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Voorwoord

Voor hen, die aan de Landbouwhogeschool de richting huishoudkunde
kiezen, is de gezinssociologie een verplicht studie-onderdeel. Dit sociologische specialisme is voor deze studenten steeds kandidaatsvak en voor
een deel hunner tevens ingenieursvak. Het ingenieursexamen in het vak

omvat naast een toetsing van literatuurkennis ook het ,,opleveren” van
een scriptie. De scriptie biedt de studenten de kans, aan te tonen, wat zij

als min of meer zelfstandig onderzoeker binnen een betrekkelijk korte
Spanne tijds (enkele maanden) vermogen. Overigens wordt een volledige
vrijheid gelaten in de keuze van het onderwerp van onderzoek.
De voor mij geschreven scriptie komt echter tegemoet aan een oogmerk

van cen betrekkelijk kort geleden gestichte internationale vereniging van
gezinsonderzoekers. Deze vereniging, de ICOFA, tracht bij te dragen tot
een verwetenschappelijking van het gezinsbeleid door het entameren van

beleidsrelevante onderzoekingen met liefst een zgn. interdisciplinair en
cross-national” karakter.
De door mej. Zwart geleverde analyse komt neer op de delging van een

schuld, die ik in september 1967 te Quebec op mij laadde. Daar besloot

de ICOFA,dat haareerst uit te voeren project zou zijn een analyse van de
‘guiding images’ in het gézinsbeleid in diverse landen. Ik nam het op mij,

het Nederlandse gedeelte van het onderzoek te (doen) verrichten, daarmee

tevens het ,.zmodel’’ leverend voor spoedig nadien uit te voeren onderzoe-

kingen in een aantal andere landen. Mej. Zwart lokte dit project voor de

scriptie, die van haarals ingenieursstudente in de huishoudkunde verwacht

werd. Naar mijn gevoelen heeft zij de opgaaf, die zij zich stelde, zo voortreffelijk vervuld, dat het verantwoord leek, haar scriptie te doen verSpreiden onder een grotere groep van in een gezinsbeleid geinteresseerden.

Pror. pr G. A. KOOY
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}. Inleiding

Met de hier liggende studie is bedoeld de Nederlandse bijdrage te leveren
aan een cross-national onderzoek naar het door de Overheid gevoerde
gezinsbeleid gedurende de achter ons liggende dertig jaren.
Wat bedoelt een regering precies als zij zegt een gezinsbeleid te voeren?

Het zal zonder meer duidelijk zijn dat het begrip gezinsbeleid op verschil-

lende wijzen geinterpreteerd kan worden; waar de één, doelend op een
concreet geval, zal spreken van een typisch voorbeeld van een gezins-

beleid, zal de ander dit ten stelligste ontkennen. Een objectieve analyse
~ van de maatregelen welke de regeerders in het kader van een gezinspolitiek voorstellen en/of doen uitvoeren, alsmede van de uitgangspunten

die hen hierbij voor ogen staan, kan bijdragen tot de verdieping van het

inzicht in deze materie.

Waar, zoals hier te lande, een regering steeds is samengesteld uit ver-

tegenwoordigers van verschillende politieke partijen, zal praktisch iedere

beleidsmaatregel het gezin betreffende een compromis-karakter dragen en

zal een uitgebreide analyse van kamerverslagen, ministeriéle beschikkingen
e.d. nodig zijn om aan te geven hoe het regeringsbeleid ten aanzien van
het gezin in concreto is geweest. Aangezien echter slechts bij een bescheiden opzet een bruikbaar resultaat mag worden verwacht van een

vergelijking van deze materie op internationaa] niveau, is volstaan met een
analyse van de standpunten van de in het Parlement vertegenwoordigde

politicke partijen, zoals die naar voren worden gebracht in de diverse
beginsel- en verkiezingsprogramma’s.
Uitgaande van de gedachte dat het streven van alle politieke partijen in
de eerste plaats gericht zal zijn op het bevorderen van het algehele welzijn

van het Nederlandse volk, zullen vele beleidsmaatregelen uiteindelijk hun
doorwerking vinden in de gezinssfeer, aangezien immers het grootste deel

van de bevolking in gezinsverband leeft. In hoeverre de verschillende

politieke partijen in Nederland zich hiervan bewust zijn, is evenwel de

vraag. Doen de partijen uitspraken omtrent de waarde die zij toekennen

aan het gezin en stellen zij zich op grond daarvan ten doel haar beleid
mede hierop te richten, zijn de eerste vragen die in dit verband gesteld zijn.

Na de beschrijving van deze algemene uitgangspunten is getracht een

overzicht te geven van de concrete uitwerking die deze uitgangspunten in
de loop der tijd gekregen hebben in de beginsel- en verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen, en welke veranderingen. al of niet onder aanwijsbare invloed van bepaalde gebeurtenissen, hierin opgetreden zijn.

Daarnaast is getracht om per afzonderlijke partij na te gaan welk .,guiding image” haar voor ogen staat — en heeft gestaan — bij het door haar

6 (266)

gepropageerde gezinsbeleid. Dat een dergelijke anlyse vergezeld dient te

gaan van een beschrijving van de context waarbinnen deze partijen werkzaam zijn geweest, ligt voor de hand.

Een beknopte beschrijving van de Nederlandsestaatsinrichting, alsmede

een korte karakteristiek van de in het Parlement vertegenwoordigde par-

tijen, hun geschiedenis en hun onderlinge krachtsverhouding, vormen de
achtergrond waartegen het beeld van de gezinspolitiek, zoals die de verschillende partijen voor ogen staat, zich aftekent.
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2. Nederland, een constitutionele monarchie met parle-

mentair stelsel!

Als in 1813 een eind komt aan de Franse Overheersing, ontstaat uit de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die beschouwd kan worden

als een statenbond waarin nauwelijks sprake was van een centraal gezag
van enige betekenis, een monarchale eensheidsstaat onder het Huis van
Oranje. In het daarop volgende jaar krijgt het land zijn eerste grondwet;

de nieuwe constellatie betekent de eerste stap in de richting van de democratie, zoals Nederland die thansis.

In het begin is de meeste macht nog in handen van de Kroon (Koning

en Ministers) terwijl, tengevolge van het tamelijk strenge census-kiesrecht,

slechts cen klein gedeelte van de volwassen burgers kiesgerechtigd is. De
grondwetswijziging van 1848 stelt de bevolking in staat zich meer te doen
gelden, als de volledige ministeriéle verantwoordelijkheid en de onschend-

baarheid van de Koning worden ingevoerd. De ministeriéle verantwoorde-

lijkheid wil zeggen dat bij onvoldoende overeenstemming tussen de
Ministerraad en de meerderheid van het Parlement, de door de Koning

benoemde Ministers aftreden en een nieuwe regering wordt gevormd, die
wel de goedkeuring van het Parlement kan wegdragen. Ook het deel van
de bevolking dat kiesgerechtigd is wordt langzamerhand groter, totdat in
1917 het algemeen mannenkiesrecht en in 1919 het algemeen vrouwen-

kiesrecht worden ingevoerd; in deze tijd wordt eveneens het kiesstelsel

veranderd. Het districtenstelsel wordt dan omgezet in een stelsel van
proportionele vertegenwoordiging. Als de democratie dan in zekere zin

»Vvolwassen’”’ is geworden, verandert er niet veel meer in de situatie als

hierna beschreven.

Nederland is een rechtsstaat; de wetgevende macht wordt gezamenlijk
uitgeoefend door de Kroon en de Volksvertegenwoordiging, een onafhankelijke rechterlijke macht ziet toe op de naleving van de Wet. De Volksvertegenwoordiging bestaat uit twee Kamers; de Tweede Kamer met 150
leden, allen direkt gekozen, en de Eerste Kamer met 75 lIeden, allen
gekozen door de Provinciale Staten, de elf provinciale Volksvertegenwoordigingen.
Beide Kamers hebben een aandeel in de wetgevende arbeid, het aandeel
van de Tweede Kameris evenwel aanzienlijk groter. Zo heeft bijvoorbeeld

de Tweede Kamerhet recht vaninitiatief, hetgeen betekent dat ieder lid
een wetsontwerp in kan dienen, als regel gebeurt dit echter door cen
1 Geraadpleegde literatuur bij dit hoofdstuk: Van Raalte, 1966 en De Ru, 1958.
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Minister. Eveneens heeft de Tweede Kamer het recht van amendement.
Een wetsontwerp wordt steeds eerst ingediend bij de Tweede Kamer, de

Eerste Kamer kan daarna slechts het bij haar ingediende, geamendeerde,

wetsvoorstel integraal aannemen of verwerpen. Als een wetsvoorstel met
meerderheid van stemmen door beide Kamers is goedgekeurd, en na

ondertekening door de Koningin en de Minister van Justitie, gepubliceerd

is in het Staatsblad, is het tot wet geworden.
Een ander middel ter controle van het ministeriéle beleid is het zoge-

naamdeinterpellatierecht, hetgeen de Kamers in de gelegenheid stelt op
ieder gewenst moment één of meer Ministers ter verantwoording te roepen

voor bepaalde beleidskwesties. Bij onvoldoende overeenstemming tussen
Minister en Parlement in een dergelijke kwestie, bestaat de mogelijkheid

dat de Kamers, indien het een belangrijk punt betreft, een motie van
afkeuring of wantrouwen jegens de betreffende Minister indienen. Evenals
dit het geval is bij verwerping van een door de Minister belangrijk geacht

wetsvoorstel, zal in zo’n geval de Minister, veelal samen met de overige
Ministers, zijn ontslagaanvrage indienen bij de Koningin. In overleg met
de fractievoorzitters van de Tweede Kamer za! de Koningin dan een
nieuwe kabinetsformateur aanwijzen, van wie verwacht mag worden dat

zijn formatie de instemming van de parlementaire meerderheid zal verkrijgen. Als regel wordt de formateur gezocht binnen het parlement.
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3. Politieke partijen in Nederland |

Ferst in de jaren veertig van de vorige eeuw begint zich in Nederland eer.

eerste aanleg van duidelijke politieke tegenstelling af te tekenen. Voor die
tijd bestond het Parlement grotendeels uit vertegenwoordigers der aristocratie, terwijl het provincialisme, erfenis uit de tijd voor de Franse Overheersing (1715-1813) de voornaamste bron van tegenstelling was.
Met de opkomst van het Liberalisme echter begint zich een tegen-

stelling te ontwikkelen tussen conservatief en liberaal, die het politieke
leven in Nederland tot ongeveer 1870 heeft beheerst. Een erg scherpe
* tegenstelling is het trouwens niet geweest, in beide richtingen waren verschillende stromingen aanwezig en van enig partijverband was nog geen
sprake. Hoewel het aantal liberalen aanvankelijk vrij klein was, is vooral
door hun invloed in 1848 een nieuwe grondwet tot stand gekomen, die
0.a. de ministeriéle verantwoordelijkheid en de onschendbaarheid van de

Koning invoerde, waardoor de reéle volksinvloed aanzienlijk werd uitgebreid. In de daarop volgende jaren neemt het aantal liberalen in het

Parlement toe en daarmee ook hun invloed; kabinetten van liberale en

conservatieve signatuur wisselen elkaar af, terwijl de invloed van de conservatieven sterk achteruit gaat.

In hun vooruitstrevende politiek werden de liberalen in het begin van
dit tijdperk vooral gesteund door de katholieken, die in het protestantse
Nederland lange tijd in een zeer ongunstige positie hadden verkeerd en nu
hun belangen verdedigd zagen in het liberale vrijheidsideaal. Gaandeweg
echter verslapt deze samenwerking —- de Rooms Katholieke Kerk had zich
al herhaaldelijk uitgesproken tegen de beginselen van het Liberalisme —

tot het in 1870 tot een definitieve breuk komt. Een en ander betekent het
begin van een periode waarin de politieke verhoudingen in Nederland
totaal gewijzigd worden en de eerste aanleg ontstaat van een constellatie
die typisch Nederlands is en tot in deze tijd zijn invloed nog doet gelden.
De nu komende periode wordt gekenmerkt door de opkomst en verdere

groei van een drietal politieke stromingen die het best gekenschetst kunnen
worden als emancipatie-bewegingen. Het gaat hier om de politieke bewust-

wording van protestanten, katholicken en arbeiders, welke groeperingen
zich alle drie afzetten tegen het Liberalisme.
Het zijn de protestanten geweest die het eerst een eigen politieke partij
hebben opgericht (1874), nadat de vertegenwoordigers van deze groepering

1 Geraadpleegde literatuur: Couwenberg, 1960; Fockema Andrea et al., 1963; Leih,
1962 en Meyer, 1967.
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gebroken hadden metde conservatieven met wie men tot dan toe in Parlement en Regering had samengewerkt. De door hen opgerichte AntiRevolutionaire Partij bestond voor het merendeel uit vertegenwoordigers
van de kleine middenstand die meestal niet stemgerechtigd waren; bij het

toen geldende tamelijk strenge census-kiesrecht was slechts 15% van de

meederjarige mannen stemgerechtigd. Kernpunt van hun politieke ideeén

was de gedachte dat politiek en godsdienst niet te scheiden zijn en dat er
ook in de politiek een wezenlijke antithese bestaat tussen christenen en

niet-christenen. Evenals de katholieken keerde men zich tegen het Liberalisme, vooral ook vanwege de aan deze politieke stroming ten grondslag
liggende modern-humanistische levensbeschouwing; politieke samenwerking met de katholieken was voor de Anti-Revolutionairen dan ook een
principieel programmapunt. Gaandeweg kwam deze samenwerking inder-

daad ook tot stand, hoewel het voor de katholieken geen principiéle zaak

was, doch een kwestie van opportune politiek.
Ook de katholieken, die overigens veel later tot de oprichting van een
eigen politieke partij kwamen (1896), waren merendeels niet stemgerech.
tigd: een tweede reden voor samenwerking met ARP. Hun gemeenschap-

pelijke strijd spitste zich vooral toe op de gelijkschakeling van het bijzonder

aan het openbaar onderwijs, door subsidiéring vanwege de Overheid, terwijl
ook sociale problemen, vooral in de Anti-Revolutionaire kring, de volle

aandacht hadden.

De arbeidersbeweging in Nederland is in vergelijking met de ons omringende Janden tamelijk laat opgekomen, hetgeen zijn verklaring vindt in het
feit dat de industrialisatie hier pas laat op gang gekomen is. Werd in de
jaren zestig de eerste vakbond opgericht, tot partijvorming kwam men pas
in 1881 toen de Sociaal-Democratische Bond werd opgericht.

Door de opkomst en de groeiende invloed van genoemde emancipatiebewegingen zagen de liberalen zich nu ook genoodzaakt de gelederen te

sluiten, hetgeen resulteerde in de oprichting van de Liberale Unie in 1885.
In de periode van 1870-1917 wisselen kabinetten van confessionele en
liberale signatuur elkaar af, waarbij de liberalen, welke nu eens een con-

servatief, dan weer een vooruitstrevend karakter hebben, ongeveer tot de
eeuwisseling in het voordeel zijn. De invloed van de anti-revolutionairen
en de katholieken in het Parlement groeit in deze periode sterk, met name
door uitbreiding van het kiezerscorps in 1887 en 1897, waardoor in 1897
50 % van de meerderjarige mannen stemgerechtigd werd. Deze uitbreiding

is vooral ten goede gekomen aan deanti-revolutionairen en de katholieken.

Ook de invloed van de socialisten, hoewel vrij gering in aantal in het
Parlement, werd duidelijk merkbaar.

In 1917 wanneer een nieuwe grondwet algemeen kiesrecht voor man-

nen! en evenredige vertegenwoordiging brengt en de gelijkschakeling van

het bijzonder onderwijs een feit wordt, hebben na een fel bewogen tijdperk
de Nederlandse politieke partijen het stadium van volwassenheid bereikt.
1 In 1919 werd algemeen vrouwenkiesrecht ingevoerd.
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De ARP is dan over haar toppunt heen, dit niet in de laatste plaats ten
gevolge van een in 1895 ontstane scheuring tussen de meer vooruitstrevende en de conservatieve groepering binnen de partij. Uit de meer conservatieve vleugel, voornamelijk bestaande uit leden van de Nederlands
- Hervormde Kerk, ontstond in 1903 samen met enige andere protestantschristelijke groeperingen de Christelijk-Historische Unie. Dit is altijd een
tamelijk losse organisatie gebleven, die aanvankelijk fel anti-socialistisch
was en tegenover de coalitie met de katholieken een nogal ambivalente
houding aannam. De CHU verwierf in 1917 7% van de zetels in de
Tweede Kamer, terwijl de ARP, nu nog voornamelijk bestaande uit leden
van de Gereformeerde Kerk, 13 % in de wachtsleepte.1
Ook in de gelederen van de liberalen trad een scheuring op, Hoewel
deze partij zich tot in het begin van deze eeuw steeds progressief
heeft opgesteld en aan de totstandkoming van een indrukwekkende reeks
sociale wetten zeer veel heeft bijgedragen,splitste in 1891 de meest radicale
vleugel van de Liberale Unie zich af, waaruit in 1901 de Vrijzinnig-Democratische Bond ontstond; een in beginsel liberale partij, zeer vooruitstrevend, en hierin onderscheidde zij zich van het merendeel der overige
partijen, niet afkerig van samenwerking met de socialisten. Ook de behoudende vleugel van de Liberale Unie splitste zich aanvankelijk af en
richtte een eigen partij op, doch toen na verloop van tijd de Liberale Unie
een meer behoudende koers ging varen versmolten beide groeperingen in
1922 tot de Vrijheidsbond. In 1917 behaalden deze beide groeperingen
samen 10 %derzetels, terwijl de VDB 5% wist te behalen. Behaalden
de liberalen in 1897 nog een meerderheid, uit voorgaande cijfers blijkt
wel hoezeer hun positie verzwakte.

De Rooms Katholieke Staatspartij is in 1918 met 30 % der zetels in de

Tweede Kamer, de grootste partij in Nederland geworden en zal van nu
af aan praktisch altijd aan de Regering deelnemen; een partij die allerlei
stromingen omvat, van progressief tot conservatief, hoewel vooreerst het
conservatieve element duidelijk zal overheersen.

Naast de katholieken zijn het ook vooral de socialisten geweest die
geprofiteerd hebben van de invoering van het algemeen kiesrecht. Na een

fel bewogen periode is de SDB van een dogmatisch-marxistische partij

met een sterk revolutionaire inslag geévolueerd tot een partij die zeker nog

wel marxistisch genoemd dient te worden, doch het revolutionaire element

grotendeels verloren heeft; men verwacht in het vervolg meer van geleide-

lijke overgang van het kapitalistische naar het socialistische stelsel, bewerkstelligd door parlementaire aktie. Deze meer ,,burgerlijke” koers van de

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, die 1894 de SDB opvolgde, had in

1909 de afsplitsing van een groepje dogmatische marxisten tot gevolg.
Deze groepering, de Communistische Partij Holland, zal in het vervolg de
dogmatische lijn blijven volgen en zich aansluiten bij de Komintern. In
1 In 1956 bestond de 2e Kamer uit 100 leden; in datzelfde jaar vond uitbreiding
plaats tot 150 leden.
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1918 is de SDAP met 22 % der zetels in de Tweede Kamer na de RKSP
de grootste partij in Nederland geworden. Bij deze verkiezingen behaalde
de CPH 2 % derzetels.
De hiervoor geschetste krachtsverhouding tussen de verschillende politieke
partijen bij de eerste tweede-kamerverkiezingen na de invoering van het
algemeen mannenkiesrecht ondergaat in de nu volgende periode tot de

Tweede Wereldoorlog slechts graduele veranderingen. De traditioneel ge-

wordenscheidslijn tussen de christelijke en de niet-christelijke partijen blijft
in deze jaren nog grotendeels gehandhaafd, al is de belangrijkste grond
voor samenwerking tussen ARP, CHU en RKSPvervallen nu de kwestie

van het bijzonder onderwijs opgelost is.

Het wordt dan ook steeds moeilijker voor de christelijke partijen om

gezamenlijk een Kabinet te vormen; een en ander blijkt wel uit het feit

dat in 1933 de coalitie een kabinet uit eigen gelederen niet sterk genoeg
achtte om voldoende steun te krijgen van de Volksvertegenwoordiging en

een brede-basis kabinet gevormd werd, waarin ook Ministers uit de Vrij-

heidsbonden de VDBzitting hadden. Gedurendede Jaatste tien jaren voor
de Tweede Wereldoorlog was het vooral de anti-revolutionaire MinisterPresident Colijn, in wie velen — vooral binnen zijn partij — de sterke

man zagen die het land uit de economische crisis-situatie zou kunnen
halen, wiens politiek de verdeeldheid binnen de coalitie heeft doen toe-

nemen. Uiteindelijk leidde dit in 1939 tot een breuk tussen de coalitie-

genoten, een breuk die pas in 1966 onder geheel andere omstandigheden
en voor een zeer korte “periode weer gelijmd zou worden.

Vooral van de kant van de RKSP kwam steeds meer kritiek op het

regeringsbeleid inzake de crisis-bestrijding, waarbij naar de mening van

vooral de jongere katholieken te veel werd voorbijgegaan aan het vraagstuk van de massale werkloosheid. Het standpunt van de RKSP in deze

kwestie heeft zich in de loop van de jaren dertig meer en meer ontwikkeld

in de richting van het socialistische standpunt, niettegenstaande het feit
dat het aantal tegenstanders van deze ontwikkeling groot was, Het sociale
element is in de loop der tijd evenwel sterker naar voren gekomen, reden
waarom in de katholieke gelederen dan ook een groeiende oppositie ont-

stond tegen samenwerking met de liberalen en men zich minder afkerig
ging tonen van een eventuele samenwerking met de socialisten. Iets waar-

tegen de ARPzich tot ver na de oorlog is blijven verzetten.

De CHU,binnen welke partij de gedachte dat er een wezenlijke tegen-

Steling zou bestaan tussen christelijke en niet-christelijke partijen veel

minder aanhang heeft gevonden dan dit in de ARP het geval was, ontwik-

kelde zich evenals de RKSP, hoewel minder uitgesproken, in een meer
sociale richting. Stond men in het begin van deze eeuw nog zeer afwijzend

tegenover praktisch iedere vorm van overheids-bemoeiing, in 1939 was

het een CHU Minister-President die een Kabinet vormde waarin ook twee
socialisten zitting hadden.
Toen de liberalen na de invoering van het algemeen kiesrecht tot de
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kleine partijen gingen behoren, is men zich sterker dan tevoren gaan

afzetten tegen het socialisme; hoewel men al lang niet meer het oude

principe van ,,laissez faire’? aanhing, wilde men het overheidsingrijpen
toch zoveel mogelijk beperken. Geleidelijk aan is de Vrijheidsbond zich
‘behoudend op gaanstellen, hetgeen van de VDB bepaald niet gezegd kan
worden. De Vrijheidsbond stond in de crisistijd achter het regeringsbeleid,
terwijl de VDB, hoewel ook vertegenwoordigd in het brede-basis kabinet
Colijn, met deze samenwerking veel minder gelukkig was en overhelde
naar het standpunt van SDAP. In deze tijd is de Vrijheidsbond nog in
sterkte achteruit gegaan, dit vooral ten gunste van de ARP.
Ook voor de socialisten is deze periode niet zonder verandering van
ideeén en opvattingen voorbijgegaan. Als de emancipatie van de arbeiders

eenmaal een feit geworden is, ,,verburgerlijkt’”? de SDAP meer en meer;

revolutionaire verwachtingen verdwijnen evenals de fel anti-godsdienstige

en anti-monarchistische houding. Onder de druk van de omstandigheden

wordt ook het eertijds fel beleden anti-militarisme opgegeven. Hoewel ten
tijde van de economischecrisis zich een groepje radicale socialisten afscheidde, radicaliseerde de SDAPals geheel niet; haar doel bleef de ver-

wezenlijking van een socialistische samenleving, maar dan via de demo-

cratische weg.
De dreiging van het opkomende Nationaal Socialisme, welke beweging
in 1937 haar intrede in het Parlement deed, en decrisis-situatie zijn er
waarschijnlijk debet aan geweest dat de klassenstrijd meer en meer op de
achtergrond raakte en de SDAP langzamerhand veranderdein een ,,volks-

partij”, bereid tot samenwerking met andere partijen en tot het dragen van
regeringsverantwoordelijkheid.

Toen na de Duitse bezetting, tijdens welke periode het normale politieke
leven in Nederland geheel stilgelegd was, de democratie weer in ere hersteld was, deden zich een aantal niet onbelangrijke vernieuwingen voor in
het Nederlandse politieke bestel. Voor de oorlog al was er een beweging

ontstaan die beoogde de oude scheidslijn tussen christelijke en niet-christelijke partijen te doorbreken, een gedachte die vooral weerklank vond

binnen de niet-christelijke partijen, doch ook binnen het vooruitstrevende

deel van de confessionele partijen. Deze ,,doorbraakgedachte” is er mede
de oorzaak van geweest dat in 1946 de SDAPzichzelf heeft opgeheven om

plaats te maken voor een — weliswaar socialistisch getinte — ,,volks-

partij’, de Partij van de Arbeid, waartoe het grootste deel van de leden
der SDAP en de VDB,alsmede enkele groeperingen uit de confessionele

partijen toetraden.
Het vooroorlogse socialisme van de SDAPis nu definitief omgezet in

een nieuwe vorm, losgemaakt van de marxistische ideologie. De Liberale
Staatspartij — die in 1938 de opvolger van de Vrijheidsbond werd — heeft
zich na de oorlog met de rest van de VDB en een aantal ongeorganiseerde

liberalen voortgezet in de Partij van de Vrijheid, welke partij in 1948 haar

naam veranderde in Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, toen men tot
een fusie kwam met een aantal oud-leden van de VDB die aanvankelijk
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toegetreden waren tot de PvdA, doch zich niet konden verenigen met het
socialistische karakter van deze partij. Alhoewel de zgn. doorbraak na de

oorlog wel enige verandering in onze politieke constellatie teweeg heeft
gebracht, met name ten aanzien van de samenwerking tussen de verschil-

lende partijen, zijn de confessionele partijen in vrijwel onveranderde vorm
voort blijven bestaan en nemen ze nog steeds een belangrijke plaatsin.

De RKSP verandert na de oorlog weliswaar haar naam in Katholieke

Volkspartij, doch haar doelstellingen zijn praktisch niet veranderd. Evenzo

zijn de CHU en de ARPin hun vooroorlogse vorm blijven voortbestaan.
Tot 1958 hebben de KVP en de PvdA samengewerkt in de tot dan toe
opgetreden Kabinetten. Aanvankelijk samen met de VVD en de CHU
totdat het in 1952, toen het land de ergste naoorlogse ontreddering te

boven was, tot een definitieve breuk tussen liberalen en socialisten kwam.
De ARP die aanvankelijk, volhardend in haar vooroorlogse standpunt,
iedere samenwerking met de socialisten weigerde, nam in de daarop volgende Kabinetten de plaats van de VVDin.

In de loop der tijd hebben de tegenstellingen tussen VVD en PvdA
zich nog verscherpt, waarbij de confessionele partijen steeds min of meer
een middenstandpunt hebben ingenomen, hetgeen in de praktijk betekent

dat men — onder bepaalde voorwaarden uiteraard — nu eens samen

regeert met de PvdA, dan weer met de VVD. Zo hebben bijv. van 19581965 de drie christelijke partijen samen met de VVD geregeerd, terwijl

van 1965-1966 de PvdA weer haar plaats in het regeringsblok innam.

Momenteel (1968) is er weer een regering met de VVD aan het bewind.

Dat deze situatie voor de kiezer zeer onduidelijk en ondoorzichtig is,
niet in het minst door het feit dat er voor de verkiezingen geen afspraken

t.a.v, samenwerking tussen verschillende partijen worden gemaakt, blijkt

wel uit het groeiende onbehagen vooral binnen de confessionele partijen.
Er gaan binnen deze partijen meer en meer stemmen op om duidelijk te
kiezen, of voor de VVD of voor de PvdA;een streven naar een definitieve
»doorbraak” dus. Het succes van de vlak daarvoor opgerichte partij
Democraten ’66 die bij de verkiezingen van 1967 meteen met zeven zetels

haar intrede in de Tweede Kamer deed is waarschijnlijk aan deze ge-

voelens van onbehagen niet vreemd. D’66 is een zich ,,pragmatisch’’ noe-

mende partij, afkering van ,,beginselen”, met welke stellingname zij de
scheidslijn tussen enerzijds het liberale en anderzijds het socialistische
t Ook de oprichting van de Politieke Partij Radikalen in het voorjaar van 1968,
welke partij een afsplitsing is van de KVP, moet begrepen worden vanuit de eerder
geschetste ondoorzichtige situatie in de Nederlandse politiek.
Vooral op het terrein van de sociaal-economische politiek en het beleid inzake de
Ontwikkelingshulp wijkt het standpunt van deze nieuwe partij aanzienlijk af van dat
van de KVP; is het standpunt van laatstgenoemde partij, waar het kwesties op ge-

noemd terrein betreft, nagenoeg hetzelfde als dat van de liberalen, het ziet er naar

uit dat de PPR in deze meer aansluiting zal zoeken bij de PvdA en D’66.
Sinds haar oprichting is PPR reeds vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, aan8ezien een aantal kamerleden die eertijds zitting hadden voor de KVP hun lidmaatSchap van deze partij hebben opgezegd en nu de PPR vertegenwoordigen.
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uitgangspunt heeft trachten te doorbreken.! Vooralsnog lijkt het er op
dat deze partij meer samen zal gaan werken met de PvdA dan met de
VVD; men doet evenwel niet een definitieve keuze doch bepaalt een

_ Standpunt al naar gelang van de zaak waar het om gaat.

Tot nu toe zijn in dit hoofdstuk voornamelijk de grote partijen ter
sprake gekomen; volledigheidshalve volgt hierna een opsomming van de
overige partijen die op dit moment in de Tweede Kamer vertegenwoordigd

zijn, met een korte karakteristiek. Geen van deze kleinere partijen heeft

overigens ooit aan de regering deelgenomen en hun invloed is niet bijzonder groot.!
De Staatkundig Gereformeerde Partij en het Gereformeerd Politiek
Verbond zijn beide protestants-christelijke partijen die hun aanhang voor-

namelijk vinden onder de meest orthodoxe protestanten in Nederland.
Het zijn sterk behoudende groeperingen die zich bijv. keren tegen prak-

' tisch iedere vorm van sociale verzekering; partijen die onverminderd de
principiéle antithese tussen christelijke en niet-christelijke partijen wensen

te handhaven. Het verschil tussen deze partijen is nogal vaag en berust in

hoofdzaak op verschil in historische achtergrond en verschil in kerkgenootschap der aanhangers.

De Boerenpartij is de enige in het Parlement vertegenwoordigde partij
die men een belangengroepering zou kunnen noemen. Opgericht in 1958

deed zij in 1963 voor het eerst haar intrede in de Tweede Kamer. Waszij

in eerste instantie uitsluitend gericht op behartiging van de belangen van
de boeren, uit welke kring zij haar aanhang dan ook voornamelijk kreeg,

naderhand is de Boerenpartij mede tengevolge van haar emotionele optreden een vergaarbak geworden voor allerlei mensen met veelal onge-

nuanceerde populistische ideeén. Ideeén veelal voortvloeiend uit gevoelens
van onbehagen en onbegrip ten aanzien van alles wat met de Overheid

te maken heeft, waarbij men zich machteloos voelt en zich in z’n vrijheid

bedreigd acht door die Overheid. De Boerenpartij wordt vaak vergeleken

met het vroegere Poujadisme in Frankrijk. Voor de oorlog bestond even1 Gedurende de in onze analyse behandelde periode (1937-1967), zijn nog een twee-

tal partijen vertegenwoordigd geweest in de Tweede Kamer, namelijk de ChristenDemocratische Unie van 1937 tot de oorlog en de Katholieke Nationale Partij van
1948-1956. De CDU, die gedurende genoemde tijd 2% der zetels van de Tweede
Kamerbezette, had een veel uitgebreider sociaal program dan de overige christelijke
partijen; zij stelde zich op ergens tussen de SDAP en de VDB. Nade oorlog heeft

deze partij zichzelf opgeheven en is in haar geheel opgegaan in de PvdA.

De in 1948 opgerichte KNP bestond uit een aantal katholieken dat zich niet kon
verenigen met de samenwerking van de KVP met de PvdA;in het midden der jaren
vijftig is deze partij evenwel weer als ,,rechtervleugel” teruggekeerd in de KVP. De
KNP is van 1948-1952 met 1% en van 1952-1956 met 2% der zetels vertegenwoordigd geweest in de Tweede Kamer,
Gezien het feit, dat deze partijen slechts gedurende een zeer korte periode in het
Parlement zijn opgetreden en hun invloed gering is geweest, zijn haar programma’s
niet in de analyse betrokken.
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eens een aantal van dergelijke groeperingen; een gedeelte hiervan is naderhand opgegaan in de Nationaal-Socialistische Beweging.

De Pacifistisch-Socialistische Partij werd in 1958 opgericht door voor-

namelijk oud-SDAP’ers die zich niet konden verenigen met de gematigde
koers van de PvdA, terwijl ook het vooroorlogse antimilitarisme van de
SDAPvoor hen nog sterk leefde. Behalve een radicaler socialisme dan dat

van de PvdA en ontwapening is het streven naar een wereldorde een van

haar belangrijkste beginselen.
De CPN is een voortzetting van de vooroorlogse CPH, welke laatste
zich in de jaren voor de oorlog steeds meer had afgezet tegen de SDAP.

Vlak na de oorlog verwierf deze partij maar liefst 10% der zetels, welk

percentage evenwelin de loop dertijd sterk teruggelopen is.

Hieronder is weergegeven de zetelverdeling in de Tweede Kamerzoals die
op dit momentis in een kamer met 150 zetels:
Katholieke Volkspartij
Anti-Revolutionaire Partij

Christelijk-Historische Unie

Staatkundig Gereformeerde Partij

Gereformeerd. Politiek Verbond
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Partij van de Arbeid
Pacifistisch Socialistische Partij
Communistische Partij Nederland

Boerenpartij
Democraten ’66

42
15

12
3

1
17
37
4
5

7
7
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4. De analyse van de beginsel- en verkiezingsprogramma’s
der verschillende politieke partijen

4.1 Algemeen

In de hierna volgende analyse wordt in eerste instantie een overzicht
gegeven van de uitspraken het gezin betreffende, die door de diverse
partijen worden gedaan in haar politicke programma’s. Spreekt de partij

zich al dan niet vit voor het voeren van een gezinsbeleid en zo ja, welke

zijn dan in concreto de punten die zij in het kader van dit gezinsbeleid
aansnijdt?1! Hierbij dient evenwel aangetekend te worden, dat de meeste

partijen, hoewel zij zich wel op een of andere wijze uitspreken voor het
voeren van een gezinsbeleid, niet duidelijk aangeven wat zij daar dan wel
precies onder verstaan. Ter afbakening van dit terrein moest daarom een
persoonlijke-subjectieve keuze worden gemaakt uit de diverse in de programma’s behandelde punten. Het zijn aldus de volgende onderwerpen

welke respectievelijk aan de orde zullen komen:
— huwelijk en huwelijkswetgeving
— de ouders-kind relatie en de opleiding en vorming van de jeugd
— volkshuisvesting
— een aantal financiéle en fiscale maatregelen ten gunste van het (grotere)
gezin
— onderwerpen welke op enigerlei wijze verband houden met bevolkingspolitiek en geboorteregeling
— een aantal maatregelen in de maatschappelijke sfeer, als gezinsverzorging, maatschappelijk werk, consumenten- en huishoudelijke voorlichting.

Tevens is getracht om, uitgaande van deze uitspraken, per afzonderlijke
partij het ,,gezinsbeeld’’ ofwel het ,,guiding image’’ voor een gezinsbeleid
te reconstrueren.

De term ,,guiding image” wordt tegenwoordig, evenals het Duitse ,,Leit-

bild’’, veelvuldig en in velerlei verband gebruikt en de betekenis zal in het

algemeen dan ook wel duidelijk zijn.
Toegespitst op ons onderzoek naarde ,,guiding images” voor een gezinsbeleid, is de term gehanteerd in de betekenis van het (ideaal) beeld van

het gezin, zoals dat een partij voor ogen staat en haar als richtsnoer dient
voor haarbeleid.
1 Hierbij is gebruik gemaakt van de beginsel- en verkiezingsprogramma’s van de
partijen, zoals die gepubliceerd zijn in Parlement en kiezer, jaargangen 1936-1937
t/m 1966-1967,
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Dat het bijna onmogelijk is om zonder meer uit de verzamelde, ongedif
ferentieerde hoeveelheid gegevens een enigszins bevredigend "gezinsbeeld"
te reconstrueren, zal duidelijk zijn. Teneinde een ordening in het materiaal
aan te brengen en op grond hiervan uitspraken te doen omtrent het
"gezinsbeeld" van een partij is gerefereerd aan de gezinstheorie, zoals die
door Kooy (1957) ontwikkeld is. Zijn gedachtengang is door DoUMA (1961,
p. 9 en 10) samengevat:
"In zijn gedachtengang moet het gezin - kort samengevat - beschouwd
worden als:
a. een instituut temidden van andere, en geplaatst in een hiërarchische
verhouding tot deze, waarbij speciaal de aandacht wordt gevestigd op
de belangrijkste instituten, die in een gezagsverhouding tot het gezin
staan (familie, buurt, kerk, staat). De gezinsleden kunnen deze verhou
ding als vanzelfsprekend beleven, maar het is ook mogelijk dat zij haar
als dwang ervaren;
b. een sociaal systeem met een stuctuur- en functiepatroon en een psycho
logisch klimaat, waarbij onder het laatste verstaan kan worden, de
wijze waarop dit patroon ervaren wordt."
Uitgaande van dit schema kan een ideaal-typische beschrijving worden
geg even van enerzijds het traditionele gezin, zoals dat tot het eind der 18e
eeuw algemeen voorkwam en tegenwoordig nog gevonden wordt op som
mige delen van het platteland, en anderzijds het moderne stedelijke middle
class gezin. Douma heeft deze twee typen als volgt samengevat:
Het traditionele
positie:
huwelijk:
structuur:
functie:
psych. klimaat:

gezin:•
open gezin, integratie in familie, buurt en kerk;
Situationsehe;
patriarchaal;
wirtschaftsbezogen;
emotioneel repressief, stabiel.

Het moderne stedelijke middle-class gezin:
positie:
gesloten gezin, souverein t.o.v. familie, buurt en kerk;
Neigungsehe;
huwelijk:
democratisch;
structuur:
affektbezogen;
functie:
psych. klimaat: emotioneel expressief, labiel.
Deze beide typen kunnen worden gezien als de polen van een conti
nuüm, waarbinnen het "gezinsbeeld", zoals dat een bepaalde politieke
partij voor ogen staat, zich ergens zal bevinden.
In ons onderzoek kan het uiteraard slechts gaan om zeer voorzichtige
aanduidingen, aangezien de aandacht die de verschillende partijen in de
loop der tijd aan het gezin hebben gewijd steeds fragmentarisch is geweest.
Bij vergelijking van de partijen kunnen evenwel een aantal uitspraken
Worden gedaan omtrent de plaats welke de diverse partijen ten opzichte
van elkaar in dit continuüm innemen.
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4.2 Katholieke Volkspartij
_ Evenals de vooroorlogse Rooms-Katholieke Staatspartij, doet ook de KVP
duidelijke uitspraken ten aanzien van de waarde die zij aan het gezin

toekent en op grond waarvan zij zich uitspreekt voor het voeren van
een gezinspolitick. In het beginselprogramma van de RKSP dat na de
oorlog door de KVP in z’n geheel werd overgenomen en tot 1952 gehandhaafd bleef, is een afzonderlijk hoofdstuk getiteld ,,Staat en gezin” opge-

nomen:

»De eerste en voornaamste natuurlijke gemeenschap van individuen is
het gezin, dat zijn oorsprong vindt in het huwelijk. Deze gemeenschap,

die met haar rechten en plichten aan de Staat voorafgaat, heeft de

Staat te eerbiedigen zowel in haar grondslag als in haar werkzaamheid.

Om het natuurlijke karakter van het gezin en zijn hoge waarde voor de
gemeenschap, is de Staat verplicht het gezin bij het vervullen van zijn
taak krachtig bij te staan en de voorwaarden te scheppen, waardoor het
in zedelijk, maatschappelijk en economisch opzicht tot volle ontplooiing
kan komen.”
Vilak na de oorlog, wanneer ons land voor de zware opgave staat de
aangerichte geestelijke en materiéle schade zo snel en zo goed mogelijk te
herstellen, publiceert de KVP in 1945 een urgentieprogram, waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan het gezin. In het kader van de wederopbouw pleit zij voor .,versterking der geestelijke en zedelijke grondslagen

van ons volksleven”’, hetgeen in de eerste plaats inhoudt: ,,bescherming
van de waarde van het gezin door de Staat”. Wat allereerst opvalt in dit
programma, zowel als in de volgende welke de KVP in de eerste tien
naoorlogse jaren het licht doet zien, is dat bijna ieder pleidooi voor het
voeren van een gezinspolitiek samengaat met een pleidooi voor de ,,bevor-

dering en naleving der zedelijke normen”, beide in de context van de
»versterking der geestelijke en zedelijke grondslagen van ons volksleven”’,

Een en ander betekent een consequente uitwerking van het eerder ge-

noemde hoofdstuk uit het beginselprogram. In het in 1952 herziene beginselprogram blijft het hoofdstuk ,,Staat en gezin”, hoewel iets bekort, in
zijn oorspronkelijke intentie gehandhaafd.
De ideeén van de KVP op het gebied van de gezinspolitiek, hebben

steeds een tamelijk concrete uitwerking gekregen in de diverse verkiezingsprogramma’s; wel het meest uitgebreid is dit gebeurd in het werkpro-

gramma 1956-1964, dat hierna nog ter sprake zal komen. In dit werk-

program wordt voorgesteld de ,opneming in de Grondwet van een bepaling, dat de aanhoudende zorg der Overheid gericht is op de bevordering
van de ontwikkelingsmogelijkheden van het gezin’’. In de daarop volgende

programma’s wordt weliswaar nog wel in ruime mate aandacht geschonken

aan het gezin, met name aan het gezin behorend tot de zogenaamde

zwakke groepen, doch een afzonderlijk hoofdstuk gezinspolitiek komt niet

meer voor.
In 1966 als het beginselprogram van de KVP opnieuw herzien en sterk

20 (280)

bekort wordt, verdwijnt ook het hoofdstuk ,,Staat en gezin". In dit nieuwe
program, waarin het toekomstperspektief een belangrijke plaats inneemt,
wordt de waarde van het gezin, zoals de KVP die ziet, geplaatst in een
ruimere context, hetgeen tot uitdrukking komt in de volgende zinsnede:
"De KVP wil, dat de Overheid zich, juist in deze tijd, sterk maakt voor
het behoud van geestelijke waarden; zij denkt hierbij aan huwelijk en
gezin, gezag en vrijheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer."
Volgens de opvatting van de Rooms Katholieke Kerk is het huwelijk
onontbindbaar; wel kent zij een aantal huwelijksbeletselen op grond waar
van een gesloten huwelijk nietig verklaard kan worden. Scheiding van tafel
en bed is eveneens mogelijk. De jurisdictie over het huwelijk, dat be
schouwd wordt als een sacrament, komt toe aan de Kerk. Het zijn deze
uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de opvattingen van de KVP
omtrent het huwelijk; met name geldt dit nog voor de eerste tien jaren
na de oorlog. Een en ander komt allereerst tot uiting in de beginsel
programma's van 1936 en 1952, namelijk in een onderdeel van het eerder
geeciteerde hoofdstuk "Staat en gezin":
,,Het huwelijk is naar zijn wezen en naar zijn eigenschappen van een
heid en onverbreekbaarheid aan de rechtsmacht van de Staat onttrok
ken. Wel is de Staat bevoegd regelingen te treffen ten aanzien van de
zuiver burgerlijke gevolgen van het huwelijk. Uitsluitend met betrek
king tot het huwelijk van ongedoopten kan de Staat ook andere
regelingen treffen, mits deze het huwelijk niet in zijn wezenlijke elementen raken."
In haar urgentieprogram '45 pleit de KVP zelfs voor intrekking van het
verbod tot voltrekking van een kerkelijk huwelijk, zonder voorafgaand
burgerlijk huwelijk. Een en ander houdt waarschijnlijk verband met de
algehele ontreddering na de oorlog, want in haar volgende programma's
komt de partij hier niet meer op terug.
Ten aanzien van haar opvatting inzake de echtscheiding valt er een
zekere ontwikkeling te bespeuren in de programma's van de KVP. Wordt
in 1945 nog gesteld, dat echtscheiding een "ramp voor de samenleving"
betekent en dat overwogen dient te worden "de instelling ener vordering
tot echtscheiding te binden aan een wachttijd en haar toewijzing slechts
mogelijk te doen zijn, indien de daartoe aangevoerde gronden materieel
zijn bewezen'', 1 in de twee daarop volgende verkiezingsprogramma's ('48
en '52) wordt er slechts één enkele zin aan gewijd, namelijk "wettelijke
regeling op het tegengaan van lichtvaardige echtscheidingen". In de daarop
1

Ongetwijfeld wordt hier gedoeld op de jurisprudentie welke het mogelijk maakt
om op grond van een niet weersproken beschuldiging van overspel, op snelle wijze
echtscheiding te verkrijgen.
De Nederlandse wet kent namelijk de volgende echtscheidingsgronden: kwaadwillige
verlating langer dan 5 jaar, overspel, ernstige mishandeling, gevangenisstraf langer
�an 5 jaar, terwijl het tevens mogelijk is om na scheiding van tafel en bed met
instemming van beide partners na zekere tijd tot echtscheiding te geraken.
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verkiezingsprogramma’s wordt aan de echtscheiding geen aandacht meer

besteed, hetgeen er op zou kunnen wijzen, dat men binnen de KVP aan

‘dit probleem minder zwaaris gaantillen.

Tn 1956 begint de KVP oog te krijgen voor de veranderde positie van de
vrouw in gezin en samenleving. In haar werkprogramma 1956-64 stelt de

partij namelijk, dat de huwelijkswetgeving gericht dient te zijn op de

gezamenlijke verantwoordelijkheid van man en vrouw”. Hier wordt ongetwijfeld geanticipeerd op de opheffing van de handelingsonbekwaamheid
der vrouw, die in 1957 tot stand kwam. Voordie tijd is van enig streven
naar de emancipatie van de vrouw niets te bespeuren. Zo valt bijvoorbeeld

uit geen van de programma’s op te maken of zij zich bij de herziening

van het kinderrecht, welke in 1947 plaats had, heeft opgesteld achter de

omzetting van de vaderlijke in de ouderlijke macht. Ook ten aanzien van

haar waardering van de vrouwenarbeid, met name waar het de gehuwde
vrouw betreft, is in de programma’s een zekere ontwikkeling te bespeuren.
fs men voor de oorlog in het katholieke kamp nog van mening — en dit
waarschijnlijk mede ten gevolge van de toen heersende werkloosheid — dat
de arbeid door vrouwen zoveel mogelijk beperkt dient te worden, in 1963
beschouwt de KVP het zo niet als wenselijk, dan toch wel als algemeen
aanvaard, dat de gehuwde vrouw naast haar gezinstaak nog een beroep
uitoefent. Een en ander komt tot uiting wanneer zij pleit voor het instellen

van ,,herscholingsmogelijkheden voor vrouwen ten behoeve van hun we-

deropnamein het arbeidsproces” (DE WAAL, 1962).

Ook de gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke arbeid
heeft sinds 1956 de volle aandacht van de KVP (Swartrouw, 1966). Hoewel dit streven niet geheel los gezien kan worden van het feit, dat zich
omstreeks deze tijd, zij het nog aarzelend, een toekomstig tekort aan
vrouwelijke arbeidskrachten begon af te tekenen, kan toch gesteld worden,
dat hier wel degelijk een stukje vrouwenemancipatie haar intrede heeft
gedaan in de programma’s van de partij.
Betreffende de relatie ouders-kind zijn in de programma’s van de KVP
weinig concrete opmerkingen te vinden. In haar werkprogramma 19561964 stelt zij dat in het kader van de ,,bevordering van de eerbied voor
het huwelijk” een onderscheid in de wetgeving dient te zijn tussen wetttige
en onwettige voortplanting, ,.met bescherming van de belangen van het

onwettige kind”. Tevens wordt er in een aantal van haar programma’s op
gewezen, dat de kinderbescherming gericht dient te zijn op de belangen
van het kind,
Aan de ,,jeugd’”’ in het algemeen wordt door de KVP ruime aandacht
geschonken. De volgende passage uit haar beginselprogram 1952 illustreert
duidelijk het standpunt dat de KVP huldigt inzake de overheidsbemoeiing
met de opvoeding van de jeugd:
ter zake van de opvoeding in haar geheel hebben de ouders en de
Kerk onvervreemdbare rechten. Daarnaast heeft ook de Staat, krachtens het hem toekomende gezag tot bevordering van het algemeen welzijn, een eigen taak met betrekking tot de opvoeding der burgers. Bij
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de uitoefening van die taak is de Staat gehouden de rechten van de
ouders en de Kerk te eerbiedigen”’.
Is de KVP dit standpunt door de jaren heen blijven huldigen, in het

jeugdbeleid zoals dat door de partij wordt voorgestaan is een niet onbe-

langrijke accentverschuiving opgetreden. Sinds 1963, in welk jaar de KVP
zich meer gaat richten op de toekomst, de wereld van morgen, doet een
nieuw element zijn intrede in haar programma’s, namelijk de mede-verantwoordelijkheid van de jeugd voor de opbouw van de samenleving. Zo
Stelt zij in haar beginselprogramma 1966 bijvoorbeeld dat .,de instelling
van een juniorenstatuut, waarin de plaats en verantwoordelijkheid van de
werkende jongeren worden omschreven”’, aanbeveling verdient. Ook de

formulering van haar standpunten inzake de jeugdvorming heeft de laatste
jaren een ander accent gekregen; zo wordt bijvoorbeeld veel meer de

nadruk gelegd op het ruimte bieden aan eigen initiatieven van de jeugd.

Een en ander wijst er op, dat de KVPin de loop dertijd ,,de jeugd” min

of meer als ,,zmondig’’ is gaan beschouwen. Een verandering die ook zijn

doorwerking zal vinden in de gezinssfeer, waarschijnlijk in de richting van

een democratischer gezinsstructuur; uit niets blijkt echter dat de KVP op
8tond hiervan speciale aandacht heeft voor de relatie ouders-kind.
De volkshuisvesting, ,,als een der belangrijkste onderdelen van de gezins-

Politiek’, heeft door de jaren heen de volle aandacht van de KVP gehad.

Gedurende de eerste jaren na de oorlog staat de volkshuisvesting in het

brandpunt van de belangstelling. In eerste instantie moest getracht worden
de tijdens de oorlog aangerichte schade zo snel mogelijk te herstellen. In
al de naoorlogse jaren echter bleef de woningproduktie ten achter bij de
behoefte, een omstandigheid die een duidelijk stempel heeft gedrukt op
het door de KVP — en dit geldt evenzeer voor de andere partijen —
Voorgestane beleid inzake de volkshuisvesting. De nadruk wordt in de

erste plaats gelegd op het kwantitatieve aspekt van de volkshuisvesting,

Waarbij met name aandacht wordt geschonken aan de huisvesting van

grote gezinnen en jong-gehuwden. In al haar programma’s pleit de KVP
voor verbreiding van het eigen woningbezit, ook voor de minder draag-

krachtigen.

Hoewel in 1960 nog steeds sprake is van woningnood, komt dan het
kwalitative aspekt van de volkshuisvesting meer in de belangstelling, terwijl
de KVPzich dan tevens rekenschap geeft van de belangrijke funktie welke
de woning voor het gezin heeft. In haar werkprogram 1963 bepleit de
KVP namelijk het bouwen van »woningen waar men Zichzelf kan zijn en
waarin dusdanige eigentijdse voorzieningen zijn aangebracht, dat ij
werkelijk de mogelijkheden bieden tot een volwaardig gezinsleven”, met
Name dient aandacht geschonken te worden aan het ,,komfort in de
Woning” en de ontwikkeling van de ,,woonkultuur’’. !
' Voor een overzicht van de Nederlandse volkshuisvesting zie: De Volkshuisvesting
in Nederland. Publikatie van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid,

8-Gravenhage, 1964,
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Een belangrijk onderdeel van de gezinspolitiek zoals die door de KVP
wordt voorgestaan is het stelsel van kinderbijslagregelingen, dat in 1941
'tot stand is gekomen en in de loop der tijd steeds meer uitgebreid en
verfijnd is. Dit stelsel kan gezien worden als een herverdeling van de
lonen, ten gunste van de grotere gezinnen en de lagere inkomensgroepen. 1
Door de jaren heen heeft de KVP, meer dan welke partij dan ook, gepleit
voor uitbreiding van deze regelingen, hetgeen in de eerste plaats betekent,
dat zij een heel speciale aandacht aan de dag legt voor het grotere gezin.
Gezien de katholieke achtergrond van de partij ligt deze aandacht wel in
de lijn der verwachtingen. Aandacht voor het grotere gezin komt eveneens
naar voren in haar streven naar de verruiming van het aantal belasting
faciliteiten en degressie in de premie voor de sociale verzekeringen ten
gunste van de grotere gezinnen.
Speciale aandacht voor de samenstelling van het gezin heeft de KVP
tevens met betrekking tot de "spreiding der lasten voortvloeiende uit de
militaire eisen, zowel in de persoonlijke als in de financiële sfeer" en met
betrekking tot de subsidie-politiek voor emigratie.
De KVP heeft echter niet uitsluitend aandacht voor de levensomstandig
heden van het grote gezin. In haar werkprogram 1956-1964 stelt zij dat
bevorderd dient te worden: ,,de eerbied voor de menselijke arbeid en voor
de partikuliere eigendom in christelijke zin, als fundamentele waarden
voor de drager ervan, voor hun gezinnen en voor de gehele samenleving".
Deze stelling vindt haar uitwerking in het hoofdstuk "gezinspolitiek",
waarin gesteld wordt dat de Overheid het sparen in het algemeen dient
te bevorderen en met name het sparen voor de jeugd, zodat een goede
financiële voorbereiding op het huwelijk mogelijk wordt. Tevens dient de
successiebelasting bij vererving in de rechte lijn en tussen echtgenoten
drastisch verminderd te worden.
Gezien de houding van de Rooms-Katholieke Kerk inzake het bepalen
van de gezinsgrootte, zal het geen verwondering wekken, dat er in de
programma's van de partij nauwelijks iets gezegd wordt omtrent een te
voeren bevolkingspolitiek. Slechts in haar laatste verkiezingsprogramma
(dat van 1967) wijdt de KVP enige aandacht aan dit onderwerp als zij
stelt "erkenning van de eigen verantwoordelijkheid van de ouders bij de
bepaling van de gezinsgrootte; steun van de Overheid bij de voorlichting
hierover door de geëigende maatschappelijke organisaties".
Hoewel de partij tot ongeveer het midden der jaren '50 nog heeft gepleit
voor "afschaffing van de openbare bevordering van het Neo-malthusia
nisme", lijkt in haar houding inzake de planning van de gezinsgrootte toch
enige verandering gekomen te zijn. Een en ander hangt samen met de
toenemende openbaarheid van de discussie rond dit onderwerp, waarmee
het denken van een deel der Nederlandse katholieken over deze kwestie
Voor een overzicht van deze kinderbijslagregelingen en een aantal fiscale maat
regelen ten gunste van het grotere gezin zie o.a.: Drees, 1963; SER, 1962; Leenaerts
et al., 1965 en Bakker, 1964.
1
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zich meer of minder heeft losgemaakt van het officiéle standpunt der
Rooms-Katholieke Kerk. Sinds het Jaatste Vaticaanse Concilie is in het
Nederlandse katholieke kamp deze discussie evenwel pas goed op gang

gekomen.

Een ander belangrijk onderdeel van de gezinspolitiek zoals die de KVP

voor ogen staat is de gezinsverzorging, welke arbeid vlak voor de oorlog

door een aantal kerkelijke en partikuliere organisaties ter hand genomen

is. De gezinsverzorging wordt door de gezamenlijke organisaties als volgt
gedefinieerd:

de daadwerkelijke verzorging van gezinnen door deskundige, speciaal

daartoe opgeleide krachten, in dienst van een organisatie staande, onder
deskundige leiding, ter vervanging of tot hulp en voorlichting van de

vrouw des huizes, die door lichamelijke of geestelijke oorzaken niet in
staat is haar taak in het gezin naar behoren te verrichten en welke
verzorging beoogt een gezond gezinsleven in stand te houden of te

herstellen”’. CHEERING, 1954).
Deze organisaties worden sinds 1948 zowel door de Rijksoverheid als

door de Gemeentelijke overhcden gesubsidieerd. De KVP acht deze subSidies echter ontoereikend en pleit daarom voor een ruimere financiéle

steun aan deze organisaties, met het doel de ,,uitbouw en versteviging”

ervan te bevorderen. Eveneens heeft de KVP vanaf 1952 de oprichting

bepleit van een ,,gezinsraad ter bevordering van de culturele, sociale en

economische belangen van het gezin”; deze raad is in 1955 inderdaad

ingesteld.

Twee andere punten waaruit de aandacht voor de maatschappelijke
zorg voor het gezin blijkt zijn de volgende: in haar werkprogramma 1963

stelt de KVP dat het maatschappelijk beleid mede gericht dient te zijn op

het verlenen van hulp aan personen, gezinnen en groepen bij hun ,,aanpassing aan deze tijd’’; tevens dienen de instituten voor huishoudelijkeen gezinsvoorlichting uitgebreid en verstevigd te worden. Er kan dus zonder meer gesteld worden, dat de KVP oog heeft voor de problemen van
het gezin in een snel veranderende samenleving.
In het eerder genoemde hoofdstuk gezinspolitiek uit het werkprogramma
1956-1964 besteedt de KVP aandacht aan een aantal aspekten van het

gezinsleven als zodanig: ,,Ten respecte van het gezinsleven”’, zo stelt zij,

dienen maatregelen te worden getroffen bij noodzakelijke tewerkstelling
buiten de woonplaats, terwijl nacht- en ploegenarbeid zoveel mogelijk
moeten worden tegengegaan. In dit verband wordt ook genoemd dat

Wettelijke regeling van de vakanties gewenstis.
In het kader van de gezinspolitiek worden door de KVP een aantal
uitspraken gedaan op hetterrein van de volksgezondheid; zostelt zij dat
bij de gezondheidspolitick de rechten en plichten van de ouders in acht
genomen dienen te worden, terwijl aan de huisarts, als gezinsarts, de hem
toekomende plaats in het geheel van de georganiseerde gezondheidszorg
moet worden toegekend.
Het maatschappelijk werk wordt door de KVP eveneens beschouwdals
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een onderdeel van haar gezinspolitiek, hetgeen onder andere blijkt uit een
opmerking in het eerder genoemde hoofdstuk gezinspolitiek van het werk’ program 1956-1964, als zij pleit voor ,,uitbreiding van het maatschappelijk
werk ten plattelande”’. In haar andere programma’s wordt overigens weinig

aandacht geschonken aan het maatschappelijk werk, wel wordt af en toe

gesproken over de intensivering van deze arbeid.

Eerder is reeds opgemerkt, dat de KVP de enige politicke partij in Neder-

land is die zich in haar programma’s expliciet uitspreekt voor het voeren
van een gezinspolitiek en tevens duidelijk aangeeft welke doeleinden zij

zich in dit kader stelt; deze doeleinden zijn het meest uitgebreid neer-

gelegd in haar werkprogram 1956-1964. De in dit programma voor-

komende punten zijn in het voorgaande niet systematisch behandeld, terwijl

tevens een aantal programmapunten buiten het genoemde hoofdstuk gezinspolitiek zijn opgenomen. Om namelijk een vergelijking tussen de verschillende partijen te vergemakkelijken is getracht de verschillende onderwerpen per partij, in dezelfde volgorde te behandelen.

Om echter een zo volledig mogelijk beeld te geven van het hoofdstuk
gezinspolitiek, volgt hierna een opsomming van de punten waarin dit
hoofdstuk verdeeld is (de volledige tekst is opgenomen in de bijlage).
a. de bevordering van de mogelijkheden tot een goede voorbereiding op
het huwelijk;

@

b. het uit de weg ruimen van abnormale huwelijksbeletselen;
c. de bevordering van de mogelijkheid tot de instandhouding van het
gezin;
d. de bevordering van de eerbied voor het huwelijk;
de bevordering van de goede gang van zaken in het gezin;

f.

de bevordering van de opvoeding in de geest van de ouders, voorzover
de opvoeding buitenshuis moet geschieden;
g. het op andere wijze tot gelding brengen van de belangen der gezinnen

en der kinderen, voorzover de ouders niet bij machte ofwel in gebreke
zijn de hun toekomendetaak te vervullen.

Concluderend kan gesteld worden dat de KVP, meer dan welke andere
partij ook, in haar programma’s aandacht heeft geschonken aan het gezin.

Het lijkt erop, dat het ,,gezinsbeeld’’ dat haar hierbij voor ogen heeft

gestaan, gedurende de jaren tot ongeveer 1950, het gezicht heeft gehad van

een nogal traditioneel gezinstype. Zo kende de partij aan de Kerk een

groot gezag toe inzake huwelijk en echtscheiding, voortplanting en geboorteregeling en de opvoeding van de kinderen.
In de jaren vijftig begint hierin langzamerhand een wijziging op te
treden; meer aandacht wordt besteed aan de de gelijkgerechtigdheid van de

(gehuwde) vrouw en de plaats van de jeugd in de samenfeving, over echt-

scheiding wordt niet meer in sterk afkeurende zin gesproken en geboorteregeling schijnt niet langer een taboe te zijn. Het ziet er naar uit, dat het
»gezinsbeeld” dat model staat voor het beleid van de KVP sinds ongeveer
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1950 langzamerhandis gaan tenderen naar het modernestedelijke middleclass gezinstype.
4.3. De Anti-Revolutionaire Partij

De ARPis in het algemeen nogal summier in haar uitlatingen omtrent

het gezin. In haar beginselprogramma, dat van 1937 tot 1961 geen wijzigingen heeft ondergaan, komt geen enkele zinsnede voor, waaruit opge-

maakt zou kunnen worden dat de ARP enige vorm van gezinspolitiek

voorstaat. De omzichtigheid, waarmee de partij het gezin benadert, en dit
geldt met name voor de periodes vlak voor en vlak na de oorlog, blijkt

onder meeruit een artikel in genoemd beginselprogramma, handelend over

de openbare zedelijkheid, waarin gesteld wordt dat de Overheid bij iedere

maatregel die zij op dit gebied treft, zich verre dient te houden van ,,wat

tot het terrein des huiselijken levens behoort”. In haar verkiezingspro-

gramma 1937 wordt wel expliciet over het gezin gesproken als de partij
Stelt: ,,zij wil bevorderen de versterking van het Christelijke huwelijks- en

gezinsleven”, een duidelijke uitspraak voor het voeren van een gezinspolitiek is dit echter niet.
Ookin de diverse naoorlogse verkiezingsprogramma’s laat de ARP zich
slechts zeer summier uit omtrent de taak, die zij de Overheid ten aanzien

van de bevordering van’ het welzijn van het gezin toekent. In het verkieZingsprogramma 1946 stelt de ARP, dat ter ,,versterking van de zedelijke
volkskracht”” en ter ,,bevordering van de morele defensie’’ de Overheid
gehouden is het ,,eigen recht van het gezin hoog te houden”. Weliswaar
wordt in diverse verkiezingsprogramma’s opgemerkt, dat ,,een sterk en
intiem gezinsleven eerste voorwaarde is voor een gezond volksleven”, consequenties in de vorm van een te voeren gezinspolitiek worden echter uit

deze stelling niet getrokken. Opmerkingen als de voorgaande worden trouwens reeds geplaatst in de context van ,,de zorg voor de jeugd en de
toekomst”. Aan het gezin als zodanig wordt verder geen aandacht geschonken.
Is er wel een principieel verschil tussen de opvatting die de Katholieke
Kerk en de Protestantse Kerken hebben van het huwelijk, met name ten

aanzien van de onontbindbaarheid en het sacramentele karakter, de ARP
Stelt zich wat dit betreft niet anders op dan de KVP. In haar verkiezings-

Programma’s van 1948 en 1952 stelt zij namelijk, dat ,.maatregelen dienen
te worden getroffen ter voorkoming van lichtvaardige echtscheidingen, en
tot beteugeling van de leugenachtige praktijk om, met behulp van een

Niet-weersproken beschuldiging van een der beide echtgenoten, tot huwe-

lijksontbinding met wederzijds goedvinden te geraken.1 Is de ARP tot
1952 dus van oordeel, dat echtscheiding zoveel mogelijk beperkt dient te

* Zie noot op pag. 21.
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worden en dat de Overheid hierin een taak heeft, na 1952 wordt er in de
verkiezingsprogramma’s niet meer over de echtscheiding gesproken. Dit
wijst waarschijnlijk op een veranderde meer tolerante houding van de

partij inzake deze kwestie.
Betreffende de positie van de gehuwde vrouw in gezin en samenleving

is er in de programma’s van de partij geen bijzondere aandacht te bespeuren. Hetzelfde kan gezegd worden met betrekking tot de relatie

ouders-kind. Wel heeft de partij aandacht voor het onderwijs en met name

voor de vorming van de jeugd, waarbij zij, ter aanvulling en ondersteuning

van de fundamentele taak der ouders, aan de Overheid een belangrijke

verantwoordelijkheid toekent.

Evenals de KVP heeft de ARP in al haar programma’s een artikel

betreffende de volkshuisvesting opgenomen. Uit haar programma’s komt

duidelijk naar voren, dat ook zij de zorg voor de volkshuisvesting ziet als

een wezenlijk onderdeel van de gezinspolitiek, wanneer zij stelt dat uit
»woningnood gezinsnood voortvioeit”. Het is overigens alleen binnen dit

kader, dat de ARP het begrip gezinspolitiek aanroert. Bestrijding van de
woningnood is in al de naoorlogse jaren het belangrijkste punt inzake het
door de ARP voorgestane volkshuisvestingsbeleid.
Hoewel niet zo frequent als de KVP dit doet, pleit ook de ARP voor
»bevordering van het eigen woningbezit’’. Verder wijdt de partij speciale
aandacht aan de huisvesting van gezinnen behorende tot groepen die
bijzondere eisen aan hun woningstellen, zoals grote gezinnen, gezinnen
met jonge kinderen en gezinnen uit de lagere inkomensgroepen. Aan de
kwaliteit van de woning wordt door de ARP aandacht geschonken voorzover het de bestrijding van onderlinge geluidshinder getreft. (Volkshuisvesting in Nederland, 1964).

In haar vooroorlogse beginselprogramma wijdt de partij een artikel aan

de belastingpolitiek, waarin zij stelt, dat ,,enerzijds de talrijkheid van het

gezin en anderzijds het kleine inkomen zoveel mogelijk ontzien dient te
worden”. Hoewel dit beginselprogramma eerst in 1961 wordt herzien,
mag aangenomen worden, dat zij de in de loop dertijd ingevoerde kinderbijslagwetten en de fiscale faciliteiten ten gunste van de grotere gezinnen,
min of meer als voldoende beschouwt, aangezien zij zowel in haar naoorlogse verkiezingsprogramma’s als in haar nieuwe beginselprogramma op

dit punt niet meer terugkomt (Drees, 1963; SER, 1952; Leenaerts et al.,
1965; Bakker 1964),

In de houding die de ARP sinds 1937 ten aanzien van de bepaling van
de gezinsgrootte heeft aangenomenis in de laatste jaren enige verandering
opgetreden. Stelt zij in haar vooroorlogse beginselprogram dat maatregelen

getroffen dienen te worden tegen het voortwoekerende ,,Neo-malthusia-

nisme”’, in 1967 wordt gesteld: ,.cen verruiming van de mogelijkheden om
anti-conceptionele middelen te verkrijgen, wil de ARP bezien uit het oogpunt van de eigen vrijheid en verantwoordelijkheid der burgers met inachtneming van de goede zeden, als uit het oogpunt van de bescherming van
de jeugd.”
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Anders dan de KVP dit doet spreekt zij zich echter niet uit voor over-

heidsbemoeiing, in welke zin dan ook, in deze kwestie.

Een laatste punt in de programma’s van de ARP, dat zeker gezien mag
worden als een onderdeel van haar ,,gezinspolitick”, is te vinden in de

verkiezingsprogramma’s 1956 en 1959. Op grond van de godsdienstige
overtuiging dat de zondag een rustdag is en de arbeid op deze dag slechts

tot het noodzakelijke beperkt dient te worden, stelt de ARP, dat ploegenarbeid zoveel mogelijk voorkomen dient te worden opdat het gehele gezin

’s zondags thuis kan zijn, hetgeen het gezinsleven ten goede komt.

In de programma’s van de ARP komen verder tal van punten voor

welke indirekt betrekking hebben op het gezin, zoals bijvoorbeeld de zorg
voor de maatschappelijk zwakke groepen, de gezondheidszorg, consumentenbelangen en migratieproblemen. Uit niets blijkt echter, dat de partij

hiermee speciaal de belangen van het gezin op het oog heeft.

Aangezien de ARP in haar programma’s niet bijzonder veel aandacht
heeft besteed aan het gezin, is het moeilijk om een antwoord te geven op
de vraag welk het ,,gezinsbeeld’’ is geweest, dat de partij als richtsnoer

heeft gediend voor haarbeleid.
Bij vergelijking van haar programma’s met die van de niet-christelijke

Partijen valt evenwel in de eerste plaats op dat, waar bijvoorbeeld de

PvdA en de VVD reeds vanaf het begin van de door ons beschouwde

periode aandacht hebben gehad voor een veranderde huwelijks- en gezinsStruktuur, in de programma’s van de ARP onderwerpen als huwelijk en
huwelijkswetgeving en de plaats van de (gehuwde) vrouw in gezin en

samenleving nauwelijks voorkomen. Tevens kent de ARP aan de Kerk
een gezag toe inzake tal van kwesties het gezin betreffende. Een en ander

Wijst erop, dat het beeld, dat de partij van het gezin heeft meer traditioneel

zal zijn dan het ,,gezinsbeeld”’ van deniet-christelijke partijen.
4.4 Christelijk-Historische Unie

In de diverse programma’s van de CHU komental van punten voor die
getuigen van aandacht voor het gezin. Een uitgewerkt programmagezinsPolitiek zoals de KVP dat bijvoorbeeld in 1956 heeft gepubliceerd zal men
in de programma’s van de CHU echtertevergeefs zoeken, Zowel in haar
Vooroorlogse beginselprogram dat tot 1951 gehandhaafd werd, als in het
nieuwe beginselprogram, wordt met geen enkel woord gerept over het

8ezin in zijn algemeenheid. In een tweetal verkiezingsprogramma’s komt
€venwel een aantal opmerkingen voor, waaruit opgemaakt kan worden,
dat de CHU het voeren van een gezinspolitiek als wenselijk ziet. In haar

verkiezingsmanifest 1937 wordt namelijk gesteld, dat ,,wettelijke maatregelen tot versterking van het huwelijks- en gezinsleven en tot beteugeling

van de zedenverwildering” gewenst is.
In het in 1940 aangenomen en na de oorlog gepubliceerd ,,sociaal program” wordt in het hoofdstuk ,,verheffing van de volkskracht’’ aandacht
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gewijd aan de taak, welke de partij de Overheid ten aanzien van het gezin
toekent:
»het gehele sociale beleid der Overheid in het bijzonder ten aanzien
van woningpolitiek, belastingpolitiek en schoolgeldregeling, dient doortrokken te zijn van een voortdurende zorg voor de ontplooiing en ver-

sterking van het gezin en het gezonde gezinsleven.”
In haar latere verkiezingsprogramma’s komen dergelijke opmerkingen

niet meer voor, hetgeen erop wijst, dat de CHU met namein tijden van
algehele ontreddering aandacht heeft voor het gezin als een der belang-

rijkste fundamenten van de samenleving. Een en ander wil evenwel niet

zeggen, dat de partij na de oorlog verder geen aandacht meer heeft voor
het gezin, in de meeste van haar programma’s komen tal van concrete

punten voor die van deze aandacht getuigen.

Ten aanzien van de huwelijkswetgeving is de CHU, evenals dit voor de
oorlog het geval was, bijzonder zwijgzaam. In haar verkiezingsmanifest °67
is voor het eerst een artikel opgenomen, dat wijst op enige aandacht voor
deze materie: ,,herziening van het echtscheidingsrecht en van het alimentatierecht”. Hoewel niet verwacht mag worden, dat hier geduid wordt op
een beperking van het aantal echtscheidingsgronden, doch eerder op een
verruiming daarvan, biedt de inhoud van de voorgaande programma’s te
weinig aanknopingspunten om aan voorgaande opmerking enige conclusie
te verbinden.
Uitgaande van een aantal artikelen in haar diverse verkiezingsprogram-

ma’s valt wel een vrij duidelijk beeld te construeren van de visie die de
CHU heeft op de plaats van de gehuwde vrouw in gezin en samenleving.
Tot het midden der jaren vijftig staat de partij nogal gereserveerd tegenover het buitenshuis werken van de gehuwde vrouw, welke houding het
best geillustreerd kan worden aan de hand van een zinsnedein het sociaal-

economisch program ’50:

fen aanzien van de arbeid der vrouw worde het beginsel toegepast,
dat deze onder zodanige omstandigheden dient te geschieden, dat zij
tegen de zedelijke en lichamelijke gevaren, welke haar daarbij bedreigen, worde beschermd, terwijl het gezinsleven en het normale gezin

van deze arbeid geen schade mag ondervinden.”

Eveneens is de CHU van oordeel, dat de ongehuwde vrouwelijke amb-

tenaar als regel bij huwelijk ontslagen dient te worden. Tot 1957 stond

in het Algemeen Ambtenaren Reglement de bepaling, dat als regel aan de
huwende ambtenaressen ontslag diende te worden verleend: wel kon de

gehuwde ambtenares als arbeidscontractante in dienst worden gehouden.
De plaats van de vrouw is in het gezin en ,,om bij haar liefde en geschiktheid voor de gezinstaak aan te kweken’’, acht de CHU het in haar
sociaal program 40 nodig, dat hiertoe cursussen etc. worden gegeven. Het

lijkt er echter op, dat deze houding zich gewijzigd heeft; in de jaren na
1956 heeft de partij namelijk niets meer gepubliceerd omtrent deze kwes-

tie. In haar verkiezingsprogram ’67 stelt zij dat de belastingtarieven voor
de buitenshuis werkende gehuwde vrouw herzien dienen te worden — in
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1962 had reeds een verbetering plaats, toen een derde van het inkomen uit

arbeid van de gehuwde vrouw vrijgesteld werd van belasting — waaruit
wel geconcludeerd mag worden, dat de CHU plaats en taak van de vrouw
ziet als niet meer uitsluitend liggend binnen het gezin (DE WAAL, 1962).
De CHU doet in haar programma’s geen concrete uitspraken, die refereren aan de ouders-kind relatie. Wel besteedt ze aandacht aan onderwijs
en jeugdvorming, doch conclusies omtrent de ouders-kind verhouding,
zoals die de CHU voor ogen staat als een der facetten van de gezinsstruktuur, kunnen hieraan niet worden verbonden.
De volkshuisvesting heeft in al de naoorlogse jaren de volle aandacht
van de partij. Het accent ligt hierbij, evenals dit bij de andere partijen het

gevalis, op de bestrijding van de woningnood. Het volkshuisvestingbeleid

wordt door de partij weliswaar niet expliciet in het kader van de gezins-

politiek geplaatst, dat zij de woningvoorziening evenwel ziet als een der

eerste voorwaarden voor de ontplooiting van het gezin blijkt wel uit een
opmerking als bijvoorbeeld: ,,woningnood veroorzaakt geestelijke en
morele schade” en ,,ongewenste samenwoning dient te worden tegengegaan”. Tevens pleit de CHU voor verbreiding van het eigen woningbezit en waar mogelijk voor de bouw van ééngezinshuizen. Extra aandacht
besteedt de partij aan de woningbouw ten behoeve van grotere gezinnen,
verloofden en jonggehuwden,lichamelijk gehandicapten en minder draagkrachtigen; aandacht dus voor het gezin in al zijn verscheidenheid. Het
kwalitatieve aspekt van de volkshuisvesting komt nauwelijks aan de orde
in de programma’s van de CHU,tot in 1967 valt de nadruk op de kwanti-

tatieve woningvoorziening.

Ook met betrekking tot belustingmaatregelen is er bij de CHU een

zekere aandacht voor het gezin te bespeuren, wanneerzij in haar gemeente-

program ’53 stelt: ,,de regeling van het successierecht zij een zodanige, dat
het erfrecht niet worde uitgehold, mede opdat persoonlijke verantwoorde-

lijkheid en familiezin onder het volk niet worden verzwakt.” Uit haar
verkiezingsprogramma °67 blijkt, dat zij deze gedachte tot op heden onderschrijft.
Aandacht voor het grote gezin heeft de CHU alleen voor de oorlog

gehad, toen er nog geen kinderbijslagwet was en de belastingfaciliteiten
voor de grote gezinnen veel te wensen overlieten (DREES, 1963; SER, 1952;

LEENAERTSet al., 1965; BAKKER, 1964).
Heeft de CHU tot voor 1967 in haar programma’s geen woord gewijd

aan de kwestie van de geboorteregeling, in haar verkiezingsmanifest °67
pleit zij voor ,,financiéle overheidssteun voor een ruime en verantwoorde

voorlichting over gezinsvorming”’. De grotere openbaarheid in de discussie
rond dit onderwerp heeft dus ook zijn doorwerking gevonden in de
programma’s van de CHU, waarmee een nieuw element is toegevoegd

aan het gezinsbeleid, zoals dat de partij voor ogen staat.
Een volgend punt van aandacht voor het gezin, houdt verband met

zwangerschap en geboorte. In haar vooroorlogs sociaal program stelt de
CHUreeds, dat in het raam van de sociale verzekering, voorzien dient te
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worden in een moederschapsverzekering voor de gehuwde vrouw. Als hier-

mee na de oorlog een eerste begin is gemaakt, pleit de CHU in haar
sociaal-economisch program 1950 voor uitbreiding van deze verzekering,
in die zin, dat mede voorzien wordt in de kosten van een gezinshulp. Deze

voorzieningen zijn in het eind der jaren ’50 aanzienlijk verbeterd, hetgeen
verklaart waarom gedurende de laatste jaren aan dit punt geen aandacht

meer wordt besteed (LEENAERTS et al., 1965; de buitenshuis werkende
gehuwde vrouw, 1963).

Wel heeft de CHU in deze periode ruime aandacht voor de uitbreiding

van maatschappelijk werk en gezinsverzorging. Zo stelt zij, dat de Gemeentelijke Overheid de betreffende organisaties dient te steunen en de aanstelling van maatschappelijk werksters en gezinsverzorgsters dient te bevorderen. Met klem wordt gesteld, dat de Overheid deze arbeid bij voorkeur
niet zelf ter hand dient te nemen doch het werk van Kerkelijke en partikuliere organisaties dient te steunen en waar nodig te codrdineren.
Vlak voor en vlak na de oorlog toen de op dit terrein werkzame organi-

saties dit nog niet op zo grote schaal deden als dat thans het geval is,
heeft de CHU tevens veel aandacht geschonken aan de gezondheidszorg

voor moeder en kind. Zij stelt zich onder meer ten doel het van Overheids-

wege te doen subsidiéren en zo nodig het bevorderen van de oprichting
van consultatiebureaus, cursussen en klinieken voor zuigelingenverzorging,

enz.
Aandacht voor het gezinsleven als zodanig komt naar voren in het

gemeente-program °53 van de CHU: ,,bij het regelen der werktijden worde

rekening gehouden met de eisen van het gezinsleven’’.

Hoewel niet duidelijk blijkt, dat het volgende direkt betrekking heeft op

het gezin is het toch vermeldenswaard, dat ook de CHU aandacht heeft

voor de positie van de consument in onze welvaartsstaat. In haar ver-

kiezingsmanifest ’67 spreekt de partij zich namelijk uit voor het voeren
van een consumentenbeleid, met het doel ,,de verbruikers beter in staat te
stellen hun inkomen doelmatig te besteden”; een punt van aandacht dat
pas in de laatste jaren haar intrede heeft gedaan in de programma’s van
de diverse partijen, afgezien van de vooroorlogse Vrijzinnig-Democratische
Bond, welke partij zich toen reeds uitgebreid bezig hield met consumentenaangelegenheden.
Ten aanzien van het ,,gezinsbeeld” zoals dat de CHU bij haar beleid
voor ogen staat, kan, hoewel voor deze conclusie minder gronden aangevoerd kunnen worden dan dit bij de KVP het geval is, gezegd worden,
dat tot in de jaren vijftig dit een tamelijk traditioneel gezinstype is geweest.
In de eerste plaats dient in dit verband gewezen te worden op haarvisie

op de plaas van de gehuwde vrouw in gezin en samenleving. Evenals bij
de KVPvalt er in de loop van de jaren vijftig bij de CHU een verandering
in deze houding te constateren, zodat besloten kan worden dathet,,gezins-

beeld”’ van de CHU vanafdie tijd meer en meer het gezicht krijgt van een
modern stedelijk middle-class gezin.
32 (292)

4.5 Staatkundig Gereformeerde Partij
Het zeer beknopte beginselprogramma van de SGP, daterend uit 1927

heeft in de loop der tijd nauwelijks enige verandering ondergaan; sinds
haar bestaan heeft de partij alleen voor de laatste Tweede Kamer-verkie-

zingen in- 1967 een verkiezingsprogramma gepubliceerd. Het materiaal
waaruit een beeld geconstrueerd moet worden van het denken van de SGP
omtrent het gezin, is dus wel zeer schaars. In genoemde programma’sgeeft
de partij nauwelijks enige blijk van bijzondere aandacht voor het gezin,
laat staan dat zij zich uitspreekt voor het voeren van een gezinspolitiek.
Ten aanzien van huwelijk en huwelijkswetgeving laat de SGP zich in

haar programa’s in het geheel niet uit. Op grond van de godsdienstige

overtuiging van het merendeel van haar leden mag echter zonder meer
verondersteld worden, dat zij zeer gereserveerd, zo niet geheel afwijzend
zal staan tegenover de echtscheiding.
Wat de positie van de gehuwde vrouw in gezin en samenleving betreft

mag uit een tweetal opmerkingen in haar program geconcludeerd worden,
dat de SGP van oordeel is, dat de plaats van de vrouw binnen het gezin
is. In haar in 1949 gepubliceerde gemeente-program, dat overigens reeds
in 1923 werd opgesteld, stelt zij, dat ,,sehuwde vrouwen niet toegelaten
behoren te worden in de gemeentelijke dienst, tenzij bij hoge uitzonde-

ring’’; in haar beginselprogram komt tot op heden een artikel voor waarin

gesteld wordt, dat ,,vrouwenkiesrecht strijdt met de roeping van de
vrouw”’.

Verder zijn in haar programma’s weinig punten van aandacht voor het
gezin te vinden. Weliswaar wordt enige aandacht besteed aan de volkshuisvesting, de formulering dateert echter meestal uit 1927, zodat de oorspronkelijke intentie ervan voor onze tijd niet meer relevant is. In haar

enige tot nu toe gepubliceerde verkiezingsprogram, namelijk dat uit 1967,

stelt de SGP dan nog uiterst summier dat de woningnood bestreden dient

te worden.

In het genoemde gemeente-program wijdt de partij dan nog enige aan-

dacht aan de belastingpolitiek, als zij stelt, dat aan de grote gezinnen meer
faciliteiten verleend dienen te worden. Ook deze opmerkingen zijn echter
achterhaald door de ontwikkelingen die zich in de loop der tijd hebben
voorgedaan.
Hoewel de gronden, waarop deze veronderstelling berust nogal summier

liiken, is het niet onwaarschijnlijk, mede gezien de sterke kerkelijke binding

van haar leden, dat het beeld van het gezin, zoals dat de SGP nog steeds
voor ogen staat, het gezicht heeft van het traditionele patriarchale gezin.
4.6 Gereformeerd Politiek Verbond

Hoewel de tot nu toe uitgegeven programma’s van het GPV duidelijk
concreter zijn dan die van de SGP, kan gesteld worden, dat er bij deze
partij ook nauwelijks enige notie is van het gezin als beleids-relevant
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gegeven. Aangezien het GPV is opgericht na de oorlog en eerst in 1963

haar intrede deed in de Tweede Kamer, zijn de programma’s van de partij
meer up to date en sluiten beter aan bij de huidigesituatie.

Aandacht voor de volkshuisvesting heeft het GPV als zij stelt, dat de

Overheid op dit terrein het partikulier initiatief dient te steunen, met name
waar het de zwakke groepen betreft. Over woningnood in kwantitatieve of
kwalitatieve zin wordt niet gesproken.

Enige notie van het gezin is ook te bespeuren in haar verkiezingsprogramma 1967, waarin de partij pleit voor verhoging van de kinderbijslag.

Een pikante bijzonderheid is overigens, dat het GPV tegen iedere vorm

van verplichte sociale verzekering is; een en ander houdt verband met de
godsdienstige overtuiging van de leden van deze partij.
Is het merendeel der partijen van mening, dat voorlichting over gezins-

vorming en geboorteregeling een zaak in het belang van het gezin is, welke
door de Overheid gesteund dient te worden, het GPV is een min of meer
tegengestelde mening toegedaan; hoewel zij niet spreekt over voorlichting

maar over propaganda voor geboorteregeling, waaraan de Overheid geen
steun mag verlenen, aangezien dit een ,,demoraliserende invloed” op het
volk zou hebben mag aangenomen worden, dat geboorteregeling voor deze

groepering vooralsnog een taboeis.

Hoewel, evenals in die van de SGP, in de programma’s van het GPV

de eigenlijke gronden voor een dergelijke conclusie ontbreken, mag gezien
de godsdienstige achtergrond van haar aanhang, verondersteld worden, dat

het ,,gezinsbeeld’”’ dat de partij dient als richtsnoer bij haar politiek, het
traditionele gezinstype is.
4.7 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

In het beknopte program van de Partij van de Vrijheid, dat als leidraad
diende voor het uitgebreide beginselprogram van haar opvolgster de VVD

— de vooroorlogse Liberale Staatspartij laat zich hierover niet uit — is

een artikel opgenomen waarin, hoewel niet expliciet, gepleit wordt voor
het voeren van een gezinspolitiek. Ditzelfde artikel is bij de wijziging van

het beginselprogramma 1966 onverkort gehandhaafd, zij het in iets andere
bewoordingen:
»De partij, overtuigd dat het gezin de kern vormt der maatschappij,

verlangt dat niets worde nagelaten, dat de morele en materiéle bescherming van het gezin kan versterken.”
Anders dan dit bij de KVP het geval is, wordt hier de ,,bescherming”

en ,,versterking” van het gezin niet geplaatst in de context van de ,,bevor-

dering en naleving der zedelijke normen”. Waar het punten betreft, die
met het gezin te maken hebben is de VVD trouwens veel zakelijker in

haaruitlatingen dan de drie grote christelijke partijen.
De VVDheeft, en dit kan eveneens gezegd worden van haar voorgangster de Liberale Staatspartij, reeds vanaf haar oprichting, ruime aandacht geschonken aan het Auwelijk en de huwelijkswetgeving, alsmede aan
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de positie van de gehuwde vrouw in gezin en samenleving. Reeds in 1937

geeft de Liberale Staatspartij er blijk van een open oog te hebben voor
een veranderd huwelijkspatroon en een veranderde gezinsstruktuur; in

haar algemeen program pleit zij namelijk voor gelijkstelling voor de wet

van man en vrouw en met name voor ,,aanpassing van de huwelijkswetgeving aan de inzichten van deze tijd”. De VVD heeft na de oorlog deze

eisen overgenomen en in 1951 gedetailleerd vastgelegd in haar werkprogram,
Ten aanzien van de echtscheiding stelt de VVD,dat ,,uitbreiding van de

bestaande echtscheidingsgronden met ongeneeslijke krankzinnigheid”’ wen-

selijkis. Ook pleit de VVD voor vereenvoudiging van de echtscheidingsprocedure na een scheiding van tafel en bed. Uit genocemde punten komt

duidelijk naar voren, dat de houding die de VVD aanneemt tegenover de
echtscheiding toleranter is dan die van de confessionele partijen. Dat een

liberale partij het huwelijk eerder zal zien als een persoonlijk contact tussen twee vrije mensen dan als een sacrament of een ,,geheiligde staat”,
zoals dit respektievelijk bij de Katholieken en de Protestanten het gevalis,
moet begrepen worden vanuit de ideeén van de ,,Verlichting’’, waarop het
Liberalisme uiteindelijk stoelt; waarmee evenwel niet gezegd wil worden,

dat de VVD iedere controle van de samenleving op het huwelijk afwijst.

De gegeven interpretatie van de opvatting van de VVD vanhet huwelijk

wordt verder nog ondersteund door een zinsnede uit het eerder genoemde
werkprogram, waarin zij stelt, dat het ,,openen van de mogelijkheid om
staande het huwelijk alsnog huwelijksvoorwaarden te maken of de reeds
gemaakte te wijzigen en de verruiming van de mogelijkheid tot het verkrijgen van scheiding van goederen” aanbeveling verdient. Een maatregel,

die eveneens wijst in de richting van het meer ,,nuchtere” karakter van een

persoonlijk contract, waarbinnen het de beide partners mogelijk wordt
gemaakt hun economischezelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden.

Uit het vorige mag overigens beslist niet geconcludeerd worden dat de
VVDhet standpunt zou huldigen, dat beide echtelieden geen wederzijdse
economische verplichtingen hebben. Een aantal uitspraken omtrent alimentatieverplichtingen tussen echtgenoten, met namebetreffende het strafbaar

stellen van niet-nakoming van opgelegde verplichtingen, bewijst wel het
tegendeel.
Anders dan dit toentertijd bij de confessionele partijen het geval was,

pleitte de Liberale Staatspartij al voor ,,volledige staatsrechtelijke, burger-

rechtelijke en economische gelijkstelling van man en vrouw’’. Deze eisen

zijn naderhand gedetailleerd uitgewerkt door de VVD en neergelegd in

het eerder genoemde werkprogram ’51.
In dit program eist de partij:
a. volledige privaat-rechtelijke gelijkstelling van man en vrouw; te dien
einde opheffing der maritale macht (met behoud van de eenheid in het
gezin). Alsmede opheffing der handelingsonbekwaamheid der gehuwde
vrouw;
b. volledige publiek-rechtelijke gelijkstelling; te dien einde benoembaar(295) 35

heid van de vrouw in alle ambten die nog voor haargesloten zijn;

c. bij de benoembaarheid tot ambtenaar mag het al of niet gehuwd zijn

der vrouw geen rol spelen.
Uit genoemde programmapunten komt naar voren, dat het beeld wat
de liberalen hebben van de man-vouw verhouding binnen het huwelijk
duidelijk meer egalitair is dan dit bij de confessionele partijen het gevalis;
zeker geldt dit voor de periode tot omstreeks het midden der jaren ’50.

Wordt in deze tijd binnen de confessionele partijen de discussie omtrent
de arbeid der gehuwde vrouw beheerst door de vraag, of zij wel of niet
»behoort” te werken, de liberalen erkennen ook ten tijde van grote werkloosheid, haar recht op arbeid en wensendit recht te zien vastgelegd in de
wetgeving.
.Als zich na ongeveer het midden der jaren °50 een toenemend vrouwen-

tekort op de arbeidsmarkt gaat aftekenen en het overheidsstandpunt en
daarmee het standpunt der drie grote confessionele partijen, ten aanzien

van de arbeid der gehuwde vrouw zich wijzigt — in 1957 opheffing van de
bepaling uit het Algemeen Ambtenaren Reglement, welke het de gehuwde
yrouw praktisch onmogelijk maakte in overheidsdienst te treden; tevens
opheffing van de handelingsonbekwaamheid der gehuwde vrouw —, doet
een nieuw element in de discussie rond de arbeid der gehuwde vrouw zijn

intrede in de programma’s van de VVD (DE Waat, 1962). In haar ver-

kiezingsmanifest ’59 stelt zij namelijk, dat een ,,betere regeling met betrekking tot de belasting van het inkomen der gehuwde vrouw’’ gewenstis,

eveneens wordt gepleit voor gelijke beloning van man en vrouw voor

gelijke arbeid en voor gelijke bevorderingskansen. Maatregelen dus gericht
op verruiming van de arbeidsmarkt, doch evenzeer maatregelen ten gunste

van het gezinsinkomen.

Hoewel in 1962 een aanzienlijke verbetering is gekomen in de fiscale

behandeling van de inkomsten der gehuwde vrouw, terwijl tevens alle
vrouwenlonen opgetrokken werden tot minstens 85 % van dat der mannenlonen,blijkt uit de programma’s van de VVDdatzij deze maatregelen nog
niet voldoende acht. In haar verkiezingsprogramma 1967 bepleit ij
namelijk het verlenen van grotere belastingfaciliteiten met betrekking tot
het inkomen der gehuwde vrouw (SwarTTOuw, 1966).
Evenals de andere grote partijen dit doen, besteedt de VVD ruime aandacht aan de jeugd met betrekking tot onderwijs en vorming. Hierbij gaat

zij ervan uit dat de fundamentele verantwoordelijkheid bij de oudersligt.
Concrete uitspraken waaruit opgemaakt zou kunnen worden hoe de partij
de relatie ouders-kind ziet, komen in haar programma’s evenwelniet voor.
Een ander onderwerp van gezamenlijke aandacht der grote partijen is
de volkshuisvesting. Ook de VVD pleit voor een krachtige bestrijding van

de woningnood. Gedurende deeerste tien jaren na de oorlog gaat het in
haar programma’s voornamelijk om het kwantitatieve aspekt van de wo-

ningnood. Accenten worden gelegd op punten als opheffing van ongewenste samenwoningen en het steunen van streven naar eigen woningbezit.
In haar gemeente-program °53 stelt de VVD, zij het nog aarzelend, ook
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het kwalitatieve aspekt van de woningnood aan de orde. In de daarop
volgende jaren wordt in toenemende mate aandacht geschonken aan het
woonpeil en het woongerief.

In haar verkiezingsprogramma ’67 stelt zij dat door de woningnood,,het

gezinsleven wordt aangetast, de gelegenheid zich in eigen huis, in eigen
sfeer en omgeving terug te trekken, wordt beperkt of ontbreekt geheel’’.

Er valt hier dus een verfijning van de aandacht voor de volkshuisvesting

te constateren, refererend aan meer subtiele behoeften van het gezin dan
enkel ,,een dak boven het hoofd”. Een en ander hangt waarschijnlijk

samen met het feit, dat gedurende de laatste jaren de kwantitatieve

woningnood in omvang is afgenomen (De Volkshuisvesting in Nederland,

1964).
In verband. met de te voeren belastingpolitiek heeft de VVD eveneens
oog voor de belangen van het gezin, in die zin echter, en daarin verschilt

zij van mening met de KVP,datzij er reeds in 1954 voor waarschuwt het
aantal belastingfaciliteiten ten gunste van de grotere gezinnen niet te overdrijven. Als inmiddels in 1963 de kinderbijslagregeling haar huidige vorm,

uitgebreider dan voorheen, heeft gekregen, pleit de VVD voor de beper-

king ervan en een eventuele vervanging door belastingmaatregelen. Een en
ander gaat gepaard met een pleidooi voor een grotere eigen verantwoorde-

lijkheid van het gezin. In ditzelfde verband stelt de VVD verder nog, dat

het successierecht verlaagd dient te worden.
Ten aanzien van de geboorteregeling stelt de VVD in haar werkprogram

1951, dat de verantwoordelijkheid voor het bepalen van de gezinsgrootte
primair ligt bij de ouders; een verantwoordelijkheid die niet door de
Overheid overgenomen kan worden. In haar in 1966 herziene beginselprogram tekent de partij hier echter bij aan: ,,de Overheid dient niets in
de weg te leggen aan degenen die op verantwoorde wijze middelen verschaffen om niet gewenste gezinsuitbreiding te voorkomen. Zij behoort het

werk van instellingen die daartoe voorlichting geven te steunen.” In haar
verkiezingsprogramma °67 wordt dit op liberale leest geschoeide uitgangspunt nog eens beklemtoond, waarbij dan nog gesteld wordt, dat ,,een onge-

remde groei van de bevolking, Nederland in de komende decennia voor

nauwelijks oplosbare problemen zou stellen’.
Hiermee geeft de VVD duidelijk te kennen, dat, mag de verantwoordeliikheid voor de gezinsgrootte dan bij de ouders liggen, zij de ouders er
wel op wil wijzen, dat deze verantwoordelijkheid niet alleen het eigen

gezin betreft, doch tevens de gehele samenleving.
In het raam van de volksgezondheid heeft de VVD gedurende deeerste
jaren na de oorlog aandacht voor de zorg voor moeder en kind,als zij

stelt, dat de Overheid de oprichting en in standhouding van consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters dient te steunen en te bevorderen.

Enige aandacht wordt ook besteed aan het maatschappelijk werk, met

name dat onder de van overheidswege ondersteunde gezinnen, welke
arbeid de VVD door de Overheid gesubsidieerd en gestimuleerd wenst te

zien.
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Als de VVD zich tegen het einde der jaren ’50 meer gaat richten op de

specifieke problemen van de welvaartsstaat, doen onderwerpen als de
bescherming van de consument en de consumentenvoorlichting en proble-

men verband houdende met vrijetijdsbesteding en rekreatie hun intrede in

de programma’s van de VVD.Uit niets blijkt evenwel dat deze aandacht

speciaal het gezin geldt, hoewel eventuele overheidsvoorzieningen en
-maatregelen op dit terrein aanzienlijke consequenties kunnen hebben voor

het gezinsleven.

Uit het voorgaande, teruggrijpend op de uitspraken die de VVD — en
voor haar de Liberale Staatspartij —- heeft gedaan inzake huwelijk en echtscheiding, huwelijkswetgeving en de plaats van de (gehuwde) vrouw in
gezin en samenleving, kan besloten worden, dat, in een periode waarin de
christelijke partijen nog vasthouden aan het traditionele gezinstype als
guiding image” voor haar beleid, de VVD, als seculaire partij, steeds
het moderne gezinstype voor ogen heeft gehad. Sinds de jaren vijftig gaat

het er echter meer en meeroplijken dat de tegenstelling die er daarvoor
bestond tussen de christelijke en de niet-christelijke partijen ten aanzien
van het ,,gezinsbeeld” minder scherp wordt.

4.8 Partij van de Arbeid
Doet de vooroorlogse Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in haar pro-

gramma’s geen uitspraken over het gezin in zijn algemeenheid, in het
beginselprogramma van haar opvolgster de PvdA is vanaf haar oprichting
een artikel opgenomen, waarin de partij de ,fundamentele waarde van
huwelijk en gezin” erkent, ,,zowel voor de groei van de persoonlijkheid

van alle gezinsleden als voor de geest der samenleving”.
In haar beginselprogramma 1947 stelt zij dan ook dat de sociale-, fiscale- en woningpolitieck mede gericht dienen te zijn op ,,bescherming en
verheffing van het gezin”. In 1959 als de partij haar beginselprogramma
herziet, noemt zij in dit verband eveneens de culturele politiek. Tevens
kent zij de provinciale en gemeentelijke Overheden een duidelijke verant-

woordelijkheid voor het gezin toe. In haar gemeente-program °40 stelt de
PvdA onder meer dat de gemeentelijke Overheid een complex van maat-

regelen dient te treffen ter waarborging van de ontplooiingsmogelijkheden
van een gezond gezinsleven; hetzelfde geldt voor de provinciale Overheid.
Dit uitgangspunt voor een te voeren gezinsbeleid vindt, hoewel niet samengevat in een afzonderlijk hoofdstuk, in ruime mate een concrete uitwerking

in de diverse verkiezingsprogramma’s, Evenals de VVD is ook de PvdA
nuchter in haar uitlatingen betreffende het gezin en raakt zij niet aan nogal
mystick aandoende begrippen als ,,zedelijke volkskracht”, zoals met name
de KVP en de ARPdit doen.
Hoewel niet zo gedetailleerd in haar programma’s vastgelegd als dit
door de liberalen is gedaan, heeft ook de PvdA evenals de vooroorlogse
SDAP en de Vrijzinnig-Democratische Bond, aandacht voor het Auwelijk
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en de huwelijkswetgeving alsmede voor de positie van de gehuwde vrouw
in gezin en samenleving. Haar houding tegenover de echtscheiding blijft

min of meer in het duister aangezien de PvdA in geen van haar program-

ma’s hieromtrent enige uitspraak doet; aangenomen moet worden, dat zij

zich in grote lijnen kan verenigen met het bestaande echtscheidingsrecht.

Wel heeft zij aandacht geschonken aan de huwelijkswetgeving. Evenals de

vooroorlogse SDAP dit deed, pleit ook de PvdA in haar verkiezingsprogramma’s van 1948 en ’52 voor verbetering van de huwelijkswetgeving,
met name voor de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de ge-

huwde vrouw. Waarmee de PvdA dus aangeeft oog te hebben voor de
veranderde, meer egalitaire man-vrouw verhouding binnen het huwelijk.
Vooral de positie van de vrouw in de samenleving en met name die van

de gehuwde vrouw heeft steeds de volle aandacht van de socialisten gehad

(DE WaaL, 1962). Het beginselprogram 1947 van de PvdA bevat onder
andere het volgende artikel:

»zij acht de medewerking van de vrouw aan de opbouw van een democratische gemeenschap onmisbaar en verlangt zodanige maatregelen,
dat niet slechts de belangen van de vrouw worden beschermd, maar
ook haar medeverantwoordelijkheid voor vorm en geest der samenleving tot uitdrukking wordt gebracht’’.
Om dit te bereiken, en dit werd reeds in haar eerste verkiezingsprogramma na de oorlog gesteld, vraagt zij in eerste instantie ,,principiéle
gelijkstelling van de vrouw op politiek, sociaal en economisch gebied”’,
terwijl de partij zich evenals de VVD heeft verzet tegen de eerder genoem-

de bepaling, welke het de gehuwde vrouw praktisch onmogelijk maakte in
overheidsdienst te treden. De arbeid van de vrouw in het algemeen is
steeds een belangrijk onderdeel van de programma’s van de PvdA geweest.

Reeds vanaf 1952 pleit zij voor gelijke beloning van man en vrouw voor

gelijke arbeid (SwarTrouw, 1966), eveneens gaat zij in dit jaar speciale

aandacht wijden aan de plaats van de gehuwde vrouw in het arbeidsproces.
In haar verkiezingsprogramma °52 spreekt de partij zich uit voor het
»wegnemen van de belemmeringen voor de gehuwde vrouw om een gedeeltelijke dagtaak in beroepsarbeid te verrichten”’.
In het verkiezingsprogram °56 geeft ook de PvdA blijk van enige ongerustheid met betrekking tot de groeiende behoefte aan vrouwelijke arbeids-

krachten, als zij in dit program een uitgebreid artikel wijdt aan de

»beroepsarbeid van de gehuwde vrouw”’, waarin zij pleit voor ,,sociale en
fiscale voorzieningen” welke ,,tegemoet dienen te komen aan de bijzondere
behoeften van de gehuwde vrouw” (zie de buitenshuis werkende gehuwde
vrouw, 1963 en LEENAERTS, 1965). Hierbij moet aangetekend worden, dat
de partij uitgaat van de gedachte, dat het inkomen van de man toereikend

dient te zijn om het gezin te onderhouden. Als in 1962 in de fiscale behandeling van de inkomsten van de gehuwde vrouw enige verbetering is
aangebracht, verdwijnt ook deze eis uit de programma’s van de PvdA en
is het punt betreffende de ,,equal-pay’’, al is ook op dit terrein een aanzienlijke verbetering tot stand gekomen, nog het enige, dat betrekking
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heeft op de vrouw en haar plaats in de samenleving.
* Inzake de relatie ouders-kind is in de programma’s van de PvdA weinig
te vinden. Een punt referend aan derelatie gezin-familie komt voor in de
verkiezingsprogramma’s van 1956 en °59, daarin wordt namelijk gesteld,

dat in verband met de hedendaagse sociale voorzieningen een beperking
van de onderhoudsplicht overwogen dient te worden. De partij geeft hiermee te kennen een open oog te hebben voor een stuk gezins-individualisatie en wil dit ook vastgelegd zien in de wetgeving 1. Ook de verhoging
van het successierecht die de PvdA voorstaat zou in hetzelfde licht bezien
kunnen worden.
Veel aandacht wordt besteed aan de jeugd in het algemeen; zoals uit

haar programma’s blijkt, wordt met erkenning van de fundamentele rech-

ten en plichten van de ouders, aan de Overheid een belangrijke taak toegekend inzake ontwikkeling en vorming van de jeugd. Daartoe doet de
partij dan ook tal van voorstellen met betrekking tot de bevordering van

het welzijn van de jeugd.
De volkshuisvesting heeft gedurende de beschouwde periode, welke be-

heerst wordt door een kwantitatieve en kwalitatieve woningnood, de volle
aandacht van de PvdA gehad; zowel opvoering van de bouwproduktie als
verhoging van de kwaliteit, zijn punten welke in praktisch al haar naoorlogse programma’s voorkomen.Verschillen de meningen derpartijen inzake

de te bereiken doeleinden met betrekking tot de volkshuisvesting niet
noemenswaardig, wel is er een verschil van mening omtrent de wijze waar-

op de gestelde doeleinden gerealiseerd dienen te worden. Deze verschillen

zijn in principe te herleiden op derelatie tussen partikulier initiatief —
overheidsverantwoordelijkheid, welke door de verschillende partijen wordt
voorgestaan. Zo staat het streven naar eigen woningbezit, dat door de

hiervoor behandelde partijen wordt gesteund, tegenover de opvatting van
de PvdA dat de Overheid een grotere daadwerkelijke aktiviteit inzake de
volkshuisvesting dient te ontplooien.
Tot op heden heeft de PvdA zich bezig gehouden metfinanciéle maatregelen ten gunste van het grote gezin. Haar programma’s getuigen van
een streven naar vervolmaking van hetstelsel van kinderbijslagregelingen.

Evenals dit bij de overige niet confessionele partijen het geval is, is deze
aandacht voor het grote gezin een uitvloeisel van de aandacht voor de

zwakke groep in het algemeen. Een en ander is dan ook moeilijk te ver-

gelijken met de speciale belangstelling die de KVP voor het grote gezin
heeft.

De uitspraken van de PvdA inzake een bevolkingspolitiek zoals die haar
voor ogen staat, zijn tamelijk vaag. Zo stelt zij in haar beginselprogramma

1959:

1 Met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, welke in de nabije toekomst

plaats gaat vinden, zal de onderhoudsplicht inderdaad beperkt worden; onder andere

zal de alimentatie-verplichting tussen grootouders en kleinkinderen worden afgeschaft. Zie hiervoor Polak, 1966 en Leenaerts et al., 1965.
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de bevolkingstoeneming in ons land plaatst de Overheid voor drin-

gende vraagstukken. De partij streeft naar oplossingen, die rekening
houden met de zedelijke overtuigingen in de verschillende groeperingen

van ons volk’’.
In 1962 stelt zij in haar verkiezingsprogram dat in het kader van het
algemeen welzijn een ,,aktieve en openhartige bevolkingspolitiek’”’ gevoerd
dient te worden. Een en ander wijst er wel op, dat de PvdA de Overheid,

duidelijker dan de confessionele partijen dit doen, op dit terrein een taak

toekent.
Het instituut van de gezinsverzorging, heeft met name in de jaren °50
de aandacht van de partij; zij ziet een wettelijke regeling van deze arbeid
als wenselijk. Eveneens in het kader van de zorg voor het gezin, wil de
PvdA de Auishoudelijke voorlichting zien verbeterd en uitgebreid.
Een ander terrein van aandacht voor het gezin, dat hier nauw verband
mee houdt, is de bescherming en versterking van de positie van de consu-

ment. Opmerkelijk is wel dat bij de vooroorlogse VDB, welke partij na
de oorlog grotendeels is opgegaan in de PvdA, reeds aandacht leefde voor
deze materie. In de loop der jaren heeft er echter wel een accentsver-

schuiving plaats gehad in de aandacht voor het consumenten-belang. In

de vooroorlogse jaren en in de eerste jaren na de oorlog was de aandacht
voornamelijk gericht op de bescherming van de consument, waarbij kwaliteitscontrole van levensmiiddelen, credietstelsels etc., de belangrijkste onder-

werpen waren. Als na de oorlog evenwel op dit gebied veel verbeterd is,
wordt meer en meer de nadruk gelegd op de versterking van de positie
van de consument, onder andere door het streven naar vergroting van de
invloed van de consument in economische adviesorganen.
Ten aanzien van de gezondheidszorg, voorzover deze specifiek betrek-

king heeft op het gezin, kan vermeld worden dat, en dit geldt voor de

meeste partijen, de PvdA met name viak na de oorlog speciale aandacht
heeft voor de zorg voor moeder en kind; zo bepleit de partij dat in het

bijzonder de gemeentelijke en provinciale Overheden zorg dienen te dragen

voor onder andere de prenatale zorg (moeder-cursussen), consultatiebureaus voor zuigelingen etc.
Met uitspraken betreffende de onderhoudsplicht —- een punt waar de
VVDoverigens nooit enige aandacht aan heeft geschonken —, de huweliikswetgeving en de plaats van de (gehuwde) vrouw in gezin en samen-

leving, geeft de PvdA, en hetzelfde kan gezegd worden van haar voor-

gangsters de SDAP en de VDB, te kennen dat het ,,gezinsbeeld” dat haar

bij haar gezinsbeleid voor ogen heeft gestaan, het gezicht heeft van het
stedelijke middle-class gezin.

4.9 Pacifistisch Socialistische Partij
Het beginselprogram van de PSP is tamelijk beknopt en sterk ideologisch

getint, waarbij de nadruk wordt gelegd op twee punten, namelijk de
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opbouwvaneen socialistische samenleving en de vestiging van een wereld-

orde. Weliswaaris in het eerste beginselprogram (1957) een artikel betreffende het gezin opgenomen — ,,de bescherming van het gezinsleven zal
tot plicht van de gemeenschap behoren” — waarin de PSP zich dus uitspreekt voor het voeren van een gezinspolitiek, de uitwerking van dit uit-

gangspunt is echter summier en weinig concreet. In het in 1962 herziene
beginselprogram is het artikel over het gezin zelfs helemaal verdwenen.
In de verkiezingsprogramma’s komen echter wel een aantal concrete pun-

ten naar voren, op grond waarvan een beeld geconstrueerd kan worden
van de gezinspolitiek zoals die de PSP voor ogenstaat.
De opvatting van de PSP omtrent het Auwelijk blijft volledig in het
duister, gezien het feit dat zij in haar programma’s geen woord hieraan
wijdt.
Ook op de vraag naarde plaats die zij de gehuwde vrouw in gezin en
samenleving toekent, kan geen antwoord worden gegeven; haar program-

ma’s bieden wat deze vraag betreft nauwelijks enig aanknopingspunt.
Slechts één opmerking in haar verkiezingsmanifest 1967 heeft betrekking
op de plaats van de vrouw in het arbeidsproces, namelijk wanneer zij

stelt, dat de lonen onafhankelijk van het geslacht behorente zijn.

Omdatde PSP pas in 1959 haar intrede in de Tweede Kamerdeed, is er

in haar programma’s uiteraard veel minder duidelijk een zekere ontwikkeling te signaleren, waardoorhet interpreteren van haar toch al summiere
uitspraken nog eens extra wordt bemoeilijkt. Aangenomen mag echter
worden, dat de PSP als progressieve socialistische partij de positie van de
vrouw in gezin en samenleving ziet als gelijkwaardig aan die van de man.
Ten aanzien van de relatie ouders-kind is in de programma’s van de
PSP niets te vinden, wel is het opmerkelijk, dat de aandacht die de partij
besteedt aan de jeugd voornamelijk gericht is op wat genoemd zou kunnen
worden haar emancipatie. Zo pleit de partij onder meer voor minder
verschil tussen lonen van jeugdigen en volwassenen voor dezelfde arbeid
en voor verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd tot 18 en 21 jaar, respektivelijk voor het aktief en passief kiesrecht, welke leeftijden momenteel
21 en 25 jaar zijn.
De volkshuisvesting heeft eveneens de aandacht van de PSP, zowel wat
betreft het kwantitatieve aspekt, als betreffende de kwaliteit van de

woning. Aardig is het hierbij op te merken, dat de partij aan huisvrouwenorganisaties inspraak wil verlenen in de totstandkoming van de woning,

om op deze wijze zorg te dragen voor de bouw van woningendie beterzijn
aangepast aan de gezinsbehoeften. Voorts dient vermeld te worden, dat de

PSP in haar verkiezingsmanifest 1963 een voorstel doet tot nationalisatie
van het woningbezit, voorzover niet door de eigenaar bewoond, met welk

voorstel zij te kennen geeft de grootste verantwoordelijkheid inzake de

volkshuisvesting in handen van de Overheid te willen leggen.

Inzake bevolkingspolitiek en geboorteregeling kent de PSP, meer dan

welke partij ook, aan de Overheid een grote verantwoordelijkheid toe,
wanneer ij stelt:
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de Overheid dient via de massa-media een campagne te voeren om
de Nederlandse bevolking te doordringen van de betekenis van een
verstandig bevolkingsbeleid en gezinsplanning”’.

Tevens stelt de PSP dat de Overheid consultatiebureaus voor huwelijks-

en geslachtsleven dient op te richten en bestaande instellingen dient te
subsidiéren; geboortebeperkende middelen dienen zo ruim mogelijk verkrijgbaar te zijn, terwijl de medische controle hierbij in het ziekenfondspakket opgenomendient te worden. Zij wenst dat de gronden voorlegale
abortus worden uitgebreid en dat wettelijke beperkingen tegen sterilisatie worden opgeheven. In ditzelfde verband wordt eveneens genoemd
de opheffing van de progressie in de kinderbijslagregeling. Een en ander
betekent een complex van maatregelen gericht op het afremmen van de
bevolkingsgroei, dat tegelelijkertijd sterk ingrijpt op het gezinsleven. De
PSP kent in dit opzicht aan het algemeen welzijn in de toekomst duidelijk

een hogere prioriteit toe dan de overige partijen dit doen.
Een drietal punten tenslotte dat niet direkt berekking heeft op het gezin
als zodanig, doch er zijdelings mee te maken heeft, illustreert tevens de
algemene tendens in de programma’s van de PSP:
— invoering van een Nationale gezondheidsdienst,
— drastische verhoging van de successierechten,

-—— bescherming van de consument.

Dat de PSP als moderne socialistische partij een traditioneel ,,gezinsbeeld”’ voor ogen zou staan,lijkt niet wel mogelijk. Hoewel haar programma’s als regel weinig concreet zijn, kan zonder meer aangenomen worden,
dat het ,,guiding image’’ waar departij haar beleid naar richt het moderne
gezinstype zal zijn. Zij ziet het gezin als Jevend in een moderne samenleving, waarbij die samenleving (inz. de Staat) een groot deel van de
verantwoordelijkheden, die eertijds bij het gezin berustten, heeft overgenomen,
4.10 Communistische Partij Nederland

Zowel voor als na de oorlog wijdt de CPN in haar diverse programma’s,
welke steeds staan in het teken van destrijd tegen het kapitalisme, geen
woord aan het gezin als zodanig; slechts in één van haar verkiezingsprogramma’s, namelijk in dat van 1946, pleit zij voor ,,bescherming van
het gezin”, dit in de context van de ,,versterking van de moraal van ons
volk’’. Een en ander houdt waarschijnlijk verband met de chaotische toestand vlak na de oorlog. Wel staat de partij in tal van haar verkiezings-

programma’s maatregelen voor, die direct gericht zijn op de belangen van

het gezin.
De CPN heeft meer aandacht voor de plaats van de vrouw in het
arbeidsproces dan voor haar plaats binnen het gezin. Over de echtscheiding spreekt de partij zich bijvoorbeeld in het geheel niet uit. Zij pleit
weliswaar in 1946 zowel in haar beginsel- als in haar verkiezingsprogram
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voor volledige gelijkstelling voor de wet van man en vrouw en met name
voor herziening der huwelijkswetgeving, in haar overige programma’s valt
duidelijk het accent op bevordering van de ,,deelneming van de vrouw aan

de produktie’’. Evenals de PvdA dit in 1952 doet, spreekt de CPN zich in

1946 uit voor het treffen van ,,zodanige sociale voorzieningen voor de
vrouw, dat deze deel kan nemen aan de produktie, waar zij dat wenst,
zonder haar gezin te verwaarlozen’”’, terwijl zij in datzelfde jaar pleit voor

gelijke beloning van man en vrouw voorgelijke arbeid. In 1948, acht jaar
eerder dan de PvdA dit punt in haar programma opneemt, stelt de CPN
zich op het standpunt dat er een nieuwe regeling getroffen dient te worden

ten aanzien van de belastingheffing op de inkomsten uit arbeid van de

gehuwde vrouw.
Dé communisten hebben zoals uit het voorgaande blijkt steeds op de
bres gestaan voor de gelijkgerechtigdheid van de vrouw in het algemeen en
in het bijzonder voor het recht van de gehuwde vrouw op arbeid. Deeisen,
die zij in dit verband heeft gesteld zijn voor het merendeel na verloop van
tijd ook verschenen in de programma’s der andere partijen, het is echter
steeds de CPN geweest, die deze punten het eerst aansneed.

Aandacht voor de ontwikkeling en de vorming van de jeugd heeft de

CPN steeds in ruime mate gehad. Hierbij valt sinds de oorlog het accent
op wat al eerder genoemd is de emancipatie van de jeugd. Evenals de
PSP, pleit de CPN voor gelijke beloning van jeugdigen voor gelijke arbeid

en voor verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd.

In al haar programma’s wijdt de CPN wel een paragraaf aan de woningnood, die zij ,,volksvijand nummer één”’ noemt. Voornamelijk wordt aan-

dacht geschonken aan de opvoering van de woningproduktie, de kwaliteit

van de woning komtniet ter sprake.
Inzake de kinderbijslagregelingen, voor het gezin en met name voorhet
grotere gezin toch belangrijke voorzieningen, is er alleen in 1948 enige
aandacht te bespeuren. Wanneer in de loop dertijd deze regelingen sterk

zijn uitgebreid stelt de partij op dit terrein geen eisen meer.

Hoewel de programma’s van de CPN nogal fragmentarisch zijn, mag
aangenomen worden, dat het ,,gezinsbeeld’’ zoals dat de partij bij haar
beleid voor ogen staat het gezicht heeft van het moderne gezin. Reeds voor
de oorlog immers heeft de CPN aandacht gewijd aan de gelijkgerechtigdheid van de (gehuwde) vrouw. Hoewelzij als dogmatisch-socialistische partij
andere accenten legt dan de PSP, kent ook de CPN aan de Overheid een
belangrijke verantwoordelijkheid toe voor de ontwikkeling van het gezin.
4.11 Boerenpartij

In het zeer beknopte beginselprogram van de Boerenpartij dat bijna geheel

in het teken staat van het zoveel mogelijk afwentelen en tegenhouden van

alle Overheidsbemoeiing, wordt met geen woord gesproken over het gezin
als zodanig.
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Haar in 1963 en 1967 gepubliceerde verkiezingsprogramma’s vertonen
hetzelfde beeld; geen van de artikelen uit haar programma’s die op een of

andere manier zijdelings betrekking hebben op het gezin, getuigen ervan
dat de Boerenpartij enige notie heeft van het gezin als beleidsrelevant
gegeven.
Gezien het geringe aantal van deze aanduidingen en de vaagheid ervan,
is een analyse van de programma’s van de partij achterwege gelaten.

4.12 Democraten ’66

Hoewel D’66, zoals hierna nog zal blijken, een ruime aandacht besteedt
aan een aantal maatregelen, die betrekking hebben op het gezin, komt
zowel in haar politiek programma als in haar verkiezingsprogramma —
het tweede is een samenvatting van het eerste — geen artikel voor waarin
de partij zich uitspreekt over het gezin als zodanig, evenmin spreckt zij
zich expliciet uit voor het voeren van een gezinspolitick. Haar programma’s zijn zeer pragmatisch van aard; in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
CPN en de PSPstreeft D’66 duidelijk omschreven en concrete doeleinden

na, waarbij de wijze, waarop zij deze bereikt wenst te zien duidelijk wordt
aangegeven.
.

Dat D’66 het huwelijk ziet als een persoonlijk contract, komt tot uiting
in een zinsnede in haar politiek program, waarin gesteld wordt dat ,,de
wet echtscheiding met onderling goedvinden dient te erkennen’’. In een
toelichting op deze eis wordt voorts uitgegaan van het standpuntdat ,,de
vraag, of de mislukking van het huwelijk tot ontbinding moet leiden, aan
de echtgenoten zelf overgelaten behoort te worden” en dat ,,ieder streven
om tot een verplicht onderzoek door derden, — hetzij de rechter, hetzij
een ,,instantie’’ — naar de gegrondheid van de beslissing der echtgenoten
te geraken, dient te worden afgekeurd’’. De hedendaagse echtscheidings-

praktijk bewijst namelijk dat men door middel van een niet weersproken

beschuldiging van een der echtgenoten, tot echtscheiding met wederzijds

goedvinden kan komen, zo stelt de partij. !

Tevens pleit D’66 voor verdere verruiming der mogelijkheden om tot

echtscheiding te geraken op vordering van een der echtgenoten. Ten aanzien van de gevolgen van een echtscheiding stelt zij dat, in geval van echtscheiding bij onderling goedvinden de partijen het niet eens zijn over de

regeling van bijvoorbeeld gezag over de kinderen, alimentatie of boedelscheiding, zij de beslissing dienaangaande kunnen onderwerpen aan het

oordeel van de rechter. In een echtscheidingsprocedure, zo stelt de partij,
kan aan de economisch sterkere een verplichting opgelegd worden bij te

dragen in de kosten van het levensonderhoud der economisch zwakkere,

met dien verstande dat de alimentatieverplichting niet noodzakelijk gekoppeld dient te worden aan de ,,schuldvraag”, zoals dat momenteel het
1 Zie noot op pag. 21.
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geval is. D’66 constateert namelijk geheel terecht, dat ,,schuld” in wettelijke zin niet altijd betekent, dat het mislukken van het huwelijk ook
daadwerkelijk aan uitsluitend de schuldige echtgenoot kan worden verweten. Met genoemde programma-punten bewijst D’66 als jonge partij de
durf te hebben een stuk hedendaagse problematiek aan te pakken, waar de
oudere partijen zich (tot nu toe?) niet aan gewaagd hebben.

Betreffende de plaats van de gehuwde vrouw in de samenleving, stelt
D’66 dat zowel de ongehuwde als de gehuwde vrouw, evenzeer als de
man, recht heeft op arbeid: ,,In het kader van het economisch groeibeleid
moeten fiscale en maatschappelijke maatregelen genomen worden, zodat
ook de vrouw in het produktieproces kan worden opgenomen’”’. Tevens
pleit de partij voor gelijke beloning van man en vrouw voorgelijke arbeid.
In een toelichting op dit artikel wordt nog eens uitdrukkelijk gesteld, dat

naast fiscale maatregelen ten gunste van de buitenshuis werkende gehuwde
vrouw, ook behoefte bestaat aan ,,speciale dienstverleningen, teneinde het
haar mogelijk te maken de verantwoordelijkheid tegenover haar gezin te
combineren met die tegenover haar werk’’, Op dit punt gaan deeisen die

D’66 stelt verder en zijn haar formulieringen meer gedetailleerd dan die
der overige partijen.

Aan de ouders-kind verhouding in de juridische zin wordt in de programma’s van D’66 niet gerefereerd.

Ruime aandacht heeft de partij voor de ontwikkeling en vorming van
de jeugd, die, zo stelt zij, met name gericht dient te zijn op de eisen die de
samenleving van morgen zal stellen. Voorts pleit zij voor verlaging van
de leeftijd waarop een minimum inkomen wordt gegarandeerd, van 23 tot
21 jaar.

Dat D’66 de mening is toegedaan dat kinderen, eenmaa! volwassen
geworden, financieel onafhankelijk van de ouders behoren te zijn, blijkt
wel uit de volgende twee punten uit haar programma:
— drastische verhoging van het successie- en schenkingsrecht, ook bij
vererving aan meerderjarige kinderen,
— kinderaftrek en kinderbijslag aan ouders van studerende kinderen
moeten worden afgeschaft wanneer aan deze kinderen van Overheidswege een studietoelage wordt verstrekt.
Genoemde punten wijzen er wel op, dat D’66 de jongeren ziet als

onafhankelijke en mondige staatsburgers.
Met betrekking tot de volkshuisvesting pleit D’66 met name voor
»goede woningen die beantwoorden aan de moderne levensbehoeften”
voor iedere Nederlander. Verder bepleit zij de aanpassing van de woning
aan het gezin en met name aan de gezinsgrootte. Het kwantitatieve aspekt
van de volkshuisvesting komt nauwelijks aan de orde.
Ten aanzien van financiéle maatregelen ten gunste van het gezin, zoals

bijvoorbeeld de kinderbijslagregelingen, stelt D’66 dat de progressie in
deze regelingen, zoals die momenteel geldt, afgeschaft dient te worden, een
maatregel die zeker niet ten gunste van de grote gezinnen zal werken.
Ook stelt de partij de invoering van een progressie in de vermogens46 (306)

belasting voor, waarbij geen kinderaftrek meer mogelijk zal zijn.
De bevolkingspolitiek is een onderwerp dat D’66 na aan het hart ligt.
In dit verband wordt in de eerste plaats gesteld, dat de bevolkingsgroei
een verontrustend verschijnsel is. ,,.De Overheid heeft tot taak er voor te

zorgen, dat in ons land de kennis en de middelen voor rationele gezinsplanning zo ruim mogelijk verkrijgbaar zijn”. Ten aanzien van de kennis

geldt dat de opneming van sexuele voorlichting in het onderwijs-program-

ma moet worden bewerkstelligd. Als een ander belangrijk punt op dit

terrein stelt D’66 dat zij ,,al het mogelijke zal doen om te komen tot een

verantwoorde meningsvorming omtrent de kwestie van het al of niet
toestaan van vrijwilige vruchtafdrijving”’.
Hoewel D’66 niet zo ver gaat in haar eisen als de PSP, welke partij aan

de Overheid een zeer grote verantwoordelijkheid op dit gebied toekent,

zijn het deze beide partijen die, vergeleken met de andere partijen, de
meeste nadruk hebben gelegd op de noodzaak van het voeren van een

bevolkingspolitiek.
Een laatste punt van aandacht, dat overigens niet direkt op het gezin
betrekking heeft, is de aandacht voor de consument. D’66 stelt namelijk
dat de consumentenals groep in de Sociaal-Economische Raad opgenomen
dienen te worden.! Tevens dienen consumentenorganisaties betrokken te

worden bij het overleg inzake vestigingseisen voor de middenstand.
Uit voorgaandeanalyse blijkt dat D’66 een zeer moderne opvatting heeft

van het gezin. Vergelijken we haar programma met die van bijv. de PvdA

en de VVD, dan ziet het er naar uit, dat het ,,gezinsbeeld’’ dat de partij
als richtsnoer dient bij haar beleid, sterker nog dan dat van de overige
niet-christelijke partijen, tendeert in de richting van het modernestedelijke
middle-class gezin.

1 De Sociaal-Economische Raad is het hoogste publiekrechtelijke orgaan van het

Nederlandse bedrijfsleven en daarnaast de hoogste adviesinstantie van de Regering
op sociaal-economisch gebied.

De taak van de SERals adviesinstantie van de Regering houdt in, dat de SER des-

gevraagd of uit eigen beweging de ministers van advies dient over de wet op de
bedrijfsorganisatie en andere aangelegenheden van sociale en economische aard.
Tweederde der leden van de SER is benoemd door de werkgevers- en werknemersorganisaties, de overige leden door de Kroon. Deze laatste zijn geen vertegenwoordigers van de Regering, doch onafhankelijke deskundigen.
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5. Samenvatting en slotbeschouwing

Metde hier liggende studie is bedoeld de Nederlandse bijdrage te leveren
aan een cross-national onderzoek naar het door de Overheid gevoerde

gezinsbeleid gedurende de achter ons liggende dertig jaren. Waar zoals hier

te lande een regering steeds is samengesteld uit vertegenwoordigers van
verschillende politieke partijen, zal praktisch iedere beleidsmaatregel het
gezin betreffende een compromis-karakter dragen en zal een uitgebreide
analyse van kamerverslagen, ministeriéle beschikkingen e.d. nodig zijn om
aan te geven hoe het regeringsbeleid ten aanzien van het gezin in concreto
is geweest. Aangezien echter slechts bij een bescheiden opzet een bruikbaar resultaat mag worden verwacht van een vergelijking van deze materie
op internationaal niveau, is volstaan met een analyse van de standpunten
van de in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen, zoals die
naar voren worden gebracht in de diverse beginsel- en verkiezingsprogramma’s. !
Overzien we de resultaten van voorgaande analyse, uitgaande van de
vraag of de verschillende politieke partijen zich uitspreken omtrent de
waarde die zij aan het gezin toekennen en zo ja of zij, als consequentie

hiervan zich ten doel stellen een gezinspolitiek te voeren, dan kan gesteld

worden dat de programma’s van de vijf grote partijen — KVP, ARP,

CHU, VVD en PvdA — in dit opzicht het duidelijkst uitsluitsel geven.

Gezien de omstandigheid dat de vijf grote partijen gedurende de door ons
beschouwde periode (1937-1967), in verschillende formaties, het regeringsbeleid in grote lijnen hebben bepaald, zijn in het kader van deze analyse
de programma’s van deze partijen tevens het meest interessant.
De programma’s van de kleinere partijen die zich, D’66 uitgezonderd,
extreem links? of rechts? van de grote partijen opstellen, zijn veelal be1 Dezetelverdeling in de Tweede Kamer is momenteel als volgt:
Katholieke Volkspartij
42
Anti-Revolutionaire Parij
15
Christelijk-Historische Unie
12
Staatkundig Gereformeerde Partij
3
Gereformeerd Politiek Verbond
i
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
17
Partij van de Arbeid
37
Pacifistisch Socialistische Partij
4
Communistische Partij Nederland
5
Boerenpartij
7
Democraten °66
7
2 PSV en CPN
3 SGP, GPV en Boerenpartij.
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knopt en tamelijk fragmentarisch, zodat ze moeilijk te vergelijken zijn met
die van de vijf grote partijen. In de analyse spelen de kleine partijen dan
ook slechts een rol, voorzover bij vergelijking van hun programma’s, de
opvattingen van links en rechts scherper tegenover elkaar komen te staan.

Zowel de KVP, als de VVD en de PvdA erkennen de fundamentele

waarde van het gezin voor samenleving en individu en spreken zich op
grond daarvan uit voor bescherming en versterking van dit samenlevingsverband door de Overheid; ook de ARP en de CHU doen dergelijke uitspraken, evenwel niet zo frekwent en zonder te raken aan de waarde die

zij aan het gezin toeckennen.

Een opmerking waard is de context waarin de verdediging van de hoge
waarde van het gezin wordt geplaatst door de drie confessionele partijen.

Met name gedurende de periode tot het begin der jaren vijftig zien deze

partijen een gezond gezinsleven als een waarborg voor,,de naleving van de

zedelijke normen’’, zoals de formulering van de KVP luidt. Ook de formu-

leringen van de ARP en de CHU wekken de indruk dat men sterk gericht
is op het conserveren van (christelijke) normen. In dit opzicht zijn de uitspraken van de VVD en de PvdA veeleer nuchter-rationeel te noemen,
waarbij — juist in genoemde periode valt het verschil op — het toekomstperspektief, de verandering, een veel grotere plaats inneemt. Gedurende de
daarop volgende jaren is deze tegenstelling evenwel minder pregnant

geworden; in de programma’s van de drie confessionele partijen ver-

schijnen dan zekere aanwijzingen dat de secularisatie zich ook binnen deze
groeperingen meer en meer doet gelden.

Uitspraken omtrent de bescherming van het gezin houden evenwel een

vage belofte in, welke nadere precisering behoeft. Wat bedoelen de par-

tijen precies, ook al stellen ze, meer gedetailleerd zoals bijvoorbeeld de
PvdA, dat de sociale-, fiscale-, de culturele- en de woningpolitiek mede
gericht dienen te zijn op de ,,bescherming en de verheffing van het gezin”?
De KVPgeeft hierop een duidelijk antwoord in haar werkprogram 1956-

1964, waarin zij een hoofdstuk ,,Gezinspolitiek’’ heeft opgenomen (zie

bijlage). Op heldere wijze is hierin uiteengezet wat onder gezinspolitiek

wordt verstaan. Jammer genoeg is. dit een eenmalige publikatie geweest;
gedurende de laatste jaren heeft de KVP niet meer die aandacht voor het
gezin als vroeger. Haar huidige opvattingen blijven evenzeer in het vage

als die der overige partijen, die geen van allen ooit hun aandacht voorhet
gezin hebben geconcentreerd tot een afzonderlijk hoofdstuk in hun programma’s, Deze omstandigheid heeft de analyse zeer bemoeilijkt, in die
zin, dat een persoonlijke, subjectieve keuze gemaakt moest worden inzake
de afbakening van het terrein van onderzoek. Op deze wijze zijn zeker een
aantal punten in de beschouwing betrokken, waarvan het niet zeker is dat
de betreffende partij hierbij ook het direkte belang van het gezin voor
ogen heeft gestaan; dit geldt bijvoorbeeld voor punten betreffende volksgezondheid, consumentenbelangen en onderwijs; andere punten als gezinsverzorging, huwelijkswetgeving, e.d. zijn evenwel weer duidelijk gericht op
het gezin.
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- Vergelijken we de programma’s van de vijf grote partijen dan kan

gesteld worden dat, hoewel verschillende accenten gelegd worden, de aandacht voor het gezin in grote lijnen overeenkomt. In het algemeen komen

de PvdA en de VVDeen aantal jaren eerder met bepaalde punten dan de

drie confessionele partijen. Met name geldt dit voor onderwerpen betreffende de huwelijkswetgeving, de plaats van de (gehuwde) vrouw in de
samenleving, bevolkingspolitiek en geboorteregeling, punten waarbij de

Jeer van de Kerk ongetwijfeld haar invloed heeft doen gelden.
De tegenstelling liberalisme-socialisme doet zich, met betrekking tot de
behandelde onderwerpen het gezin betreffende, nauwelijks gelden. Het

enige verschilpunt dat het gezin direkt betreft, is de kwestie van het successierecht. Terwijl de VVD pleit voor verlaging, staat de PvdA een verhoging van het successierecht voor. Met betrekking tot bijvoorbeeld de

volkshuisvesting speelt deze tegenstelling ook wel een rol, alleen in zoverre
echter dat het hier een verschil van mening betreft inzake de wijze waarop
de woningproduktie opgevoerd dient te worden — partikulier initiatief
versus overheidsbemoeiing — waarbij het doe! gelijk is, namelijk het verschaffen van een zo goed mogelijke woning aan iedereen.

De aandacht die de grote partijen in de loop der tijd voor het gezin

hebben gehad, is steeds fragmentarisch geweest —- de KVP met haar

eerder genoemd werkprogram 1956-1964 uitgezonderd — en meestal gericht op het herstelen van duidelijke hiaten in de wetgeving en de sociale
en economische omstandigheden van het gezin. De aandacht valt hierbij
op de volgende onderwerpen:

— huwelijk en huwelijkswetgeving,
— de ouders-kind relatie en de opleiding en vorming van de jeugd,

— volkshuisvesting,
— een aantal financiéle en fiscale maatregelen ten gunste van het (grotere)
gezin,
— onderwerpen welke op enigerlei wijze verband houden met bevolkingspolitiek en geboorteregeling,
-~ een aantal maatregelen in de maatschappelijke sfeer, als gezinsverzor-

ging, maatschapelijk werk, consumenten- en huishoudelijke voorlichting.

In grote lijnen kan gesteld worden dathet ,,guiding image’, zoals dat de
seculaire partijen bij haar beleid voor ogen heeft gestaan, gedurende de

gehele door ons beschouwde periode het gezicht heeft gehad van het
moderne stedelijke middle-class gezin; hierbij moet dan nog aangetekend
worden dat het momentee!l D’66 is welke partij de meest moderne opvatting heeft van het gezin, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat zij

het huwelijk ziet, zuiver als een persoonlijk contract, waarbij een te grote
controlerende funktie van de Overheid op dit samenlevingsverband wordt
afgewezen. De drie grote confessionele partijen hebben tot ongeveer de
jaren vijftig bij haar gezinsbeleid nog het traditionele gezinstype voor ogen
gehad. Gedurende de afgelopen tien jaren is hierin evenwel een zekere
verandering opgetreden, in die zin dat haar visie op het gezin meer en
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meer is gaan lijken op die van de seculaire partijen. De SGP en het GPV
lijken vooralsnog vast te blijven houden aan hettraditionele gezinstype als
guiding image” voor haar gezinsbeleid.
Hetfeit dat gedurende de laatste jaren in de programma’s van de meeste
partijen het toekomstperspektief een steeds grotere rol is gaan spelen,
wekt de verwachting dat men zich in de komende jaren zal gaan bezinnen
op de ,,plaats en de waarde van het gezin in de wereld van morgen”, om

op deze wijze te komen tot voorstellen met betrekking tot het scheppen
van maatschappelijke strukturen waarbinnen het gezin zich op optimale
wijze, wat dat dan ook mogezijn, zal kunnen ontplooien.
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6. Summary

The present study is intended to be the Dutch contribution to a cross-

national research dealing with governmental family policies carried out
during the past 30 years.
Since the Dutch government always consists of representatives of various
political parties, every measure of family policy will practically bear the
characteristic of a compromise. An extensive analysis of parliamentary
records, ministerial decrees etc. will be necessary to indicate concrete
governmental family policies. In order to assure an useful comparison on

an international level, this study has been limited to an analysis of the
election platforms of the political parties currently represented in parliament.
Our point of departure for our analysis has been the question whether

the various political parties have anything tot say about the value of the
family, and, if so, whether they intend to carry out a family policy. The

five largest political parties K.V.P., A.R.P., C-H.U., V.V.D. and P.v.d.A.!
have clearly done so. In view of the fact that the five largest parties, in
various combinations, have determined governmental policies during the
period under consideration, the platforms of these parties are, within the

framework of our analysis, the most interesting. The platforms of the

smaller parties which (with the exception of Democrates °66) are lined
up either to the right? or the left 3 of the larger parties, are usually rather
summary and fragmentary, which makes a comparison with the five
largest parties rather difficult. In the present analysis, the smaller parties
play only a role to the extent that by comparing their platforms, the
positions to the right and the left become more accentuated.
The KVP as well as the VVD and PvdA recognize the basic value of

the family for society and individual and thus advocate protection and
strenghtening of this unit by the government; the ARP and CHUalso

favor this position but not as frequently and without touching upon the
value which they ascribe to the family. Worthy of note is the context

within which the high value of the family is placed by the three denomi-

national parties. Particularly until the 1950’s, these parties view a healthy

family life as a guarantee for “realization of moral norms” (KVP). The

formulations of both the ARP and CHU also strongly tend toward the
preservation of (christian) norms. The pronouncements of the VVD and
1 KVP = Catholic Party, ARP & CHU = Protestant Parties, VWD = Liberal Party,

PvdA = Labour Party.

2 SGP, GPV and Farmers Party.

3 PSP and CPN,
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PvdA, on the other hand, may be viewed as more rational — the difference

during this period is particularly striking — and a concern for the future

and for change, receives more attention. This contrast is however, during

subsequent years, much less striking; the platforms of the three denominational parties show certain indications that secularization is also taking
place within these groups.
Pronouncements regarding the protection of the family contain such
vague promises that a further elaboration is needed. What do these parties
exactly mean whentheystate, in greater detail than the PvdA for example,

that the social, fiscal, cultural, and housing policies need to be directed
toward “protection and re-enforcement of the family’? The KVP provides
us with a clear answer in its 1956-1964 working program, which contains

a chapter entitled “Family Policy”. Unfortunately, it has done so only

once; during the past few years the KVP does not show the concern for
the family which it once had. Its present position is as vague as that of the
other parties which have never had a special chapter on the Family. This

particular feature has made an analysis rather difficult, because a subjective selection had to be made as to the limits of the area of research.
It is certain that, in this manner, a number of items have been considered

of which we are not at all sure whether a particular party had the interest
of the family in mind; this is true, for example, of matters dealing with

public health, interests of consumers, and education. Other items, such as

family care, marriage legislation, etc. are clearly concerned with the

family.

When we compare the platforms of the five largest parties, it can be
Stated that, except for a matter of differential emphases, these platforms
in the main correspond with each other. Generally speaking, the PvdA
and the VVD show their concern for certain items, such as marriage
legislation, the place of the (married) womanin society, population policy

and birthregulation earlier than do the three denominational parties; the
teachings of their respective churches had undoubtedly something to do
with this.
The contrast Liberalism-Socialism is in these matters hardly a matter of
significant difference. The only difference is the matter of inheritance tax.

Whereas the VVD advocates a lowering, the PvdA is in favour of a raising

of these taxes. As far as housing is concerned, for example, they both are

interested in providing as decent housing as possible, but they differ in the
methods to accomplish this — private initiative and governmental concern
respectively.
The concern which the largest parties have had in the course of time
has mainly dealt with the rather evident gaps in the legislation and the
social and economic circumstances of the family. This is particularly true
of the following items:
—~ marriage and marriagelegislation,
~~ parent-child relationships and the education of youth,
—— housing,
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— a number of financial and fiscal provisions for the benefit of the
(larger) family,
—~ items which in any way are related to population policy and birthregulation,

—~ a numberof social welfare provisions such as family care, sociale work,
information and extension services for the consumers.

In the main, it can be said that the guiding image of the family for the
secular parties, during the entire period under consideration, has been that
of the modern, urban, middle class family. It needs to be added, however,

that D’66 has currently the most modern attitude toward the family, which,
among other things, is shown by the fact that this party views marriage

as a purely personal contract about which governmental control must be
reduced to a minimum. The three largest denominational parties have,
until the 1950’s, maintained the traditional family type. During the past
decade, a certain change has taken place in the sense that their family
views tend to become increasingly similar to that of the secular parties.

The SGP and the GPV, both small ultra-right parties on the other hand,
continue to hold onto the traditional family type as their guiding image.

The fact that during the past few years the platforms of most of the
parties have shown a concern for the future, leads to the expectation that,
in the years to come, muchattention will be paid to the “place and the
value of the family in the world of tomorrow’. In this manner, they hope
to arrive at proposals dealing with the creation of social structures within
which the family will have the opportunity to achieve an optimal development, whatever this might be.
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Bijlage

KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ
Werkprogram 1956-1964
Gezinspolitiek
Bij de gezinspolitick in al haar geledingen nauwgezette vooropstelling en

veiligstelling van de rechten en plichten van de ouders, van de Kerk en

van de krachten van het georganiseerde maatschappelijke leven.
Opneming in de Grondwet van een bepaling, dat de aanhoudende zorg
der Overheid gericht is op de bevordering van de ontwikkelingsmogelijkheden van het gezin.

Onder voorlichting en stuwing van een op wettelijke grondslag steu-

nende Gezinsraad worden wetgeving en bestuur consequent afgestemd
op de belangen van het gezin in het algemeen en van het grotere gezin
in het bijzonder. Met name worde zorg gedragen voor:
a. de bevordering van mogelijkheden tot een goede voorbereiding op het
huwelijk:
— bevordering van jeugd-sparen bijv. door premiéring, belastingfacili-

teiten, en het voorbeeld der Overheid t.o.v. haar eigen personeel;

— bevordering van onderwijsgelegenheid met betrekking tot de nodige
kennis der huwenden inzake opvoedingstaak en de huishoudelijke
- taak in het gezin;

het uit de weg ruimen van abnormale huwelijksbeletselen:

— zelfstandige passende woongelegenheid voor huwenden;

— in de overheidsdienst, mede als voorbeeld voor het bedrijfsleven,
jeugdlonen waaruit kan worden gespaard voor een huwelijksuitzet;

de bevordering van de mogelijkheden tot de instandhouding van het
gezin en hierbij in het bijzonder het uit de weg ruimen vanalle belet-

selen voor het grotere gezin om zich overeenkomstig de eisen van zijn
maatschappelijke kring te kunnen ontwikkelen:
~-- economische, sociale en financiéle politiek, gericht op de mogelijk-

heid dat uit de verdiensten van het gezinshoofd kan worden voor-

zien in de gezondheidsbelangen van het gezin en in zijn passende

stoffelijke en cullurele behoeften;
— basis-pensioenverzekering van weduwen en wezen, met een onmiddellijk ingaande noodregeling ter zake;
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— kinderbijslagverzekering voor loontrekkenden en zelfstandigen, met
tuime progressie en, onder voorgaan van de Overheid, een redelijk

verband tussen de hoogte van het inkomen en debijslag;
— verruiming van de kinderaftrek bij de belastingen, o.a. met betrekking tot jonge kindercn wicr opleiding met bijzondere kosten gepaard moet gaan;

— degressie in de premie van sociale verzekeringen, in het bijzonder

van de ziekteverzorgingsregeling, bij grotere omvang van het gezin;
— billijke spreiding van de gezinslasten, voortvloeiende uit de militaire
eisen, zowel in de persoonlijke als in de financiéle sfeer;
— bij de subsidiepolitick voor emigratie inachtneming van de belangen
van het emigranten-gezin in verband met zijn samenstelling;

. de bevordering van de eerbied voor het huwelijk:

— huwelijkswetgeving gericht op de versterking van de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van man en yrouw;
— onderscheid in de wetgeving tussen wettige en onwettige voortplanting met bescherming van de belangen van het onwettige kind;
. de bevordering van de goede gang van zaken in het gezin en van zijn
gezonde levenssfeer:
— zelfstandige woongelegenheid van voldoende omvang;
— bevordering van het eigen woningbezit; mede hiertoe, wijziging van
de Landarbeiderswet;

— bevordering in het algemeen van het sparen, o.a. door het voorgaan

der Overheid (premiespaarregeling), door premievrijdom en belas-

tingvrijdom van werkgeversbijdragen in bouw- en spaarfondsen,
door drastische vermindering van de successiebelasting bij vererving
in de rechte lijn en tussen echtgenoten;
— uitbouw en versteviging van de instituten voor gezinsverzorging en
gezinshulpen en voor huishoudelijke- en gezinsvoorlichting;
— bij noodzakelijke binnenlandse migratie krachtig bevorderen dat

voldoende geschikte gezinswoningen kunnen worden gebouwd;

— bij noodzakelijke tewerkstelling buiten de woonplaats maatregelen
ten respecte van het gezinsleven;
—~ het zoveel mogelijk tegengaan van nachtarbeid en ploegenarbeid;
— uitbreiding van het maatschappelijk werk ten plattelande;
— ontspanningsmogelijkheid door een wettelijke vakantieregeling voor

loontrekkenden van twee weken voor ouderen en drie weken voor

de jeugd;
-— bevordering van goede ontspanningsgelegenheden en ontspanningsobjecten voor de jeugd;
~~ toekenning aan de huisarts, als gezinsarts, van de hem toekomende
plaats in het geheel van de georganiseerde gezondheidszorg;

de bevordering van de opvoeding in de geest der ouders, voorzover de
opvoeding buitenshuis moet geschieden;
—— vrijheid van het bijzonder onderwijs over de gehele linie door financiéle gelijkstelling van het bijzonder onderwijs over de gehele linie;
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— vrijheid van de jeugdorganisaties en jongeren-sportorganisaties in
haar onderscheidene vormen en van de opleiding van jeugdleiders
en sportleiders;

— wettelijk geregelde toereikende subsidiéring van een en ander;
— bevordering van de godsdienstige, geestelijke en culturele verzorging van militairen op de grondslag van hun Jevensbeschouwing;

g. het op andere wijze tot gelding brengen van de belangen der gezinnen
en der kinderen, voorzover de ouders niet bij machte ofwel in gebreke
zijn de hun toekomende taak te vervullen:

— kinderbescherming gericht op de belangen van het kind;
— intensivering van het maatschappelijk werk onder sociaal-zwakke
en a-sociale gezinnen, niet alleen landelijk maar vooral ook plaatselijk en regionaal;
— een en ander zoveel mogelijk door het partikulier initiatief.
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