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ter Hcerma <;taat de ge 

zlmpohtJek wee1 op de 

agenda Hct '" nu zaak om 

cr ccn gcdcgcn uitwcrking aan te ge

vcn. Bij het voeren van een discussie 

hierover is het van groot belang dat ai

le mogelijke denkwegen en argumenten 

worden gcinventari<;eerd en op waarde 

gcschat. Stokpaardjes en heilige koeien 

moeten ter di'>CU'>'>ie kunnen worden 

gesteld. Er zal een werkclijk open dis

cw,sie moeten worden gevoerd. Aileen 

zo wordt een strategisch bcraad over 

dit onderwerp serieus genomen. De 

di'>CU'>'>ie'> over gezimpolitiek ziJil vaak 

gepolariseerd \)aardoor gebcurt het 

vaak dat waarde-oordclen worden ge

presenteerd als kitell; dat de argumen

tatie <;\echts retorisch is. 

lk noem twee voorbeelden. [r wordt 

dan bijvoorbccld gezegd dat ouders hun 

kinderen massaal 'dumpen' bij dagver

blijven. Dit argument wordt vaak inge

zet door degenen die dagvcrbl ijvcn 

beschouwen als slccht voor de kindcrcn. 

Llit onderzoek blijkt dat ouders met kin

deren onder de vier jaar gemiddeld iets 

minder dan drie dagen gcbruik maken 

van kinderopvang Fr blijken nauwclijks 

kinderen te zijn die vijl dagcn in de 

week naar een dagvcrblijl gaan 

Een andere retorische redenering is, de 

jeugdcriminaliteit groeit en dit bewij'>t 

dat het gezin in toencmende mate dis

tunc- tionccrt. Deze redenering zal ik 

later in mijn betoog uitgebreider aan de 

ordc stcllcn. 

]ui'>t om retorische redencringen uit de 

weg te ruin1en i~ hct van groot bclang 

dat terdcgc kenni'> wordt genome11 van 

wetenschappelijk ondcrzock. ]ui<;t bij 

de zoektocht naar een modern gezim

be\cid is de lamp van de wctenschap 

hard nodig. En niemand zal kunnen be

wcren dat onderzoeksgegeven'> over 

het gezin maar mondjesmaat bestaan. 

Aan de Katholieke Llnivcr<.iteit NiJme

gcn hecft de vakgroep empirische ge

zinspedagogiek zecr vee\ ondcrzoek'>

gcgcvcn~ vcTzan1cld en gcjntcrprctccrd. 

Ook kan gewezen worden op de 

Cezimraad en hct daardoor uitgegevcn 

tijdschrilt 'Cezin' Daarnaast zijn er ge

gevensbe<;tanden en rapporten van het 

Sociaal en C:ultureel Planbureau, het 

NIBLID en het C:entraal Bureau voor de 

Statistiek. Fn dit is nog bepaald gccn 

uitputtende op<;omming. 

Het gezin: een omstreden 
woord 
Symptomatisch voor de stcrke polarisa

tie rondom hct ondcrwerp zijn ook de 

negatieve associaties die het woord ge

zin oprocpt. Hct woord is - zoals 

Heerma tcrecht hedt gesignalcerd 

een tahoe binncn de spraakmakende 

elite in Nederland. De lachcrige '>kcr 

hangt wezenlijk <;amen met taboe<; die 

onder andere zijn ont<;taan door de 

crnancipatiebcweging. Het gezin 1s 

daardoor in een <;lccht daglicht komen 

te staan, als ccn vrouw-ondcrdrukkend 

instituut. De toevoeglllg modern ge

zimbeleid i'> naar ik aannccm - ccn 



uunduiding wuurn1cc worcit uungcgcvcn 

clat men rckcning wli houckn met de 

vcrandcringen in OJWJttingcn die dank

ziJ de cmancipatic hebhcn plaat<.gcvorl

dcn Degene die hct over modern 

gczimhcleid hcdt, doet in ieder gcval 

ccr1 van de volgende- en mi'>'>chicn wei 

aile- hoHclijkc knichuigingcn 

mce<,talrn hct mrdden gelaten Hct l11kt 

n1ij vcr<.,tundig voor de uitwcrk1ng van 

modern gczrmhclcrd in ecr<;te rmtantrc 

te rcdenercn vanuit de del111rtic drc 

door hct Nationaal Comitc van het 

VN-lnternationaallaar van hct Cezrn '' 

gchruikc 'ccn gezin '' ecn lccl-ccnherd 

\V.Jarin kindcrcn worden opgcvocd' 

1 longn1a I <)()5 p N~ 1_1 

'We willen de vrouw niet 

weer achtcr het aanrecht 

1agen' Men erkent dat de 

rollen in het gczin mindcr 

'>Ck'>cgebonden geworden 

ziJn: de vrouw i'> nict in 

hct mercndccl van de ge

vallen mccr uit'>luitcnd 

huiwrouw en moeder, de 

man i'> nict aileen maar 

ko'>twinncr. 

Wanneer men 
!\remand !welt zich door 

dezc dcfinitie hurtcnge

<,/oten tc voelcn iedereen 

i\ i11111llT<.., kind gC\\'l'C<..,t 

en zal het helang van cTn 

gocdc opvocd1ng ondcr

'>L hri jven r\ lodern gczrn'>

hclcid gaat wat mr1 hctrclt 

cr 111 zccr <.,tcrkc mJtc om 

nu tc gaJn hoc de con

tck '>l voor de opvocd i ng 

van kindcrcn zo gun<..,tig 

mogeli1k gemaakt kan 

worden Allereer<,t drcnt 

dan de rol van de ouder' 

be.,proken tc worden 

Daarna komcn ver,chil

kndc '>icren aan de orde 

die hct orwoeding,kli

doorgaat op de weg 

van steeds meer 

opvangmogelijk-

heden bevnordeelt 

men de ouders met 

een goed inkomen 

*'We erkenncn dat ook <,a

menwonendc hctcro- en 

hommek'>uelc paren crhij 

horcn' Het gezin <,taat niet 

mccr per definitic gcli1k 

aan een getrouwdc man en 

vrouw met kindercn. 

en neemt de druk 

op werkgevers en 

werknemers om te 

komen tot 

verlofregelingen af. 
* 'We erkenncn dat hct 

kla'>'>ickc gczin ook zijn fcilen had' Het 

kla'>'>ickc gezin i<; van zijn voct<,tuk ge

<,toten en wordt geas<,ocieerd met '>Ck

<;Ueel machtsmishruik: ince'>t en ver

krachting binncn het huwcliJk. Daar

door is hct nict rneer zonder mccr 

'gocd' en hoven ieclcre twijfcl verhcvcn. 

* 'Wij erkcnnen dat de individualisering 

goedc kantcn hccft'. Het gezinsdenkcn 

rocpt cnorme irritatie op bij menscn die 

ervar1 ovcrtuigd zijn dat de individuali

<..,ering ccn groot goed i~. Hct gczin 

wordt geaS'>ocicerd met hct tcgcndecl 

van individualisering athankelijkhcid 

van ccn kmtwinncr. Bovendien cloet 

rnen de allecn<,taandcn tekort. 

Welke kniebuiging men prccie<; doet en 

hoc diep wordt in hct politiekc dcbat 
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maat hcinvloeden 

Verantwoordelijke ouders 
Het begin i'> ergenlijk heel eenvoudrg 

hi1 gczinshelcid moct worden urtge

gaan van de vcrantwoordeli,kherd van 

ouder<;_ Tcgenwoordig "' het h11gen 

van kindcrcn - veel meer dzm vroegcr 

een keuzc. Daarmee "' natuurl11k nret 

gezegd dat al, men gekozen hecft r I' 

men ook wcrkelijk kinderen bn kr11gen 

(2) het kind kriJgt dat men zich voor

<;telt. Wannccr men de vcrantw<H>rde

lijkheid voor kindcren op zich r1eemt "' 

dat het imlaan van een weg dre men 

niet kent. AI met al "'duideli1k dat ou

der'> tegenwoordig vee I hewu,tcr en gc

rnotivecrdcr aan hct oudcr,chap 

'f. 
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hcginnen Dat hccft tot gevolg dat zij 

de vcrantwoordelijkheid ook hewu<,t op 

zich ncmen. Daarhij moct crvan uitgc

gaall worden dat ouders zecr gemoti

vecrd zijn om hun kind zelf goed op te 

voedcn. [en kind is iet<, hijzondcrs 

Hoc het met de eigen kinderen gaat 

hcdt sterke invloed op het zellheeld 

van de ouders. Ouders moe ten de vriJ

heid hebhen hun kinderen zo op le 

voeden als hen gocddunkt. Vanzell

sprekend is die vrijheid niet onbepcrkt, 

maar cr zijn zcer dringendc rcdenen 

nodig om te besluiten tot heperkingc11 

van dat vrijheid-,recht Die vrijheid 

hrengt bepaalde verantwoordelijkheden 

met zich mee. Fen te grote hemoeienis 

van de overheid of van andcrcn is geen 

goede zaak. Het gezi n als privc-domei n 

i~ ccn groot goed. I)at nccnH nict wcg 

dat de opvoeding van kinderen niel 

volledig een privc-zaak is Kinderen 

zijn in grote mate afhankeliJk van wat 

hun ouders met hen doen en in die zin 

kwetshaar Bovendien kan de kwaliteit 

van de opvoeding de samenleving n1et 

onvcrschillig Iaten. De ovcrheid moet 

echter zecr terughoudend zi1n met in

tervenicrcn. llitgaand van de vri1hc1d 

en verantwoordelijkhcid van de ouders. 

moet cr eerst voor gekozen worden de 

verantwoordelljkheid van ouders te on

der<,teullcn. Wanneer andere slnen d1e 

ondersleuning niet hieden. ol zelts te

genwerken dan mocte11 ouders allcr

eer<,t zell de mogelitkheid hehhen om 

daaraan iets te vcrandcren l.ukt dat 

niet dan zal de overheid cen handje 

moelen helpcn. Te hcginnen met zach

te hand en als cr- dan nog niels veran

dert met zwaarde1-c middelen De 

uitdoging von hct n1odcrnc gczin-,bc

lcid ligt vooral daar: goed te anJiyseren 

in hoeverrc ouders in deze samenlcving 

hun verantwoordeliJkheid kunncn 

waar-makcn, hen zoveel mogelijk de 

1nogelijkhcid gcvcn 0111 de on1gcving 

van het gczin ten behoevc van de op

vocding te he't'nvloedcn, te zorgcn voor 

een <;timulercnde opvocding<,omgeving. 

Om te bepalcn of cr een taak is voor de 

overheid zal men op elk punt dat h1j 

gezimbeleid aan de orde komt. zich de 

volgende vragen moeten stellen: 

- War is de vcrantwomdcliJkheid van 

de oudersc 

- Welke rechtcn en plichten hehhen 

ouder<, met het oog op hun verant

woordeliJkhcid voor de opvoeding' 

Het poreuze gezin 
llitgaande van de vcrantwoordelitkheld 

van de ouder<, moet de chri<,ten-demo

cratic vervolgcn~ oog en zorg hchhcn 

voor de on1gcving, de contck~t van de 

opvocding van kindcre11. Opvoeding rs 

een kwetshaar proces omdat hct een 

proces is dat contekstgevoelig is. De 

kwaliteil van de opvoeding is niet ai

leen van oudcrs alhankcll)k: oudcrs zi1n 

daarin voor een belangrijk deel afhan

keliJk van skren hu1te11 het gez111. waar

van men ook deelu1tmaakt. I let is van 

he lang dat die slcren een onder<,teuning 

kunnen hieden aan de opvoeding thuis 

Hct gocd lunctioncrcn VJil gczinncn 1-, 

i11 slerke mate alhankelijk van de omge

ving. C~czinncn kunncn zich nict gc·[')O

Iecrd opstellcn. Llk gez1n is 'poreus' 111 

meer of mindne mate athankeli1k van 

wat cr zich 111 de omgcving at-,pcclt 

Via kinderen konll de hu1tenwcreld 

hinncn. K1ndcrcn gaan nour -,chool. 

gaan hi) vriendJes/vriendinnet[es spelen 

ol kr-i[gl'll ze op hezoek. spelen op 

straal, kijken naar de telcv1s1c en dcrge

li[ke. ,\\aar her gezin 1s ook m1n ol 

mecr alhankell)k van arheidsomstandig

heden· mocten oudcrs 1.allchei! wcr

ken'. ku11nen zij wcrke11'. hoeveel 

nwetcn ziJ werken: Len lihcralc opvat

ting zal \Vc·inig oog hchhcn voor de 



contck<..,t-gcvoclighcid van hct gczin 

l)aat·in gaat men crvan uit cbt elk indi

vtdu wei zell bn he,li"en ot htJ, ZIJ cr

gem voor kieq ol juiq niet. 

Diek,tra I I '!'!2! noemt de volgende 

lactl>t'en' 

I i Het he,taan van allct-lci parallcllc 'o

ualt,atte-invloedet1c de ,chool en de 

media. I )eze invloeden kut111u1 onder

qeunend, maar ook u>ncurt-crend ot 

zell, tegengeqeld zip1 aan de ouderli1ke 

opvocding'-.patr<>nen en c>pvattingcn 

2 1 Vccl jongcrcn '-.taan voor ontwtkkc

lingqilken, zoal' hun 'choolloophi!Jn, 

waarvan de ei,en de intellcctuelc c11 "'

ciillc u>mpetentie van hun oudcr' VilJk 

aanztcnll)k ovcT...,tijgen 

51 Steed..., 111ecr vohvJ'-.'-.CtH·n '-.taan on

der druk om andere rollct1 utt te oclc

nen dte in hun prakti,che en emo

tionelc Ultwerking VZlZlk op gc<.,panncn 

voct qaan met de ouderrol. 

41 I )e ouderrol moct door een toene

mcnd aantal volwZl'-.'-.cncn a]..., gcvolg 

Viln huweliJk' lrclatie-onthinding olwel 

'oll'tl'ch worden uitgeoelcnd, olwel in 

ee11 'ituatie van gedccld ouder,chap ol 

'tidouder,chJp. DichtrJ voegt hterJan 

toe dat het ri,ico op het gehrekkig 

lu11ctiot1etTn van de oudcr in eenouder

gezlnncn grotcr i'-., onldi:lt 111 ccn dcrge

lttke 'ituatie vakcr 'prake i' vJn een 

ongun..,tige linanciC!c po'-.itic, ccn gc

ht·ek aa11 pcr,pectieven van de ouder en 

een gehrek Jan opvoeding,onderqeu-

lllllg 

DiekqrJ maakt er melding v<1n dat al 

IangetT ttJd va11 veN.:hillcnde bnten de 

vrcc~ gcuit worth dat de primatr vcrant

woordeltJket1 voor de opvoeding van 

kinderct1 i11 tocncmende mate mindet· 

goed 111 qaat zullcn zip1 hun taak te 

vctTichtcn, WJJrdoor de kat1' op ont

wikkclit1g,prohlcmen in de toekomq 

z<1l toeneme11 il)tek,tra. i11 WRR-rap-

( 1)\1 1:2 q;;; 

port. p. i7 en ::SH 1. I )czc d1agnu-.c r.., cr 

natuurltJk maar ccn. maar wei C·cn dte 

het (.I )A ter harte zou moete11 m·n1en 

l)aarom pic it ik crvom dat het (I),\ 

ccn -.chcrp oog moct ont\\'tkkclcn \'OCJI" 

de vnantwoordelttkhetd van dll· tnJ,ll 

,chappeltJke actot-cn dte de kl\alttett 

van het opvm·ding,klllllJal hellwloe

den. In dit vnhJml zttn heel 111 het htJ

zondn vJn helang de ,tnen \'Jn het 

wnk, de •.chool, de huurt de vcrelltglll

gen en de medtJ lk he,pt-cek deze ,Kh

tcrccn\'()]g('ll<.., 

De sfeer van het werk 
De ,leer VJil het wcrk "llatuurltJk htJ 

Lllhlek Viln hc·IJng .\rhetd'tiJLkll ck 

mogel:tkhetd tot deeltiJdwcrk llnthtlt 

-.cring. kindcropvang en dcrgcll]kc 1"-1-

ken de mogeltJkhetd tot "Jl''"eckn 

direct. Socialc partner' kut1ne11 "Jl deze 

verant wo"rdel i jkheid JJnge,pr< tkell 

worden. Zullcn ZtJ 111 C:/1.()', v"ldocmlc 

nlaZttrcgclcn trcllcn- uit cigcn \Tile wtl 

om de vnatllwoordelitkhctd vJn de 

"uder' voor hun ktlldcrell \Ttltg lc qcl 

k11 Het gaat hin om de ondcrl111gc "'

lidJI'itc·tt van wcrkcmkll z"lldct 

kindnell met wnkemlcn met k111dnc·11 

Aangczicn L'L'Il gocdc opvocd1ng ,·on 

kincleren in het JlgelllLTll helang " 

t11()Ct de ovcrhetd 111 de gatell hltJn·n 

lwuden dJt met clcze factor rcke1111lg 

worclt gehouden I k lrtn dte llltnl'tet 

,\lclken gekozen heelt 111 ZtJn 111 'ep 

tcmhn I 'J'J) LlltgchrJchte twta ( ltn de 

kwalitcrt van arhcid en zorg 1.., g()cd 

het t"ewerke11 naJr LTil andere arhellk 

orgZlni<.,Jllc 1-. ccn gczJtncn!tJkc \Trant 

woordeltJkhetcl vall alk hetr"kken 

pZlrti)Cil: ovcrhcid, wcrkgc\'cr-. en wcrk

ncmcr<.., W'annccr de zorg \'CJor krndc

rcn wordt gczicn :tl.., L'l'll zcLT hclJngn!k 

maat,chappclitk goed dan ''"lgt daar 

VJnzcll,prckeml Lilt dat de mTrhetd cTn 
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normerencle taak hedt, indien maal

<,chappclijke actoren gecn ol onvol

doende rekening wemen te houden 

met de opvoeding van ktnderen l)e 

ovcrheid nwet de wcrkgcvTr'> I en ook 

de wcrknemer<; al, Ztl daarvoor onvol

doende opkomen> kunnen witzen op ol 

dwingen lot het hieden van ru111lle zo

dat oudcr' hun vet·antwoordeliJkheid 

kunncn ncmcn. \XIannccr cr tc wcinig 

vrtJhetd voor ouder<; otlt<,~aat om wcrk 

en zorg op een hehoorli1ke manier te 

comhinercn, zal cr een <;teed' dringen

dct· herocp komen op de ovcrheid tllll 

tc zorgcn voor nog n1ccr kindcropvang 

itl ucche<; en buiten<;chool<;e opvang 

I k pnoriteit voor het CDA zou moe

ten liggen hit hct de oudcr' de moge

lijkheid geven om - al<; zij dat willcn -

zeit voor hun kinderetl te zorgetl 

Con<;equentie van die pnontetl i<; dat 

allereer<;t moet worden ingezct op hct 

rcgelcn ol zeit' atdwingen van allcrlci 

gun-,tigc vcrlolrcgclingcn voor iongc 

ouder'>. AI, zo goed nwgcl11k gcrcgeld 

i<; dat oudcr<; al, ZIJ clat willen zeit 

kunncn zorgcn voor hun jongc kinde

t-en, moet cbarnaa<;t naclrukkeliJk aan

vulling hliJven plaatwinclen door 

tlankcrende maatregelen al'> kinclerop

vang en buitcn..,choo\..,c opvang. \'\/an

nccr n1cn doorgaat op de wcg van 

<;teed, mecr opvangmogeliJkhcdcn be

voordeelt men de oudcr<; mel een goed 

inkomen en neemt de druk op wcrkge

vcr' en werknemcr'> tllll tc komen tot 

vcrlotrcgc!Jngcn at 

De sfeer van het onderwijs 
llij de <;kcr van het ondcrwij<, " de 

vraag aan de ordc ot oudcr' in de <;J

nlcnlcving van nu in -.taat zijn die op

voeding<,contek<;l te ,cheppen die 

aan<,luil hi) hun ideecn over opvocding. 

Dit hectt te maken met de vraag ot ou

der' hun vcrantwoordeliJkheid kunnen 

waarmaken. lltJ het antwoord op deze 

vraag gaat het hijvoorhceld on1 de in

rtchting van om onderwiJ<;\1C<;tcl Lk 

<;chool hcelt een helc helangrtJke taak 

al' onder<,~euncnde !actor van de op

voeding thu" Zit kan de opvocdtng<;

taak echtcr nict overnemen. AI, hct 

thut<; nicl gocd gaat. zal de <;chool dat 

nauwclijk<.., kunncn corrigcrcn. Staat ccn 

,chool 'pe<,ten' toe' Hoc dutdeliJk zijn 

de rcgc\<.,~ \'\/aar worden de grcnzcn gc

lcgd' Zipl lcraren gezaghehhendc tigu

ren ot nict' I )c vriJheid van oudcr<; om 

een <;clwol te kiezetl van de kkur die 

hen aamtaat en invloed uil te oelcnen, 

1-, daarbii Vtln groot hclZ~ng. 1\lJar ou

cler<; nwetcn ook de tiJd hchhen tllll 

zich itl te zettcn voor <,cholcn. \, hct 

gek om wcrkende oudet·, daarvoor de 

ruimte tc gcven~ 1\ laar ook de pedago

gi-,chc opvattingcn \'an kindcrdagvcr

hlijven zouden vcel hetcr gccx

plicitccrd moetcn worden. [r i' vccl 

voor tc zcggcn om dagvcrhlijvcn tc 

vcrplichten tot ondcr,tcuning van de 

c1gcn hczighcdcn door ccn pcdagoog 

ol ccn pedagogi<;ch centrum. Flk dag

vcrhliJt moct nJgedacht hchhen over 

hoc hct de cigcn pcclagogJ'-!Chc op

dracht ziet. 

De sfeer van de media 
1\ 1ct het mcdia-aanhod voor ! 1ongc I 

kindercn i<; hct niet gocd gc<;teld. ~let 

i-, trcurig dtlt de ovcrhcid vee\ tc wcintg 

doet om een goed reclameloth telcvi

<;ie-aanhod voor kllldcren te <;timulcren. 

Oudcr' moetctl hun kllldcren naar ecn 

aanhod kunnetl Iaten ktJken dat recla

mcloo<; en gewcldloo<; t<; Te Jongc ktn

dercn moetctl ntct gcconlrontccrd 

worden met <,ek,ualitctt C:ommeruclc 

aanhiedcr<; zoudcn zich ook aan dczc 

normcn tnoetcn houdetl Voor dit punt 

i<; in het heltige omrocpdehat veel te 

weinig oog. Tcr illu<;lratic geldcn de 
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anikclcn 111 NRC Ham\c\,hbd over de 

mi'-'lJmlcn in de Vcrcnigdc Staten 

J)aZtr gZLJl hct on1 ccn zccr -.kcht utt

wcrkcndc comhlllJtic vJn vcr,chillende 

kwadet1 die hct gcztn 'nckken' ( lnvn

Jntwoordc\ijkc media die zich cr ntt't' 

VJn Jantrekken dJt ktnderen voor de 

hut...,! kunncn 1 zit ten 111 conlhtnZLttc n1ct 

cen kethMdc Jrbeid,markt. 

\open. vee\ criminalttctt geplccgd 

wordt. de hu"vc,ttng ,\ccht " etC()

v"ort' 1\"e kan L'l'll humt '""t tTn 

huurt \\ Cl!Lk!l \\'Jilf1CCI l\\TC\TrdiC11l'r-.. 

de helc dag \\·crken en de k111detct1 tk 

helc dJg op ,chool dagvcrhltll cn:::"

""ort' ztttcn~ J, hct ook ntet :::" dat "''

der' dte ee11 <,tahielc huurt z"ckcn \ "' >1 

hun kttHkrcn zd gJll\\' gc-

I .en on1gcving \\'ZlZlrin con

'umcnti,me de hoventoon 

vocrt, n1JJkt her voor ou

der' nwetlijk om een kind 

tc lcren dat het ct- niet om 

gJJl )C te onckr,chcidcn 

door dure mcrkJrtikelcn ol 

duur <,peclgocd. Fr worclt 

we\ ecm onckr,chJt hoc 

nweil11k het comument~<,-

Ouders moeten hun 
dwongcn z1in <>!ll tn L'l'll 

duurdcrc wl]k tL' gJJil '''<>

t1l'n' I ),1t hctekcnt \\Tet 

zwaardetl' Ja,ten en d,1t 

lwtekent \\'l'lT dat hu<lc 

()L!<.Icr..., mnctcn g,l,ltl ,,·cr

ken 'ook eli :::1111 l'l ktmk 

kinderen naar een 

te levisie-aanbocl 

kunnen Iaten kijken 

clat reclameloos en 
l"L'J11 J-., hL'l ITLht\',ldtdij ... ! 

gewelclloos is. L!Jt de tlll'll'-.Cll !lll't l'l'll 

klctnc hL·ur..., gL·dw<>llgl·n 

mc de opvoeding mJakt. \)c ,chool zou 

de "udn' kunncn ondcr,tcut1cn hit hct 

<>nttnocdigcn van ccn u>n...,unlcnti'-.

ti'.chc mcntJ!itcit I k ktndcren moctc11 

ntct tcgcn clbM ophok,cn \)it werkt 

ongei!Jkhcid in de hand e11 jaJgt ouder' 

Jllcen 111JJr op hoge koqen ( lm ckze 

rcdet1Cn "door Ji' ik 11111 gocd hcrtn

ncr- RitJ Kohn...,tJnllll wei ccn-. gc-.ug

gerecrd dJl ktndcren op "lwol tnJJr 

hetcr in 'unilorm' zouden kunne11 gJat1 

lopcn I lJt zou vccl van de 'ongclqk

hcid' en di-.tincticdrJng kunncn wcgnc

men Het i' wcl hct overdenken wJJrd 

Het cot1,utnenti,mc onhtJJt door de 

enormc ruimte die hedrijven lwhhcn 

om hct koopgedrag tc prikkelcn. Len 

andcr tmtrumcnt zou zijn om de rcciJ

mc mnclom kindcrprograt11!11J\ tc ver

htedcn en cvcntucel aile rcciJme 

gedut-cnde dc ti)d dat ktndcren waJr

'chqnlijk tclcvi,ie kqken 

De buurt 
Len Jndne he!Jngritke 'leer i'. de huurt 

Hoc kan jc te ktnd gocd opvoedct1 111 

ecn huurt wJJrll1 drug,gchruikcr' rond-

l I l\' 12 ''' 

zt)n tn huutten te \\'<Jt1en dll· n '"u,1,1l 

,lccht Jan toe zijn' llczc tllntck<,~ \an 

de opvocdtng wcrkt dJn tq~cn .\1 .... d,1:11 

dan nog wcrkloo,hctd htt komt cl.111 " 

de kicm voor prohlcmcn gclcgd 

De verenigingen 
In huurlt'n zou ook t'l'n rnkl11k .c:ocd 

ontwtkkeld a,1nhod nwcte11 =1111 ,-,1n 

vctTntging<..:n d1c de op,·ocdtng thttl" en 

op ,c\wol kunnen lltllk-r,tc·utwn /" 

ZOll 'hultC11<-.CJHH>J-.,c ()p\·ang ()()k (lp dL·

Zl' \\'l!Zl' gcn·gcld kunn<..·n ,,.()rdL'll lk 

zou mtl kun11en """r'tt·llct1 dat \l'tl'n< 

gtngcn \'oor dczc tJ.lcn dl)(>r de 1 gL·

meentelilkl'' "verhctd gt·'lth'idllTrd 

zoudcn kunnen "'"rden '\\TI alk111kc

li1k van kwalttett en dng<-illkc

\X'oJro!ll !lll't 111 Jon-.,luttJng (>p "L h{>(>l 

naar de club om te 'porten nHt=tt·k tt· 

mJken. te d,1mcn tc "htldcrt·n "I tL'l' 

dcrgclitk'~ 

Hoe gaat het met het gezin? 
In hct ( I),\ hc,tJat twg \\TI cen' de 

lll'lglllg O!ll J1C'-,'-.I!lll'-.ll'-,Lh ll' :..::t)ll (l\Tl 

het lutKtiont'tTtl vJn hct tn~>dnm· gc-



zin. Op de vraag ol dat tcrecht is. bn 

ik hier gccn definiticl antwnord geven. 

lk wil slcchh een paar invalshoeken de 

revue Iaten passctTn. De vraag hoc het 

met het moderne gezin gesteld is, kan 

hcanlwoord worden door te ki1ker1 naar 

hoe de jeugd crvoor <,taat. Llit het re

cente SCI'-rapport 'longcren op de 

dn:mpel van de )Jren negentrg'' komt 

cen zonnig hceld naar vor-cr1 Daar

tegenovcr staat de -,lothcschouwing van 

het WRR-rapport ]eugd in ontwikke

ling' (I 'JCJ2! waarin wordt geconclu

dcerd dat naar schatting 15 tot .iO% 

van aile jongeren bmpt mel crmtigc 

ontwikkclingsprohlcmen. lr worden 

vier grocpcn onder-,cheidcn 

kinderen met prohlemen op emotio

ncel gehied: 

kindercn met gedr·agsprohlcmen: 

kinderen met lcer/schoolprohlcmcn: 

kinderen met lichamelijke prohlemcn 

In het WRR-rapport staan waarschu

wcnde woorden. longcrctl met dit <,oort 

prnhlemen dreigen niet aileen op de 

korte, maar nok op de lange tcrmijn en 

soms zclfs voorgoed 'uit de hoot tc val

len' I )c prohlemen uiten zich vroeg er1 

in hct midden van de adolescentie in: 

mislukkcn ol falcn op school, oplciding 

of. als zij hieraatl tuckomen, heroep; 

uimineel of anti-,ociaal gedrag, zclldc

'>truuicf ol surcidaal gedrag lp. 2'!1-2) 

lliJ de jongcren gaal het mecstal om ecn 

clustn van prohlemen Hoc 'lager-' hct 

schoultype, hoc gmtcr hct percentage 

lecrlingen mel cmotionclc en gcdrags

prohlemcn, zowel in de vorm van cri

mineel als sukidaal gcdrag Ouk in die 

'lagcrc regioncn' i~ cr ccn grotcr per

centage conllictcn met oudcrs, een

zaamhcid-,gcvoclens, ncgatrcl zclfhecld 

en gevoelem van incompetentic (p. 

1451. Drckstra's stelling is dat cTtl aan

zienll)k aantal adolc·scenten margrnali-

seen nicl doordat zc dom ot ge'>toord 

zi)ll, maar doordat zij moelcn opgmcr

cn onder om'>tandighcden die voor hel 

succesvol volhr-engen van ontwikkc

lingqakcn ongun'-ltig ziin. Hct gcvolg i') 

cen ncc-rwaart~.,c -,piraal 

De hclangrijkste oorzaak voor ontwik

kclingspmhlemen is - wal Diekstra 

noernt 'ontwikkelrngssll-es< het hc

staan van mccrdnc taken ot prohlemen 

die gegcver1 de hcschikhare onderstcu

ntng, middelcn, zellhceld. vaardighe

dcn cn/ol contekst nict of zccr mocilijk 

gcliiktijdrg te volhrengcn ol op le los

sen zi)ll. Hct verhand lussen het aantal 

ongun-;tigc bctorcn in de opvocding<..,

situatie en de bns op ontwrkkelings

prublemen is nret rechtll)nig, maM 

cxponcntrcel. Llrt een studie uit Croot

Brittannre bll)kt dat kindercn uit gczin

ncn WJJrin ~lccht~ -,prakc wa..., von CCn 

ongun<..,tig gczin-,kcnnlL'fk uit ccn reck.., 

van ze'>, nauwcliJks mccr risico liepen 

op ontwikkclingsstoornisscn clan kindc

rcn uit gczinncn \vaar gccn van dczc 

zc" kcnn1crkcn aanwczig wa~. 1\ 1aar hij 

de aanwczighc1d van tcnnlin..,tc twcc 

van de genocmdc kcnmnketl vcrdrie

voudigde hct risico op ontwrkkcling<,

prohlemcn, en htJ vier of mccr ken

mnken was cr zclls '>prake vJn ccn ver

ticnvoudiging van hct ri<.;ico ( f)ick~trZl, 

p. 1-+-+i. 

De jongcrcn met dcze ontwikkel,ngs

prohlcmcn hevinden zrch doorgaJns in 

ccn gezJn<.;-;ituatic met n1ccrvoudigc pro

hkmcn. Zij komcr1 vaker uit ecn ecnou

dcrgczin, cr is vakcr- sprake van pro

hlcmen in relatic met die oudcris), onder

men lot uiting komend in het fcit dat zq 

aanzienlijk vaker aan ontwrichtcnde cr

vanngen Jls lichamclijk geweld, psychi

sche stomni<, hij de oudcrs en scksueel 

mrsbruik hlootgcsteld ziin gewccst Ook 

zijn cr vee! vJkcr- prohlemcn itl de 

school<,ituatie wat hctrelt de prestatres. 

( I JV I 2 '" 
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zin. Op de vraag o f dat terecht is, kan 

ik hier geen definiti e f antwoord geve n. 

Ik w il slechts ee n paa r inva lshoeken de 

revue laten passere n. De vraag hoe het 

met het moderne gez in geste ld is, kan 

beantwoord worde n door te kijken naar 

hoe de jeugd ervoor staat . Uit het re

cente SCP-rapport 'Jongeren op de 

drempel va n de jaren nege ntig'J komt 

een zonni g beeld naa r vo re n. Daar

tegenover staat de slo tbeschouwing van 

het WRR-rapport 'Jeugd in ontwikke

ling' ( 1992 ) waa rin wordt geco nc lu

dee rd dat naar schatting 15 tot 30% 

va n alle jonge re n kampt met e rnsti ge 

ontwikkelingsproblem e n. Er wo rden 

vier groepe n onderscheide n: 

kinderen me t probl emen op emotio

neel geb ied ; 

kinderen met gedragsprobl e men , 

kinderen me t leer/schoo lprob lemen; 

kinderen me t li chamelijke probl emen 

In het WRR-rappo rt staan waarschu

we nde woo rde n. Jo nge re n me t dit soort 

problem e n drei ge n niet a ll ee n o p de 

korte , maar ook op de lange te rmijn e n 

soms ze lfs voorgoed 'uit de boot te val

len'. De probl e me n uite n zich vroeg en 

in het midde n va n de adolescent ie in : 

mi slukken of fale n op schoo l, ople iding 

of, al s z ij hi e raa n toe ko me n, beroe p, 

crimin eel of ant isoc iaal gedrag, ze lfde 

structi ef of suïci daal gedrag (p . 291-2 ). 

Bij de jonge re n gaat het meestal om een 

c luster va n probl eme n. H oe 'lager' het 

schooltype, hoe grote r het percentage 

leerlingen met e moti o ne le e n gedrags

problemen , zowel in de vorm va n cri 

minee l als suïcidaal gedrag. Ook in die 

'lagere regionen' is er ee n groter per

centage conflicten met o uders , een

zaamheidsgevoe le ns, nega ti ef ze lfbee ld 

e n gevoelens va n incompe tentie (p. 

145 ). Diekstra 's ste llin g is dat een aan

zienlijk aantal adolescenten marginali-

seert ni e t doordat ze dom of gestoord 

zijn , maa r doordat zij moeten opgroei

e n onder o mstandigheden die voor het 

succesvo l vo lbrengen va n o ntwikke

lingstake n o ngunstig zij n. H et gevo lg is 

een neerwaartse spiraal. 

De be langr ijkste oo rzaak voor ontwik

ke lings pro bleme n is - wa t Diekstra 

noemt - 'o ntwikke lin gsstress': het be

staan va n meerde re taken of probl e me n 

die gegeve n de besch ikbare ondersteu

ning , midde le n, ze lfbeeld, vaa rdigh e

de n e n/of co nteks t niet of zeer moei lijk 

gelijkt ijd ig te volbrengen of op te los

se n z ij n . H e t ve1·band tussen het aa ntal 

on gunst ige factoren in de opvoedings

situatie e n de kan s op ontwikkelin gs

probl e me n is ni e t rechtlijni g , maar 

exponent iee l. Uit een studie uit Croot

Brittannïe blijkt dat kinderen uit gezin

ne n waarin slechts sprake was van éé n 

o ngunst ig gez inske nmerk uit een reeks 

va n zes , nauwe lijks meer risico li epe n 

op ontw ikke lingss toorni sse n dan kinde

ren uit gez inn e n waa r geen va n deze 

zes ke nm e rke n aanwe zig was. Maar bij 

de aanwez ig he id va n tenminste twee 

va n de ge noe mde ke nmerken verd ri e

voudi gde het ri sico op ontwikkelings

p robleme n, e n bij vier of meer ken

me rke n was er ze lfs sprake van een ve r

t ie nvoudi ging va n het ri sico (Di ekst ra , 

p. 144 ) 

De jo nge re n met deze ontw ikkelings

probl eme n bevinde n zich doorgaans in 

een gezinssituatie met meervoudige pro

blem en. Zij kome n vaker uit een eenou

dergezin, e r is vake r sprake van pro

blemen in re latie met die ouder(s), o nder 

meer to t uiting komend in het feit dat z ij 

aanz ie nlijk vaker aan ontwrichtende er

varin gen als li cham elijk geweld, psychi 

sche stoorni s bij de ouders en seksueel 

misbruik blootges teld zijn geweest. Ook 

z ijn e r vee l va ker problemen in de 

schoolsituat ie wat betreft de prestaties. 
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Indi e n de d iagnose va n de WRR juist 

zou z ijn dat 15-30% kampt me t forse 

o ntw ikke lings problemen dan is er spra

ke va n ee n situatie die ernstig te noe

me n is. De o nderbouwing va n deze 

schatting in het WRR-rapport laat ec h

te r we l een het ander te we nse n over. 

Stijgende jeugdcriminaliteit: 
een teken aan de wand? 
Vaak word t de groeiende jeugdcrimina

li te it aangegrepen om aan te tonen dat 

de Nederlandse sa menleving kampt 

met ee n ve rval va n normen en waarde n. 

D e oorzaak voor jeugdcriminalite it is 

dan sne l gevo nden: het 

ve rm oge nsmi sdrij ve n per I 00.000 min

de rjari ge n met 14% gestege n; 

* o ngeveer eenv ijfde betreft ve rni eling 

of ee n mi sdrijf tegen de openbare orde 

of gezag: vanaf 1986 met 14% toege

nomen , 

* o ngeveer eentiende be treft een ge

we ldsmi sdrijf: va naf 1986 is dit aa ntal 

met 45% toege nome n. H et gaat hierbij 

voo ra l o m mi shande ling (de he lft ) e n 

diefsta l met geweld (ee n kwart ). Van 

deze beide geweldsdelicten is in 1992 

sprake bij respectieve lijk 5% e n 3% va n 

het totaal aantal geregistreerde po liti e

co ntacten van minde rjari ge n. 

gaat in Nederland niet 

goed met het gezin. Voor

sta nde rs va n het klassieke 

De toename van 
Deze c ijfe rs geve n dus a l

leen de ge regist ree rde po 

liti econtacten wee r. Dat 

betekent dat de c ij fers ni et 

meer dan het abso lu te mi -

criminaliteit zegt 
gez in zi e n hi er ee n beves 

tigi ng va n hun ve rmoeden 

dat moeders niet moeten 

nauwelijks iets over 

het nimum van de we rke lijk 

werke n, dat alte rnatieve 

samen lev ingsvorm e n fu

nes t zijn en dat het slecht 

afl oo pt me t kinde ren die 

op da gverblij ve n gestald 

z ijn geweest. Een ana lyse 

(dis )functioneren 
gepleegde jeugdc riminali 

teit weergeve n. Uit andere 

onderzoeke n wordt meer 

duidelijk . In 1990 gee ft 

33% van de minde rjari ge n 

van het gezin in het 

algemeen . 

va n de c ij fe rs leert dat de toename va n 

jeugdcrimi naliteit met dat alles nie t zo

zeer te maken hee ft . Om welke geta lle n 

gaa t het? En wat moet e ige nlijk de in

te rpre tat ie zijn ? Uit het rapport va n de 

commi ssie Van /VIontfrans '1\~ e t de neus 

op de feiten ' (maart 1994) blijkt dat 

sind s 1990 de ge registreerde politi e 

co ntac ten me t minderjarigen ( 12- 17 

jaar) flin k z ijn toege nom e n. In 1992 

li g t het aa ntal pol iti eco ntacten per 

I 00.000 m inderja ri ge n 16% hoge r dan 

in 1990. De on twikke lin g van he t aa n-

tal contacten verschilt per type mi s

drijf: 

* o ngevee r tweederde van de po li tie

contac te n betreft een ve rmogensm is

drijf: vanaf 1986 is he t aantal 
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te kennen het afge lo pe n 

sc hooljaar éé n of meer st ra fbare feite n 

te hebbe n gep leegd . In 1992 zijn de 

percentages ges tegen tot 35 % - 38 %. 

H et gaat dan meestal o m -wat heet -

li chte mi sdrij ve n: zwa rtri jde n, iemand 

last ig va llen , vernie lin g/gra ffiti , w inke l

di e fstal e n betrokkenheid bij ee n vec ht -

partij . 

H et is natuurlijk zeer ve rleide lijk o m in 

deze c ijfers een beves ti g ing te zien va n 

de teloorgang van he t gezin . Bij nader 

in z ie n blijkt dat geen jui ste gevolgtrek

king te zijn . H et is bekend dat de 

jeugdcriminaliteit voor een belangrijk 

dee l in de gro te steden te vinde n is e n 

bovendien voo r ee n bel a ng rijk deel 

door all ochtone jongere n wo rdt ge

pleegd. Uit de geregistreerde poli tie-
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contacten in Amsterdam, Den Haag en 

Utrecht blijkt dat in 1988 van aile ver

dJChte 9-17-jarigen ongeveer 70% al

lochtoon was, in 1990 was dat 75')1,_ 

Marokkancn waren het sterht verte

genwoordigd Het zal duidclijk zijn dat 

met deze hoge percentages nog geen 

uitspraak is gedaan over· de oorzaken. 

Volgens <,omrnige onderzoekcrs is de 

belangrijhte oorzaak voor de hoge cri

minalitcit onder allochtone (voorai) 

jongem de geringc sociale controlc in 

l\1arokkaame en Surinaamsc gezinnen 

ihccft ernpirische grond, SC:P 1995 p. 

326) Voor een nadere interprerarie van 

deze percentages ontbreekt hier de 

ruirnte. Het ligt echter voor de hand te 

vcronder<,tellen dat sociaal-econorni

'>che en culturelc tactoren in het geding 

zijn. Het i'> zcker een reken van een 

rnoeizaam verlopend integratieproces. 

De toenarne van crirninaliteit zcgr ech

ter nauwelijh iets over het idis)tunctio

neren van het gezin in het algerneen 

Slot 
f)c vraag \vat voor .;;non "an1cnleving 

willen wij'' die Heerma terechr stelt, 

moet voor het C:DA de centrale vraag 

zijn en hlijven Het belang van deze 

vraag voor de ontwikkeling van een gc

zinshcleid, '>chuilt erin in dat het gezin 

'poreus' i.,, het is onderhevig aan irwloe

den van helangrijkc maal'>chappelijke 

sferen als de arheidsrnarkt, her onder

wijs en de media. Wannecr· het C:DA 

het gezin tot cen van de ijkpunren 

maakr voor her bepalcn van het soort 

sarncnlcving dat her wil, dan zal dit ge

volgen rnoetcn hebben voor hoe het re

gen het functioneren van verschillcnde 

vitalc maatschappcliJke -;feren aanki)kt 

De overheid moet uitgaan van de vcr

antwoordelijkheid van de ouders zeit, 

maar hct ,., haar ecn zorg dat ouders die 

verantwoordeliJkheid ook zeit kunncn 

waarmaken. Uit 'Nieuwe wegcn, vaste 

waarden' blijkt dat 'hct gezin als ijk

punt' school aan hct maken is. Het 

C:DA moet deze wcg nu conseCJucnt 

blijven volgen 
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