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1 ongeren in de samenleving 

Het is niet zo heel erg vanzelfsprekend zomaar een beeld te schetsen van de jongeren 
in de samenleving. want de belangstelling voor alles wat met jeugd te maken heeft_ 
wordt helemaal in beslag genomen door de afschuwelijke werkloosheid. Dat ligt nogal 
voor de hand. Als we bij 'jeugd' of 'jongeren· denken aan de groep van 15 tot 24 jaar. 
dan blijkt dat ruim tachtig procent tot en met achttien jaar onderwijs volgt en ruim 
vijftig procent tot en met twintig jaar.- dit <dies met voor velen het moticf dat je beter 
kunt studeren dan in de W.W. lopen. Gelijk hebben ze. Binnen de groep van 15 tot 24 
jaar heerst een dub bel zo grate werkloosheid als bij de rest van de arbeidsgerechtigden. 

Dat is overigens nog maar de helft van 
het verhaal. Want wie aan jeugd denkt. 
denkt aan de toekomst. En wie durft dan 
met de hand op zijn hart te verklaren dat 
in de toekomst wei iedereen aan zijn 
arbeidsgerechtigde trekken komt'! De 
zorgcn om de werkgelegenheid zijn zo 
groot geworden dat bijna aile andere zor
gen in het gedrang komen. Het doet on
werkelijk aan om ccn algemeen beeld 
van de jongeren in de samenleving te 
schetsen. want wat geeft dat beeld meer 
en anders te zien dan de gevolgen van het 
ontbrekende arbeidsperspectief? Het 
doet ook onbarmhartig aan. Waar haalt 
men de euvele moed vandaan om het 
over iets anders te hebben dan over 
werkgelegenheid als het over jongeren 
gaat? 
Is de kwestie van jeugd en werkgelegen-
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heid dan z6 verschrikkelijk belangrijk dat 
daarin aile aandacht en energie ge'inves
teerd moeten worden? Ja. dat is ronduit 
het geval. Dat is om verscheidene rede
nen het geval. De ene reden is nog klem
mender dan de andere. 

'De toekomst is verleden tijd' 
Een van de redenen is dat het al zo 'n oud 
probleem is. Het wordt hoog tijd dat 
daarin eens helderheid geschapen wordt. 
Het lijkt alsof bet van de laatste jaren 
dateert. Naar de omvang gezien, is dat 
ook inderdaad het geval. Maar dan nog is 
het onbehoorlijk te beweren dat men dat 
niet aan had kunnen zien komen. AI in 
de vijftiger jaren schreef Polak zijn 'De 
toekomst is verleden tijd', een volumi
neus werk waarin hij de rampzalige ge
volgen van de komst van de computer 



.JONGERE"' EN CHRISTE"'-DEMOCRATIE 

voorspelde. Ik moet toegeven dat ik me
zelf toen ook wat ongemakkelijk voelde 
bij de profetische verschrikkingen die 
deze bevlogen professor met een 
priemende blik in zijn ogen het publiek in 
het vooruitzicht stelde. Toen een jaar of 
vijf geleden de chip de voorpagina 's haal
de. dacht ik aan Polak terug. Nu we 
inmiddels de praktische uitwerking van 
de micro-electronica kunnen gadeslaan. 
moet ik nog vee! vaker aan hem terug
denken. Wat heeft die man het afgrijse
lijk precies voorspeld! Polaks voorspel
lingen riepen het beeld op van een toren
hoge massa problemen waar niemand 
overheen kon kijk.en. In 1964 bezocht ik 
op de Pietersberg in Oosterbeek een con
gres over Nederland in het jaar 2000. 
voorgezeten en toegesproken door elite
socialisten als Den Uyl. Thijsse en Thoe
nes. Ze wogen doem en zegen van de 
werkloosheid tegen elkaar af. 'Ja·. riep 
Thijsse opgewekt. 'dan kun je eindelijk 
eens Vergilius en Homerus helemaal uit
lezen. waar je als gymnasiast nooit aan 
toekwam!' Als de werkloosheid al als een 
probleem gezien werd. dan was het toch 
wei een heel keurig probleem en in elk 
geval was het meer dan iets anders een 
cultureel probleem. Daar moet dan wei 
tegenin gebracht worden dat de socialisti
sche intellectuelen in die tijd zich iiber
haupt om dat probleem bekommerden. 
Maar toen ik zelf eind 1965. begin 1966 
mijn ·oe onvoorziene generatie' schreef 
naar aanleiding \'an de nieuwe Neder
landse jeugdcultuur van Provo en 
geestverwanten. eindigde ik met zinnen 
die ik niet nalaten kan nu te herhalen: 
'De jongeren vallen het eerst ten offer 
aan de werkloosheid. veroorzaakt door 
de automatisering·: 'De jongeren vallen 
er het eerst aan ten offer doordat hun 
rechtszekerheid vergeleken met die van 
de ouderen aanzienlijk geringer is': 'In 
fcite wordt het huidige vraagstuk van de 
arbeids\'crhoudingen geheel geregeld aan 
de hand van de ervaringen die men tij-
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dens de vooroorlogse crisis heeft opge
daan. Voor de huidige situatie bestaat 
geen alternatief: 'Moedwillig sluit men 
de ogen voor de komende tijdsperiode 
waarin fabrieken zonder arbeiders de na
tionale produktie op een bevredigend 
peil zullen houden'; 'Er zal een steeds 
grotere kloof ontstaan tussen de klasse 
van begaafden en van de minder begaaf
den': 'De massa achterblijvers zal steeds 
groter worden·. En dan de slotzin van 
'De onvoorziene generatie ·. Wdar ik nu. 
bijna twintig jaar l:.lter. met verbazing en 
enig ongemak naar zit te kijken: 'Zij die 
als eersten buiten het arbeidsproces ge
plaatst worden. zouden als eersten ook 
van het recht op roesmiddelen gebruik 
mogen maken. · ..... !? 

Tussengeneratie 
Uit deze citaten blijkt dat twintig jaar 
geleden de problematische jeugdsituatie 
die zich thans in aile hevigheid open
baart. toen al betrekkelijk duidelijk 
zichtbaar was in de jeugdwerkkringen 
waarin ik destijds verkeerde. Hoe komt 
het dan dat in aldie jaren zo weinig 
gedaan is om tot enige helderheid en 
houvast te komen? Natuurlijk kwam dat 
door de welvaart die de feitelijke compli
caties verdoezelde. Als er geen werk was. 
kon met behulp van geld en op den duur 
met steeds meer geld werk 'gecreeerd' 
worden. zoals dat heette. Maar in dat 
·creeren ·was ook de 'Wet van de onver
diende promotie' werkzaam.- een wet 
die uit de arbeidspsychologie stamt: men
sen die voor hun gevoel onverdiend een 
te grote promotie hebben gemaakt. zul
lcn opmerkingen en kritiek op hun beleid 
afweren of afkopen. Door de nogal plot
selinge welvaart vanaf de zestiger jaren 
kregen zij die het voor het zeggen had
den. niet aileen de ministers in de staat. 
maar ook de ouders in het gezin. niet 
aileen de ondernemers. maar ook de vak
bondsbestuurders dat gevoel van onver
diende promotie. Opmerkingen en kri-
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tiek werden grootmoedig afgekocht of 
hoogmoedig afgcweenL- de verkapte 
hoofdoorzaak van het autoriteitssyn
droom waar de westersc samenlevingcn 
hct afgelopcn anderhalvc decennium zo 
hevig onder geleden hebben en dat nu 
samen met de welvaart als sneeuw voor 
de zon vcrdwenen is. Daar staat dan wei 
tegenover dat we tegen het jaar 2000 
ongetwijfcld zullen spreken van het ·no
nonsense-syndroom· van de jaren 
tachtig ..... 
In het afkopen en afweren van het onbe
hagcn over de feitelijke gang van zaken 
was ook een andcr mechanick \Verkzaam. 
dat van de tussengcneratie. Oat is de 
generatie tussen de jonge en oude men
sen. Vrocger waren dat de menscn tussen 
de veertig en de zestig. maar ik schat dat 
dat nu teruggelopen en ingckrompen is 
tot tussen vijfcndertig en vijftig. Dezc 
tussengencratie behcert de maatschappij _ 
zij heeft de leidscls van de samenleving in 
handcn. In tijdcn van voorspoed vicrt zij 
de leidsels en in tijden van krapte trekt 
zij ze aan. Oat niet aileen. de tusscngene
ratie wijst dan ook met des te mcer hard
nckkigheid de aanspraken op mcdcver
antwoordelijkheid van jonge en nude 
mensen af. We zien thans dan ook volop 
gebeuren dat jonge mensen steeds Ianger 
buiten de centrale gebieden van hct ar
beidsbestel gehouden worden en dat 
ouder geworden mensen daar steeds eer
der uit verwijderd worden. Maar dat ver
klaart nog niet de huidige ongerustheid 
over de jeugdwerkloosheid. Die is te ver
klaren uit de angst van de tussengenera
tie voor de onzichtbarc tegenkrachten en 
de bezorgdheid over de follow-up. 

Obstructie 
'Er zal in een betrekkelijk nabije toe
komst een situatie ontstaan van een con
troleerbare conjunctuur en een oncontro
leerbare werkloosheid. Op ouderwetse 
manier zullen er stakingen uitgeroepen 
worden. maar deze zullen steeds meer 
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het karakter krijgen van obstructic. van 
emotioneel verzet tegen de onvermijde
lijke ontwikkelingen die het geautomati
seerde produktieproces met zich mee
brengt.- Oat is nog een citaat uit mijn ·oe 
onvoorziene genera tie·. De situatie waar
op gedoeld wordt. is inmiddcls aangebro
ken. De opgekropte tegenkrachten die 
zich uiten in obstructie en emotioneel 
verzet. wekken zoveel angst omdat ze 
tegelijkertijd onrcdelijk en heel erg men
sclijk zijn. De tusscngeneratie weet dat. 
omdat zij zelf ook uit mensen bestaat. De 
rcllen in en rond de stadions. de conflic
ten rond de Centrumpartij. de hc
ro"inehoertjes en stilettojunkies en de 
massalc verdwazing en verafgoding bin
ncn de popcultuur boezemen cen onbe
stemdc vrees in bij het rcdelijk dcnkcnd 
dec! der natie omdat daarin de werking 
van die tegenkrachten vermoed wordt. 
ook al kan het nauwelijks bewczen wor
den. Economisch is de keuze tussen con
junctuur en werkgelegenheid niet moei
lijk. in sociaal opzicht des te moeilijker. 
Mensen met gevoel voor politickc en 
maatschappclii ke verantwoordclii kheid 
worden heen en weer geslingerd door 
hevige twijfcls die aileen maar aangewak
kerd worden door de beelden en berich
ten van verzet en agressic. Over de om
vang van het cmotionele verzet en de 
obstructie bij de jongcrcn mogen we ons 
geen illusies maken. Aan de oppervlakte 
van hct jeugdgedrag zie je het er nict aan 
af. maar daaronder gaat een massa on he
hagen schuiL een onbehagcn dat leidt tot 
afhaken en opzeggen van vertrouwen in 
alles wat met politick. overheid en zelfs 
maatschappij te maken heeft. We zien 
hct er niet zo direct aan af omdat de 
meestc afhakers innerlijkc afhakers zijn. 
Naar buiten toe Iaten ze hct niet blijkcn. 
Zeker als ze nog op schooL academic. 
hogeschool of universiteit zitten. Iaten zc 
het niet blijken. in de eerste plaats omdat 
een elementair gevoel van zclfrcspect dat 
verbicdt en vervolgens omdat zolang jc 
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nog studeert of anders als werkzoekend 
geregistreerd staat en uitkcringsgcrech
tigd bent, je nog op een of andere manier 
mectelt en meedoet. Wanneer je open
liik afhaakt, is de kans op verder mec
docn en meetellcn nagcnoeg verkekcn. 
Oat wcrkt de grotc hraafhcid in de hand. 
maar hct is wei een hcdrieglijke hraaf
hcid. want zii gaat hand in hand met 
verrcchtsing. neoconservatisme. narcis
me en ccn feilloos inzicht in hct verschil 
tusscn eigcnhelang en algcmeen be lang. 
Vooral hij de halve afhakers en hii de 
halve tot hele achterblijvers is sprakc van 
dcze braafheid en dit ncoconscrvatisrnc. 
Naar mijn schatting beslaat dezc catego
ric zeker de grootste helft van de jon
gcrcn. 

Knelsituatie 
De uitdrukkelijkc keuzc voor het cigen 
be lang is ook ccn vorm van emotionecl 
verzet en obstructic. Oat bcgriipt de tus
scngeneratie ook heel gocd en zij zict hct 
met !cdc ogcn a an. want de basis waarop 
macht en gczag van de tussengcncratie 
berust. zmvcl die van de minister ais van 
de huisvader. zowel van onderncmer als 
vakhondsbcstuurdcr. is die van een zcker 
dcmocratisch fatsoen. van ecn clementair 
gcvocl van rcchtv aardighcid en toch ook 
van hct overwicht van hct algemccn be
lang van dat moment hoven hct tijdlozcrc 
cigen bclang. Wclnu. de thans nogal snel 
inkrimpcnde tusscngcneratic bevindt 
zich tusscn een steeds maar grotcr wor
dende en ccrder volwassen wordendc 
massa jonge mcnsen en een al even sncl 
uitdijendc groep ouderc mensen die 
steeds Ianger in Ieven blijvcn. - twcc 
rcusachtig grotc groepcn die eigcnlijk 
twijfelcn aan dat fatsocn en die rccht
vaardighcid en dat algemccn belang. om
dat ze vinden dat ze er vee! te wcinig van 
merkcn. Oat is een angstige knelsituatic! 
De oudere gcneratic vormt het mindcr 
grotc problccm omdat ze over verworven 
bczit en rcchtcn bcschikken. tcrwijl hct 
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hierhoven geschctste promotiegevocl een 
zekere. zij het altijd opportunistische 
aantasting daarvan zoal nict rcchtvaar
digt. dan hct pikkcn en slikkcn ervan 
toch welmogelijk maakt. Bij de jonge 
generatic is het anders gesteld. Niet ai
leen beschikt ze nict over verworven 
rechten. maar aileen maar over toege
kcnde rechtcn. ze kan ook nauwclijks 
rechten verwervcn. tenminste geen soci
aal-economische rcchten. omdat die: vee! 
tc kostbaar zij n gewordcu. terwijl de toe
gekendc rechten min of mecr naar bc
hoeven vermeerderd of vermindcrd kun
nen worden. Icdere weldcnkende vol
wassene die zich ziin of haar jcugd herin
nert. weet dat zoiets een riskantc situatie 
inhoudt. Oat zal dan ook wei de red en 
zijn waarom de wcrkgelegenheidsplan
nen voor de jcugd in de hcrichtgeving 
van de media over elkaar hecn buitelcn
elkc dag wei weer een nieuw plan- en 
waarom elke hoogwaardigheidsbekleder 
en politicus rcgelmatig van zijn wclge
mecnde bezorgheid en goede bedoelin
gen blijk geeft. 
Desondanks zict het ernaar uit dat de aan 
de jongeren toege ken de rechten eerder 
verminderd dan vermeerdcrd zullen wor
den. want de regerende tussengeneratie 
kan niet orn een enigszins gelij ke verde
ling van lasten heen. De democratie in 
ons land doct rne den ken aan het geloofs
levcn bii ons in de kcrk. Wanneer ik met 
een jongerengroep uit mijn gemeente 
een avond over het geloof praat. dan raak 
ik helemaal ondcrsteboven door de enor
me afstand tussen hun helevingswereld 
en de vee! te ouderwetse kerkpraktijk. 
Wanneer ik dan met een ouderengroep 
erover praat. krijg ik het zo mogelijk nog 
benauwder van de afstand die hen van de 
vee! te modernc kerkpraktijk scheidt. 
Vul voor geloof democratic in en voor 
kcrkpraktiik overheid. dan kan de rest 
hetzelfde hlijven. Binnen de uiterst smal
le marges van het mogelijke en haalbare 
moet de overhcid reusachtige afstanden 
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tussen mentaliteiten en verwachtingen 
overbruggen, wat praktisch gesproken 
onmogelijk is, zodat elke maatregel nau
welijks ten gunste van de een en altijd ten 
koste van de ander uitvalt, zeker nu het 
geld op is. Op het gevaar af de jongeren 
te bruskeren, moet de overheid wei de 
oudere generatie tegemoet komen. om
dat zij een belangrijk kiezerspotentieel 
vertegenwoordigt, vee] belangrijker dan 
de jongere generatie. Oat de oude, ge
vestigde politieke partijen zich aan de top 
van de verkiezingscompetitie hebben 
kunnen handhaven en 0'66. PPR. Boe
renpartij en DS'70 half of helemaal ten 
onder zijn gegaan en in hun droevig lot 
ongetwijfeld gevolgd zullen worden door 
RPF en EVP en CPN, sinds deze ook een 
soort jeugdbeweging is geworden. is 
voornamelijk aan de oudere generatie te 
danken. Derhalve zal de positie van de 
ouderen nooit al te ernstig aangetast wor
den. Maar daardoor loopt de tempera
tum van de schuldgevoelens jegens de 
jongeren weer fors omhoog. wat onder 
andere in al die plannen voor werkgele
genheid en onderwijs en scholing tot ui
ting komt. 

Follow-up 
Het is niet aileen de angst voor de tegen
krachten. voor obstructie en emotioneel 
verzet, het is ook de angst voor de eigen 
follow-up die de tussengeneratie ertoe 
brengt de jeugdwerkloosheid nu uiterst 
serieus te nemen. Elke volwassen genera
tie weet zich verantwoordelijk en aan
spreekbaar voor het voortbestaan en de 
continu"iteit van de samenleving en elke 
volwassen genera tie maakt zich zorgen 
over de kwaliteit en instelling van de 
jonge generatie die straks het roer over 
zal moeten nemen. Wclnu, de huidige 
tussengeneratie heeft reden zich extra 
zorgen te maken over de kwaliteit en 
instelling van de jongeren, want doordat 
ze steeds Ianger in onderwijs en al of niet 
gecamoufleerde werkloosheid gepar-
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keerd staan. raken ze steeds ongetrainder 
en ongemotiveerder in maatschappelijke 
belangenbehartiging en regulierc deelne
ming in het arbeidsbestel. Dat is zoge
zegd een tegenkracht op termijn die de 
autoriteiten en politici niet minder zor
gen baart dan de vermoede opeenhoping 
van de huidige. dircctc tegenkrachten die 
achter de fa<;ade van de grote braafheid 
schuil gaan. Oat probleem is niet aileen 
maar op te lossen met plannen voor scho
ling en vorming met behoud van uitke
ring. De netelige kwestie is dat voor de 
follow-up maar een deel van de huidige 
jongeren nodig is, maar dan moet het wei 
het beste deel zijn. Het is naar mijn 
mening niet toevallig dat pas nu werke
lijk serieuze aandacht wordt geschonken 
aan de positie van de hoogbegaafde jon
geren.- in de achter ons liggende peri ode 
een van de meest gediscrimineerde en 
gedepriveerde categorieen jongeren tot
nutoe in onze samenleving. met uitzonde
ring van sommige takken van kunst- en 
sportbeoefening. waar vrije competitie 
nodig is gebleken voor het voortbestaan. 
In vele andere sectoren, van de kleuter
school tot de politicke jongerencafe 'sis 
de scheiding tussen bcgaafden en minder 
begaafden stelselmatig tcgengewerkt. 
overigens vanuit zeer nobele doelstcllin
gen. De economische en technologische 
voorsprong van de industriCie samenle
vingen van het westen was zo groot dat 
binnen de eigen maatschappijen op de 
achterblijvers gewacht kon worden. 
Maar nu die voorsprong dreigt te ver
dwijnen. raakt het geduld allengs op. In 
het onderwijs wordt dat bij wijze van 
spreken per semester duidelijker: niet ai
leen het wetenschappelijk onderwijs. 
maar ook het beroepsonderwijs bevor
dert een nieuw soort programmering die 
steeds onvcrhulder gericht is op selectie 
van de besten die door kunncn stromen. 
en op terugwijzing van de minder goe
den: in feite hetzelfde proces dat in het 
zichzelf sanerende en reorganiserende 
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bedrijfsleven gaande is. Oat Ievert een 
massa achterblijvers op. Achter het pro
bleem van de nieuwe klassenmaatschap
pij van hen die wei (zinvol) werk hebben 
en die dat niet hebben, doemt het nog 
vee! grotere probleem op van de klassen
maatschappij van begaafden en niet ge
noeg begaafden. Zelf schat ik dat onge
veer een kwart van de jongeren het wei 
redelijk zal kunnen redden in de maat
schappij van straks en in elk geval wel
kom geheten zal worden voor de follow
up. De rest blijft min of meer achter. 
Deze rest zal zeker wei voor het grootste 
dee! een plaats veroveren in het maat
schappelijk besteL maar niet zo 'n erg be
langrijke plaats, zo'n plaats waarvan er 
dertien in een dozijn zijn. 
Opmerkelijk is dat de jongeren bezig zijn 
zich aan die situatie te conformeren. De 
jongeren die aan prestaties en waarde
ring merken dat ze het zullen redden. 
durven zich nu vee! gemakkelijker over 
te geven aan hun studie en hun sociale 
voorbereiding voor het toekomstige par
ticiperen in het bestel van arbeid en 
maatschappelijk Ieven. De grote groep 
van achterblijvers gooit het nu vee! gau
wer op een akkoord met zichzelf en de 
omgeving: geen te zware studie en vol
doende compensatie in amusement en 
sociale zelfhandhaving. Het is deze groep 
die niet aileen het circuit van de jeugdcul
tuur in stand houdL maar ook het niet 
minder grote circuit van de grijze en 
zwarte economic.- een fascinerende we
reid waar een complete schaduwmaat
schappij bezig is te ontstaan en waaraan 
ook steeds meer ouderen gaan deelne
men die weinig omhanden hebben. 
Deze schaduwmaatschappij, waartegen 
het reguliere bestel van arbeid en maat
schappelijk Ieven nogal gekant is, ver
dient van hogerhand meer erkenning en 
waardering dan ze nu krijgt. Ze is niet 
aileen een uitlaatklep voor onverwerkte 
emoties en ongebruikte energie, maar zij 
biedt ook de participanten en dan vooral 
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de jongeren onder hen de kans creatief 
en intelligent in te spelen op bestaansmo
gelijkheden die in het officiele bestel ver
onachtzaamd worden. Bovendien kun
nen hier initiatieven opbloeien die verrij
kend en grensverleggend voor het offi
ciele bestel blijken. Maar afgezien hier
van: steeds meer blijkt dat een geleidelijk 
groter wordende groep mensen voor een 
zinvolle invulling van het bestaan allengs 
minder afhankelijk raakt van het officiele 
bestel. 
Tenslotte is er de restgroep van jongeren 
die al heel snel d66rhebben dat ze het 
echt niet zullen redden en deze jongeren 
haken dan ook heel snel af. Ze zitten 
binnen de kortste keren aan de psychi
sche en sociale zelfkant van het bestaan 
en omdat de georganiseerde hulpverle
ning steeds onverbiddelijker, maar niet 
ten onrechte de eis van positieve gemoti
veerdheid stelt, zinken ze daar aan die 
zelfkant snel weg naar een soort nul-lijn 
tussen verder Ieven en ermee ophouden. 

Jongens en meisjes 
Maar hoe staat het nu met de ontwikke
lingen die twintig jaar geleden niet te zien 
waren. althans niet de aandacht hebben 
getrokken. maar die, zij het in de scha
duw van de massieve probleemcom
plexen van werkgelegenheid. zelfhandha
ving en voortbestaan, wei degelijk van 
gewicht blijken voor de positie van de 
jongeren? 
Wat bijvoorbeeld zeer nieuwsgierig 
maakt, is de vraag of door de afnemende 
welvaart de groeispurt en vervroegde rij
ping zullen afnemen en daarmee ook de 
toegenomen zelfstandigheid van de jon
geren. Door de welvaart- overigens een 
complex be grip dat te vee! woorden vergt 
om hier uiteen te rafelen- is een forse 
groeispurt ingezet waardoor de zoon of 
dochter tegenwoordig gemiddeld een half 
tot heel hoofd boven vader en moeder 
uitsteekt. Niet minder spectaculair is de 
vervroegde rijping. Aileen al de laatste 
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tien jaar is de eerste ongesteldheid bij 
meisjes negen maanden eerder opgetre
den. De volwassenwordinQ begint nu 
grofweg tussen de tien- en cvijftienjarige 
leeftijd. Vandaar de steeds eerder optre
dende behocfte aan zelfstandigheid. En 
dat in een maatschappij die zich gedwon
gen ziet jonge mensen steeds Ianger van 
maatschappelijke zelfstandigheid uit te 
sluiten! Het is heel wei mogelijk dat de 
vroege groei en rijping veranderen in late 
groei en rijping. zodat het straks ook niet 
meer nodig is het begin van de lcerplich
tige leeftijd op vier jaar te stellen. 
De vervroegde rijping en zelfstandigheid 
van de afgelopen paar decennia hebben 
zeer ontregelend gewerkt in de pedagogi
sche verhoudingen in gezin en onderwijs. 
Zowel de kinderen als de ouders. zowel 
de leerlingen als de leraren wisten en 
weten dikwijls niet meer waar ze aan toe 
waren en waar ze aan toe zijn. En nude 
welvaart ophoudt. kunnen de conflictcn 
en misverstanden ook nict meer afge
kocht of afgeweerd worden. Daarom zal 
stabilisering en vertraging van de rijping 
en groei heel wat conflictsituaties vermin
deren en becindigen. 
Een andere intrigerende kwestie is of de 
relatieve voorsprong die de meisjes op de 
jongens hebben genomen. zich zal be
stendigen. Het gemiddelde verschil in rij
ping en volwassenwording tussen 1ongens 
en meisjes bedraagt een tot twee jaar. 
Door de sexuele emancipatie en vrou
wenbevrijding hebben de meisjes haar 
biologische voorsprong weten te gebrui
ken voor een indrukwekkende emancipa
tie. zodat bijvoorbeeld over het gehele 
voortgezet onderwijs genomen de onder
wijsresultaten van meisjes iets beter zijn 
geworden dan die van de jongens. Ook in 
het vrijetijdsmilieu kunnen de meisjes nu 
nauwelijks nog de minderen van de jon
gens genoemd worden. Hoewel de 
automatisering van de produktie- en ad
ministratieprocessen in het voordeel van 
de jongens lijkt te werken wegens het 
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verhoogde belang van abstracte opera
ties. zal toch het fundamentele gevoel 
van zich te kunnen redden naar verhou
ding ongeveer evenveel meisjes als jon
gens over de drempels van het officiele 
bestel heen he! pen. Niet vergeten mag 
worden dat in de hoogindustriele compe
titiesamenleving- of. zo men wiL de 
hoogindustriele vechtmaatschappij- de 
wet van de meritocratie heerst: IQ + 
inspanning = (maatschappelijke) ver
dienste (die beloond wordt met geld en 
waardering). De strijd tussen begaafden 
en achterblijvers wordt geleverd aan het 
front van de intelligentie en van de
stabiele. duurzame- inzet en inspanning. 
Welnu. twintig jaar beroepspraktijk in 
jeugdwerk en onderwijs hebben mij lang
zamerhand duidelijk gemaakt dat meisjes 
het op beide fronten samen zeker niet 
afleggen tegen de jongens. Integendeel. 
denk ik af en toe. 
Ook intrigeert de vraag of door de afne
mende welvaart de soms extreme indivi
dualisering in mentaliteit en gedrag. in 
het Iicht \vaarvan het 'ik-tijdperk' gepro
clameerd is. af zal nemen. zodat er weer 
'norrnalere' omgangsverhoudingen tus
sen jongens en meisjes :t:ullen ontstaan. 
In principe zal het recht op zelfbeschik
king ofwel de eigen beschikking nver 
middelen en mogelijkheden de eerstko
mende jaren zeker niet uit handen gege
ven worden. Op het ogenblik is althans 
weinig wat daarop duidt. Maar van we
zenlijk belang \'Oor het gebruik van dit 
recht op zelfbeschikking is alweer de per
soonlijke zekerheid zich wei te kunnen 
redden in het heden en de nabije toe
komst. Wordt die zekerheid aangetast 
door innerlijke en uiterlijke twijfels. dan 
is terugval waarschijnlijk in neoconserva
tieve gedragsregels en omgangsregels (de 
'grote braafheid') of in een labiel narcis
me met aile agressie en rancune vandien. 

Zo kunnen er nog wei meer prikkelende 
vragen gesteld worden. Zal de invloed 
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van de ouderlijke opvocding. die de laat
ste decennia buiten aile proporties is toc
genomen. weer gaan afnemcn'? Wcllicht 
kan deze kwestic betcr andcrs aan de 
orde gesteld worden: zullen familie. 
buurt_ kerk en bovenal het in onbruik 
geraakte kroostrijke gczin in de nabijc 
toekomst hct oudcrlijkc absolutisme in 
de opvoeding weer relativeren? Zoals dat 
vroeger hct geval was' Aileen al dcze 
vraag samcn met aile antwoorden die cr 
op gcgevcn zouden kunnen worden. 
rechtvaardigt ccn forsc publikatie en im
plicecrt een politick programma. Dat
gcldt nict minder voor de onderdehand 
bran den de vraag of hct ondcrwijs zijn 
parkccrfunctie zal kunncn blijvcn vol
houden. tcmiddcn van de groeiendc twij
fel en ongemotivccrdhcid van jonge men
sen die met ledc ogen moetcn aanzicn 

De in dit artikcl ~cnocmdc hoc ken zijn: 

hoe de aanvankclijkc helft van hun Ieven 
ongcvraagd door de school wordt opge
slokt. Dcze en allerlci andere kwcsties 
zullcn in een reeks van artikelen in dit 
blad in de loop van dit en het komende 
jaar besproken worden. Daarom acht ik 
mii ontslagen van verdergaande explora
tie. Voor cen inleidende beschouwing is 
en blijft hct het belangrijkste te constate
ren dat de werkloosheid in rclatic met de 
automatisering zo ingrijpend is dat hier
door welbcschouwd de helc jeugdsituatie 
gcheel en al bcpaald wordt. Daarom is 
dit dan ook in dit ecrste artikel met na
druk naar voren gebracht. 

- Fred Polak. [)e wcAmmt is ,·a!cdcntiid. Utrecht. 19.'\5. 
- ()crard (.de Haas. nc (}/l\"(}()1"2icnc gcncmtic. Essars ()\"('/" ieugd. S(lllli'lliCI'illg ('/1 cu!tuur. Amsterdam. 
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