvormen". Het opmerkelijkst zijn echter de talloze instituten en instanties die een eigen, veelal zeer behoudend gezinsbeleid voeren. Ik doel
op de Raden van de Kinderbescherming, de RIAGG's, en ook op de huisartsen, de
gezinsverzorgingen de bejaardenoorden. Lees de intake-formulierener maar op na.
De fqade is een gezinsneutraal beleid, de werkelijkheid is dat het gezin bij tal van
instellingen nog immer de hoeksteen van de samenleving is.
De vraag is of dit erg is. Tegenwoordig zijn van de zes miljoen huishoudens er twee
miljoen gezinnen, volgens de klassieke definitie: man, vrouw, gehuwd met thuiswonende kinderen. Twee miljoen huishoudens kunnen restgezinnen worden genoemd
- oudere echtparen of éénoudergezinnen - of toekomstigegezinnen - samenwonende
(echt)paren en de rest bestaat uit: alleenstaanden die in gezinsverband willen leven,
pseudo-paarrelatiesals de LAT en weduwen die weten wat een gezin is. Getalsmatig
zijn de alternatievelingen te verwaarlozen. Kortom Nederland is eigenlijk een geweldig gezinsvriendelijk land.
Bezien we daarnaast nog het kindvriendelijke karakter van de Nederlandse emancipatiebeweging: kinderopvang, flexibele werktijden om het kind te verzorgen, de
vrijheid in de keuze van kinderen enz. Analyseren we vervolgens de enquêtes over
de mening van de vrouwen - 71% wenst een beter ouderschapsverlof, 64% wil meer
belastingaftrek voor kinderen, 72% acht de kosten voor het onderwijs voor de huishoudens te hoog - dan kan worden gezegd dat Nederland een gezinsbeleid nodig
heeft.
Natuurlijk ken ik ook de omvang van de scheiding en de echtscheiding, &ar kent
u de hoge hertrouwcijfersen de groei van de relatiebemiddeling? En er zijn ook rot
ouders, maar het merendeel is lief, vrijwel iedereen meent zijn of haar een v$k.
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Ik meen dat de offaële naam is: "Ministerium flir die Familie, die Jugend, die GesunGesun&eit
wd
Frauenagelegenheiten". Dit maakt het voor een formateur hier nog gemakkelijker,
pelweg terug naar Onderwijs.Het Rijswijks ministerie kan dan Familie,,W&ijn'~
(FWV) worden genoemd. Ik kies voor 'familie', omdat &zin: nau@ijb in -.m
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Een dergelijk land verdient een modem
minisexiek o m vw

gen, een onderafdeling met twee ambtenaren schaal I0 kan het pro
overbetaalden en overgesubsidieerden gemakkelijk aan. Bovendien staat de Nederlandse Gezinsraad' al sinds jaar en dag klaar om de belangen te behartigen van d m
"alternatieve" groepen. Kortom niets staat de snelkomende kabinetsformateur in
de weg het nieuwe ministerie op te richten. Dan kan eindelijk een adquaat en
progressief gezinsbeleid worden gevoerd.

