
22 

Kanttekeningen bij 
Jeugdbeleid * 
ERI K VAN DER HOEVEN** 

Jeugdbeleid lijkt mij niet eenvoudig. Zo'n 
activiteit heeft immers bij uitstek het nadeel dat 
besturen in het algemeen al vaak bedreigt: 
wij beslissen voor u, over u, maar niet met u. 
Terugkoppeling naar de achterban is nauwelijks 
mogelijk en men moet al snel varen op eigen 
inzichten. Tegen die achtergrond heeft de Raad 
voor het Jeugdbeleid enige beleidsuitgangspunten 
opgesteld. Deze worden in dit artikel 
becommentarieerd. 

Gelijkheid? 

Het eerste en belangrijkste uitgangspunt is het bevor
deren van gelijke behandeling (van jeugd en volwasse
nen). Dat is op zich al een merkwaardige formulering . 
Want kind en volwassene zi jn niet gelijk en gelijke 
behandeling van ongelijke gevallen is onrechtvaardig . 
In een toelichting van de voorzitter wordt het beginsel 
meteen gerelativeerd : 'Slechts daa r waar dat op grond 
van onbekwaamheid door leeftijd te rechtvaardigen is, 
mogen hun zelfstandigheid en gelijkheid als rechtssub
ject en individu beperkt worden .' Dat vraagt om een 
kleine filosofische beschouwing. Een mensbeeld, of 
beter een kindbeeld, staat bij het formuleren van zulke 
uitgangspunten steeds op de achtergrond. Mijn beeld 
van het kind is het kind als microkosmos, als eenheid 
die in zichzelf al het complete menszijn in zich draagt, 
zij het in eerste instantie nog onvolledig en in aanleg. 
Maar het kind is in mijn ogen volledig mens, verdient 
alle respect die aan mensen toekomt en voorzover 
toepasbaar ook alle rechten die in Grondwet, Verkla
ring van de Rechten van de Mens en andere formulerin 
gen aan mensen zijn toegekend. 

Dit menszijn is tegelijkertijd algemeen en uniek; 
sterker: het algemene is dat ieder mens, ook ieder kind, 
uniek is en juist vanwege die uniciteit gerespecteerd 
dient te worden . Het kind in het bijzonder wordt niet 
geboren als blank vel, waarop de gebeurtenissen van 
het leven hun sporen achterlaten; integendeel, het 
wordt als microkosmos geboren en heeft in aanleg al 
alle capaciteiten èn tekorten die voor het kind als het 
ware een levensweg uitstippelen. De conflicten, ang
sten en worstelingen waarmee het in het leven te maken 
krijgt, zijn in belangrijke mate al in aanleg gegeven, 

* Dit artikel is een bewerking van een voordracht, 
gehouden op een d iscussiemiddag op 28 juni 1988 
ter gelegenheid van de installatie van de nieuwe 
Raad voor het Jeugdbeleid. 

** De auteur is lid van de redactie. 

evenals de winst in rijpheid en levensvreugde die het bij 
het doorstaan van die problemen kan behalen. Dat 
maakt ieder mens uniek en juist dit unieke maakt de 
waardigheid van de mens uit die zijn weerslag heeft 
gekregen in de grondrechten . 

Dit moet ook de Raad voor ogen hebben gestaan 
toen hij het uitgangspunt 'gelijke behandeling' formu
leerde. Metdieformulering ben ikechtermindergeluk
kig.ln plaats van tespreken overde benadering van elk 
kind afzonderlijk, en de rechten (en plichten) die daar
bij aan het kind toekomen wordt in deformulering al de 
vergelijking tussen mensen betrokken. Bovendien 
wordt in de formulering 'gelijke behandeling' een heel 
scala aan betekenissen meegenomen die voorlopig 
beter tussen haakjes gezet kunnen worden, namelijk 
rechtvaardigheidsnoties. Juist het steeds verder verfij
nen van het rechtvaardigheidsbegrip is een van de 
mechanismen waardoor de verzorgingsstaat top
zwaar is geworden en dreigt te kantelen . Wil men 
zuiverstellen waarop het staat, dan zal een formulering 
gevonden moeten worden d ie betrekking heeft op elk 
kind als individu. 

Zo'n formulering zal altijd geclausuleerd moeten 
zijn, wat overigens de formulering van de Raad ook is, 
in verband met de onvolwassenheid en daarmee in 
maatschappelijk opzicht handelingsonbekwaamheid 
van in elk geval het jonge kind . In mijn ogen kan echter 
aan kinderen veelal veel meer verantwoordelijkheid 
worden gegeven dan door volwassenen mogelijk of 
wenselijk wordt geacht. In die zin is de emancipatie van 
het kind nog niet voltooid. De SWB heeft dat in 1982 
verwoord in de nota Jeugdrecht terecht!, waarin in 
detail voorstellen zijn uitgewerkt voor verruiming van 
de rechten van kinderen . 

De opvoeders 

Belangrijk (maar vaak weinig belicht) is de plaats van 
volwassenen (opvoeders, opleiders) ten opzichte van 
kinderen. In mijn ogen wordt de opvoedingssituatie 
veel te vaak benaderd vanuit een machtsmodel : ouders 
en leerkrachten perken de handelingsmogelijkheden 
van het kind in en stellen zich daarmee op als macht
hebbers. Opgroeien is zich daaraan ontworstelen . 
Zo'n benadering verabsoluteert de vorm van de relatie 
kind-volwassene, het machtsaspect. Natuurlijk zijn er 
machtsverschillen, maar dat is niet de kern van die 
relatie. 

Het spiegelbeeld daarvan is de beschouwing van 
volwassenen als sociaal werkers, die vol eerbied voor 
de unieke persoonlijkheid van het kind zich inspannen 
materiaal aan te bieden waaraan het zich kan ontwik
kelen . In dit beeld zijn opvoeders bijkomstig, het gaat 
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om het ontplooien van de inhoud die in het kind 
gegeven is, waarbij de 'ontplooiing' wordt opgevat als 
een weerstandloze ontwikkeling, gekenmerkt doordat 
het kind zich aspecten 'eigen maakt' die het heeft 
'aangeboden gekregen'. 

Een echte opvoedings- en opleidingssituatie wordt 
echter gekenmerkt door worsteling; het kind wordt 
geconfronteerd met de persoonlijkheid van de volwas
sene en ontwikkelt in de worsteling daarmee de eigen 
persoonlijkheid . Met name in de opleiding, op school, 
kan die confrontatie alleen via de lesstof verlopen. 
Onderwijzers kunnen niet zonder meer hun persoon
lijkheid aanbieden, zij hebben de lesstof nodig om die 
over te brengen . En toch is die confrontatie met de 
persoonlijkheid van de ander het wezenlijke van de 
lessituatie. Kinderen moeten zich vormen tot mensen, 
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niet tot bezitters van een aantal vaardigheden. Het is 
daarom essentieel dat in het onderwi js de confrontatie 
met de persoonlijkheid van de leerkracht alle ruimte 
krijgt. Als kinderen een onrechtvaardigheid is aange
daan de afgelopen jaren, dan is het wel dat dàt hen 
door het beleid ontnomen is - een opmerking die 
dieper gaat dan alleen te constateren dat 'de motivatie 
van leerkrachten is afgenomen'. Nee, juist de kern van 
het onderwijs is eruit gesneden. 

Zelfstandigheid 

Een tweede uitgangspunt van de Raad is het scheppen 
van voorwaarden voor de groei naar zelfstandigheid. 
Dit uitgangspunt is het complement van het eerste, 
vooral daar waar het eerste uitgangspunt een voorbe
houd maaktvoorde handelingsonbekwaamheid. Veel 
problematischer zijn de laatste twee uitgangspunten. 
Het vierde luidt: het bevorderen van een kindvriende
lijkesamenleving. Ditiseensoorttoverdoos: erkan van 
alles uitkomen en je weet niet van tevoren wat. De 
stelling is te vaag om daarop adequaat beleid te 
kunnen baseren. Het derde luidt: het scheppen van 
voorwaarden voor een verantwoord ouderschap. Dat 
moet wat zorgvuldiger tegen het licht worden gehou
den . 

Veranderingen in gezinsstructuur 

De relatie tussen ouder en kind verdient aparte aan
dacht. Hierin hebben zich de afgelopen twintig jaar 
immers grote veranderingen voorgedaan, die tot mijn 
verbazing niet zijn weerspiegeld in stukken van de 
Raad. Als er een trend is die invloed heeft uitgeoefend 
op de positie van hetkind, dan toch wel datdegezinssa
menstelling aan grote veranderingen onderhevig is (1). 

Onmiskenbaar hebben wij de laatste decennia de 
verandering gezien van een uniform naar een pluri
form model van huishoudingen. Het besloten gezins
model is nog dominant - besloten in die zin dat de 
echtgenoten in principe alles samen doen - maar een 
open model, waarbij elk van de partners ook relaties 
met anderen onderhoudt (niet in de eerste plaats sek
suele relaties) komt nadrukkelijk naar voren. De ge
zinsband wordt losser. 

Heel manifest komt deze ontwikkeling tot uitdruk
king in het toenemend aantal scheidingen en het aan
gaan van nieuwe primaire relaties. De gezinspatronen 
worden daardoor in ras tempo ingewikkelder. Heeft 
een kind in het klassieke gezinspatroon vier groot
ouders en een beperkt aantal ooms en tantes, door 
scheiden en hertrouwen neemt dit aantal snel toe. 
Wanneer zowel vader als moeder hertrouwen kan het 
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aantal grootouders al oplopen tot zes à acht, daarbij 
komen de stiefooms en -tántes, stiefbroers en -zussen 
en de mogelijkheid van halfbroertjes of halfzusjes. 

Ook de tegenovergestelde ontwikkeling komt op: 
het eenouder-gezin. Voor het kind hebben beide in 
andere opzichten zo tegenstri jdige ontwikkel ingen één 
ding gemeen: in deze situatie zal veel meer dan in het 
verleden een individuele relatie tussen ouder en kind 
ontstaan. Ouders zullen zich minder als elkaar aanvul
lende eenheid aan het kind kunnen presenteren en 
daarmee komt een wezenlijk nieuw element in de 
relatie tussen ouders en kinderen, die zowel geldt voor 
de veel-ouder-situatie als voor het eenouder-gezin: de 
relatie tussen ouder en kind wordt individueler. 

Ik ben mij ervan bewust dat deze ontwikkelingen tot 
nu toe slechts een deel van de bevolking betreffen. 
Naar schatting zal een derde van de in 1988 te sluiten 
huwelijken in scheiding eindigen. Anderzijds is de 
betrokken bevolkingsgroep zo groot dat in het beleid 
hieraan niet voorbijgegaan mag worden en het gezin 
niet als vanzelfsprekende eenheid waarin kinderen 
opgroeien kan worden beschouwd. 

Het is ondanks de vrij beperkte bevolkingsgroep 
waarin de verschijnselen manifest worden, niet teveel 
gezegd wanneer ik stel dat het gezinsmodel kraakt. 
Misschien blijkt dat uit niets zo goed als uitde aandacht 
voor kindermishandeling en incest (beter gezegd kin
derverkrachting) in dezetijd. Hetzijn immers typisch de 
uitwassen van het gesloten gezinsmodel metdedaarbij 
horende exclusieve ouderlijke macht, die hier in een 
kwaad daglicht worden gesteld. Het lijkt mij niet dat 
kindermishandeling en -verkrachting tegenwoordig 
meer voorkomen dan vroeger. Daarom moet de aan
dacht daarvoor worden toegeschreven aan een veran
dering in denken: aan het geleidelijk afstand nemen 
van het gesloten gezinsmodel. 

Met het ter discussie stellen van kindermishandeling 
en -verkrachting wordt de exclusiviteit van de ouderlij
ke macht ter discussie gesteld en dat lijkt mij een goede 
zaak. Alleen al daarom kan ik mij niet achter de 
formulering van de Raad stellen dat het jeugdbeleid 
gericht moet zijn op het scheppen van voorwaarden 
voor een verantwoord ouderschap. Integendeel, de 
praktijk van vandaag bewijst dat wij veel meer denken 
aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid van sa
menleving èn ouders voor de opgroeiende generatie, 
dan aan een primaire of zelfs exclusieve ouderlijke 
macht. De opgave van de komende tijd is, die geza
menlijke verantwoordelijkheid nader gestalte te ge
ven. 

Het is nuttig te signaleren welke rol de staat heeft 
gesp~eld bij het tot stand komen van het gezinsmodel, 
het dateert immers nog maar van kort geleden. In de 
vorige eeuw was defamilie in hetalgemeen de eenheid 

van waaruit men leefde. Pas in deze eeuw heeft het 
gezin zich in grote lagen van de bevolking uit deze 
omarming van de familie vrijgemaakt. Dat is bezegeld 
door de verantwoordelijkheden die destoot, of meer in 
hetalgemeen de georganiseerde samenleving, op zich 
nam voor mensen in nood. Wie ziek, hulpbehoevend of 
werkloos was kreeg in de vorige eeuw hulp van de 
familie. Voor langdurige ziekte, arbeidsonge
schiktheid, werkloosheid (zaken die in gezinsverband 
niet kunnen worden opgevangen) zijn algemene rege
lingen gekomen. Daarmee is in het sociaal stelsel een 
basis gelegd onder het gezinsmodel. 

De vraag kan worden gesteld op welke manier nu in 
het sociaal stelsel recht kan worden gedaan aan de 
gesignaleerde barsten in het gezinsmodel en de ver
dergaande individualisering die daarin tot uitdrukking 
komt. Een eerste vereiste lijkt mij het scheppen van 
adequate mogelijkheden voor kinderopvang, iets 
waarin de samenleving (met daarin de overheid voor
op) tot nu toe verregaand tekort is geschoten. 

Een tweede vereiste lijkt mij een basisinkomen voor 
jongeren. In een bepaald opzicht sta ik daarmee niet 
ver van het CDA, namelijk voorzover dat inhoudt een 
verhoging van de kinderbijslag tot kostendekkendheid 
op minimumniveau. Mijn motivering is, dat kinderen in 
belangrij.ke mate een aanslag doen op het inkomen van 
de ouders, terwijl zij de economische toekomst van de 
hele samenleving verzekeren . Het lijkt mij ongegrond 
dat zij die naast de vreugde ook de last van de kin
deropvoeding hebben, ook nog eens moeten betalen 
voor het verzekeren van de toekomst van allen. De 
huidige situatie is in dit opzicht tegengesteld aan die 
van de vorige eeuw. In familieverband vormen kinde
ren de verzekering van de economische toekomst van 
defamilie, waardoor het billijk is datook defamilie hun 
opgroeien betaalt. Nu vormen kinderen de verzeke
ring van de toekomst van allen, het is dan ook billijk dat 
allen hun opgroeien betalen, zeker ook zij die zich 
onttrekken aan het voortzetten van de generaties en 
zich daardoor een dubbel inkomen kunnen veroorlo
ven. 

Anders dan het CDA zou ik de kinderbijslag aan het 
kind willen toekennen, zodat hettot basisinkomen voor 
het kind wordt. Daarmee wordt tevens de exclusiviteit 
van de ouderlijke macht doorbroken en de verant
woordelijkheid van de samenleving voor het kind be
klemtoond. Het ligt voor de hand dat die verantwoor
delijkheid zich ook zal uiten in bevoegdheden, die 
overigens ook nu al deels bestaan. Deze ontwikkeling 
zal bijdragen tot de verdere relativering van de 
ouderlijke macht, overeenkomstig de ontwikkeling in 
het gezinspatroon. 

Bij al deze punten blijft de diversiteit van samenle
vingsvormen een punt van aandacht. Ik wil niet sugge-
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reren dat het beleid in het vervolg zal moeten stoelen op 
een opener samenlevingsmodel dan het gezinsmodel, 
zodat de ene monocultuurvervangen zou worden door 
de andere. Noodzakelijk is juist de erkenning van de 
diversiteit van samenlevingsvormen, zodat niet de een 
bevoordeeld wordt boven de ander, of de samenleving 
gedwongen wordt de regels creatief te interpreteren 
om ze tenminste op de realiteittoepasbaarte laten zijn . 

Jong zijn in een verouderende samenleving 

Onder dit hoofd worden in een notitie van de Raad 
enkele opmerkingen gemaakt die geen basis vinden in 
de realiteit. Uiteraard is de situatie van de jeugd nu 
anders dan in de jaren '60, toen ik opgroeide en alles 
wat met jeugd te maken had mooi en bewon
derenswaardig was. Die tijd is voorbij en dat is maar 
goed ook. Dat betekent echter niet, dat het op zijn 
plaats is ons zorgen te maken over de vraag ofde jeugd 
nag wel aan zijn trekken komt in een samenleving 
waarin veel grijze koppen te zien zijn . Grijs is niet 
identiek aan verstard; we kunnen in dat opzicht nog 
voor aardige verrassingen komén te staan . Uit een 
kleine mondelinge enquête onder de doelgroep is mij 
verder gebleken dat het de jeugd een zorg is hoeveel 
ouderen er in de samenleving rondlopen. Met echt 
jeugdig zelfvertrouwen wordt gesteld dat zij toch wel 
aan hun trekken zullen komen. 

Wat oneerbiedig zou ik dan kunnen veronderstellen 
dat deze probleemstelling vooral is ingegeven door 
beleidsmakers die de hele dag met jeugdproblemen 
bezig zijn en die zich voorstellen dat zich hier knelpun
ten voordoen. Zo heeft iedere beleidsmaker wel zijn of 
haar eigen categorie die de aandacht vraagt en het 
resultaat is een categorisering van dewerkelijkheid.Zo 
machtig is de bureaucratie, dat de werkelijkheid zich 
soms zelfs daarnaar vormt, in die zin dat men zich niet 
meer gereformeerd, rooms-katholiek of arbeider, 
maar WAO-er, 65-plusser, bijstandsmoeder of dubbel 
gehandicapte voelt . De werkelijkheid wordt gebu
reaucratiseerd, maar het zijn natuurlijk altijd slechts 
weinigen die het wonder van de identificatie met hun 
bureaucratische stempel verrichten . Vraagstukken van 
'de jeugd' tegenover 'de ouderen' zie ik vooral in dat 
kader, en ik wens het de Raad toe dat hij in zijn 
werkzaamheden zich nietzo sterk zal laten leiden door 
de categorisering, waaraan hij helaas door zijn be
perkte taakopdracht ook niet geheel kan ontsnappen. 

Marginalisering 

Tot slot iets over het probleem van de verloren genera
tie, de langdurig werklozen, waaraan de Raad terecht 

aandacht besteedt. Het gaat hier om een toetssteen 
voor de humaniteit van de samenleving . Wat is er toch 
aan de hand dat dit probleem niet opgelost wordt? Het 
wordt toch algemeen - met name ook door de rege
ringspartijen - erkend dat werk belangrijk is voor 
mensen, het belangrijkste middel waardoor een inte
gratie in de samenleving tot stand wordt gebracht? Met 
open ogen laten wij een situatie voortduren waarin aan 
een omvangrijke groep die integratie wordt ontzegd. 

Uiteraard heeft elke samenleving zijn minder ge
schikten . Metdetoenemende specialisatie en kennisin 
tensiteitvan de arbeid neemtdiegroep alleen maartoe. 
Heeft onze maatschappij voor hen geen plaats? Als 
deze vraag bevestigend wordt beantwoord is aan een 
belangrijke voorwaarde voor humaniteit niet voldaan. 
Waareen wil is, iseenweg,zekerbij ditvraagstuk.ln de 
jaren '50 waren wij driemaal zo weinig welvarend als 
nu, maar slaagden er wel in ieder die dat wilde, aan 
werk te helpen. Het is dan ook onjuist te menen dat er 
geen geld is: er is geen wil. 

Toch klinken er bij de signalering hiervan al snel 
enkele minder zuivere boventonen, namelijk wanneer 
wordt gesignaleerd dat juist bepaalde groepen de 
dupe worden van deze situatie, met name'~jeugd van 
buitenlandse afkomst. De schuld van de sámenleving 
neemt niet toe door datte constateren . De vraag is juist 
veel primairder, ik zou haast zeggen primitiever: is de 
samenleving bereid zijn zwakken, minder geschikten, 
mee te nemen? Dat is momenteel niet het geval. Het is 
verheugend datook de Raad voor het Jeugdbeleid zijn 
bijdrage levert aan het signaleren van die misstand. 
Hopelijk zal mede door het werk van deze Raad 
daaraan binnen afzienbare tijd een einde worden 
gemaakt. 

(1) In deze paragraaf maak ik dankbaa r gebruik van de gedachten van 

Iteke Weeda. 
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