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Voorwoord Voorwoord 

Datt ik mijn promotieonderzoek afrond met dit proefschrift is fantastisch. 
Menigmaall  heb ik in de afgelopen vijf jaar getwijfeld of het doen van pro-
motieonderzoekk eigenlijk wel was wat ik wilde. Het onderwerp van mijn 
onderzoekk wist mij echter keer op keer weer zodanig te boeien, dat stoppen 
voorr mij geen optie was. De manier waarop afwegingen worden gemaakt, 
alss het situaties op het grensvlak van opvoeding en recht betreft, is divers. 
Hett is juist deze, in mijn ogen sterk met de context samenhangende diversi-
teit,teit, die onderzoek op dit gebied interessant en dynamisch maakt. Daar-
naastt gaven praktijksituaties, die ik tegenkwam in mijn werk buiten de uni-
versiteitt in de jeugdzorg voortdurend aanleiding en mogelijkheden tot 'in-
putt voor' en 'bezinning op' mijn onderzoek. Dit was een enorme stimulans 
omm mijn onderzoek voort te zetten en gaf mij tevens zicht op het belang van 
onderzoekk op het gebied van kind, opvoeding en recht Kortom, ik ben erg 
'trotss op' en 'blij mef het resultaat van mijn onderzoek. Ik hoop dat dit on-
derzoekk bijdraagt aan het inzicht, dat de inhoud van discussies over kind, 
opvoedingg en recht en beslissingen, die daarin worden genomen, sterk 
(mede)) worden bepaald door de manier waarop impliciet tegen kinderen 
wordtt aangekeken. 

Natuurlijkk heb ik de afgelopen jaren niet solistisch gewerkt. Veel 
mensenn zijn - op verschillende wijze - bij mijn onderzoek betrokken ge-
weestt en hebben zodoende hun stempel daarop gedrukt Een aantal wil ik 
daarvoorr hier met name bedanken. Op de eerste plaats gaat mijn dank uit 
naarr mijn promotor Frieda Heyting. Het was prettig, dat ik altijd binnen 
konn vallen met vragen en datje te allen tijde bereid was mee te denken en te 
helpen.. En...het is gelukt. Bedankt, ik heb veel geleerd! Daarnaast wil ik 
mijnn collega en kamergenoot maar vooral ook vriendin Katherina Lepkova 
bedanken.. De afgelopen jaren samen op één kamer, met alle hoogte- en 
dieptepuntenn waren mooi, leerzaam, gezellig, lachwekkend, lekker (denk 
aann alle chocola en Hartog specialiteiten) en goed voor een vriendschap, die 
nogg heel lang zal duren. Ook wil ik al mijn (ex)collega's van 'de tiende ver-
dieping'' bedanken voor hun collegialiteit. In het bijzonder Roel van Goor en 
Gert-Jann Vreeke. Naast julli e duizelingwekkende (lees: voor mij soms onbe-
grijpelijke)) discussies zal ik ook de nodige humoristische gesprekken niet 
vergeten. . 

Dee combinatie van enerzijds het doen van promotieonderzoek en 
anderzijdss het hebben van een baan in 'de praktijk' was niet mogelijk ge-
weest,, als ik daarvoor niet de ruimte, het vertrouwen en de flexibiliteit had 
gekregenn van de organisaties waar ik, naast de Universiteit van Amsterdam 
werkzaamm was. Om deze reden wil ik mijn (ex)leidinggevenden en al mijn 
(ex)collega'ss van Jeugdzorg Advies & Ondersteuning in Amsterdam en van 
Bureauu Jeugdzorg Utrecht ontzettend bedanken. Jullie interesse voor mijn 
onderzoekk was prettig en ondersteunend. 

Enn dan tot slot, maar zeker niet minder belangrijk wil ik mijn vrien-
denn en familie bedanken. Katinka, de lunchafspraken in de IJsbreker waren 
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eenn welkome afwisseling op mijn 'universiteitsdagen'. Jouw voortdurende 
interessee in mijn werkzaamheden heb ik ontzettend gewaardeerd. Dank. Je 
bentt en blijf t een fantastische vriendin! Hester, jouw bekendheid met de 
wereldd van promoveren en promotoren maakte onze gesprekken over mijn 
ervaringenn makkelijk, herkenbaar, maar (gelukkig) ook vaak lachwekkend. 
Bedankt,, en laten we zeggen op nog heel veel gezellige (eet)afspraken in de 
toekomst!toekomst! Chantal en Saskia, het was heerlijk om te spuien over alle in's en 
out'ss van het promoveren... en gedeelde smart is halve smart natuurlijk! 
Hett motto blijf t gewoon doorgaan! Johan, lief broertje, bedankt voor al die 
ochtenden,, dat je mij uit mijn bed belde en er aan herinnerde dat het al 
kwartt over acht was. Gelukkig voor jou moet ook ik "nu elke dag écht gaan 
werken"!!  Lieve Miranda en Eveline, bedankt voor alle gezellige kopjes mee, 
diee ik na mijn werk met julli e heb gedronken. Ik blijf komen! Lieve paps en 
mams,, het is ongelooflijk, maar het is af! Dank voor julli e steun, relative-
rendee woorden en prikkelende (lees: vaderlijke) opmerkingen. Lieve Mark, 
voorr jou dan echt de laatste woorden van dit stuk. Je bent een super vriend 
(lees:: echtgenoot). Aan jouw humor, motiverende en (soms óók, als het no-
digg was) opbeurende woorden heb ik veel gehad! Dank! 

Amsterdam,, juni 2004 
Jantinee Hemrica 
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HoofdstukHoofdstuk 1 

EenEen onderzoek naar kindbeelden 

11 Inleiding 

Ditt boek behandelt impliciete kindbeelden, die een rol spelen in discu s-
siess over onderwerpen waarbij zowel pedagogische als juridische in-
valshoekenn op de omgang met kinderen van belang zijn. In dit eerste 
hoofdstukk wordt het theoretisch en inhoudelijk kader beschreven voor 
dee drie deelonderzoeken, waarvan in de volgende drie hoofdstukken 
verslagg wordt gedaan. Onderzocht zijn drie wetenschappelijke discus-
sies,, gevoerd in Nederland en Engeland, te weten: 1) in hoofdstuk 2 de 
discussiee over de wenselijkheid en invulling van inspraak van kinderen 
inn de besluitvorming over medische behandeling, 2) in hoofdstuk 3 de 
discussiee over de wenselijkheid en invulling van inspraak van kinderen 
bijj  het treffen van regelingen voor omgang en verzorging bij echtschei-
dingg van ouders en 3) in hoofdstuk 4 de discussie over de wenselijkheid 
enn de inrichting van een apart strafrecht voor de behandeling van wets-
overtredingenn door jeugdigen. De overeenkomst tussen deze discussies 
is,, dat deze zich aüe afspelen op het snijvlak van het pedagogisch-
psychologischh en het juridisch discours. De vraag is dan telkens hoe dat 
tott uitdrukking komt in de impliciete kindbeelden waarop de discussia n-
tenn zich beroepen. In hoofdstuk vijf van dit boek worden tot slot enkele 
dwarsverbandenn tussen de resultaten uit de drie deelonderzoeken ge-
legdd en van kanttekeningen voorzien. 

22 Kindbeelden: divers en veranderlijk 

Dee volgende passage is afkomstig uit een sprookje, dat gaat over een zi-
geunermeisjee dat op heterdaad betrapt is op diefstal en voor de rechter 
staat.. De rechter overweegt welke straf hij haar moet geven. Een volwas-
senn wicht moet aan de galg, een kind niet, aldus zijn redenatie. Voordat 
hijj  een beslissing neemt, doet hij het volgende: 'De rechter wenkt de ge-
rechtsdienaar.rechtsdienaar. "Haal mij een appel vlug". De appel werd gebracht en de rechter 
wierpwierp een goudstuk naast de vrucht op tafel. Welk van de twee wil je? vroeg hij. 
HetHet zigeunermeisje begreep zijn gebaar, sprong naar voren en pakte de munt. 
AlsAls ze goud thuis bracht kreeg ze geen slaag. Met goud kon ze appels krijgen 
zoveelzoveel ze kon dragen. 'Zij heeft haar eigen vonnis geveld', sprak de rechter. Zij 
weetweet wat waarde heeft en wat niet, als een volwassen vrouw. De beul bracht het 
zigeunerkindzigeunerkind naar de galg'. (Uit: Sprookjes van de Lage Landen, Eelke de Jong 
enen Hans Sleutelaar (red.), 1996) 

Inn de hedendaagse maatschappij zijn de begrippen 'kind' en 'kindertijd' 
eenn bekend gegeven. Vraag een willekeurig persoon op straat of hij kan 
vertellenn wat een kind is en je zult een antwoord krijgen. Kinderen wor-
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denn veelal - vaak als vanzelfsprekend - beschouwd alsof zij tot een apar-
te,, van volwassenen te onderscheiden, categorie behoren. Dit verschil 
komtt in onze samenleving op allerlei manieren tot uiting. Voorbeelden 
vann de aparte status van kinderen zijn onder andere te vinden in het 
jeugdbeleid,, waar bijvoorbeeld de gemeenten zich met het oog op 
jeugdparticipatiee richten op het betrekken van jongeren bij de oprichting 
vann wijkvoorzieningen. Ook bestaan er veel, speciaal op 'kinderen' afge-
stemdee organisaties zoals kinderziekenhuizen, jeugdgevangenissen, in-
stellingenn voor jeugdhulpverlening en kindermusea. De vele, speciaal op 
kinderenn afgestemde producten zoals kinderspelen, kinderliteratuur, 
kinderfilmss en kinderverzorgingsproducten illustreren tenslotte dat kin-
deren,, óók in de manier waarop zij benaderd worden, als een aparte van 
volwassenenn te onderscheiden categorie worden beschouwd. In feite 
vallenn de begrippen kindertijd en volwassenheid niet los van elkaar te 
definiëren.. Een volwassene is strikt gezien een 'niet kind' en vice versa. 

Elkee volwassene is kind geweest en elk kind zal op een gegeven 
momentt het 'kind-zijn' ontgroeien. Het concept kindertijd en de sociale 
ruimtee die daarmee verbonden is, blijf t echter in de maatschappij be-
staan.. De vraag die dit oproept is, wat het concept 'kindertijd' eigenlijk 
preciess inhoudt? Of met andere woorden, op welke manier wordt tegen 
'kind-zijn'' aangekeken? Voor de pedagogiek is een dergelijk vraag zeer 
interessant,, omdat de manier waarop men tegen 'kind-zijn' aankijkt 
(mede)bepalendd is voor de wijze waarop men opvoedkundige handelin-
genn zal vormgeven. Stel bijvoorbeeld, dat een kind weigert naar school te 
gaann omdat hij van mening is dat de juf niet beschikt over voldoende 
onderwijskundigee vaardigheden, dan zal de reactie afhangen van het 
beeldd dat men van kinderen heeft. Vanuit het idee dat het oordeel van 
hett kind in de betreffende kwestie ertoe doet, zal men serieus op de 
klachtt van het kind over de juf ingaan. Wanneer men echter van mening 
iss dat het kinderlijk oordeel in deze kwestie minder zwaar weegt, bij-
voorbeeldd omdat het kind niet rationeel zou kunnen oordelen, zal men 
anderss reageren op de klacht van het kind. Wellicht zal men vanuit het 
laatstgenoemdee beeld van het kind trachten te achterhalen wat de 'wer-
kelijke'' - bij dit kindbeeld passende - reden is dat het kind niet naar 
schooll  wil . Vanuit het beeld dat het 'kind' cognitief onaf is en dus niet 
kann oordelen over de onderwijskundige vaardigheden van de juf, kan 
menn bijvoorbeeld denken dat het kind niet naar school wil omdat het een 
hekell  heeft aan school en liever iets anders doet. 

Overr de inhoud van het concept van de kindertijd bestaan ver-
schillendee ideeën. Ariès bijvoorbeeld beschrijft in zijn in 1962 verschenen 
boekk 'Centuries of Childhood', dat men in de geschiedenis niet altijd op 
dezelfdee manier tegen kinderen heeft aangekeken. Tot en met de Mid-
deleeuwen,, zo stelt Ariès, is het zelfs zo geweest dat er geen collectief 
ideee bestond over kinderen. Anders gezegd, een kind werd niet gezien 
alss een apart soort mens, dat onderscheiden moest worden van volwas-
senen.. Pas in de achttiende eeuw - met de opkomst van het inzicht dat 
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onderwijss en opvoeding van belang zijn voor de menselijk ontwikkeling 
-- ontstaat volgens Ariès het moderne kindbegrip, waarin kinderen apart 
gezett worden van volwassenen. Het moderne kindbegrip is daarmee als 
hett ware een uitvinding. Pollock (1983) betwist de theorie van Ariès. Zij 
steltt dat de kindertijd geen uitvinding is en dat er gedurende de gehele 
geschiedeniss al een bijzondere affectieve band met kinderen heeft be-
staan.. Kinderen hebben zich altijd al onderscheiden van volwassenen. 
Dee aspecten van het onderscheid daarentegen zijn volgens Pollock in de 
tijdd wel veranderlijk. 

Ongeachtt de vraag of Ariès (1962) of Pollock (1983) nu gelijk 
heeft,, de discussie geeft weer dat het beeld dat men van kinderen heeft 
inn de tijd veranderlijk kan zijn. Sinds het verschijnen van het werk van 
Arièss (1962) heeft men zich in de sociale wetenschappen intensief bezig-
gehoudenn met de vraag naar de betekenis van de kindertijd en het bijbe-
horendee kindbegrip (vgl. Heywood, 2001; James en Prout, 1990). Deze 
bestuderingg van de kindertijd heeft tot verschillende theoretische model-
lenn geleid. Jenks (2003) bijvoorbeeld onderscheidt twee groepen van zul-
kee modellen (zie ook James, Jenks en Prout, (1998)). 

Dee eerste groep, die Jenks (2003) onderscheidt, bestaat uit wat hij 
noemtt presociologische modellen. In deze modellen heeft het 'kind' wel een 
plaatss in de sociale werkelijkheid. De inhoud van deze modellen daaren-
tegentegen worden gekenmerkt door het feit, dat het erin vervatte kindbegrip 
opp geen enkele manier beïnvloed is door welk aspect van de sociale 
structuurr dan ook. Een voorbeeld van een dergelijk model is dat van het 
'onschuldigee kind' (James e.a., 1998; Jenks, 2003). In dit model wordt het 
kindd gezien als een van nature goed en onschuldig wezen. Rousseau 
geldtt als grondlegger van dit kindbeeld (James e.a., 1998). Bij hun ge-
boorte,, zo beschrijft Rousseau, beschikken kinderen over een natuurlijke 
goedheidd en helderheid van geest (Jenks, 2003). In dit beeld representeert 
hett kind bij zijn geboorte een wenselijke menselijke conditie, die in de 
maatschappijj  vergeten is, of verloren is gegaan. Vanuit dit beeld van het 
'kind-zijn77 dienen in de opvoeding de 'intrinsieke' waarden van het kind 
gekoesterdd en geëerbiedigd te worden (vgl. Simon, 1998). Afgeleiden van 
ditt kindbeeld zijn onder andere terug te vinden in het kindgecentreerde 
onderwijs. . 

Dee tweede groep modellen die door Jenks wordt onderscheiden 
zijnn de sociologische modellen. Deze modellen zijn gebaseerd op de sociale 
omgevingg dan wel de sociale structuur (James, Jenks en Prout, 1998). Het 
'kindd als minderheidsgroep' (James e.a., 1998; Jenks, 2003) is een voor-
beeldd van een sociologisch model voor het beschrijven van de kindertijd. 
Inn deze benadering vergelijkt men de positie van het kind met die van 
eenn achtergestelde groep in de samenleving. Daarbij wordt vaak verwe-
zenn naar de positie van vrouwen voor het in gang zetten van de emanci-
patie.. Volgens Alanen (1994) bijvoorbeeld lijk t de situatie van kinderen 
opp de situatie waarin vrouwen lange tijd niet als 'persoon' werden er-
kend.. Dat uit zich ook in het wetenschappelijk onderzoek. Zo wijst Ala-
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nenn erop, dat pas sinds de jaren '70 verschillen tussen de seksen als stan-
daardd worden meegenomen in sociologisch onderzoek. James en Prout 
(1990)) wijzen erop, dat dat voor kinderen nog steeds niet opgaat. Bij-
voorbeeld,, het is gebruikelijk om aan te geven hoeveel 'gezinnen' onder 
dee armoedegrens leven, maar het aandeel kinderen daarbinnen wordt 
zeldenn onderscheiden. Zo blijf t onzichtbaar, dat verhoudingsgewijs veel 
meerr kinderen in armoede leven dan volwassenen. 

Rangg (1993) geeft een voorbeeld, waarin zij de opkomst van 'het 
kind'' als een te onderscheiden soort van leerling vergelijkt met een histo-
rischh veranderend vrouwbeeld. Naar aanleiding van Fontenelle's Entret-
iensiens sur la pluralité des mondes (1686) merkt zij op, dat er in de 17e eeuw 
veell  speciaal voor vrouwen geschreven gepopulariseerde wetenschappe-
lijk ee literatuur verscheen. Deze literatuur kenmerkte zich door een speci-
fieke,, op de lezeressen afgestemde, didactische benadering zoals een 
presentatiee van de stof in dialoogvorm. Het feit dat men meende vrou-
wenn te moeten informeren over de voortgang van de wetenschap was op 
zichh een teken van een veranderend vrouwbeeld. Onveranderd was ech-
terr de achterliggende gedachte dat vrouwen in cognitief opzicht een af-
zonderlijkee categorie vormden, die ook een specifieke didactische ben a-
deringg vereiste. In de 18e eeuw veranderde dat, vrouwen werden nu 
geachtt hetzelfde te kunnen lezen als hun mannelijke soortgenoten. Ech-
ter,, in een heruitgave van Fontenelle's boek (1795) werd hun positie in-
genomenn door 'kinderen'. In het voorwoord presenteerde de uitgever 
hett boek nu als speciaal geschikt voor kinderen. Evenals vrouwen in de 
17ee eeuw, werden nu kinderen als een aparte categorie van lezers gezien. 
Niett (meer) zozeer vrouwen, als wel kinderen werden nu als een aparte 
categoriee gezien, gekenmerkt door een specifieke vorm van onwetend-
heidd die de toepassing van speciale didactische kunstgrepen noodzake-
lij kk maakte. 

Inn algemene termen wijst Archard (2003) erop hoe invulling aan 
hett kindbegrip wordt gegeven door dit af te bakenen van het begrip van 
dee volwassenheid. Voor de invulling van het kindbegrip is het belangrijk 
tete kijken naar de manier waarop een kind zich de verschillende aspecten 
vann de volwassenheid eigen kan maken. Zo gezien is volgens Archard 
hett kind ten opzichte van een volwassene als het ware een 'onaf' per-
soon.. Anders gezegd, een kind heeft de volleerdheid van een volwassene 
vooralsnogg niet bereikt. Archard (2003) stelt hierbij in het bijzonder, dat 
eenn kind ten opzichte van volwassenen als nog niet rationeel, autonoom 
enn moreel verantwoordelijk wordt beschouwd. 

Turnerr en Matthews (1998) stellen dat bij filosofen claims over 
kinderenn en de kindertijd in de categorie van het vanzelfsprekende ('tri-
viallyy true') lijken te vallen. Hoe discutabel veel uitgangspunten op dat 
terreinterrein zijn, is in de tweede helft van de 20e eeuw het meest overtuigend 
aangetoondd in kwesties die betrekking hadden op menselijke vermo-
gens.. Zo is er een radicale verandering opgetreden in wetenschappelijke 
visiess op de vermogens die aan gekleurde mensen en volwassen vrou-
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wenn werden toegeschreven. Claims, die ooit als vanzelfsprekend werden 
beschouwd,, worden nu als onjuist beschouwd of zelfs als illegaal. Recent 
wordenn dit soort kwesties minder met betrekking tot vrouwen en meer 
mett betrekking tot kinderen bediscussieerd. Ook de vermogens die men 
aann 'het kind' toeschrijft staan ter discussie. Het is misschien nog wel 
belangrijkerr om daarover na te denken, omdat kinderen niet in de sociale 
off  politieke positie zijn om zelf veel weerstand te bieden tegen een on-
juistee of onrechtvaardige beoordeling van hun potenties. Enerzijds loopt 
menn het risico, dat kinderen blootgesteld worden aan gevaren waartegen 
zee niet opgewassen zijn en anderzijds het risico dat kinderen niet goed 
voorbereidd worden op deelname aan de maatschappij. Onze oordelen 
daaroverr moeten dus zorgvuldig zijn afgewogen, want, aldus de 
auteurs:: "If children suffer under socially imposed limits and demands 
thatt are not balanced by the acquisition of self-control or the reward of 
maturity,, how might this be justified?" (Turner en Matthews, 1998, p. 3). 

Kortom,, dat er verschillende kindbeelden bestaan en dat deze 
veranderlijkk zijn en hun neerslag hebben gevonden in modellen en theo-
rieënn die ook onderling weer verschillen, lijk t duidelijk. Zoals eerder 
gesteld,, wordt deze diversiteit en veranderlijkheid van kindbeelden door 
veell  auteurs in verband gebracht met de sociale, politieke, historische en 
morelee context (vgl. Jencks (1982), James en Prout (1990), Stainton Rod-
gerss (1992), Qvortrup (1994), Fionda (2003) en Prout (2003)). Deze aan de 
socialee context gerelateerde betekenisverlening komt tot uitdrukking in 
hett discours over kinderen, zoals dat in de samenleving wordt gevoerd. 
Omm het terrein voor dit onderzoek te kunnen afbakenen, wordt in de 
volgendee paragraaf deze contextualiteit van kindbeelden nader uitge-
werkt t 

33 Kindbeelden: geconstrueerd, contextafhankelijk en discoursafhankelijk 

WeWe all imagine we know what childhood is and who children are. In basic terms 
itit  may be seen as a biological or psychological phase of life somewhere between 
infancyinfancy and adulthood. However, the fact that there is constant disagreement 
eveneven at the level of public discourse over where childhood begins and ends illus-
tratestrates that childhood is not a concrete or objectively defined 'truth' and is in fact 
aa complex social construct. (Fionda, 2003, p. 3) 

3.13.1 Het sociaal geconstrueerde kindbeeld 
Aann een voorbeeld dat Boy den (1990) geeft in zijn betoog over de bete-
keniss van de globalisering van het kindbegrip, is de manier waarop soci-
aall  constructionisten denken over het totstandkomen van kindbeelden 
goedd te illustreren. Boy den beschrijft het verschil tussen hetgeen in Enge-
landd en in Peru aan kinderen wordt toevertrouwd. In Engeland is het 
niett gebruikelijk (en zelfs niet toegestaan), dat kinderen de verantwoor-
delijkheidd krijgen voor jongere broertjes of zusjes. In Peru echter kijkt 
menn hier heel anders tegenaan. Peruaanse kinderen vanaf zes jaar staan 
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regelmatigg aan het hoofd van een huishouden en gelden soms zelfs als 
kostwinner,, hetgeen men niet strijdig vindt met het 'kind-zijn'. Dit ver-
schill  in de benadering van het 'kind' drukt het verschil in kindbeeld dat 
menn in beide landen heeft uit In Engeland ziet men een kind tot ver in 
zijnn puberteit als afhankelijk van volwassenen. In Peru daarentegen 
wordtt een kind al op jonge leeftijd als onafhankelijk persoon aange-
merkt.. Dit verschil in de manier waarop men tegen kinderen aankijkt 
hangtt samen met de cultuur in beide landen. In de Westerse Engelse 
cultuurr geldt dat opleiding en dus schoolgang voor kinderen essentieel 
is,, terwijl in Peru overleven - in de zin van inkomen vergaren - in het 
levenn van kinderen een primair aandachtspunt is. Een dergelijk cultuur-
verschill  maakt dat kinderen een andere maatschappelijke opgave toege-
schrevenn krijgen en dat er derhalve anders tegen de 'kindertijd' wordt 
aangekeken.. Dit maakt duidelijk dat - zoals de sociaal constructionisten 
beschrijvenn - de manier waarop tegen kinderen wordt aangekeken sa-
menhangtt met de culturele context. 

Hett idee, dat kindbeelden sociaal geconstrueerd zijn werd reeds 
inn 1979 beschreven door Kessen in zijn artikel' The American child and 
otherr cultural inventions'. Theoretisch uitgangspunt bij deze manier van 
denkenn over de invulling van kindbeelden is dat de onvolgroeidheid van 
kinderenn weliswaar een biologische factor is, maar dat de manier waarop 
dee onvolgroeidheid wordt begrepen een culturele factor is (James en 
Prout,, 1990). Hoe men kinderen ziet, is afhankelijk van de ideeën die 
menn in relatie tot de sociale, politieke, historische en morele context heeft 
(James,, Jenks en Prout, 1998). Aangezien deze context kan verschillen en 
veranderen,, betekent dit dat in de sociaal constructionistische visie het 
conceptt 'kind' geen begrensd en eenduidig concept is. Al naar gelang de 
sociaal-culturelee achtergrond anders is c.q. zich wijzigt, heeft dit gevol-
genn voor de inhoud van het begrip 'kind'. Vandaar dat men ook wel 
spreektt over de constructie en de deconstructie van de kindertijd. 

3.23.2 Discoursafhankelijkheid 
Opp grond van het uitgangspunt dat de manier waarop tegen kinderen 
wordtt aangekeken cultuurafhankelijk is, zou het idee kunnen ontstaan 
datt binnen één cultuur het kindbeeld homogeen is. Dit laatste is echter 
niett het geval. Ook binnen een cultuur kan het beeld dat men van kinde-
renn heeft verschillen. Binnen de Westerse cultuur bijvoorbeeld is het mo-
gelijkk dat kinderen inspraak krijgen in de schoolorganisatie. Datzelfde 
kindd echter krijgt binnen dezelfde cultuur geen inspraak als het gaat om 
dee politieke partijverkiezingen en het kan derhalve zijn stem niet laten 
geldenn als het gaat om onderwijsbeleid op landelijk of zelfs plaatselijk 
niveau.. Kennelijk bestaan er twee verschillende beelden van het kind. 
Enerzijds,, in de context van de school, het beeld van het kind als compe-
tenttent wezen dat in staat is tot het maken van nuttige overwegingen, als 
hett gaat om het optimaliseren van een schoolorganisatie. Anderzijds, in 
dee politieke context, het beeld van het kind als incompetent wezen, dat 
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niett in staat is tot het maken van de 'juiste' overwegingen als het gaat om 
onderwijsbeleidd in het algemeen. 

Dee vraag, die dit oproept is hoe nu binnen een culturele context 
ideeënn over kinderen geconstrueerd worden. Anders gezegd, op welke 
wijzee komen de manieren waarop men binnen een bepaalde cultuur over 
kinderenn denkt tot stand en hoe zijn verschuivingen en verschillen in die 
denkbeeldenn te verklaren? Jenks (1995) heeft daarop het volgende ant-
woord.. Hij gaat ervan uit, dat de uiteenlopende manieren waarop in de 
samenlevingg tegen kinderen wordt aangekeken samenhangen met de 
verschillendee discoursen waarin het begrip 'kind' een rol speelt (zie ook 
Jamess en Prout, 1990). Ofwel, de variatie die - binnen een sociale struc-
tuurr - bestaat in het denken over de kindertijd komt tot uitdrukking in 
dee verschillende perspectieven op het kind die in een samenleving zijn 
geïnstitutionaliseerd.. In het onderwijs bijvoorbeeld denkt men op een 
anderee manier over de kindertijd dan in de geneeskunde (Jenks, 1995). 

Inn elk discours functioneert een eigen kindbeeld (Jenks, 1995; 
1996).. Binnen een samenleving kan dus binnen elke discourscontext 
weerr een ander kindbegrip bestaan. Wanneer een discussie zich afspeelt 
inn relatie tot meer dan één discourscontext, kunnen deze kindbegrippen 
mett elkaar in botsing komen. Daarbij zal soms het ene en soms het ande-
ree discours belangrijker zijn, en analoog daaraan de ene keer het ene en 
dee andere keer het andere kindbeeld dominanter zijn (vgl. Jenks, 1995). 
Dee vraag die dit vervolgens oproept is hoe de verschillende discoursen 
inn een samenleving van elkaar te onderscheiden zijn. 

Kingg (1997) stelt een manier voor om verschillende discourscon-
textenn van elkaar te onderscheiden. Hij doet dat door deze te karakteri-
serenn aan de hand van het specifieke perspectief, dat voortkomt uit de 
socialee functie van elk discours. Deze perspectieven, door King ook wel 
aangeduidd als communicatiesystemen, functioneren als instrumenten die 
dee communicatie in de huidige moderne en complexe maatschappij or-
ganiserenn en mogelijk maken. Perspectieven zijn als het ware geïnstituti-
onaliseerdee referentiekaders, die gebruikt worden in de sociale commu-
nicatie.. Voorbeelden van perspectieven zijn onder andere het economi-
sche,, het medische, het pedagogisch-psychologische, het religieuze en 
hett juridische perspectief. Elk perspectief kent zijn eigen manier van 
waarheidsvindingg (King, 1997), ofwel zijn eigen vraagstellingen en crite-
riaa aan de hand waarvan een oordeel wordt geveld. Dit uit zich ook in 
hett kindbeeld, dat karakteristiek is voor elke discourscontext. In het juri-
dischh perspectief bijvoorbeeld staat 'rechtmatigheid' centraal in de com-
municatie.. Het 'kind' zal ook door die bril worden bezien. Een probleem 
datt vanuit juridisch perspectief wordt opgelost, zal allereerst omgezet 
wordenn in een strikt juridisch probleem, dat wil zeggen een probleem 
datt betrekking heeft op rechtmatigheid. Vervolgens zal het conflict bin-
nenn dit juridische perspectief worden opgelost in de (juridische) termen 
vann 'rechtmatig versus onrechtmatig'. 
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Eenn voorbeeld van de manier waarop kindbeelden, die binnen 
verschillendee discoursen bestaan op elkaar in kunnen spelen is te ontle-
nenn aan de door Cunningham (1997) beschreven situatie aan het eind 
vann de negentiende, begin van de twintigste eeuw. Eind 19de begin 20ste 

eeuww ontstaan, onder invloed van de sinds 1830 (via de filantropen) op-
gekomenn romantische ideeën over de kindertijd, nieuwe beleidsrichtlij-
nen.. Een kind zou moeten genieten van een onbezorgde kindertijd, 
waarinn de ontplooiing van het kind centraal stond. Het beleven van een 
'echte'' (= beschermde) kindertijd zag men als de enige basis voor een 
draaglijkk volwassen leven. Vanuit deze niet nieuwe, maar wel steeds 
belangrijkerr wordende pedagogische-psychologische visie kwam in het 
beleidd de bescherming van kinderen centraal te staan. Tot dan toe had de 
nadrukk gelegen op het potentieel dat kinderen -in het licht van de be-
hoeftee van de samenleving aan arbeidskrachten - waren voor de ar-
beidsmarkt.. Er ontstaat als het ware een nieuwe balans tussen het eco-
nomischh perspectief en het pedagogsich-psychologisch perspectief op 
kinderen,, waarbij het laatste perspectief aan terrein won. Dit had tot 
gevolgg dat zowel de rol van de overheid ten aanzien van de kindertijd, 
alss het aantal deskundigen op het gebied van de kindertijd groeide. Op 
tall  van maatschappelijke terreinen betekende dit een grote verandering 
inn de manier waarop men tegen kinderen aankeek en over hen sprak. 

Doordatt aan het begin van de twintigste eeuw het belang van het 
pedagogisch-psychologischee perspectief in de samenleving toenam, ver-
anderdee het beleid ten aanzien van kinderen. Dit valt onder andere te 
illustrerenn aan de hand van beleidsvoering ten aanzien van straatkinde-
ren.. Tot aan het begin van de twintigste eeuw werden straatkinderen 
gezienn als lastposten, kleine criminelen en een groot probleem voor de 
samenleving.. De opvatting over straatkinderen kreeg echter een andere 
wendingg onder de nieuwe kindopvattingen. Straatkinderen, zo werd het 
nieuwee beeld, missen de aanvaarde kenmerken van een kind. Deze kin-
derenn vertonen het gezicht van een kind waarin alle sporen van de kin-
derlijkee goedheid ontbreekt en dus moeten zij weer kind gemaakt wor-
den.. Dit leidde onder andere tot de oprichting van 
(her)opvoedingsinrichtingenn en een afzonderlijk kinderrechtensysteem 
(Cunningham,, 1997). 

Hett kinderrechtensysteem dat ontstond, was met name gericht 
opp de bescherming van kinderen. Zo achtte men het belang van het kind 
gediendd bij het feit dat de overheid, in geval van ouderlijk falen de o u-
derlijkee verantwoordelijkheid zou moeten over nemen om de opvoeding 
inn handen te geven van personen die beter voor deze taak toegerust wa-
renn (Weijers, 2000). Het kind werd beschermd door het recht op een kin-
dertijdd zonodig middels heropvoeding te waarborgen. Met andere 
woorden,, door het grotere belang dat men ging hechten aan de ontwik-
kelingg van het kind ontstond een sterk beschermend en paternalistisch 
kinderrechtensysteem.. Dit kinderrechtensysteem was als het ware aan-
gepastt aan het (nieuwe) pedagogisch-psychologisch perspectief. 
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Evenalss in het begin van de twintigste eeuw is het ook nu sinds 
enkelee decennia weer zo dat er sprake is van een tijd waarin de verschil-
lendee kindbeelden in relatie tot elkaar veranderen. Onder andere zoekt 
menn naar een nieuwe balans tussen het pedagogisch-psychologisch en 
hett juridisch perspectief. Een aantal zaken speelt daarin een prominente 
roll  als het gaat om het aanzwengelen van de discussie. Allereerst riep in 
dee jaren zeventig van de twintigste eeuw de paternalistische invulling 
vann het kinderrechtensysteem reeds weerstand op bij de zogenoemde 
kinderrechtenbeweging.. Vanuit het idee, dat er niet over kinderen gere-
geerdd zou moeten worden en de gedachte dat kinderen evenals volwas-
senenn recht zouden hebben op autonomie, bracht deze beweging de 
rechtenn van het kind als autonoom persoon onder de aandacht. Kinderen 
zoudenn inspraak in en zeggenschap over hun eigen leven moeten krij-
gen.. Ten tweede werd eind jaren tachtig het Verdrag inzake de Rechten 
vann het Kind door de Verenigde Naties aanvaard. Dit verdrag geeft 
vormm aan de gedachte, dat er één verdrag behoort te bestaan dat de rech-
tenn van kinderen bindend vastlegt (Van der Linden e.a., 1999). In het 
Verdragg zijn de rechten van kinderen op burgerlijk, politiek, economisch, 
sociaall  en cultureel terrein ondergebracht. Daarnaast speelt in de politiek 
enn de media de zorg om de samenleving voortdurend een rol en vraagt 
menn zich in dit kader af, hoe men zich ten opzichte van kinderen op 
moett stellen. Een voorbeeld is te vinden op de homepage van het CDA 
waaropp in een bericht van september 2003 wordt gemeld, dat ouders 
meerr aansprakelijk moeten worden gesteld voor de criminele activiteiten 
vann hun kinderen. Het zoeken naar een nieuwe balans tussen de kind-
beeldenn uit verschillende discourscontexten gaat natuurlijk niet zonder 
discussie.. Enkele van deze discussies vormen het materiaal voor dit on-
derzoek. . 

44 Kindbeelden in discussies op het snijvlak van het juridisch en het pe-
dagogisch-psychologischdagogisch-psychologisch discours 

LawLaw 'thinks' about children in fundamentally different ways to the science of 
childchild welfare. Take for example children's statements. Within the scientific dis-
coursecourse such statements may be constructed as information contributing to truth 
aboutabout the child, his or her personality, and ways of relating to others. For law, 
byby contrast, children's statements are seen as evidence indicating the likelihood 
ofof the occurrence of certain past illegal events. (King and Piper, 1995, p. 49) 

Hett balanceren tussen verschillende discoursen, die vanuit verschillende 
maatschappelijkk geïnstitutionaliseerde perspectieven worden gevoerd, 
gaatt nooit zonder spanning. Elk discours is, zoals eerder in dit hoofdstuk 
gesteld,, gekenmerkt door eigen vraagstellingen en criteria waarlangs 
geredeneerdd wordt (King, 1997). Zo redeneert men in het pedagogisch-
psychologischh perspectief primair in termen van ontwikkelingsbevorde-
ring,, terwijl men in het juridisch perspectief primair gericht is op recht-
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matigheid.. Het voor elk discours kenmerkende perspectief maakt bij-
voorbeeld,, dat wetenschappelijke kennis over de capaciteiten van het 
kindd niet rechtstreeks kan worden overgenomen in bijvoorbeeld het ju-
ridische,, politieke of economische discours. Elk discours zal de weten-
schappelijkee kennis zo herformuleren dat het past in de manier van re-
denerenn die specifiek is voor het eigen discours (King, 1997, p. 19). Deze 
verschillendee invalshoeken zijn niet zonder meer met elkaar verenigbaar, 
hetgeenn zich kan uiten in spanning tussen de verschillende discoursen 
(vgl.. King & Piper, 1995). Het is deze spanning, die geleid heeft tot de 
keuzee voor onderzoek naar (impliciete) kindbeelden in discussies die 
zichh afspelen op het snijvlak van twee verschillende discoursen. Hierbij 
concentreertt dit onderzoek zich op de twee perspectieven die momenteel 
(wederom)) in het geding lijken te zijn (vergelijk paragraaf 2), namelijk 
hett pedagogisch-psychologisch en het juridisch perspectief. Een derde 
perspectieff  dat in het onderzoek aan de orde komt, maar hierin niet cen-
traall  staat, is het medisch perspectief (zie hoofdstuk 2). 

Eenn voorbeeld kan de spanningsverhouding tussen het pedago-
gisch-psychologischh perspectief en het juridisch perspectief verduidelij-
ken.. Archard (1993) beschrijft twee uiterste zienswijzen, als het gaat om 
hett toekennen van zelfbeschikking aan kinderen. Enerzijds beschrijft hij 
dee denkbeelden van de kinderrechtenbeweging, de 'chÜdliberators'. In 
dezee denkbeelden domineert het juridisch perspectief extreem. De 'child-
liberators'' zijn van mening, dat een kind primair gezien moet worden als 
eenn zelfbepalend wezen. Deze visie berust op drie claims. De eerste 
claimm is dat de moderne scheiding tussen kinderwereld en volwassenwe-
reldd een vorm van onwettige en onderdrukkende discriminatie is. Kin-
derenn worden ten onrechte ten opzichte van volwassenen als 'minder' 
gekwalificeerd.. Een tweede uitgangspunt is dat de scheiding tussen 
'kind-zijn'' en volwassenheid gebaseerd is op een onjuiste ideologie van 
dee kindertijd. Kind-zijn wordt geassocieerd met kwetsbaarheid, zwak-
heidd en hulpeloosheid, hetgeen geen natuurlijke kwaliteiten van kinde-
renn zijn, maar onderdelen van een ideologisch construct. De laatste claim 
iss dat kinderen recht hebben op al die rechten en privileges waarover 
ookk volwassenen beschikken. Deze redenering staat primair in het licht 
vann (rechts)gelijkheid. Gezien de vraagrichting, die gekenmerkt wordt 
doorr het belang van (rechts)gelijkheid, kan gezegd worden dat het hier 
primairr om een redenering vanuit het juridisch perspectief gaat en die 
duss tot het juridisch discours behoort. 

Inn tegenstelling tot de 'childliberators' betogen de aanhangers 
vann de 'caretakerthesis', dat kinderen zelfbeschikking moet worden ont-
houden.. Het beeld dat de aanhangers van de 'caretakerthesis' van kinde-
renn hebben is een beeld waarin het pedagogisch-psychologisch perspec-
tieff  extreem domineert. De aanhangers van de 'caretakerthesis' gaan er 
vanuit,, dat kinderen zelf geen beslissingen moeten nemen omdat dit 
tegenn hun ontwikkelingsbelangen in gaat. Zelfbeschikking kan de ont-
wikkelingg van het kind schaden, is hun argument. De kinderlijke ont-
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wikkelingg is van het grootste belang en moet derhalve beschermd wor-
den.. Dit betekent, dat opvoeders/ouders beslissingen moeten nemen 
voorr kinderen. In contrast met de redenering van de 'childliberators' 
staatt in deze redenering (de bescherming van) de ontwikkeling van het 
kindd centraal en rechtsgelijkheid wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. 
Opp grond hiervan kan men spreken van een redenering vanuit pedago-
gisch-psychologischh perspectief, ofwel een redenering die tot het peda-
gogisch-psychologischh discours moet worden gerekend. 

Dee visies van de 'childliberators' en de aanhangers van de 'care-
takerthesis'' zijn, zoals gezegd twee uitersten waartussen het spannings-
veldd tussen het juridisch en het pedagogisch-psychologisch discours zich 
bevindtt Voor het vinden van een balans tussen beide perspectieven be-
tekentt iedere concessie aan het ene perspectief verlies voor het andere. 
Juistt deze spanningsverhouding en de manier waarop daarmee in we-
tenschappelijkee discussies aangaande kinderen wordt omgegaan is de 
rodee draad in dit onderzoek. Zoals gezegd, zal gekeken worden naar 
kindbeeldenn op het grensvlak van het pedagogisch-psychologisch en het 
juridischh discours. 

Mett betrekking tot de inhoud van het kindbeeld zullen in het 
onderzoekk twee dimensies centraal staan. Dit zijn achtereenvolgens de 
dimensiee 'belang' en de dimensie 'competentie'. Dat deze twee dimen-
siess cruciaal zijn in het onderscheid, dat gemaakt wordt tussen kind en 
volwassenee is eveneens af te leiden uit de hiervoor besproken ideeën van 
dee 'childliberators' en de aanhangers van de 'caretakerthesis'. Op beide 
dimensiess maken de 'childliberators' en de aanhangers van de 'careta-
kerthesis'' andere afwegingen (vgl. Archard, 1993). Ten aanzien van de 
dimensiee belang leggen de 'childliberators' prioriteit bij (zelfbeschi k-
kings)rechten,, terwijl de aanhangers van de 'caretakerthesis' het belang 
vann het kind primair leggen in de (bescherming van) de ontwikkeling. 
Daarnaastt bezien de 'childliberators' en de aanhangers van de 'caretaker-
thesis'' competentie in een ander licht. De aanhangers van de 'caretakert-
hesis'' achten kinderen, in het kader van hun ontwikkeling niet voldoen-
dee competent om zelfbeschikkingsrecht toegekend te krijgen, omdat 
voorr hen de nog te realiseren volwassen competentie als leidraad dient. 
Dee 'childliberators' achten kinderen principieel in staat tot zelfbeschi k-
king,, omdat zij de kwestie in het licht van hun rechtspositie bekijken. 
Beidee categorieën - 'belang' en 'competentie' - dienen in onderhavig 
onderzoekk als leidraad bij het zoeken naar het beeld van kinderen, dat 
opp het snijvlak van het pedagogisch-psychologisch en juridisch discours 
bestaat. . 

Tott slot van deze paragraaf aandacht voor de keuze van de the-
ma'ss van de onderzochte discussies, die zich op het snijvlak van de twee 
discoursenn afspelen. De discussiethema's zijn achtereenvolgens: 1) de 
wenselijkheidd en invulling van inspraak van kinderen in de medische 
behandelingsovereenkomst,, 2) de wenselijkheid en invulling van in-
spraakk van kinderen in echtscheidingsprocedures en 3) de wenselijkheid 
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enn de inrichting van het jeugdstrafrecht In al deze gevallen is het peda-
gogisch-psychologischh perspectief naast het juridisch perspectief in het 
geding.. Tevens zijn deze thema's actueel, gezien het feit dat zij recent 
zijnn terug te vinden in de media en politiek. De laatste reden voor de 
keuzee van deze drie thema's is, dat alle drie een andere positie van het 
kindd vertegenwoordigen. In het geval van medische behandeling is het 
kindd direct object Het kind zelf is ziek en behoeft zorg. In geval van 
echtscheidingg is het kind indirect object Ouders besluiten te gaan schei-
den,, hetgeen consequenties heeft voor het kind. Tot slot is het kind in de 
positiee van handelingssubject als het gaat om de wenselijkheid en inrich-
tingg van het jeugdstrafrecht Het kind heeft door zijn eigen handelen iets 
aangerichtt waarvan het de vraag is of en hoe het strafrecht zich daarin 
moett mengen. 

55 Onderzoeksmethodologie en materiaalverzameling 

FoundationalFoundational research investigates the mutual relationships between that which 
isis explicitly stated and that which is implicitly taken for granted (Heyting, 
2001,2001, p. 112) 

5.15.1 Onderzoeksmethodologie 
Opp grond van de voorgaande paragrafen kan geconcludeerd worden, 
datt dit onderzoek zich - binnen drie discussiethema's die zich bevinden 
opp het snijvlak van het pedagogisch-psychologisch en juridisch discours 
-- richt op het reconstrueren van discoursafhankelijke kindbeelden. Met 
betrekkingg tot deze kindbeelden staan de dimensies 'competentie', 'be-
lang'' en de balans tussen het pedagogisch-psychologisch en het juridisch 
perspectieff  centraal. De vraag die dit oproept is, op welke manier de 
reconstructiee van kindbeelden uitgevoerd gaat worden. Dit laatste raakt 
aann een belangrijk uitgangspunt in het onderzoek, namelijk dat er geen 
inventarisatiee wordt gemaakt van expliciete uitspraken over de manier 
waaropp men tegen het kind aankijkt. Integendeel, in onderhavig onder-
zoekk gaat het om de reconstructie van kindbeelden, die impliciet aan de 
discussiess ten grondslag liggen. In deze paragraaf zal kort worden inge-
gaann op de achtergrond van de discoursanalytische theorie, die voor het 
reconstruerenn van de impliciete kindbeelden is gebruikt De manier 
waaropp de discussiegrondslagen concreet uit de discussies zijn gerecon-
strueerdd valt te lezen in de methodologische verantwoording in de 
hoofdstukkenn twee, drie en vier van dit boek. 

Inn dit onderzoek is uitgegaan van het discourstheoretische uit-
gangspunt,, dat communicatie alleen maar begrijpelijk kan zijn tegen de 
achtergrondd van andere (niet uitgesproken) claims, die door de spreker 
enn het publiek gedeeld worden of, die men althans meent te delen (ver-
gelijkk Wood & Kroger, 2000; p. 208). Bijvoorbeeld, een gezin schaatst op 
natuurijs.. Plotseling stopt het jongste kind en gaat demonstratief op het 
ijss zitten. Moeder zegt: "sta op en schaats door, anders vat je kou". Vader 
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roeptt daarentegen: "trek je schaatsen uit en ga binnen zitten, anders 
wordd je ziek". Vader en moeder beweren allebei iets anders, terwijl zij 
hetzelfdee vooronderstellen (zelfde impliciete claim), namelijk, datje door 
opp het ijs te blijven zitten ziek wordt en dat je dit door warm te blijven 
(doorr óf in beweging te blijven óf binnen te gaan zitten) kan voorkomen. 
Bijj  onderzoek van discussies kan er dus een grote verscheidenheid aan 
explicietee meningen geuit worden, terwijl impliciet toch van hetzelfde 
ideee wordt uitgegaan. 

Delenn spreker en toehoorder de aan de communicatie ten grond-
slagg liggende claims niet, dan zal de communicatie niet succesvol zijn 
ofwell  langs elkaar heen lopen. Bijvoorbeeld, een onderwijzeres vraagt 
aann een ouder van een elfjarige leerling of deze mee op schoolreisje gaat. 
Dee ouder kijkt de onderwijzeres verbaasd aan en antwoordt dat ze dat 
haarr zoon nog niet gevraagd heeft Aan de vraag van de onderwijzeres 
ligtt het idee (de impliciete claim) ten grondslag, dat een ouder (mede) 
beslistt of een elfjarige meegaat op schoolreis. De ouder echter redeneert 
vanuitt de gedachte (impliciete claim), dat haar zoon zelf verantwoord e-
lij kk is voor het maken van de keuze of hij al dan niet meegaat op de 
schoolreiss en dat de ander ook zo denkt. De onderwijzeres en de ouder 
gaann beiden uit van een ander uitgangspunt (een andere impliciete 
claim),, hetgeen hun communicatie bemoeilijkt Hieruit is af te leiden dat 
hetgeenn een persoon zegt, is afgestemd op hetgeen hij verwacht dat de 
anderr denkt. Wanneer de afstemming niet klopt, ontstaat er ruis in de 
communicatiee en kunnen er misverstanden ontstaan. 

Kortom,, voorgaande brengt ons bij de pragmatische benadering 
vann teksten zoals Stalnaker (1998; 1999) dit doet In onderhavig onder-
zoekk gaat het primair om de niet uitgesproken claims ofwel discussie-
grondslagenn (Stalnaker, 1998; 1999) waarop men zich in de verschillende 
discussiebijdragenn beroept Het zoeken naar de niet uitgesproken ideeën 
overr het 'kind' staat daarbij centraal. Omdat men uitspraken afstemt op 
hetgeenn men verwacht dat de lezers/luisteraars denken, zullen de on-
uitgesprokenn ideeën ten aanzien van kinderen een goed inzicht geven in 
dee 'gangbare' (want door de spreker verwachte) beelden van de kinde r-
tijdd in de context van de discussie. Deze keuze voor reconstructie van 
implicietee kindbeelden heeft ook te maken met de potentiële relevantie 
vann de resultaten van dit onderzoek. Het is niet zozeer de bedoeling om 
ietss toe te voegen aan de expliciete denkbeelden van de auteurs van de 
onderzochtee wetenschappelijke discussiebijdragen, als wel om stil te 
staann bij de vraag wat de inhoud is van de denkbeelden, die deze au-
teursteurs bij hun lezers verwachten en bij de vraag of deze ook bij nader in-
zienn wel zo vanzelfsprekend zijn. 

5.25.2 Materiaalverzameling 
Hett onderzoeksmateriaal bestaat uit wetenschappelijke discussiebijdra-
gen.. Daarbij zijn - analoog aan de manier waarop Skinner (2002) dit doet 
mett historische teksten - (wetenschappelijke) teksten opgevat als discus-
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siebijdragen,, dus als instrumenten om informatie en stellingnamen in 
eenn specifieke historische situatie aan een publiek over te dragen. De 
beperkingg tot wetenschappelijke bijdragen is een bewuste keus. Dit heeft 
tee maken met het feit, dat de verhouding van 'bij het gehoor verwachte 
denkbeelden'' ten opzichte van de expliciet geformuleerde tekst niet een-
duidigg vastligt Het verband kan bijvoorbeeld associatief zijn zoals in de 
poëziee of argumentatief zoals in de wetenschap. Vandaar, dat dit onder-
zoekk zich beperkt tot één bepaald discussiegenre (vgl. Van Dijk, 1998), 
namelijkk het wetenschappelijk genre. Dit om interpretatiefouten in het 
onderzoekk te voorkomen en de controleerbaarheid te vergroten. Uit-
gangspuntt hierbij is de verwachting, dat men binnen de wetenschap 
dezelfdee regels ten aanzien van 'goed' argumenteren verwacht en her-
kent. . 

Dee onderzochte discussies spelen zich af binnen de wetenschap 
inn Nederland en Engeland, in de periode tussen het eind van de jaren 
tachtigg van de vorige eeuw en het begin van de huidige eeuw. Het begin 
vann de periode waarin de discussies zijn onderzocht, valt samen met de 
aanvaardingg van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind door de 
Verenigdee Naties (zie paragraaf 2). Nederland ondertekende dit verdrag 
inn 1990 en Engeland in 1991. Gezien de inhoud, speelt dit verdrag en de 
introductiee ervan een rol in de discussie over de in dit onderzoek cen-
traall  staande thema's. Daarnaast valt de onderzochte tijdsperiode samen 
mett een periode waarin onder invloed van sociale veranderingen de 
conditiess en ervaringen met betrekking tot de kindertijd significant ve r-
anderenn (vgl. Prout, 2003; Foley e.a., 2003). Een belangrijke rol in deze 
veranderingenn is weggelegd voor het feit dat men kinderen meer in-
spraakk wil geven in het maken van beslissingen op tal van niveaus 
(Prout,, 2003). 

Dee landenkeuze is bepaald door een systematisch verschil in het 
juridischee stelsel enerzijds en een globaal te vergelijken sociaal-culturele 
contextt anderzijds. In Nederland is de totstandkoming van wetgeving 
voornamelijkk een taak van de (wetgevende) regering ('civil law1), terwijl 
inn Engeland rechtsvorming in hoge mate een taak is van de rechter 
('commonn law') (Pontier, 1998). Dit betekent dat in Nederland de wet en 
inn Engeland het 'precedent' ofwel de rechterlijke uitspraak geldt als ee r-
stee rechtsbron. Het Engelse stelsel staat daarmee dichter bij de bevolking, 
watt gevolgen kan hebben voor het vooronderstelde kindbeeld. Daar-
naastt zijn de sociale contexten in de beide landen globaal vergelijkbaar. 
Inn beide gevallen is er sprake van een hedendaagse Westerse (Europese) 
cultuur.. Deze (wetgevings)verschillen enerzijds en (culturele) vergelijk-
baarheidd anderzijds maken het interessant om te kijken of er wellicht 
sprakee is van verschillen dan wel overeenkomsten in de aan de discus-
siess ten grondslag liggende kindbeelden in beide landen. 
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HoofdstukHoofdstuk 2 

InspraakInspraak van kinderen in de medische behandeling 
EenEen reconstructie van presupposities over competenties 

enen belangen1 

11 Inleiding en probleemstelling 

Inn 1995 werd in Nederland de wet geneeskundige behandelingsovereen-
komstt (WGBO) van kracht In deze wet is een speciaal gedeelte opgeno-
men,, waarin de zeggenschap van kinderen tot achttien jaar in de eigen 
medischee behandelingsovereenkomst (d.i. elke besluitvorming omtrent 
medischee behandeling) is geregeld. Rondom de totstandkoming van dit 
wetsartikell  en de uitvoering daarvan in de praktijk heeft zich onder an-
deree in wetenschappelijke media een discussie afgespeeld, die zijn uitlo-
perss tot op de dag van vandaag kent. Kern van de discussie is de vraag, 
off  en zo ja onder welke voorwaarden het mogelijk en verantwoord is om 
kinderenn een zelfstandige rol in medische beslissingen te laten spelen. 
Dee discussie staat niet op zichzelf, maar speelt zich af binnen het bredere 
veldd van het toekennen van rechten aan kinderen. Daarin speelt het VN 
Verdragg inzake de Rechten van het Kind uit 1989 een centrale rol. 

Hett Verdrag inzake de Rechten van het Kind, waarin de mensen-
rechtenn van het kind zijn neergelegd, weerspiegelt een zich ontwikke-
lendee 'nieuwe' visie op het kind. Daarin worden kinderen meer gezien 
alss zelfstandige individuen en minder als passief op hun ouders aange-
wezen.. Hun hulpeloosheid en hulpbehoevendheid staan minder op de 
voorgrond.. In de 'nieuwe' visie wordt het kind primair gezien als een 
individuu en lid van de gemeenschap. De discussie over zeggenschap van 
kinderenn in de eigen medische behandelingsovereenkomst is in het licht 
vann deze 'nieuwe' visie goed te plaatsen. Immers, als het kind wordt 
opgevatt als een op zichzelf staand individu, moet het dan ook niet zelf 
overr zijn eigen lichaam kunnen beschikken? 

Dezee 'nieuwe' visie op het kind en de daaruit voortkomende 
maatschappelijkee en juridische veranderingen heeft de aloude gedachte, 
datt kinderen 'anders' zijn dan volwassenen overigens niet verdrongen. 
Datt blijkt al uit het feit, dat kinderen onder aparte wetgeving blijven 
vallen.. In de 'nieuwe' visie wordt de grens tussen kind en volwassene op 
eenn andere manier getrokken; daardoor verandert de opvoedingstaak 
vann de ouders, maar deze verdwijnt daarmee natuurlijk niet. Ook in de 
WGBOO is voor kinderen een apart artikel opgenomen en hun rechten zijn 
niett gelijk aan die van volwassenen. Kinderen verwerven de rechten van 

11 Dit hoofdstuk is gepubliceerd als: Hemrica, J., Heyting, F., & Lepkové, K. 
(2001).. Inspraak van kinderen in de medische behandeling, een reconstructie 
vann presupposities over competenties en belangen. Pedagogische Tijdschrift, 
266 (3), 143-166. 
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eenn volwassene eerst stap voor stap, afhankelijk van de vervulling van 
bepaaldee condities, die men bij volwassenen in principe vervuld acht. Zo 
speeltt in elke discussie over het toekennen van rechten aan kinderen op 
dee achtergrond een ideëel beeld van 'de' volwassene een rol, dat als crite-
riumm dient. Voor zover kinderen daaraan niet voldoen, kunnen zij niet 
alss volwassenen worden beschouwd en worden hun rechten aangepast 
off  opgeschort. 

Hett onderscheid tussen volwassenen en kinderen en de maatstaf 
derr volwassenheid weerspiegelt zich in de discussie over de toekenning 
vann beslissingsrecht in de eigen medische behandelingsovereenkomst 
aann kinderen. Dit komt in het bijzonder tot uitdrukking in een tweetal 
discussieonderwerpen.. Allereerst blijkt de discussie veelal te gaan over 
dee vraag of kinderen wel zelfstandig kunnen beslissen, een vraag die met 
betrekkingg tot volwassenen niet of slechts bij uitzondering wordt ge-
steld.. Daarnaast heeft de discussie veelal betrekking op de vraag, welk 
belangbelang kinderen hebben bij toekenning van medisch beslissingsrecht. Ook 
ditt wordt met betrekking tot volwassenen geen vraag geacht. Deze twee 
aspectenn - de competenties die voor toekenning van beslissingsrecht 
vereistt zouden zijn en het belang dat kinderen daarbij zouden hebben -
wordenn in dit onderzoek nader geanalyseerd. 

Dee vraag, of en onder welke voorwaarden kinderen het beslis-
singsrechtt in medische behandelingen kan worden toegekend, kan van-
uitt verschillende invalshoeken worden benaderd. Het gaat niet alleen 
omm een juridische problematiek, betrekking hebbend op recht en rechts-
gelijkheid.. Er is ook sprake van een medische problematiek waarin even-
tuelee gezondheidsrisico's aan de orde zijn en van een pedagogisch-
psychologischh vraagstuk, waarin het gaat om het psychisch functioneren 
vann kinderen, om hun welzijn en ontwikkelingskansen. Het onderschei-
denn van een louter pedagogisch perspectief bleek vanwege de voorge-
nomenn vergelijking met Engeland (zie hieronder) niet mogelijk. In het 
Engelsee begrip 'welfare' zijn pedagogische en psychosociale aspecten 
onlosmakelijkk verweven. De best mogelijke Nederlandse pendant wordt 
o.i.. gevormd door de combinatie van de begrippen 'zorg' en 'welzijn' 
(zoalss ook in de naam van het NIZW tot uitdrukking komi?). Daarin zijn 
allee vormen van opvoeding - met uitsluiting van het onderwijs - begre-
pen,, alsmede andere aspecten, die het welzijn en het psychisch functio-
nerenn van kinderen betreffen. Deze drie perspectieven vertegenwoordi-
genn elk een eigen functie en kennen ook elk een eigen maatschappelijk-
institutionelee verankering (vgl. King 1997) in medische instellingen, juri-
dischee instellingen en instellingen voor zorg (bijv. de Bureaus Jeugdzorg) 
enn welzijn (bijvoorbeeld de kinderopvang). De functionele verzelfstandi-
gingg van deze drie perspectieven neemt niet weg, dat deze drie invals-
hoekenn in de verschillende argumentaties onderling verweven naar vo-
renn komen. Waar het gaat om het medische beslissingsrecht van kinde-
renn zijn ze alle drie relevant. Wij zijn met name geïnteresseerd in de 
vraag,, hoe deze drie perspectieven in de discussie op elkaar worden 
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afgestemd.. Wat is hun relatieve belang en hoe vindt de inhoudelijke af-
stemmingg plaats? 

Dee onderlinge afstemming van medische, juridische en psycho-
logisch-pedagogischee invalshoeken kan op verschillende manieren 
plaatsvinden.. Eenvoudig gesteld zou een zuiver juridische invalshoek, 
waarbijj  zoals gezegd rechtsgelijkheid centraal staat bijvoorbeeld gebaat 
zijnn bij vaste leeftijdsgrenzen. In de wetgeving zal echter ook rekening 
wordenn gehouden met andere belangen van de betrokkenen, hier verte-
genwoordigdd door het medisch en het psychologisch-pedagogisch per-
spectief.. Met het oog op het psychisch functioneren van kinderen zal 
wellichtt primair de aandacht worden gevestigd op de grote spreiding in 
ontwikkelingstempo'ss van kinderen. De verschillende invalshoeken 
kunnenn dus aanleiding geven tot conflicterende overwegingen. Hoe met 
dezee potentiële botsing tussen verschillende invalshoeken moet worden 
omgegaan,, ligt niet vast en is ook niet voorgegeven met het beroep van 
dee auteur. Een jurist kan pedagogisch-psychologische overwegingen van 
doorslaggevendd belang achten bij het regelen van het beslissingsrecht (en 
dann bijvoorbeeld tegen wetgeving pleiten) en een medicus kan rechtsge-
lijkheidd van doorslaggevend belang achten.Voor een deel kan de discus-
siee zelfs worden gezien als een uitingsvorm van het probleem om de 
verschillendee invalshoeken met elkaar te verzoenen. Tegen deze achter-
grondd heeft een derde onderzoeksvraag betrekking op de onderlinge 
relateringg van de genoemde drie invalshoeken - juridische, medische en 
pedagogisch-psychologischee - in de discussie over medische beslissings-
rechtenn van kinderen. 

Hett onderzoek kent, ten vierde, een vergelijkende vraagstelling. 
Omdatt de discussie rondom het toekennen van beslissingsrechten zich 
deelss afspeelt in het kader van wetgeving en jurisprudentie, lijk t het inte-
ressantt om na te gaan of er een samenhang bestaat tussen karakteristie-
kenn van het rechtssysteem en kenmerken van de gevoerde discussie. 
Daaromm is gekozen voor een vergelijking tussen Nederland en Engeland. 
Inn beide landen is recentelijk intensief over kinderlijke beslissingsrechten 
inn medische behandelingskwesties gediscussieerd en beide landen ken-
nenn een verschillend rechtssysteem. 

Dee inhoud van de regelgeving in beide landen verschilt niet in-
grijpend.. Volgens de Nederlandse WGBO van 1995 hebben kinderen 
vanaff  twaalf tot zestien jaar medebeslissingsrecht. Dit houdt in, dat zo-
well  de minderjarige als zijn wettelijke vertegenwoordiger toestemming 
moett geven voor een medische behandeling. Voor jongeren van zestien 
jaarr en ouder geldt, dat zij zelfstandig een beslissing mogen nemen. In 
Engelandd hebben kinderen vanaf zestien jaar, op grond van de 'Family 
Reformm Act 1969' eveneens het recht om zelfstandig een medische be-
handelingsovereenkomstt aan te gaan. In Engeland is het medebeslis-
singsrechtt voor kinderen onder de zestien jaar niet in de wet geregeld, 
maarr het blijkt wel uit de praktijk van de rechtspraak. Dit formele, maar 
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niett praktische verschil is te verklaren uit het verschillende rechtssys-
teemm in beide landen. 

Hett rechtssysteem van beide landen verschilt met name daar 
waarr het gaat om de totstandkoming van het recht (Tbntier 1998). In 
Engelandd is rechtsvorming in hoge mate een taak van de rechter. Dit in 
tegenstellingg tot Nederland, waar rechtsvorming voornamelijk een taak 
iss van de (wetgevende) regering. Dit verschil heeft tot gevolg, dat in Ne-
derlandd de wet en in Engeland het 'precedent' ofwel de eerdere rechter-
lijk ee uitspraak geldt als eerste rechtsbron. Dat wordt goed zichtbaar in 
dee 'zaak Gillick', die de Engelse discussie aanzwengelde. De zaak betrof 
eenn katholieke moeder (mevrouw Gillick), die een rechtszaak begon om-
datt haar dochter, die jonger dan zestien jaar was, zonder haar medewe-
tenn de pil was voorgeschreven. Mevrouw Gillick was van mening dat de 
artss haar op de hoogte had moeten stellen van de vraag van haar dochter 
enn haar om toestemming voor het voorschrijven van de pil had moeten 
vragen.. Mevrouw Gillick verloor deze zaak, omdat haar dochter volgens 
dee rechter aan de noodzakelijke voorwaarden - omschreven als "suffici-
entt understanding and intelligence to enable the child to fully under-
standd what is proposed" (Fortin 1998) - voldeed. Deze voorwaarde, 
waaropp in volgende gevallen geregeld een beroep werd gedaan, staat 
inmiddelss bekend als 'Gillick-competentie'. 

Dee specifieke onderzoeksvragen, tenslotte, zijn ingegeven door 
eenn bijzondere belangstelling voor de grondslagen resp, vooronderstel-
lingenn of presupposities (vgl. Snik, Van Haaften & Tellings 1994; Heyting 
2001),, die in deze discussies over medische beslissingsrechten van kinde-
renn een rol spelen. In dit onderzoek worden denkbeelden gereconstru-
eerd,, die aan de expliciete discussiebijdragen ten grondslag liggen. Het 
gaatt daarbij om niet expliciet geformuleerde denkbeelden, die voor de 
discussiantenn als onbetwiste inzichten functioneren en waarop zij hun 
discussiebijdragenn afstemmen. Voor zover dergelijke vooronderstellin-
genn door discussianten worden gedeeld, is er sprake van een gemeen-
schappelijkee discussiebasis waarop ook de meningsverschillen zich af-
spelen. . 
Opp basis van het voorafgaande zijn de volgende onderzoeksvragen ge-
formuleerd: : 
1.. Welke vooronderstellingen over voorwaardelijke competenties zijn 

kenmerkendd voor de Nederlandse en Engelse discussie over de toe-
kenningg van beslissingsrechten inzake medische behandelingsover-
eenkomstenn aan kinderen? 

2.. Welke vooronderstellingen over het belang dat kinderen hebben bij 
toekenningg van beslissingsrechten inzake medische behandelings-
overeenkomstenn aan kinderen karakteriseren de Nederlandse en de 
Engelsee discussie? 

3.. Welke vooronderstellingen over de relatieve relevantie en de onder-
lingee afstemming van pedagogische, juridische en medische perspec-
tievenn op de toekenning van beslissingsrechten inzake medische be-
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handelingsovereenkomstenn aan kinderen karakteriseren de Neder-
landsee en de Engelse discussie? 

4.. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er op de punten 1. tm. 3. te 
vindenn tussen de Nederlandse en de Engelse discussie? Zijn deze 
verschillenn uit de verschillende rechtssystemen te verklaren, of dient 
zichh op grond van bovenstaande analyses een andere verklaring aan? 

22 Methode van onderzoek 

Omm een antwoord te vinden op de gestelde vragen, is eerst het materiaal 
datt tot de discussie over medische beslissingsrechten van kinderen gere-
kendd kan worden afgebakend en verzameld. Vervolgens is het materiaal 
aann een analyse onderworpen. Beide aspecten zullen hieronder worden 
toegelicht t 

a.a. Materiaalverzameling 
Hett onderzoeksmateriaal is samengesteld uit publicaties, verschenen in 
wetenschappelijkee tijdschriften en wetenschappelijke boeken, waarin het 
vraagstukk van het (mede)beslissingsrecht van kinderen in medische aan-
gelegenhedenn expliciet aan de orde wordt gesteld. Met het oog op de 
vraagstellingg - waarin een vergelijking tussen Nederland en Engeland 
aann de orde is - is het materiaal beperkt tot publicaties, die expliciet be-
trekkingg hebben op de Nederlandse dan wel de Engelse situatie. Er is 
gezochtt in de belangrijkste catalogi, die via universiteiten en de belang-
rijksterijkste instellingen op medisch, juridisch en welzijnsgebied bereikbaar 
zijnn (Medline, Psychinfo, Eric, Data Juridica, Online Contents, Philosop-
her'ss index, Picarta, NIWI, NCC). 

Behalvee geografisch is het materiaal ook beperkt in de tijd. Voor 
dee Nederlandse discussie is 1986 als beginpunt gehanteerd, omdat toen 
dee discussie op gang kwam, die uiteindelijk in de wetswijziging van 
19955 resulteerde. Deze discussie is tot het jaar 2000 gevolgd en omvat 
duss ook de bijdragen die naar aanleiding van de wetswijziging werden 
geschreven.. Voor de Engelse discussie geldt de zaak 'Gülick' als ijkpunt. 
Nett als de wetswijziging in Nederland bracht de uitspraak in deze zaak 
(1986)) in Engeland een hernieuwde discussie over medische beslissings-
rechtenn van kinderen op gang. De perioden lopen voldoende parallel om 
eenn vergelijking interessant te maken. 

Dee genoemde selectiecriteria leverden 29 artikelen op, waarvan 
111 van Nederlandse en 18 van Engelse oorsprong. De omvang van het 
materiaall  is niet groot Daarbij moet men echter voor ogen houden, dat 
hett hier geen steekproef betreft uit een omvangrijker verzameling. Het 
materiaall  omvat de Nederlandse en Engelse discussie, zoals die in de 
wetenschappelijkee media is aangetroffen. Met het oog op het doel van 
ditt onderzoek - de reconstructie van karakteristieke uitgangspunten in 
dezee discussies - is de omvang van het materiaal dus geen probleem. 
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b.b. Analysemethode 
Inn het onderzoek zijn vooronderstellingen gereconstrueerd, die een rol 
speeldenn in de onderzochte discussie. Het ging daarbij met name om 
implicietee en als onbetwistbare gegevenheden functionerende denkbeel-
denn over 1) de (aard van de) kinderlijke competenties die als voorwaar-
denn voor de toekenning van beslissingsrechten moeten gelden, 2) het 
belangg dat aan kinderen bij toekenning van deze rechten wordt toege-
schreven,, en 3) de wijze waarop medische, juridische en pedagogisch-
psychologischee invalshoeken met elkaar moeten worden verbonden. De 
begrippenn 'competentie' en 'belang' zijn daarbij niet exact gedefinieerd. 
Zee dienen als 'zoeklichtbegrippen' teneinde de specifieke invullingen 
vann de genoemde begrippen in de discussie aan het licht te kunnen 
brengen. . 

Dee vraagstelling - die betrekking heeft op een discussie - brengt 
mett zich mee, dat het in dit onderzoek gaat om de reconstructie van het 
typee vooronderstellingen, dat wordt aangeduid met de term 'pragmati-
schee presupposities' (vgl. Stalnaker 1999). Het gaat daarbij om achter-
grondovertuigingen,, die door de deelnemers aan een discussie als onbe-
twistbaree gegevenheden worden gehanteerd (Stalnaker 1999, p. 49; Hey-
tingting 1997). Dat wil zeggen, de deelnemers gaan ermee om alsof alle deel-
nemerss aan de discussie deze overtuigingen delen (Stalnaker 1999, p. 38). 
Dergelijkee vooronderstellingen maken deel uit van het algemene beeld 
vann de communicatieve situatie, zoals elke deelnemer zich die voorstelt: 
dee 'presumed common ground' (Stalnaker). Ginzburg gebruikt daarvoor 
dee beeldende term 'gameboard', "which represents a dialogue partici-
pant'ss view of certain attributes of the dialogue situation" (Ginzburg 
1997,, p. 413). Discussianten kunnen het debat uiteraard vanuit verschil-
lendee presupposities benaderen (in extreme gevallen spreken ze dan 
langss elkaar heen). Het is echter de verwachting, dat bepaalde pragmati-
schee presupposities worden gedeeld; die vormen dan de 'common 
ground',, het veld waarop de discussie zich afspeelt en waarin is vastge-
legd,, wat wel en wat niet ter discussie staat resp. kan staan. 

Dee manier om pragmatische presupposities te reconstrueren kan 
wordenn afgeleid uit hun functie in de discussie. Ervan uitgaande, dat 
discussiedeelnemerss hun bijdragen formuleren met de intentie begrepen 
tee worden en anderen te overtuigen, is te verwachten dat zij hun argu-
mentatiess afstemmen op die inzichten, die zij bij het (al dan niet ver-
meende)) gehoor aanwezig en niet betwijfeld achten (Stalnaker 1999, p. 
55).. De reconstructie van dit type vooronderstellingen kan dan plaats-
vindenn door de volgende twee vragen te beantwoorden. Ten eerste: wat 
moett de lezer als niet ter discussie staand inzicht beschouwen, om het 
standpuntt van de auteur als plausibele discussiebijdrage te kunnen be-
grijpen?? Ten tweede: wat moet de lezer als niet ter discussie staand be-
schouwen,, om het gegeven argument als een overtuigend argument te 
kunnenn beschouwen? De resulterende pragmatische presupposities over 
voorwaardelijkee competenties, kinderlijke belangen en de relatering van 
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juridische,, medische en pedagogisch-psychologische gezichtspunten 
kunnenn vervolgens onderling worden vergeleken om na te gaan in hoe-
verree er sprake is van een gemeenschappelijke discussiebasis en wat 
daarvann dan de kenmerken zijn. 

Eenn voorbeeld kan de analysemethode duidelijk maken. Stel, dat 
standpuntt en onderbouwing als volgt luiden: kinderen beneden de 
twaalff  jaar kunnen niet zelfstandig beslissen over hun eigen medische 
behandeling,, omdat zij geneigd zijn op irrationele gronden besluiten te 
nemen.. Dit standpunt kan alleen als plausibele positie in de discussie 
wordenn beschouwd door deelnemers die (onder andere) ervan uitgaan, 
datt medisch beslissingsrecht aan leeftijdsgrenzen gebonden kan zijn. De 
onderbouwingg is slechts overtuigend, wanneer men uitgaat van de 
vooronderstelling,, dat irrationele beslissingen in medische kwesties 
vermedenn moeten worden. Wanneer deze vooronderstelling in uiteenlo-
pendee bijdragen een rol speelt, zonder in de discussie zelf op substantië-
lee schaal te worden aangevallen, maakt die deel uit van het speelveld 
vann de discussie. 

Dee reconstructie van vooronderstellingen over de manier waarop 
medische,, juridische en psychologisch-pedagogische invalshoeken op 
hett vraagstuk van kinderlijk medisch beslissingsrecht onderling zijn 
en/off  moeten worden gerelateerd, verloopt in principe hetzelfde. Een 
argumentatiee getuigt van een medische invalshoek, wanneer deze pri-
mairr is gericht op gezondheidsbevordering; een argumentatie getuigt 
vann een juridische invalshoek wanneer, deze primair is gericht op de 
instrumentatiee van algemeen bindende arbitrage en daarmee rechtsge-
lijkheid;; een argumentatie getuigt van een psychologisch-pedagogische 
invalshoek,, wanneer bevordering van het psychisch welzijn in de brede 
zinn van het woord het primaire oogmerk vormt (vgl. King 1997; 
Luhmannn 1984). 

Hett is te verwachten, dat de verschillende invalshoeken in de 
discussiee niet van elkaar zijn geïsoleerd, maar dat men bijvoorbeeld re-
denerendd vanuit pedagogisch-psychologisch perspectief ook juridische 
enn medische overwegingen gebruikt, of redenerend vanuit juridisch per-
spectieff  ook medische en pedagogisch-psychologische overwegingen 
verwerkt.. Zoals gezegd zijn de drie invalshoeken echter niet bij voorbaat 
inn harmonie met elkaar; ze stellen verschillende eisen en moeten telkens 
opnieuww met elkaar worden verzoend (vgl. King en Piper, 1995; King, 
1997;; Lee, 1999). In de reconstructie is gekeken welk van de drie invals-
hoekenn (gezondheidsbevordering, welzijn, rechtsgang) blijkens de gege-
venn argumentaties bij de discussianten prioriteit geniet en hoe de beide 
anderee invalshoeken zich daartoe dan verhouden. 
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3.. Resultaten: vooronderstellingen over competenties 

a.a. Competentie als voorwaarde 
Inn zowel de Nederlandse als de Engelse teksten over het toekennen van 
beslissingsrechtt aan kinderen in de eigen medische behandelingsover-
eenkomstt worden veelal één of meerdere vaardigheden genoemd, waar-
overr een kind moet beschikken wil het zelfstandig een keuze kunnen 
makenn over zijn behandeling. Hammerstein (1990, p. 94) stelt bijvoor-
beeld,, dat wanneer een minderjarige buiten zijn ouders zelfstandig wil 
beslissen,, een arts zich moet afvragen of een minderjarige in staat is tot 
eenn redelijke afweging van zijn belangen. Dickenson (1994) brengt het 
nemenn van beslissingen over medische ingrepen in verband met het be-
schikkenn over rationele beslissingscapaciteit in het algemeen. Pearce 
(1994)) noemt een viertal vaardigheden op grond waarvan men kan bepa-
lenn of het kind in staat is te beslissen in zijn eigen behandeling. Compe-
tentee kinderen zijn, zo stelt Pearce, in staat de aard van hun ziekte te 
begrijpen,, weten waarom behandeling noodzakelijk is en begrijpen de 
voor-- en nadelen van het wel of niet behandelen. Bovendien hebben zij 
eenn duidelijk concept van zichzelf in relatie tot anderen, met daarin de 
mogelijkheidd om de eigen behoeften en de behoeften van anderen te 
herkennen.. Tevens weet een competent kind zijn ziekte in relatie te 
brengenn tot tijd, door zich volledig bewust te zijn van wat er in de toe-
komstt als gevolg van het al dan niet behandelen gebeurt. 

Bovenstaandee voorbeelden zijn willekeurig gekozen, maar geven 
eenn goed beeld van hoe in het overgrote deel van de bijdragen (20 publi-
caties)) wordt betoogd, dat een kind over bepaalde vaardigheden moet 
beschikkenn alvorens zelfstandig te mogen beslissen over zijn eigen medi-
schee behandeling. Deze opvattingen geven blijk van een tweetal vooron-
derstellingenn ten aanzien van competentie. Allereerst wordt vooronder-
steld,, dat er een norm aan te geven is op grond waarvan bepaald kan 
wordenn of een kind competent dan wel incompetent is om medische 
beslissingenn te nemen. Immers, het noemen van specifieke vaardigheden 
alss voorwaarde voor de mogelijkheid om zelfstandig keuzes te maken, 
impliceertt het bestaan van een bekende standaard (= norm). Een tweede 
vooronderstelling,, waarvan deze bijdragen blijk geven, is dat competen-
tiee iets is dat een kind nog zal aanleren. Dit blijkt uit het feit dat de ont-
zeggingg van rechten geldt zolang een persoon 'kind' is en daarna niet 
meer. . 

Dezee beide vooronderstellingen zijn uitingsvormen van de ge-
dachte,, dat kinderen op een specifieke manier moeten worden onder-
scheidenn van volwassenen, waarbij het (ideële) concept 'volwassenheid' 
dee norm representeert. Voor kinderen geldt, dat zij moeten bewijzen dat 
zijj  voldoen aan deze norm, welke middels ontwikkeling voor het kind te 
bereikenn is. Bij volwassenen daarentegen wordt er als vanzelfsprekend 
vann uitgegaan dat zij al aan de norm voldoen. 
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Hett is duidelijk, dat deze norm geen empirisch beeld betreft, 
maarr een ideaalbeeld, dat weergeeft wat in een maatschappij impliciet 
alss wenselijk wordt gezien. Dat het hier gaat om een ideaal, blijkt uit het 
feitt dat aan volwassenen vergelijkbare voorwaarden eigenlijk niet wor-
denn gesteld. Dit ondanks het feit dat een groot aantal volwassenen niet 
aann de eisen van het 'ideale' beslissingsmodel, zoals de discussianten 
zichh dat voorstellen, zal voldoen. Om aan te sluiten bij de bovenge-
noemdee voorbeelden: ook niet elke volwassene begrijpt de aard van zijn 
ziektee en/of beschikt over de vereiste 'rationele' beslissingscapaciteit. De 
specifiekee benadering van kinderen komt dan voort uit de wens, dat 
kinderenn naarmate zij ouder worden en zich ontwikkelen aan de vereis-
tenn van het ideale beslissingsmodel zullen gaan voldoen en uit de ver-
wachting,, dat zij dat ook zullen kunnen. Kortom, in de manier waarop 
hett onderscheid tussen kinderen en volwassenen wordt gemaakt komen 
dee idealen tot uitdrukking die met betrekking tot de individuele en 
maatschappelijkee toekomst wordt gekoesterd (vgl. Heyting 1992). 

b.b. Cognitieve competentie als voorwaarde 
Dee inhoudelijke invulling van vaardigheden waaraan kinderen volgens 
Nederlandsee en Engelse discussianten moeten voldoen om zelfstandig te 
kunnenn beslissen vertoont veel overeenkomsten. Verschillende auteurs 
stellenn begrip als voorwaarde voor competentie. Verwijzend naar de zaak 
Gillick ,, stelt Lee (1999) bijvoorbeeld, dat moreel gezien het antwoord op 
dee vraag, of aan meisjes van vijftien in afwezigheid van de ouder(s) ad-
viess en behandeling over anticonceptie gegeven mag worden ligt in het 
feitt of de persoon in kwestie begrip heeft van datgene waar het bij anti-
conceptiee om draait. Zoals reeds eerder in dit artikel aangehaald, is één 
vann de vaardigheden die Pearce (1994) noodzakelijk acht, dat kinderen 
dee aard van hun ziekte begrijpen, weten waarom behandeling noodzake-
lij kk is en begrijpen wat de voordelen zijn van het wel dan niet behande-
len.. Ook Pearce doet dus een beroep op het begrip. Landsdown (1998) 
heeftt een overeenkomstige opvatting. Hij stelt, dat bij het checken van 
competentiee bij kinderen onder meer gekeken moet worden naar het 
begripp van kinderen over de afwijking, de behandelingsreden, de gevol-
gen,, de mogelijke risico's en de evaluatie van de behandelingsconse-
quenties. . 

Anderee auteurs gebruiken de term 'begrip' weliswaar niet expli-
ciet,, maar stellen als voorwaarde wel bepaalde capaciteiten, die eveneens 
onderr de noemer rationeel-cognitieve vaardigheden vallen. Hermans 
(1986),, bijvoorbeeld, heeft het over het abstractievermogen dat zich tussen 
hett twaalfde en zestiende levensjaar ontwikkelt, op grond waarvan hij 
rechtvaardigt,, dat zestienjarigen zelfstandig een beslissing zouden kun-
nenn nemen. Dit abstractievermogen en daarmee de capaciteit om te kun-
nenn abstraheren is van cognitieve aard. Verwijzingen naar dergelijke 
capaciteitenn zijn in 11 Engelse en 9 Nederlandse artikelen terug te vin-
den.. Daarbij wordt niet beargumenteerd waarom het om dit specifieke 
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typee competenties zou moeten gaan. Het idee dat in het bijzonder ratio-
neel-cognitievee competenties als voorwaarden voor beslissingsrechten 
zoudenn moeten gelden, wordt door veel discussianten blijkbaar als onbe-
twistt gegeven behandeld. Onder 'cognitieve' competenties vatten wij die 
vaardigheden,, die direct aan het begrijpen van de situatie zijn gerela-
teerd.. Ze zijn te onderscheiden van sociale competenties, waarin het gaat 
omm het vermogen tot relatering aan relevante anderen en van emotionele 
competenties,, waarin het reguleren van de eigen gevoelens aan de orde 
is. . 

Zoalss gezegd overheerst in de meeste bijdragen de vooronder-
stelling,, dat cognitieve competenties een doorslaggevende voorwaarde 
moetenn vormen voor het toekennen van beslissingsrecht. Naast de alge-
menee verwijzing naar 'begrip' komen we in de discussie ook enkele spe-
cifiekee invullingen ervan tegen. Onder andere bij Landsdown (1998) is 
eenn meer dan eens (in 3 Nederlandse en 4 Engelse teksten) voorkomende 
specificatiee van de vereiste cognitieve competenties te vinden. Daarbij 
gaatt het om begrip van tijd, dat wil zeggen: het kind moet de behande-
lingg kunnen begrijpen met het oog op de verre en nabije toekomst. In 
anderee artikelen wordt ook wel gesproken over 'het hebben van inzicht 
inn de toekomstige situatie'. Engberts en Kimsma (1993) stellen bijvoor-
beeld,, dat aandacht besteed moet worden aan de manier waarop het 
kindd het gevolg van medisch handelen waardeert in het licht van de toe-
komst.. Hiermee wordt impliciet voorondersteld, dat de gevolgen van de 
behandelingg op de langere termijn zwaar moeten wegen, op grond 
waarvann het kind in staat moet zijn om een langere tijdsperiode te over-
zienn om te kunnen beslissen. 

Datt de discussie over de vereiste competenties door cognitivisti-
schee presupposities is gekleurd, wordt eens te meer duidelijk als we ex-
pliciett nagaan of en hoe in de discussie wordt verwezen naar sociale 
en/off  emotionele competenties. Ten eerste worden deze typen compe-
tentiess wel genoemd, maar in geringe mate (2 Nederlandse en 6 Engelse 
publicaties).. Ten tweede is het zo, dat wanneer deze competenties aan de 
ordee komen, deze altijd in relatie met cognitief-rationele vaardigheden 
wordenn genoemd, waarbij het primair om die laatste lijk t te gaan. Bij-
voorbeeld,, bij Alderson (1993) komt het zelfvertrouwen van het kind als 
eenn vereiste - emotionele - competentie naar voren. Echter, Alderson 
wijstt op het belang van dit zelfvertrouwen, omdat dat een voorwaarde is 
omm het oordeelsvermogen van het kind in de praktijk tot zijn recht te 
latenn komen. Het oordeelsvermogen, dat ook door Alderson cognitivis-
tischtisch wordt geïnterpreteerd, geeft dus ook hier de doorslag bij de toe-
kenningg van beslissingsrecht. Zelfvertrouwen, als emotioneel competen-
tiecriterium,tiecriterium, speelt bij het oordelen een ondersteunende en daarmee on-
dergeschiktee rol. Een soortgelijke redenering is onder andere te vinden 
bijj  Pearce (1994), die al eerder in dit artikel is genoemd. Engberts en 
Kimsmaa (1993, p. 167) formuleren een vergelijkbare visie als volgt: "een 
positievee affectieve instelling maakt het mogelijk informatie te verwer-

34 4 



kenn op een rationele manier: onzekerheid en angst beletten hun dat". 
Dezee auteurs brengen ook het relationele aspect hiermee in verband in 
diee zin, dat sociale relaties in de vorm van positieve affectieve onder-
steuningg nodig zijn om rationeel met de informatie om te kunnen gaan. 
Ookk zij gaan dus uit van de vooronderstelling, dat cognitieve vaardighe-
denn van doorslaggevend belang zijn om te kunnen beslissen. 

Samenvattendd luidt het antwoord op de eerste onderzoeksvraag, 
datt het voor veel deelnemers tot de 'presumed common ground' van de 
discussiee behoort, dat kinderen met name op het cognitieve vlak moeten 
presterenn willen zij in staat worden geacht zelfstandig een beslissing te 
nemenn in hun eigen medische behandelingsovereenkomst. Sociale en 
emotionelee vaardigheden zijn opvallend afwezig in de discussie, ofwel 
ontlenenn hun belang aan hun bijdrage tot het cognitieve functioneren. 
Opp grond van de analyseresultaten kan bovendien gezegd worden, dat 
err door de Nederlandse en de Engelse discussianten met betrekking tot 
dee vereiste competenties geen substantieel verschillende vooronderstel-
lingenn worden gehanteerd. In de discussie in beide landen geven de op-
vattingenn over competenties blijk van de vooronderstelling, dat compe-
tentiee een voorwaarde is voor het zelfstandig nemen van beslissingen in 
dee eigen medische behandelingsovereenkomst en dat het daarbij primair 
zouu moeten gaan om rationeel-cognitieve competenties. Een specificatie 
hierbijj  is de vooronderstelling, dat een beslissing toekomstgericht geno-
menn zou moeten worden. 

4.. Resultaten: vooronderstellingen over het belang van kinderen bij me-
dischedische beslissingsrechten 

Dee vraag welk belang kinderen hebben bij toekenning van medische 
beslissingsrechtenn wordt weliswaar verschillend beantwoord, maar de 
argumentatiee berust in een groot aantal gevallen (6 van de Nederlandse 
enn 11 van de Engelse publicaties) op dezelfde vooronderstelling, dat het 
daarbijj  zou gaan om de realisering van een grondrecht. De Bruijn-
Lückerss (1994), bijvoorbeeld, stelt dat, wanneer het de wens is van een 
minderjarigee patiënt die over voldoende competentie beschikt (met 'het 
oordeell  des onderscheids') om te stoppen met een behandeling, deze 
wenss boven de wens van de ouders om verder te behandelen moet gaan. 
Zijj  beargumenteert dit door te verwijzen naar het recht van het kind op 
onaantastbaarheidonaantastbaarheid van zijn lichaam. In de redenering van Lee (1999) is het 
dee autonomie van de individuele patiënt, die in het licht van de medi-
schee ethiek gerespecteerd moet worden. Ook Lee stelt daarbij, dat deze 
autonomiee moet worden gerespecteerd zodra kinderen de behandeling 
diee zij moeten ondergaan begrijpen. Hammerstein (1990) onderbouwt 
zijnn standpunt dat competente minderjarigen zelfstandig zouden moeten 
mogenn beslissen met het argument, dat het niet zo zou mogen zijn dat 
iemandd die in staat is zelf zijn (grondrechten uit te oefenen daartoe juri-
dischh onbekwaam is, omdat hij een bepaalde leeftijdsgrens nog niet heeft 
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bereikt.. In de genoemde voorbeelden wordt het belang om kinderen 
beslissingsrechtenn toe te kennen dus beargumenteerd uitgaande van de 
vooronderstelling,, dat individuele basisrechten van kinderen moeten 
prevalerenn boven rechten van derden, zoals ouders. Men gaat ervan uit, 
datt kinderen - mits competent - als personen die aanspraak kunnen 
makenn op (grond)rechten moeten worden benaderd. 

Bijj  onvoldoende competentie ligt de zaak anders. In die gevallen 
wordt,, zoals hierboven al bleek, gepleit voor het opschorten van medisch 
beslissingsrecht.. De argumentatie, die daarbij wordt gegeven verwijst 
veelall  naar de gezondheidsrisico's die het gevolg van toekenning zouden 
kunnenn zijn. Hoewel in deze gevallen het belang van het kunnen uitoe-
fenenn van (grond)rechten voor kinderen niet wordt ontkend, gaat men er 
blijkbaarr impliciet van uit, dat de gezondheid van (incompetente) kinde-
renn zwaarder weegt. Met andere woorden, het belang van kinderen om 
geengeen beslissingsrecht toegekend te krijgen, wordt voorondersteld te lig-
genn in de het vermijden van gezondheidsrisico's, die ontstaan als gevolg 
vann incompetentie. 

Eenn aantal discussianten stelt, dat ook incompetente kinderen -
evenalss competente - belang hebben bij een stem in de beslissing. Deze 
visiee wordt veelal onderbouwd met de stelling dat het welzijn van de 
betreffendee kinderen gebaat zou zijn bij inspraak in de eigen medische 
behandelingsovereenkomst.. Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. 
Pearcee (1994) stelt, dat in ieder geval gevraagd moet worden naar de 
meningg van kinderen, omdat anders het risico zou ontstaan, dat zij op 
lateree leeftijd boos en kwaad zijn over (de consequenties van) de beslis-
singg waarin zij zelf geen stem nebben gehad. Deze opvatting geeft blijk 
vann de vooronderstelling, dat het in het belang van de jongere is om re-
keningg te houden met zijn (latere) welzijn, hoewel dit geen doorslagge-
vendee rol moet spelen. Soortgelijke vooronderstellingen zijn gevonden in 
44 Nederlandse en 8 Engelse betogen. 

Dee vooronderstelling dat kinderen moeten worden beschouwd 
alss personen die aanspraak kunnen maken op (grond)rechten sluit aan 
bijj  de, in de inleiding van dit artikel genoemde 'nieuwe' visie op het 
kind.. Het kind wordt hier gezien als een zelfstandig individu, dat aan-
spraakk kan maken op rechten. De beslissingsbevoegdheid wordt bij het 
kindd gelegd en niet aan de ouders, als vertegenwoordigers van het kind, 
overgelaten.. De vooronderstelling daarentegen, dat een als incompetent 
beschouwdd (d.w.z. niet aan de ideële volwassen-norm voldoend) kind in 
verbandd met mogelijke gezondheidsrisico's ten gevolge van zijn incom-
petentiee zijn rechten niet mag uitoefenen, lijk t met deze 'nieuwe visie' op 
gespannenn voet te staan. Immers, doordat de ouders volledige zeggen-
schapp over de gezondheid van het kind krijgen, lijken kinderen hun sta-
tuss als zelfstandig en niet passief op de ouders aangewezen individu 
weerr te verliezen. 

Hett antwoord op de tweede onderzoeksvraag luidt -
samenvattendd - dat de meeste discussiebijdragen blijk geven van de 
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vooronderstelling,, dat kinderen (grond)rechten hebben, die zij  moeten 
kunnenn uitoefenen en die prevaleren boven de rechten van derden. De 
ontzeggingg van rechten aan kinderen die als niet competent worden be-
schouwdd getuigt van de vooronderstelling, dat vermijdin g van gezond-
heidsrisico'ss boven het uitoefenen van grondrechten gaat. De pleidooien 
voorr  toekenning van medebeslissingsrecht aan niet-competente kinderen 
berustenn op de vooronderstelling, dat (toekomstig) welzijn met de ge-
volgdee procedure minimaal moet worden geschaad. De Engelse en Ne-
derlandsee discussies verschillen op deze punten niet van elkaar. 

5.. De relatieve relevantie en de onderlinge verhouding van juridische, 
medischemedische en psychologisch-pedagogische perspectieven 

Bijj  het beantwoorden van de vraag of kinderen beslissingsrecht moet 
wordenn toegekend in hun eigen medische behandelingsovereenkomst, 
spelenn verschillende invalshoeken een rol. In het onderzoek is sprake 
vann drie relevante en ook maatschappelijk geïnstitutionaliseerde per-
spectieven::  het psychologisch-pedagogisch, het juridisch en het medisch 
perspectief.. In de betogen van de discussianten zijn de overwegingen 
meestall  niet uit één invalshoek afkomstig. Vaak worden overwegingen 
uitt  meerdere invalshoeken door  elkaar  gebruikt Zoals eerder  opge-
merkt,, zijn deze niet automatisch met elkaar  in harmonie. 

Dezee institutionele verdeeldheid van zienswijzen en benaderin-
genn is, volgens sommige auteurs kenmerkend voor  de maatschappelijke 
positiee van kinderen (vgl. King 1997). Het is niet zo dat één instituti e een 
zodanigee maatschappelijke positie heeft, dat het een alles omvattend 
oordeell  kan vellen. Dit leidt tot discussies zoals die hier  zijn behandeld. 
Leee (1999) zegt hierover: "i t is the requirement that knowledge of chil-
drenn be generalizable, in accordance with considerations of parity and of 
applicability ,, that gives rise to childhood's ambiguity" . Met betrekking 
tott  de oplossing van deze ambiguïteit stelt Lee (1999) vervolgens: "re-
searcherss like policymakers and practitioners, are most certainly not in a 
positionn to resolve childhood's ambiguity in general and for  once and for 
all" .. De vraag is dan, hoe de verschillende invalshoeken in de discussie 
zichh onderling tot elkaar  verhouden en welke invalshoek in de redene-
ringg uiteindelijk de doorslag geeft. Welke vooronderstellingen hanteren 
discussiantenn op dit punt? 

Eenn voorbeeld kan één en ander  duidelijk maken. Hermans 
(1986)) stelt, dat jongeren boven de zestien, uitgaande van hun recht op 
zelfbeschikkingg en bereikte ontwikkelingsniveau zelfstandig hun toe-
stemmingg voor  een medische behandeling zouden moeten mogen geven. 
Zij nn belangrijkste argument betreft hier  het recht op zelfbeschikking. 
Hermanss is echter  eveneens van mening, dat bij  zware medische ingre-
pen,, zoals bijvoorbeeld hartoperaties, ook voor  jongeren boven de zes-
tienn jaar  de toestemming van ouders vereist moet zijn. Als reden hier-
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voorr draagt Hermans aan dat hoe zwaarder de ingreep, hoe groter de 
kanss op gezondheidsschade als gevolg van een 'foute' beslissing. 

Inn zijn betoog probeert Hermans zo het juridisch perspectief (ge-
richtt op rechtsgelijkheid) en het medisch perspectief (gericht op gezond-
heidsbevordering)) met elkaar te verzoenen. De oplossing die hij uitein-
delijkk formuleert geeft blijk van de vooronderstelling, dat de balans uit-
eindelijkk op grond van medische criteria moet worden gezocht veilig-
stellingg van de gezondheid gaat uiteindelijk boven zelfstandig beslis-
singsrecht.. In de redenering van Hermans wordt het recht op zelfbe-
schikkingg gelimiteerd door veiligstelling van de gezondheid. In die zin 
gaatt hij uit van de vooronderstelling, dat het medisch perspectief uitein-
delijkk een doorslaggevend gewicht moet krijgen. Een vergelijkbare do-
minantiee van het medisch perspectief is in bijna de gehele Nederlandse 
discussiee (8 van de 9 Nederlandse artikelen) rondom de toekenning van 
hett beslissingsrecht in de eigen behandelingsovereenkomst aan minder-
jarigenn terug te vinden. 

Hett medisch perspectief is ook in een klein aantal Engelse beto-
genn (5 van de 14) als dominerend perspectief terug te vinden. Roberts1 

(1999)) betoog is hier een voorbeeld van en illustreert tevens het dilemma, 
zoalss dat wordt ervaren door auteurs, die tegelijkertijd het gezondheids-
belangg en het juridisch belang van de competente minderjarige willen 
waarborgen.. Roberts stelt: "The dilemma is that acting in a competent 
minor'ss best interest can mean overriding their autonomy, while respect-
ingg autonomy can mean standing aside while they do something con-
traryy to their interest. But it is not possible to have it both ways." 
(Robertss 1999, p. 15). Deze redenering wijst op bewustzijn van de poten-
tiëlee botsing tussen beide perspectieven, maar illustreert tegelijkertijd de 
implicietee vooronderstelling dat het medisch perspectief voor moet gaan 
opp het juridisch perspectief. Immers, handelen in het belang ('best inte-
rest')) van het kind wordt zonder verdere overweging gelijkgesteld met 
handelenn in het belang van diens gezondheid; zijn recht op autonomie 
moett daaraan dan ook ondergeschikt zijn. 

Dee meeste Engelse betogen (9 van de 14) blijken - in tegenstelling 
tott de Nederlandse - echter te berusten op de presuppositie, dat niet het 
medische,, maar juist het juridische perspectief zou moeten domineren. 
Douglass (1992) bijvoorbeeld betoogt, dat een minderjarige, die door het 
gerechtshoff  competent is verklaard tot het zelfstandig nemen van een 
beslissingg in zijn eigen medische behandelingsovereenkomst, in dezelfde 
positiee is als een volwassen persoon. Op het moment dat deze minderja-
rigerige een beslissing neemt waar derden het niet mee eens zijn - bijvoor-
beeldd omdat deze de gezondheid aan zou kunnen tasten - mag het be-
slissingsrechtt van deze minderjarige niet meer worden afgenomen. Im-
mers,, zo stelt Douglas, er zijn ook geen juridische middelen om de be-
slissingg over de eigen medische behandeling van een competente vol-
wassenee te niet te doen. Deze redenering geeft blijk van de vooronder-
stelling,, dat in het geval van competente minderjarigen rechtsgelijkheid 
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omtrentt het nemen van beslissingen zwaarder weegt dan het voorkomen 
vann gezondheidsbeschadiging. Met andere woorden, de auteur gaat er-
vann uit, dat het juridisch perspectief - althans bij bewezen competentie -
moett prevaleren boven het medisch perspectief. Zoals gezegd is deze 
benaderingg kenmerkend voor de Engelse discussie, terwijl in de Neder-
landsee discussie het medische perspectief prevaleert. 

Hett pedagogisch-psychologisch perspectief is, wanneer dat al 
eenn rol speelt, in alle gevallen ondergeschikt. Deze invalshoek speelt met 
namee een rol in die betogen waarin ook gesproken wordt over het mede-
beslissenn van niet competent geachte kinderen (zie ook paragraaf 4). 
Aldersonn (1993) stelt bijvoorbeeld, dat het in alle gevallen (competent of 
niet-competent)) bijzonder belangrijk is te werken met toestemming van 
hett kind, of niet dringende behandelingen uit te stellen tot het kind de 
behandelingg kan accepteren. Zij onderbouwt dit standpunt door erop te 
wijzen,, dat vanaf de kleutertijd kinderen al beginnen te redeneren en 
mentaall  ergens onder kunnen lijden. Ook niet competente kinderen zijn 
denkendee wezens, aldus Alderson en om onnodig leed te voorkomen 
mogenn ook zij - evenals competente kinderen - niet gedwongen worden 
behandeld.. In deze redenering speelt dus de vooronderstelling, dat ook 
hett welzijn van kinderen bewaakt moet worden een rol. Het is echter 
evenzeerr duidelijk, dat de werking daarvan is gelimiteerd door - preva-
lerendee - medische en juridische invalshoeken. Bij vier Nederlandse en 
achtt Engelse discussianten is dat op een vergelijkbare manier het geval. 

Zoalss gezegd is een pedagogische invalshoek in het onderzochte 
materiaall  niet te isoleren. Het meest direct daarmee te associëren zijn die 
bijdragen,, die blijk geven van de vooronderstelling, dat medische beslis-
singsproceduress zo zouden moeten worden ingericht, dat daarmee (ook) 
dee ontwikkeling van het betreffende kind is gebaat. Zo'n zienswijze 
kondenn wij uit één (van de bovengenoemde vier) van de Nederlandse en 
tweee (van de bovengenoemde acht) van de Engelse betogen reconstrue-
ren.. Een voorbeeld hiervan is te vinden bij Dickenson (1994). Zij voert als 
argumentt voor inspraak van kinderen aan, dat dit de ontwikkeling van 
hunn rationele besÜssingscapaciteit zal bevorderen. Naar haar mening 
wordtt op deze capaciteiten vaak te weinig een beroep gedaan. Uit deze 
argumentatiee blijkt de vooronderstelling, dat bij het bepalen van de te 
volgenn handelwijze de ontwikkeling van kinderen een punt van over-
wegingg moet zijn. Dit wijst in de richting van een pedagogisch perspec-
tief. tief. 

Samenvattendd luidt het antwoord op de derde onderzoeksvraag 
alss volgt. De redeneringen van de Nederlandse discussianten geven blijk 
vann de vooronderstelling, dat het medisch perspectief bij de toekenning 
vann het medisch beslissingrecht aan kinderen uiteindelijk de doorslag 
moett geven. De Engelse discussie verschilt hierin van de Nederlandse 
discussie.. Alhoewel er ook een relatief kleine groep Engelse discussian-
tenn is aangetroffen, voor wie het medisch perspectief de doorslag blijkt te 
geven,, berusten de meeste Engelse discussiebijdragen op de vooronder-
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stelling,, dat ook in medisch extreme situaties aan het juridisch perspec-
tieff  niet getornd kan worden. Het psychologisch-pedagogisch perspectief 
-- in brede, zowel als in strikte zin - speelt zowel kwantitatief als kwalita-
tieff  in beide landen een ondergeschikte rol Waar men al blijkt uit te gaan 
vann de vooronderstelling, dat medische beslissingsprocedures mede 
daarvann afhankelijk moeten zijn, prevaleren medische en/of juridische 
gezichtspuntenn uiteindelijk toch. Het gaat in deze gevallen ook nooit om 
hett toekennen van beslissingsrecht, maar altijd om medebeslissingsrecht. 

6.. Verschillen tussen Nederlandse en Engelse discussiebijdragen 

Dee resultaten met betrekking tot de vooronderstellingen ten aanzien van 
competentiee en belang, laten geen verschillen zien in de Nederlandse en 
Engelsee discussie. Echter, ten aanzien van het dominerend perspectief in 
dee discussie is wel verschil gevonden tussen de twee landen. In de bij-
dragenn die op Nederland betrekking hebben gaat men er impliciet van 
uit,, dat het medisch perspectief uiteindelijk zou moeten prevaleren. In de 
bijdragenn die betrekking hebben op de Engelse situatie, domineert in 
veruitt de meeste gevallen het juridisch perspectief. 

Genoemdd verschil zou wellicht verklaard kunnen worden uit het 
verschill  in rechtssysteem van de twee landen. In Nederland richt de dis-
cussiee rondom de toekenning van beslissingsrecht aan kinderen zich met 
namee op de totstandkoming van de wetgeving, die de daaropvolgende 
rechterlijkee uitspraken zal bepalen. In Engeland concentreert de discus-
siee zich sterk op rechtszaken, die als precedent voor volgende gevallen 
(kunnen)) functioneren. Opvallend is nu, dat in de Engelse rechtspraak -
nett als in de Nederlandse discussie over wetgeving - het medisch per-
spectieff  een doorslaggevende rol lijk t te spelen. Omdat de Engelse dis-
cussiantenn op deze rechtspraak reageren, is het voorstelbaar, dat juist 
auteurss voor wie andere prioriteiten gelden zich in het debat laten horen. 
Opp die manier zou verklaard kunnen worden waarom het Engelse debat 
juistt zo sterk berust op de vooronderstelling, dat het juridische perspec-
tieff  onaantastbaar is. 

Hett is overigens niet zo dat het juridisch perspectief onder de 
Nederlandsee discussianten geen invloed heeft gehad. De voor Nederland 
kenmerkendee pleidooien (en wetgeving) voor het regelen van medebe-
slissingsrechtt voor kinderen tussen twaalf en zestien kunnen wellicht 
wordenn gezien als een poging om enige compensatie voor het domine-
rendee medische perspectief te geven. Deze argumentaties zijn mede ge-
motiveerdd (zoals gezegd spelen ook welzijnsoverwegingen een rol) van-
uitt de vooronderstelling, dat ook kinderen grondrechten hebben die 
waarr mogelijk gerespecteerd moeten worden. 
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7.. Discussie 

Inn de inleiding is de discussie geplaatst in het kader van het 'nieuwe' 
kindbeeld.. Met betrekking tot dit punt is het interessant om te kijken hoe 
dee autonomie van het kind tot zijn recht komt in de discussie. De conclu-
siee moet dan zijn, dat dit heel beperkt het geval is. Gezien de onder-
zoeksresultatenn lijk t de werking van het 'nieuwe kindbeeld' beperkt te 
blijvenn tot de grenzen van het ideale beslissingsmodel zoals dat voor 
volwassenenn geldt Dit blijkt mede uit enkele lacunes, die in de discussie 
zijnn aangetroffen. 

Eenn in het oog springend resultaat bijvoorbeeld is, dat zowel Ne-
derlandsee als Engelse discussiebijdragen ervan uitgaan dat het geen be-
toogg behoeft, dat het nemen van beslissingen in de eigen medische be-
handelingsovereenkomstt met name onontbeerlijke cognitief-rationele 
competentiess vereist. Toekenning van beslissingsrecht blijkt van de aan-
wezigheidd van deze competenties afhankelijk te worden gemaakt Hoe-
well  het belang van dit soort competenties op het eerstee gezicht plausibel 
lijkt ,, is het toch opvallend hoe eenzijdig men in de discussie uitgaat van 
dee noodzaak van deze competenties. Het is toch ook goed voorstelbaar, 
datt men een groter gewicht zou toekennen aan sociale en/of emotionele 
competentiess als voorwaarden voor medische besluitvorming. Immers, 
bijj  het nemen van medische beslissingen zullen ook emoties en (sociale) 
relatiesrelaties met derden een rol spelen. Competenties om met die aspecten om 
tee gaan zijn dan eveneens van belang. Wie heeft niet eens een besluit 
moetenn nemen waarbij verstand en gevoel elkaar tegenspraken en waar-
bijj  uiteindelijk het gevoel de doorslag gaf? En bij het nemen van veel 
beslissingenn zijn toch tegelijk ook relaties met relevante anderen in het 
geding.. In de huidige discussie wordt hieraan echter, gezien de argu-
mentatiess omtrent competentie en de daaraan ten grondslag liggende 
vooronderstellingen,, slechts zeer marginaal tot niet gerefereerd. 

Hett ideële beslissingsmodel, dat uit het onderzochte materiaal 
spreekt,, is dus cognitivistisch gekleurd. Doordat het belang van sociale 
enn emotionele competenties in de discussiegrondslag nauwelijks voor 
lijk tt te komen, ontstaat de indruk dat dit ideële beslissingsmodel, waar-
aann de discussiedeelnemers impliciet refereren, bovendien individualis-
tischh is georiënteerd. Het nemen van de 'juiste' beslissing moet niet al-
leenn rationeel, maar blijkbaar ook alleen en onafhankelijk van anderen 
gebeuren.. Beide impliciete uitgangspunten zijn op zichzelf een discussie 
waard.. In die zin is de hoop dat de resultaten van dit onderzoek het de-
batt een nieuwe impuls kunnen geven. 

Ookk de resultaten met betrekking tot de onderzochte dimensie 
'belang'' kunnen aanleiding geven de discussie rondom het toekennen 
vann beslissingsrecht in de eigen medische behandeling aan te vullen. 
Zoalss is gebleken uit de opvattingen omtrent 'belang', geven de argu-
mentatiess van de meerderheid van zowel de Nederlandse als de Engelse 
discussiantenn blijk van de vooronderstelling, dat het kind (grond)rechten 
heeft,, die het moet kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd spreekt uit de door 
dee discussianten aangedragen opvattingen echter de vooronderstelling, 
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datt op grond van de bescherming tegen gezondheidsrisico's rechten 
mogenn worden onthouden. Dit impliceert, dat de - door volwassenen 
gedefinieerdee - gezondheidsbelangen belangrijker zijn voor het kind, 
dann het uitvoeren van zijn rechten. Ook dit is voor discussie vatbaar. 
Immers,, voor een volwassen persoon gaat een dergelijke redenering niet 
op.. Men ontneemt een volwassen persoon zijn rechten op (medische) 
zelfbeschikkingg niet op het moment dat zijn gezondheid in gevaar dreigt 
tee komen. Blijkbaar weegt het belang van het kunnen uitoefenen van 
grondrechten,, als het om volwassenen gaat zwaarder dan de bescher-
mingg tegen gezondheidsrisico's. Bovendien is in de redenering, waarin 
hett veiligstellen van gezondheid gaat boven het uitoefenen van rechten 
geenn rekening gehouden met het welzijn van het kind. De vraag of het 
kindd zich - buiten zijn fysieke gezondheid om - ook goed voelt bij een 
dergelijkk doorslaggevend gezondheidsbelang wordt niet gesteld. 

Inn die gevallen waar de opvattingen van de auteurs, na het ge-
zondheidsbelang,, wel blijk geven van vooronderstellingen omtrent het 
belangg van het welzijn van het kind, gaat het in de betogen altijd om het 
medemede beslissen door kinderen. In de discussiebijdragen over toekenning 
vann het beslissingsrecht zelf speelt deze factor geen rol. De verklaring 
hiervoorr is niet uit de discussie op te maken en zou nader onderzoek 
vergen.. Wellicht weegt bij de toekenning van medisch beslissingsrecht 
hett probleem van de verzoening van medische en juridische perspectie-
venn zo zwaar, dat deze problematiek die van het welzijn geheel over-
vleugelt.. Pas waar die knoop is doorgehakt, ontstaat dan ruimte om het 
belangg van welzijn in de voorgestelde procedures te verdisconteren. 

Inn de lij n van de vooronderstellingen, die ten grondslag liggen 
aann de opvattingen omtrent 'belang' domineert in de Nederlandse dis-
cussiee het medisch perspectief, In Engeland daarentegen domineert het 
juridischh perspectief. Dit verschil is, zoals gezegd, wellicht te verklaren 
uitt het verschil in rechtssysteem in de beide landen en de reactie daarop 
vann de discussianten. Wat in de discussie in beide landen opvalt, is de 
relatieff  kleine betekenis van het psychologisch-pedagogische perspectief. 
Slechtss daar waar het gaat om het mede beslissen door kinderen geven de 
opvattingenn van de discussianten blijk van de vooronderstelling, dat het 
welzijnn van kinderen bij het nemen van beslissingen in de eigen behan-
delingsovereenkomstt ertoe doet. Het bevorderen van de ontwikkeling 
vann kinderen, speelt slechts in een enkel geval een rol. Ook dit onder-
zoeksresultaatt levert wellicht een interessant punt voor toekomstig pe-
dagogischh onderzoek. Immers, het is maar de vraag of gezondheid op 
fysiekk gebied van het hoogste belang is, als daarbij het welzijn en de 
ontwikkelingsmogelijkhedenn van de persoon in kwestie niet in acht 
wordenn genomen. Meningsvorming over de manier waarop ook in pro-
cessenn van medische besluitvorming zo kan worden gehandeld, dat de 
ontwikkelingg van kinderen daarbij minimaal wordt geschaad of waar 
mogelijkk bevorderd is, gezien dit onderzoek, nog een bijna braakliggend 
terrein. . 
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Noten Noten 

a.. Voluit: het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Het NIZW is 
eenn organisatie die zich richt op vernieuwing en verbetering van de sec-
torr zorg en welzijn, waaronder terreinen als kinderopvang, maatschap-
pelijkee dienstverlening, sociaal-cultureel werk, jeugdzorg en maatschap-
pelijkee opvang zijn begrepen. 
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HoofdstukHoofdstuk 3 

ImplicieteImpliciete kindconcepten 
EenEen analyse van wetenschappelijke discussies over 
participatieparticipatie van kinderen in de oesluitvorming bij 

echtscheidingechtscheiding van ouders1 

11 Inleiding 

Inn discussies over het toekennen of onthouden van rechten aan kinderen 
speeltt de vraag in welke opzichten en in hoeverre kinderen van volwas-
senenn moeten worden onderscheiden altijd een rol, expliciet of impliciet. 
Hett antwoord daarop, dat per context kan verschillen, bepaalt hoe met 
dee toekenning van rechten zal worden omgegaan. Omdat er geen on-
aanvechtbaree criteria voorhanden zijn om 'het kind' van 'de volwassene' 
tee onderscheiden, vormt de definitie van 'het kind' telkens opnieuw een 
puntt van onderhandeling. De resultaten daarvan variëren met de histo-
rische,rische, culturele en contextuele omstandigheden, zoals het onderzoek 
vann Maundeni (2002) naar de rechten van kinderen bij echtscheiding van 
hunn ouders in Botswana onlangs weer illustreerde. Deze variabiliteit laat 
zien,, dat het kindbegrip meer als een constructie, dan als 'object' (King, 
1997,, p. 12) - representatie van een objectieve werkelijkheid - moet wor-
denn gezien. Smeyers en Wringe (2003) stellen, dat kindbegrippen zelfs 
binnenn een cultuur met de specifieke discourscontext kunnen variëren en 
zijj  illustreren, dat met de verschillende kindconcepten die in de Victori-
aansee periode uit de wetgeving en uit de kinderliteratuur naar voren 
kwamen.. Deze contextuele variabiliteit van kindbegrippen draagt bij tot 
watt Lee (1999) aanduidt als de kenmerkende "ambiguity of childhood". 

Uiteraardd kan men proberen om generalisaties over het verschil 
tussenn kinderen en volwassenen in praktische situaties te vermijden, 
bijvoorbeeldd door elk kind afhankelijk van zijn of haar individuele ei-
genschappenn en specifieke situatie te benaderen, maar daarmee schuift 
menn de noodzaak om over kindbegrippen te onderhandelen alleen maar 
voorr zich uit. Zo'n individuele benadering kan een uitweg lijken in prak-
tischee situaties, maar zodra men moet rechtvaardigen waarom het ene 
kindd anders wordt behandeld dan het andere, moet men zich toch be-

*Di tt hoofdstuk wordt gepubliceerd als: Hemrica, ]., & Heyting, F. (2004). 
Tacitt notions of childhood. An analysis of discourse about child participa-
tiontion in deciding on regulations in case of parental divorce. Childhood, 11(4), 
inn press. 
Eenn eerdere versie van dit hoofdstuk is verschenen als: Hemrica, J., & 
Heyting,, F. (2002). Impliciete denkbeelden over de kindertijd. Analyse van 
discussiess over inspraak van kinderen in echtscheidingsprocedures. Pedago-
giek,giek, 22 (4), p. 295-306. 
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roepenn op meer algemene - meestal onuitgesproken - ideeën, bijvoor-
beeldd over welke kenmerken van het kind en van de situatie in dit type 
contextt wel of niet in de overwegingen moeten worden betrokken (vgl. 
Archard,, 1993; Lee, 1999, p. 464 ev.). Dit voorbeeld maakt duidelijk, dat 
hett relatieve gemak waarmee beslissingen in praktische situaties worden 
genomen,, - ten minste - mede te danken is aan het feit, dat men stilzwij-
gendd en als vanzelfsprekend uitgaat van bepaalde ideeën over wat een 
kindd is en eenvoudigweg aanneemt dat de andere betrokkenen in de 
situatiee die ideeën zullen delen. 

Dee kans dat er meningsverschillen zullen ontstaan over de vraag 
welkee kenmerken in welke context in aanmerking komen om 'kinderen7 

tee onderscheiden van volwassenen - en ze op basis daarvan ook anders 
tee behandelen - zal echter groter zijn naarmate de afstand tot reële situa-
tiess toeneemt en naarmate de groep van betrokkenen groter is. De geana-
lyseerdee discussiebijdragen over het toekennen van rechten aan kinderen 
mett betrekking tot het treffen van regelingen bij echtscheiding van de 
ouderss geven regelmatig blijk van zulke meningsverschillen. Maar zelfs 
wanneerr kindconcepten expliciet ter discussie staan, kunnen discussian-
tenn alleen communiceren door zich te beroepen op gedeelde denkbeel-
denn van zowel descriptieve als evaluatieve aard. 

Voorr communicatie in het algemeen geldt, dat beweringen alleen 
maarr als begrijpelijk en gerechtvaardigd kunnen overkomen tegen de 
achtergrondd van andere claims, die spreker en gehoor (al dan niet terecht 
menenn te) delen (vgl. Wood en Kroger, 2000, p. 208 ev.). Ook openlijke 
meningsverschillenn kunnen dus alleen als zodanig bestaan dank zij on-
uitgesprokenn (presuppositionele) gedeelde denkbeelden. Bijvoorbeeld, 
eenn discussiant die zijn mening, dat de rechter - in plaats van het kind 
zelff  - zou moeten beslissen bij welke ouder het kind na de scheiding zou 
moetenn wonen, en die deze mening beargumenteert door te stellen dat 
dee rechter het best kan beoordelen welke ouder het kind de beste omge-
vingg voor een evenwichtige psychische ontwikkeling kan bieden, be-
roeptt zich stilzwijgend op de presuppositie dat het gehoor toekomstige 
psychischee stabiliteit een relevant en onomstreden criterium voor een 
dergelijkk besluit zal vinden. Een tweede discussiant kan het daar niet 
meee eens zijn en het recht van het kind om zelf te beslissen verdedigen 
mett het argument, dat men latere psychische problemen kan voorkomen 
doorr het kind actief in de besluitvorming te betrekken. Impliciet doet 
dezee discussiant een beroep op dezelfde presuppositie. Hoewel ze expli-
ciett van mening verschillen, gaan beide discussianten er impliciet van 
uit,, dat hun gehoor het criterium van toekomstig psychisch welzijn als 
onomstredenn zal beschouwen, en zij stemmen hun expliciete argumenta-
tiee op (o.a.) deze presuppositie af. 

Dezee onuitgesproken achtergrondideeën, die aan wetenschappe-
lijk ee discussies over de toekenning van beslissingsrechten aan kinderen 
inn echtscheidingsprocedures ten grondslag lagen, vormden het centrale 
objectt van analyse in deze studie. Men kan daarbij denken aan regelin-
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genn omtrent de ouder bij wie het kind gaat wonen, contact met de andere 
ouder,, en dergelijke. In dit onderzoek gaat het dus niet om de verschil-
lendee en vaak tegenstrijdige meningen die de auteurs in hun publicaties 
ventileerden.. Het gaat om een reconstructie van de impliciete en (ver-
meend)) gedeelde denkbeelden waarop zij zich beriepen, gezien de ma-
nierr waarop zij hun expliciete standpunten formuleerden en van argu-
mentenn voorzagen. Anders gezegd, de analyse beoogde reconstructie 
vann enkele aspecten van de 'presumed common ground' (Ginzburg, 1997, p. 
413),, van het 'speelbord' van opvattingen waarop de auteurs hun discus-
siebijdragenn plaatsten, bestaande uit de denkbeelden die zij - impliciet -
bijj  hun lezers verwachtten. 

Hett onderzoek betreft drie dimensies van het impliciet als onom-
stredenn vooronderstelde kindbeeld waarop de auteurs zich beroepen: 1) 
dee vraag welke competenties in deze context impliciet als relevant en 
onomstredenn kindkenmerk werden behandeld, 2) de vraag welke belan-
genn in deze context impliciet als relevant en onomstreden kindkenmerk 
werdenn behandeld, en 3) welk perspectief - pedagogisch-psychologisch 
off  juridisch - op 'het kind' impliciet als primair relevant in deze kwestie 
werdd behandeld. Het materiaal bestond uit discussiebijdragen in weten-
schappelijkee media over kinderlijke rechten bij echtscheiding van ouders 
inn Nederland en in Engeland. Deze publicaties werden geanalyseerd op 
basiss van de theorie van pragmatische presupposities (§ 2). De resultaten 
zijnn beschreven in de paragrafen 3-6. In een slotparagraaf (7) worden 
enkelee kanttekeningen geplaatst en enkele suggesties gedaan voor de 
praktijk. . 

22 De reconstructie van pragmatische presupposities 

2.12.1 Methodologie 
Dee analyses werden uitgevoerd op basis van een discourstheoretische 
benadering,, waarbij het ging om de 'presumed common ground' waarop 
dee auteurs zich stilzwijgend beriepen teneinde voor hun lezers begrijpe-
lij kk en overtuigend te kunnen zijn. Het gaat dus om pragmatische presup-
posities,, dat wil zeggen om vooronderstellingen die betrekking hebben 
opp de communicatieve functie van de tekst. Dergelijke presupposities 
hebbenn betrekking op de gezichtspunten, die auteurs of sprekers impli-
ciett bij hun lezers resp. gehoor aanwezig achten en waarop zij hun for-
muleringenn en argumenten afstemmen. Pragmatische presupposities 
hebbenn dus geen betrekking op 'dieper liggende', verborgen opvattingen 
vann de auteur of spreker zelf, maar op opvattingen die zij bij hun lezers 
verwachtenn (Stalnaker, 1998; 1999). Leraren zijn zich bijvoorbeeld vaak 
bewustt van dit verschijnsel, wanneer zij hun uitleg afstemmen op de 
kenniss en overtuigingen waarover de leerlingen - althans naar hun ver-
moedenn - beschikken. Dit beroep op vooronderstelde leerlingdenkbeel-
denn hoeft niet te betekenen dat de leraar deze denkbeelden noodzakelijk 
ookk zelf onderschrijft (Stalnaker, 1999, p. 67). Het begrip 'pragmatische 

47 7 



presupposities'' heeft primair betrekking op communicatieve aspecten 
vann talige uitingen. 

Dee reconstructie van pragmatische presuppositie heeft betrek-
kingg op het expliciteren van de stilzwijgende inschatting, die de auteur 
vann zijn beoogde gehoor maakt en waarop hij zijn argumentatie afstemt. 
Inn de woorden van Levinson (1983, p. 205): "An utterance A pragmatically 
presupposespresupposes a proposition B if A is appropriate only if B is mutually known 
byy participants". Pragmatische presupposities geven dus een indruk van 
datt - altijd veranderlijke en zelden homogene - (sub)culturele niveau 
vann de communicatie waarop (relatieve) consensus bestaat of tenminste 
wordtt verwacht, en dat zelfs achter de scherpste meningsverschillen 
schuilgaat.. Uiteraard hoeft de presuppositionele achtergrond van ver-
schillendee opvattingen over de participatie van kinderen in het geval van 
echtscheidingssituatiess niet noodzakelijk samen te vallen. Verschillende 
discussiantenn kunnen een verschillend beeld hebben van de opvattingen 
diee het gehoor - zelfs als dat hetzelfde gehoor is - voor onomstreden 
houdtt en dus hun argumentaties op verschillende pragmatische presup-
positiess afstemmen. Sprekers of schrijvers kunnen zich vergissen, en 
pragmatischee presupposities zijn dus geen directe indicatoren voor de 
denkbeelden,, die onder het beoogde publiek voor onomstreden worden 
gehouden.. Voor zover de inhoud en de spreiding van pragmatische pre-
suppositiess in het materiaal echter regelmatigheden vertonen, geeft dit 
soortt onderzoek althans een indruk van wat de discussianten bij hun 
publiekk voor de meest gangbare opvattingen houden, de 'common 
ground'' van een specifieke discussie. 

Dee methode om pragmatische presupposities te reconstrueren is 
directt afgeleid van het idee van een spreker, die zijn uitlatingen afstemt 
opp de kennis en overtuigingen, die hij impliciet aan zijn gehoor toe-
schrijft.. Dat resulteert in een procedure die verloopt aan de hand van de 
volgendee twee vragen. Ten eerste, welke onuitgesproken inzichten zijn 
vereistt om de argumentatie van een discussiant als een begrijpelijke en 
relevantee bijdrage aan het onderwerp te kunnen beschouwen (vgl. 
Levinson,, 1983, p. 205; Stalnaker, 1998)? Ten tweede, welke onuitgespro-
kenn denkbeelden moet een lezer onderschrijven om een argumentatie 
tenminstee als potentieel overtuigend te kunnen zien? Na reconstructie 
vann de geselecteerde presupposities uit alle publicaties (zie onder), wer-
denn de regelmatigheden daarin opgezocht, die op hun beurt als indicato-
renn voor (vermeend) gangbare posities werden gezien. 

2.22.2 De materiaalverzameling 
Omdatt pragmatische presupposities betrekking hebben op de communi-
catievee functie van teksten, is de materiaalverzameling allereerst afgeba-
kendd door een discussiecontext te specificeren. Er is gekozen voor publi-
catiess waarin de vraag centraal stond of en zo ja welke rechten moeten 
wordenn toegekend aan kinderen met het oog op het treffen van hen aan-
gaandee regelingen bij echtscheiding van de ouders. Bij deze beperking 
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tott een specifieke discussiecontext speelde ook het uitgangspunt een rol 
datt impliciet vooronderstelde kindconcepten - vanwege hun geconstru-
eerdee en contextafhankelijke karakter - met de discussiecontext zouden 
kunnenn variëren. Vergelijking van het onderhavige onderzoek met een 
eerderr onderzoek naar de wenselijkheid om kinderen rechten te geven 
bijj  medische besluitvorming leert ook dat er zulke verschillen zijn. De 
inhoudd daarvan wordt later besproken. 

Eenn tweede criterium bij de afbakening van het materiaal had te 
makenn met het beoogde gehoor: de verzameling werd beperkt tot publi-
catiess in wetenschappelijke media. Daarmee was een methodologisch 
probleemm (althans voorlopig) ondervangen, dat voortkomt uit het feit, 
datt pragmatische presupposities in verschillende communicatievormen 
-- zoals poëzie of wetenschap - verschillend kunnen functioneren. Door 
hett materiaal te beperken tot wetenschappelijke publicaties maakt de 
onderzoekerr zelf als het ware deel uit van het beoogde gehoor, wat de 
kanss op interpretatiefouten als gevolg van niet vertrouwde communica-
tievormenn of gespreksdoelen zou verkleinen (vgL Walton, 1996, p. 237). 
Vertrouwdheidd met de formele, maar ook informele en impliciete regels 
vann het wetenschappelijk discoursgenre fungeert dus als aanname in dit 
onderzoek.. Om die publicaties te vinden, die aan de criteria voldeden, 
zijnn de belangrijkste wetenschappelijke catalogi en databestanden door-
zocht,, die vanuit Nederlandse universiteiten en juridische en welzijnsin-
stellingenn toegankelijk zijn (Psychinfo, Eric, Data Juridica, Online Con-
tents,, Philosopher's Index, Picarta, NIWI, NCC), waarna ook de biblio-
grafieënn van gevonden publicaties werden doorzocht. 

Eenn derde selectiecriterium heeft betrekking op de landen waar-
opp de publicaties betrekking hadden. Het onderzoek heeft ook een ver-
gelijkendee doelstelling en het materiaal omvat publicaties met betrek-
kingg tot Nederland en Engeland. Het is te verwachten, dat discussies 
overr kinderrechten in het geval van echtscheidingssituaties in beide lan-
denn een modern Westers kindconcept zullen reflecteren. Bovendien heb-
benn beide landen een vergelijkbare wetgeving over dit onderwerp, wat 
ookk tot uitdrukking komt in de wederzijdse relaties tussen discussies 
overr dit onderwerp in beide landen (bijvoorbeeld in Van Nijnatten en 
Sevenhuijsen,, 2001). Sinds 1997 delen ouders na echtscheiding de voog-
dijj  over hun kinderen, zoals dat in Engeland al langer het geval was. Als 
gevolgg daarvan komt de rechter er bij het maken van regelingen vaak 
niett aan te pas. Als ouders het niet eens kunnen worden en de zaak 
wordtt voor de rechter gebracht, hebben kinderen in beide landen het 
rechtt om gehoord te worden. 

Eenn vierde en laatste criterium voor de materiaalafbakening be-
troff  de publicatiedatum. In beide landen kreeg de discussie over de wen-
selijkheidd van het toekennen van rechten aan kinderen in geval van echt-
scheidingg van de ouders omstreeks dezelfde tijd een nieuwe impuls. In 
Engelandd deed de Law Commission (1986) in 1986 verslag, wat nieuwe 
discussiess over deze kwestie uitlokte. In Nederland gebeurde iets derge-
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lijk ss toen in 1988 een bundel (Rood-de Boer en Lubbers, 1988) werd ge-
publiceerdd ter gelegenheid van het vertrek van mw. Rood-de Boer, een 
invloedrijkee voorvechtster van kinderrechten. In beide gevallen werden 
publicatiess geselecteerd tot en met het jaar 2001 (in 2002 vond de analyse 
plaats).. Deze vier criteria leverden 34 publicaties op, 12 met betrekking 
tott de Nederlandse, en 22 met betrekking tot de Engelse situatie. All e 
gevondenn publicaties zijn in het onderzoek verwerkt. 

2.32.3 Competentie, belang en perspectief 
Hett onderzoek betrof drie specifieke dimensies van impliciete kindcon-
ceptenn in de genoemde discussiebijdragen. Ten eerste lijken discussies 
overr kinderrechten in het algemeen gedomineerd te worden door twee 
kwesties:: de vraag welke competenties als conditie moeten worden ge-
steldd om een bepaald recht toe te kennen, en de vraag welke belangen van 
hett kind erbij gebaat zijn wanneer het over deze rechten beschikt (vgl. 
Archard,, 1993). Om die reden zijn pragmatische presupposities gerecon-
strueerdd met betrekking tot de (ontbrekende) competenties en belangen 
diee het onderscheid tussen kind en volwassene in de context van deze 
discussiee markeren. Dat zou een idee moeten opleveren van de karakte-
ristiekee opvattingen daarover, zoals de auteurs die aan hun lezers toe-
schreven,, wat tevens licht kan werpen op de vraag, wat auteurs menen, 
datt hun lezers voor onomstreden houden bij het rechtvaardigen van een 
apartee behandeling van kinderen in de context van hun rechten in het 
gevall  van ouderlijke echtscheiding. 

Daarnaastt werd ook aandacht besteed aan vooronderstelde op-
vattingenn over het specifieke discours waarin de kwestie van rechtentoe-
kenningg primair zou moeten worden geplaatst. De typische ambiguïteit 
vann het kind-zijn is mede een gevolg van de diversiteit aan institutionele 
perspectievenn (discourscontexten), die een rol spelen in het beantwoor-
denn van de vraag hoe kinderen in specifieke situaties te behandelen (Lee, 
1999).. In dit geval zullen pedagogisch-psychologische perspectieven 
naastt juridische perspectieven een belangrijke rol spelen. In kwesties als 
dezee moeten pedagogische en juridische overwegingen met elkaar in 
evenwichtt worden gebracht en ook de manier waarop deze afweging 
plaatsvindtt zal getuigen van pragmatische presupposities over de rol en 
betekeniss van beide invalshoeken. Deze afweging van pedagogische en 
juridischee overwegingen is dus ook vanuit een discoursgeoriënteerde 
benaderingg bekeken. Deze geïnstitutionaliseerde invalshoeken van 
waaruitt over kinderen kan worden gesproken refereren dus niet aan 
organisatiess of professionele achtergronden - dan zou een jurist per de-
finiti ee vanuit een juridische invalshoek spreken - maar als hulpmiddelen 
voorr de communicatie. Aansluitend bij de sociale systeemtheorie (King, 
1997;; Luhmann, 1984, 2002) werden juridische en pedagogisch-
psychologischee discourscontexten gezien als geïnstitutionaliseerde ka-
derss voor het interpreteren en communiceren van sociale kwesties. Ui-
teraardd is het juridische perspectief van belang voor de communicatie in 
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juridischee organisaties, zoals het pedagogische perspectief van belang is 
voorr de communicatie in pedagogische organisaties, maar perspectief en 
organisatiee vallen niet samen. Zoals gezegd, vormen perspectieven 
communicatievee referentiekaders, gekarakteriseerd door een specifieke 
vraagrichting.. Het bestaan van gedifferentieerde perspectieven maakt 
eenn hoog niveau van complexiteit in communicatie in hedendaagse sa-
menlevingenn mogelijk. In het juridische perspectief heeft die vraagrich-
tingg betrekking op de mens als rechtssubject; in het pedagogische per-
spectieff  op de mens als subject van opvoeding. 

Omdatt die verschillende discursieve referentiekaders niet zonder 
meerr met elkaar te verenigen zijn, zal dat ook tot uitdrukking komen in 
kindconcepten,, zeker waar verschillende invalshoeken uitdrukkelijk in 
hett geding zijn (Luhmann 2002). In dit onderzoek ging het met name om 
dee vraag, op welk van de beide discourscontexten auteurs zich uiteinde-
lij kk (impliciet) beriepen bij de presentatie van hun argumentatie over de 
rechtenn van kinderen bij echtscheiding van ouders. Hoewel auteurs ge-
woonlijkk zowel pedagogische als juridische argumenten zullen combine-
ren,, zullen zij zich bij het formuleren en onderbouwen van hun stand-
puntenn uiteindelijk beroepen op één communicatief referentiekader. Dat 
kaderr geeft als het ware de vraagrichting aan, niet het antwoord en zelfs 
niett het gewicht, dat aan pedagogische of juridische overwegingen 
wordtt toegekend. Zo is het zeer goed mogelijk om vanuit een pedago-
gischh perspectief voor het toekennen van meer rechten aan kinderen te 
pleitenn (een voorbeeld daarvan volgt later). Omdat ook het innemen van 
eenn perspectief betrekking heeft op de communicatie, dus op pragmati-
schee presupposities, zal het perspectief dat de auteur inneemt zijn (im-
pliciete)) verwachting reflecteren over welke discourscontext het gehoor 
passendd zal vinden voor de bespreking van het probleem van de rechten 
vann kinderen bij echtscheiding. Gaan auteurs uit van de presuppositie, 
datt deze kwestie uiteindelijk thuishoort in een juridisch kader - dat wil 
zeggen:: uiteindelijk vraagt naar de status van het kind als rechtssubject-
waarinn dan vervolgens de pedagogische overwegingen moeten worden 
ingepast?? Of gaan de auteurs ervan uit, dat het gehoor andersom zal 
denken?? Kortom: gaat men er impliciet van uit, dat 'het kind' primair 
rechtssubjectt is, of gaat men er impliciet van uit, dat 'het kind' primair 
subjectt is van opvoeding? 

Dee onderzoeksvragen kunnen nu als volgt worden samengevat. 
Welkee pragmatische presupposities met betrekking tot vereiste compe-
tentiess en belangen van 'het kind', en met betrekking tot het primair re-
levantee discoursperspectief zijn karakteristiek voor Nederlandse en En-
gelsee discussies in wetenschappelijke media over de rechten van kinde-
renn op inspraak in kwesties, die betrekking hebben op hun eigen levens-
omstandighedenn bij echtscheiding van hun ouders? Hoewel te verwach-
tenn is, dat Nederlandse en Engelse discourscontexten in hoge mate ver-
gelijkbaarr zullen zijn, is ook gekeken naar eventuele verschillen tussen 
beidee landen, die bijvoorbeeld het gevolg zouden kunnen zijn van de 
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meerr recente wetgeving in Nederland, of van de wellicht sterkere anti-
echtscheidingslobbyy in Engeland (vgl Nicolai en Cuyvers, 2001). 

33 Karakteristieke presupposities met betrekking tot het belang van kin-
derenderen bij inspraak 

Zowell  in de meeste Nederlandse (9) als in de meeste Engelse (14) argu-
mentatiess werd een expliciet verband gelegd tussen het belang van kin-
derenn bij inspraak in echtscheidingssituaties en hun positie in het gezin. 
Voorbeeldenn daarvan zijn te vinden bij Sawyer (1995), Van Nijnatten en 
Kuiperss (2001) en Freeman (1995). Volgens Sawyer (1995) zou men het 
moetenn vermijden om het kind binnen het gezin te reduceren tot een 
objectt van zorg en om die reden vindt zij het verkeerd om kinderen een 
rechtt op inspraak te ontzeggen. Van Nijnatten en Kuipers (2001) zijn van 
mening,, dat het kind als gezinslid in staat moet worden geacht om (me-
deverantwoordelijkheidd te nemen in een echtscheidingsproces. Zij be-
nadrukkenn het vermogen van kinderen om zich een onafhankelijke oor-
deell  te vormen, ondanks hun (financiële en wettige) afhankelijkheid. 
Freemann (1995) pleit op vergelijkbare gronden voor inspraakrechten. 
Volgenss hem zou het in elk gezin tot de 'normale' procedures moeten 
behorenn wanneer het om de levensomstandigheden van de kinderen zelf 
gaat. . 

Dee expliciete argumentaties van deze groep van auteurs komen 
sterkk overeen. Auteurs onderkennen, dat kinderen sterk afhankelijk zijn 
vann ouderlijke zorg, maar zijn desondanks van mening dat het belang 
vann kinderen volledige erkenning van hun democratische positie als 
gezinslidd vereist Toekenning van het recht op inspraak wordt voorge-
steldd als een consequentie van dit democratisch gezinslidmaatschap. 
Doorr hun opvattingen op deze manier te presenteren, doen deze auteurs 
impliciett een beroep op de presuppositie, dat de lezers de waarde van 
democratischee gezinscommunicatie, waaraan kinderen en volwassenen 
alss gelijken deelnemen, als vanzelfsprekend zullen onderschrijven. Zon-
derr deze presuppositie aan te nemen, zouden de argumentaties immers 
niett kunnen overtuigen. Deze presuppositie geeft duidelijk blijk van wat 
Duu Bois-Reymond (1996) aanduidt als het moderne gezinsmodel. Aan-
gezienn verhoudingsgewijs veel discussianten zich op deze presuppositie 
beroepen,, is dit gezinsmodel te zien als een karakteristiek kenmerk van 
dee discussie over de rechten van kinderen die betrokken zijn in een echt-
scheidingssituatie.. Het traditionele - en elders in de samenleving nog 
steedss wijd verspreide - model van op gezag gebaseerde gezinsverhou-
dingenn speelt in geen van de geanalyseerde publicaties een rol als prag-
matischee presuppositie. In de context van deze discussie gaan auteurs er 
blijkbaarr stilzwijgend van uit, dat hun lezers de overtuiging zullen koes-
terenn dat kinderen in hun rol van gezinslid niet fundamenteel van vol-
wassenenn verschillen. 
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Veell  discussianten (7 Nederlandse en 10 Engelse) brengen het 
kinderlijkk belang bij inspraak in verband met hun ontwikkelingsmoge-
lijkheden,, zij het op verschillende manieren. Exemplarisch voor deze 
benaderingg zijn de argumentaties van Van Nijnatten en Kuipers (2001), 
Singerr (2001) en Smith (1997). Van Nijnatten en Kuipers (2001) wijzen 
erop,, dat de mogelijkheid om volledig in de beraadslagingen te partici-
perenn de kans op later probleemgedrag zal verkleinen, omdat kinderen 
opp die manier ook de kans krijgen om hun emoties met betrekking tot de 
scheidingg van hun ouders te uiten. Ook Singer (2001) ziet participatie-
rechtenn ais gunstig voor de affectieve ontwikkeling van kinderen. Smith 
(1997)) verdedigt het standpunt, dat ontzeggen van participatie uiteinde-
lij kk ten koste zal gaan van de emotionele en sociale ontwikkeling van 
kinderen.. In deze gevallen stellen de auteurs dus, dat de gang van zaken 
bijj  echtscheidingssituaties zo moet worden geregeld, dat de sociale en 
emotionelee ontwikkeling van kinderen daarbij gebaat is. Deze redene-
ringenn geven blijkt van de presuppositie, dat overwegingen betreffende 
ontwikkelingsvooruitzichtenn relevant zijn voor de vaststelling van de 
rechtenn van kinderen, en van de daaraan gerelateerde presuppositie, dat 
kinderenn als in sociaal en emotioneel opzicht als 'onaf' moeten worden 
beschouwd.. Hier blijkt dus een instrumentele dimensie van de vooron-
dersteldee discussiebasis met betrekking tot participatie, terwijl de bo-
vengenoemdee waarde van gezinsdemocratie meer een intrinsieke waar-
dee in relatie tot participatie representeert 

Inn een derde type redeneringen brengen auteurs het belang van 
kinderenn hij toekenning van inspraakrechten in verband met hun wettige 
positie.. Voorbeelden daarvan zijn in 7 Nederlandse en 5 Engelse teksten 
tee vinden. Bijvoobeeld, Van der Linden en Vlaardingerbroek (1988) be-
pleitenn een onafhankelijke rechtsingang voor kinderen die een verande-
ringg in de regeling van het contact met beide ouders wensen. Volgens 
dezee auteurs zal een autonome rechtsingang de rechtszekerheid van 
kinderenn verbeteren, waardoor hun positie minder zwak zal worden. 
Dezee voorstelling van zaken geeft blijk van de presuppositie, dat de le-
zerss als vanzelfsprekend zullen accepteren dat kinderen - net als vol-
wassenenn - als rechtssubjecten kunnen en soms zelfs moeten worden 
beschouwd.. Alleen op basis van deze presuppositie is te begrijpen dat 
eenn eigen rechtsingang een Verbetering' van de positie van kinderen kan 
inhouden.. Geen van de publicaties geeft blijk van de presuppositie dat 
kinderenn niet als rechtssubjecten zouden moeten worden gezien. Auteurs 
veronderstellenn dus, dat hun lezers in dit opzicht geen fundamenteel 
verschill  tussen 'kind' en 'volwassene' zullen maken. De combinatie van 
dezee presuppositie en de bovengenoemde, ontwikkelingsgerichte, pre-
suppositiee loopt uit op het dilemma van het kind als 'zijnd' (being) ver-
suss het kind als 'wordend' (becoming), zoals Lee (1999) het uitdrukt. 
Daaroverr volgt later meer. 

Niett alleen pleidooien vóór het toekennen van rechten geven 
blijkk van presupposities met betrekking tot de belangen van kinderen. 
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Ookk in argumentaties waarin beperking van rechten wordt bepleit, 
wordtt een beroep gedaan op presupposities met betrekking tot belangen. 
Inn een substantieel aantal gevallen (5 Nederlandse en 9 Engelse) wordt 
juistt in het belang van het kind voor beperking van participatierechten 
gepleit.. In deze argumentaties verwijzen auteurs meestal naar de ver-
antwoordelijkheidd voor de toekomst van de betrokken kinderen. Zij 
verwerpenn het idee, dat kinderen beslissingen zouden moeten nemen die 
gevolgenn voor hun toekomst zouden kunnen hebben. Cantwell en Scott 
(1995),, bijvoorbeeld, verdedigen de opvatting, dat toekenning van parti-
cipatierechtenn in echtscheidingssituaties kinderen zou belasten met be-
langrijkee beslissingen over hoe er voor hen gezorgd zou moeten worden. 
Omdatt zulke beslissingen, zo stellen de auteurs, hun toekomst betreffen, 
zoudenn kinderen naar hun mening tegen deze verantwoordelijkheid 
beschermdd moeten worden - zoals ze ook niet moeten beslissen over de 
vraagg of ze al dan niet naar school gaan. Gunning en Roos (1992) waar-
schuwenn eveneens voor de druk van de verantwoordelijkheid die uit het 
toekennenn van rechten zou voortkomen. Volgens deze auteurs zouden 
kinderenn nooit eindverantwoordelijkheid moeten krijgen en zouden zij 
nooitt in de positie gebracht moeten worden, dat zij zichzelf de schuld 
zoudenn moeten geven wanneer een en ander niet goed uitpakt. 
Wortmannn (2001) en Smith (1997) willen dit soort verantwoordelijkheid 
eveneenss uitsluiten vanwege mogelijke negatieve gevolgen voor het toe-
komstigg welzijn van het kind. Als de wensen van het kind in de huidige 
situatiee zijn optimale ontwikkeling en welzijn op de lange termijn zou-
denn kunnen schaden, moet volgens deze auteurs de mening van volwas-
senenn de doorslag geven. 

Inn relatie tot het belang van kinderen doen deze auteurs een im-
pliciett beroep op de presuppositie, dat over de inrichting van de levens-
omstandighedenn van kinderen eens en voor altijd moet worden besloten 
enn dat die besluitvorming op de lange termijn - de 'toekomsf van het 
kindd - moet zijn afgestemd. Een daaraan gerelateerde presuppositie be-
treftt het onvermogen van kinderen om verantwoordelijkheid te nemen 
voorr dat soort beslissingen. Hoewel kinderen in staat worden geacht om 
hunn wensen te uiten, kan het langetermijnperspectief, dat nodig is om de 
'juiste'' beslissing te kunnen nemen, hen niet worden toevertrouwd: dit 
lijk tt de overtuiging te zijn, die deze auteurs impliciet van hun lezers 
verwachten.. Deze presuppositie sluit bij voorbaat een aantal mogelijk-
hedenn uit, zoals een optie die door kinderen zelf werd genoemd in een 
onderzoekk van Smart, Wade en Neale (2001). Deze kinderen noemden 
well  de mogelijkheid dat ze later spijt zouden kunnen krijgen van een 
beslissing.. Volgens hen zou dat echter niet moeten betekenen, dat vol-
wassenenn hen daarvan zouden moeten weerhouden. In plaats daarvan 
zouu er volgens deze kinderen de mogelijkheid moeten bestaan om beslis-
singenn in een later stadium te herzien. Om de suggestie van deze Wnde-
renn serieus te kunnen nemen zou deze presuppositie van eenmalige, op 
dee lange termijn gerichte besluitvorming expliciet gemaakt en ter discus-
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siee gesteld moeten worden. Het onderzochte materiaal geeft echter ner-
genss blijk van een afwijkende presuppositie op dit punt 

Samenvattendd kan worden gesteld, dat de opvattingen over toe-
kenningg van participatierechten in het geval van een echtscheidingspro-
ceduree de presuppositie reflecteren dat de ontwikkeling en het welzijn 
vann kinderen daarbij gebaat moeten zijn, evenals hun wettige status. In 
dezee discussie blijken dus inderdaad zowel pedagogische als juridische 
overwegingenn in het geding. Zoals blijkt uit pleidooien voor rechtentoe-
kenning,, zijn deze niet noodzakelijk met elkaar in conflict, vanwege de 
gunstigee invloed van beide op de emotionele ontwikkeling. Het latent 
aanwezigee potentiële conflict tussen pedagogische en juridische perspec-
tievenn op kinderen komt wel aan het licht waar de discussianten uitgaan 
vann de (pedagogische) noodzaak van een langetermijnperspectief waar-
toee kinderen niet in staat worden geacht. De oplossing van dit dilemma 
blijk tt ten koste van de rechten van kinderen te gaan. Dit voorbeeld loopt 
tevenss vooruit op de tweede categorie van pragmatische presupposities: 
presuppositiess die betrekking hebben op de competenties die als voor-
waardenn worden gezien om rechten toe te kennen aan kinderen. 

44 Karakteristieke presupposities met betrekking tot vereiste competen-
ties ties 

Inn de bovengenoemde argumentaties voor beperking van participatie-
rechtenn bleek al iets van de vooronderstellingen over vereiste competen-
ties.. Ook auteurs, die voor uitbreiding van rechten bij echtscheidingssi-
tuatiess pleiten doen impliciet een beroep op vooronderstelde opvattin-
genn van lezers over de competenties die vereist zijn voor toekenning van 
rechten.. Op dit punt lijken de verschillende argumentaties sterk op el-
kaarr en doen ze een beroep op vergelijkbare pragmatische presupposi-
ties.. Om te beginnen formuleren de meeste Engelse (17) en Nederlandse 
(10)) auteurs het standpunt, dat de - vereiste - vermogens om zelf te oor-
delenn zich met de jaren zullen ontwikkelen. Zo verwacht Young (1992), 
diee ervoor pleit dat kinderen worden getest alvorens ze voor de recht-
bankk te horen, dat oudere kinderen gemakkelijker aan de eisen zullen 
voldoenn dan jongere. De Bruijn-Lückers en Van der Linden (2001) stel-
len,, dat kinderen vanaf twaalf jaar tot voldoende begrip van de situatie 
inn staat zijn om in de besluitvorming over de bij echtscheiding te treffen 
regelingenn te kunnen participeren. Deze en vergelijkbare argumentaties 
gevenn blijk van de pragmatische presuppositie, dat de voor participatie-
rechtenn vereiste competenties ook in principe ontwikkelbare competenties 
zijn.. Vanwege deze presuppositie lijk t het legitiem om kinderen rechten 
tee ontzeggen die volwassenen per definitie hebben. 

Watt betreft de inhoud van vereiste competenties, lopen de rede-
neringenn van de meeste auteurs parallel in die zin, dat ze de noodzaak 
benadrukkenn om de situatie en de redenen die aanleiding gaven tot de 
actuelee besluitvormingsprocedure te kunnen begrijpen. Er wordt bijvoor-
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beeldd naar voren gebracht, dat kinderen in staat zouden moeten zijn om 
hunn eigen wensen te kunnen beoordelen in het licht van een wijze beslis-
singg door de rechter (De Bruijn-Lückers en Van der Linden, 2001; Young, 
1992).. In het algemeen doen de auteurs een sterk beroep op het vermo-
genn om redenen te begrijpen en te geven, terwijl het begripsvermogen in 
empathischee zin nauwelijks een rol lijk t te spelen. Waar auteurs partici-
patierechtenn afhankelijk maken van vereiste competenties, lijken ze zon-
derr uitzondering van de presuppositie uit te gaan dat de lezers bij verefc-
tee competenties van cognitieve competenties zullen uitgaan. En hoewel de 
afwezigheidd van vereiste competenties niet noodzakelijk tot ontzegging 
vann rechten hoeft te leiden, geven deze argumentaties eveneens blijk van 
dee pragmatische presuppositie, dat de als vereist beschouwde competen-
tiess tegelijk ook moeten worden gezien als voorwaardelijke competenties 
voorr het toekennen van rechten. 

Zelfss in die publicaties waarin expliciet aandacht wordt besteed 
aann de sociale en emotionele dimensies van de besluitvorming, presente-
renn auteurs hun argumentaties op een zodanige manier, dat ze impliciet 
eenn beroep doen op de presuppositie, dat vereiste en voorwaardelijke 
competentiess in principe cognitief van aard zijn. Geen van de auteurs 
beroeptt zich op de bovengenoemde presuppositie van de sociale en emo-
tionelee 'onafheid' van kinderen om het ingenomen standpunt te onder-
bouwen.. Dat betekent niet dat de rol van emoties hij de besluitvorming 
overr regelingen na echtscheiding door de auteurs volledig wordt gene-
geerd.. De rol van emoties wordt echter primair gezien in het licht van de 
ontwikkelingsbelangenn van kinderen, zoals in de vorige paragraaf bleek. 
Mett het oog op vereiste competenties komt de emotionele dimensie al-
leenn aan bod als object van begrip en argumentatie. Bijvoorbeeld, Young 
(1992)) benadrukt, dat kinderen in staat zouden moeten zijn om op een 
rationelee manier met emoties om te gaan. De Bruijn-Lückers en Van der 
Lindenn (2001) geven een vergelijkbare redenering met betrekking tot 
socialee competenties. Volgens hen zou het kind in staat moeten zijn om 
tee begrijpen, dat en hoe de sociale situatie aanleiding geeft tot de dilem-
ma'ss die nu besluitvorming nodig maken. In beide gevallen beroepen de 
auteurss zich impliciet op de presuppositie, dat de rol van sociale en emo-
tionelee aspecten ondergeschikt is aan die van de - primair cognitieve -
vereistee enn voorwaardelijke competenties. 

Inn enkele teksten wordt ook aandacht besteed aan de morele di-
mensie.. Zo wijst Singer (2001) op de loyaliteitsproblemen waarmee kin-
derenn te kampen kunnen krijgen bij echtscheiding van hun ouders. 
Smart,, Wade en Neale (2001) tonen in hun onderzoek aan, dat de manier 
waaropp zelfs zeer jonge kinderen de contacten met beide ouders probe-
renn te organiseren een sterk morele betrokkenheid laat zien. Volgens hen 
zoudenn kinderen in het besluitvormingsproces ook als morele personen 
erkendd moeten worden. Echter, ook hier worden de vereiste en voor-
waardelijkee competenties voor de toekenning van inspraakrechten alleen 
inn de sfeer van cognitieve competenties gezocht kinderen zouden tot 
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rationeell  moreel oordelen in staat moeten zijn. Kortom, morele, emotio-
nele,, of sociale rijpheid maken geen deel uit van de pragmatisch vooron-
dersteldee 'common ground' van discussies over de toekenning van in-
spraakrechtenn en de daarvoor vereiste competenties. Voorwaardelijke 
competentiess blijken uiteindelijk steeds cognitief van aard te moeten zijn; 
bovendienn is gebleken dat men vooronderstelt, dat kinderen deze vanuit 
eenn langetermijnperspectief moeten kunnen toepassen. 

55 Prioriteit en onderlinge verwevenheid van pedagogische en juridische 
invalshoeken invalshoeken 

Inn het voorgaande kwam de mogelijkheid van conflicten tussen verschil-
lendee invalshoeken, die in het geding zijn bij de discussie over het toe-
kennenn van inspraakrechten aan kinderen in het geval van echtschei-
ding,, al naar voren. Hoewel de status van kinderen als rechtssubjecten 
niett werd betwijfeld, gingen auteurs toch uit van de presuppositie, dat 
ontzeggingg van rechten gerechtvaardigd zou kunnen zijn, met name 
vanwegee - vooralsnog - ontbrekende competenties. In deze paragraaf 
komenn de presupposities met betrekking tot het rechtenperspectief en 
hett pedagogisch-psychologische perspectief nader aan de orde. Daarbij 
zall  het in het bijzonder gaan om presupposities, die betrekking hebben 
opp de prioriteit van beide perspectieven ten opzichte van elkaar. Dat wil 
zeggen,, het zal gaan om de vraag welke invalshoek uiteindelijk geacht 
wordtt het kader voor de argumentaties te leveren, en om de vraag hoe 
beidee invalshoeken onderling worden gerelateerd. Het pedagogische 
perspectieff  representeert de visie op 'het kind' als een persoon 'in wor-
ding'' (vgl. Lee, 1999). Volgens Luhmann's theorie van sociaalcommuni-
catievee systemen, ontwikkelde dit pedagogische perspectief zich in de 
afgelopenn eeuwen tot een relatief autonoom communicatieperspectief. 
Luhmannn (2002) begrijpt de ontwikkeling van dit relatief verzelfstandig-
dee functionele perspectief - waarin 'kind-zijn' in combinatie met 'biogra-
fischefische vooruitzichten' de vraagrichting en de manier van kijken bepaalde 
-- vanuit de toegenomen noodzaak in Westerse samenlevingen om oplos-
singenn te zoeken voor het probleem, dat nieuwe generaties niet langer in 
dee samenleving konden worden opgenomen door direct mee te doen in 
dee wereld van volwassenen. 

Vertegenwoordigtt het pedagogisch perspectief het kind als 'wor-
dend',, het rechtenperspectief representeert in dit onderzoek het kind als 
'zijnd',, als deel uitmakend van 'normale' sociale systemen. Dit juridisch 
perspectieff  is gekarakteriseerd door een manier van kijken waarin de 
vraagg naar recht versus onrecht centraal staat (King, 1997; Luhmann, 
1984).. Hoewel andere communicatieve invalshoeken, zoals economische 
off  religieuze, ook relevant zouden kunnen zijn, zijn die hier buiten be-
schouwingg gelaten; het onderzoek is beperkt tot de twee meest centrale 
invalshoeken:: pedagogische en juridische. De prioriteit en onderlinge 
relatiess van deze twee invalshoeken vormen dus de derde dimensie van 
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dee te reconstrueren 'common ground' in de discussie over de toekenning 
vann inspraakrechten aan kinderen in echtscheidingsprocedures. Hier 
gaatt het om de vraag hoe de kijk op kinderen als menselijke subjecten, 
mett aanspraak op de bijbehorende rechten (het rechtenperspectief), ge-
combineerdd kan worden met de kijk op kinderen als mensen-in-wording, 
gekenmerktt door behoeften aan ontwikkeling en leiding (het pedago-
gischh perspectief). Omdat deze perspectieven hier worden begrepen als 
instrumentenn ten behoeve van de communicatie (King, 1997) en presup-
positiess betrekking hebben op impliciet aan de lezers of luisteraars toege-
schrevenn overtuigingen, bepaalt de professionele achtergrond van de 
auteurss niet vanuit welke invalshoek zij deze kwestie zullen benaderen, 
watt het onderstaande voorbeeld illustreert (en in dit onderzoek ook 
werdd bevestigd). 

Inn een recente discussie over de vraag of het slaan van kinderen 
inn Nederland strafbaar gesteld zou moeten worden, stonden twee dis-
cussiantenn tegenover elkaar. Beiden waren afkomstig uit de welzijnssec-
tor,, maar desondanks appelleerden ze impliciet aan verschillende pre-
supposities.. De eerste discussiant pleitte tegen strafbaarstelling met het 
argument,, dat dit veel 'normale' pedagogische handelingen tot criminele 
dadenn zou maken - een etiket dat hij niet elke vorm van fysieke commu-
nicatiee zou willen opplakken en dat ook de opvoeding zou kunnen be-
moeilijken.. Hij vatte zijn argumentatie dus in een kader, waarin het kind 
primairr verscheen als een persoon-in-wording, met behoefte aan leiding 
vanwegee zijn toekomst. De tweede discussiant pleitte voor strafbaarstel-
lingg en ging daarbij uit van de presuppositie, dat het rechtenperspectief 
hett aangewezen kader voor deze kwestie zou zijn. Hoewel zij erkende, 
datt van een fysiek signaal aan het kind soms een gunstige uitwerking 
voorr de ontwikkeling kan uitgaan, vond zij toch dat het recht van men-
senn op fysieke integriteit ons dwingt om van het gebruik van dergelijke 
signalenn af te zien en om te zien naar pedagogisch effectieve alternatie-
ven.. Deze discussiante redeneerde vanuit een juridische invalshoek, 
waarinn dus een plaats gezocht zou moeten worden voor pedagogische 
overwegingen. . 

Hoewell  bijna alle geanalyseerde publicaties zowel pedagogische 
overwegingenn bevatten als overwegingen met betrekking tot rechten, 
baserenn auteurs zich op verschillende presupposities over het perspec-
tief,, dat uiteindelijk als kader voor de argumentatie moet worden gehan-
teerd.. Sommige publicaties gingen uit van het beeld van kinderen als 
rechtssubjecten,, een kader waarbinnen hun aan ontwikkeling en welzijn 
gerelateerdee behoeften vervolgens werden ingepast. Andere publicaties 
warenn primair vanuit een visie op het kind als subject van zorg en lei-
dingg opgezet, om binnen dat kader vervolgens een plaats te geven aan 
hunn (mensen)rechten. 

Doekk (1992), die schrijft over kinderen vanaf twaalf jaar, geeft het 
rechtenperspectieff  prioriteit bij discussies over de rechten van kinderen 
inn het geval van echtscheidingsprocedures. Hoewel hij voor de harmoni-
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euzee ontwikkeling van een kind het belang van een continue relatie met 
beidee ouders onderschrijft, ziet hij dit niet als een argument om het recht 
vann het kind om als zelfstandig omgangsgerechtigde in de totstandko-
mingg van een omgangsregeling te worden behandeld, teniet te doen. In 
dee redenering van Doek vormt het recht (op erkenning als zelfstandig 
omgangsgerechtigde)) het kader waarbinnen men aan ontwikkelingsbe-
hoeftenn moet trachten te voldoen. Tegen deze achtergrond krijgt de we-
derkerigheidd van het omgangsrecht prioriteit, zelfs al zou het kind be-
slissenn om met één of beide ouders te breken; eventuele ontwikkelings-
schadee die als gevolg daarvan zou kunnen ontstaan moet dan binnen dat 
kaderr worden bestreden. Met andere woorden, in de context van deze 
discussiee gaat Doek ervan uit, dat zijn lezers een rechtenperspectief als 
hett aangewezen perspectief zullen ervaren. 

Eenn vergelijkbare prioritering van het rechtenperspectief was te 
vindenn in 5 (van de 12) Nederlandse en in 6 (van de 22) Engelse publica-
tiess (terwijl onder de auteurs meer juristen waren). Nederlandse auteurs 
benaderenn ontwikkelingsbehoeften dus vaker vanuit een primair juri-
dischh kader dan hun mede-discussianten, die de Engelse situatie op het 
oogg hadden. Dit resultaat stemt overeen met de presupposities over het 
belangg bij participatie die de auteurs hanteerden. Vaker dan hun Engelse 
collega'ss baseerden Nederlandse auteurs hun argumentaties op de pre-
suppositie,, dat autonomierechten het primaire kader vormen, hoe verder 
hett onderscheid tussen 'kind' en 'volwassene' ook werd gemaakt. 

Hoewell  de prioriteit van het rechtenperspectief dus in een sub-
stantieell  aantal publicaties doorklonk, gaat een meerderheid (7 Neder-
landsee en 16 Engelse) uit van de presuppositie dat kinderen primair als 
subjectenn van opvoeding moeten worden gezien. Vanuit dit perspectief 
vormenn de ontwikkelingsvooruitzichten het kader waarbinnen participa-
tierechtenn een plaats moeten krijgen. Bijvoorbeeld, King (1987) bena-
druktt de noodzaak om speciaal bij kinderen individuele omstandighe-
denn zo gedetailleerd mogelijk in overweging te nemen, om in elk afzon-
derlijkk geval de juiste beslissing te kunnen nemen. Tegen deze achter-
grondd kritiseert hij een aanbeveling van de Law Commission (1986) voor 
toekenningg van participatierechten aan kinderen bij het regelen van de 
voogdij.. Volgens King zou opvolging daarvan tot een 'reductionistische' 
kijkk leiden op de positie van kinderen bij echtscheiding van hun ouders. 
Naarr zijn mening vertoont het rapport een juridisch vooroordeel - een 
invalshoekk die hij per definitie als éénzijdig ziet, terwijl een pedagogisch-
psychologischh perspectief naar zijn mening alomvattend zou kunnen 
zijn.. Zo geeft zijn redenering blijk van de presuppositie, dat een pedago-
gischee invalshoek het aangewezen kader vormt voor de overweging van 
kinderrechten. . 

Prioriteringg van het pedagogisch perspectief hoeft niet noodzake-
lij kk te betekenen dat men kinderen ook minder rechten wil geven. Dat 
illustreertt de redenering van Singer (2001). Zij wil vermijden, dat beslis-
singenn worden genomen over kinderen, dus door anderen dan de kinde-
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renn zelf, en ze onderbouwt deze mening door erop te wijzen dat kinde-
renn loyaliteitsproblemen en gevoelens van machteloosheid zullen ont-
wikkelenn wanneer ze niet zelf kunnen beslissen. Hoewel haar argumen-
tatiee neerkomt op een pleidooi voor de uitbreiding van participatierech-
tenn van kinderen - zij wil daarin zelfs verder gaan dan Doek (1992) van-
uitt een rechtenperspectief aanbeveelt - berust de redenering van Singer 
opp de presuppositie, dat het pedagogisch perspectief het kader moet 
vormenn voor de discussie over kinderlijke inspraakrechten bij echtschei-
ding. . 

66 Discussiegrondslagen in Nederland en in Engeland 

Zoalss verwacht kwamen de discussiegrondslagen waarop Engelse en 
Nederlandsee discussianten zich impliciet beriepen grotendeels overeen. 
Eenn substantieel aantal auteurs stemde de redenering af op de presuppo-
sitie,, dat het kind als subject van opvoeding zowel als van rechten zou 
moetenn worden gezien. Potentiële conflicten tussen beide dimensies 
werdenn gewoonlijk benaderd uitgaande van een model van rationele, 
cognitievee en op de lange termijn afgestemde besluitvorming, dat blijk-
baarr werd beschouwd als niet betwijfeld door de lezers. Kinderen wer-
denn niet in staat geacht om aan de eisen van dit model te voldoen, en 
gebrekkigee ontwikkeling van de bijbehorende competenties werd dan 
ookk gezien als gerechtvaardigde grond om rechten te kunnen opschor-
ten.ten. Op een vergelijkbare manier functioneerde in beide landen een de-
mocratischh ideaalmodel van onderhandeling binnen gezinnen in de 
voorondersteldee discussiegrondslagen. Hoewel kinderen daarbij niet 
alleenn in cognitief, maar ook in sociaal en emotioneel opzicht als 'onaf 
werdenn gezien, werden onvoldoende ontwikkelde competenties op dit 
gebiedd op zichzelf (dus los van cognitieve competenties) niet gezien als 
grondd voor het onthouden van rechten. Daarnaast gingen de meeste 
auteurss uit van de presuppositie, dat het pedagogisch-psychologisch 
perspectieff  het geëigende kader voor deze discussie zou moeten zijn, het 
kaderr waarbinnen de aan kinderen toe te kennen rechten zouden moeten 
wordenn ingepast. Dit kan worden begrepen als uitdrukking van de rela-
tieff  voortgeschreden ontwikkeling van het pedagogisch perspectief als 
eenn functioneel verzelfstandigd (zij het nauw met andere verstrengeld) 
perspectieff  in hedendaagse samenlevingen (Luhmann, 2002). 

Err is dus geen fundamenteel verschil in vooronderstelde discus-
siegrondslagenn van publicaties met betrekking tot de situatie in Neder-
landd en die in Engeland. Alleen in enkele opzichten werden er verschil-
lendee accenten gelegd. Ten eerste beriepen Nederlandse discussianten 
zichh vaker op de presuppositie van gezinsdemocratische waarden. Ten 
tweedee gingen Nederlandse auteurs er vaker van uit, dat ook jonge men-
senn belang hebben bij het respecteren van individuele autonomierechten. 
Bovendienn gingen zij vaker van de vooronderstelling uit, dat het rech-
tenperspectieff  het primaire perspectief zou moeten vormen voor discus-
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siess over rechten van kinderen bij de participatie in besluitvorming over 
dee vormgeving van hun levensomstandigheden bij echtscheiding van de 
ouders. . 

Naarr de achtergronden van deze verschillen is geen onderzoek 
gedaan,, dus daarover kunnen niet meer dan vermoedens worden ge-
formuleerd.. Zo lijken de genoemde verschillen erop te wijzen, dat over-
wegingenn met betrekking tot het kind als subject van rechten in de Ne-
derlandsee argumentaties een relatief groter gewicht krijgen. Deze grotere 
nadrukk op de rechtenpositie van kinderen in Nederland zou kunnen 
samenhangenn met het feit dat veel van de Nederlandse publicaties mede 
warenn geschreven in reactie op de voorgenomen wetswijziging in Ne-
derlandd in 1998. Met de invoering van deze wetsvoorstellen zou een si-
tuatiee ontstaan - zoals die in Engeland al enige tijd bestond - waarin de 
initiëlee verantwoordelijkheid voor besluitvorming over regelingen voor 
dee kinderen meer bij de ouders dan bij het gerecht zou komen te liggen. 
Omdatt bij de nieuwe wet dit soort regelingen niet meer verplicht voor de 
rechterr zou komen, zouden Nederlandse ouders - net als Engelse - nu 
ookk zelf kunnen bepalen wanneer en hoe zij hun kinderen in de besluit-
vormingg zouden betrekken. Een aantal Nederlandse auteurs zag hierin 
eenn verslechtering van de rechtspositie van kinderen, omdat kinderen 
vanaff  twaalf jaar tot dan toe altijd het recht hadden gehad om voor de 
rechtbankk te worden gehoord. Deze (voorgenomen) verandering zou een 
verklaringg kunnen zijn voor de grotere nadruk op juridische overwegin-
genn en perspectieven bij de Nederlandse auteurs. 

77 Discussie 

Dee theoretische en methodologische benadering van dit onderzoek laat 
geenn ruimte voor prescriptieve aanbevelingen. De explicitering van 
voorondersteldee discussiegrondslagen levert in de eerste plaats een bij-
dragee aan de stimulering en vernieuwing van discussies. Zo'n oriëntatie 
zegtt natuurlijk ook iets over de pragmatische presupposities van de on-
derzoeker,, in het bijzonder de vooronderstelling dat een reflexief ge-
voerdee publieke discussie positief gewaardeerd moet worden. (Aan de 
anderee kant getuigen deze opmerkingen op hun beurt van de presuppo-
sitie,, dat zo'n terughoudende opstelling tegenover prescriptieve claims 
uitlegg behoeft, en in die zin dus niet voor vanzelfsprekend wordt gehou-
den.)) Hoewel dit type onderzoek niet resulteert in praktische aanbeve-
lingen,, kunnen bij de gevonden resultaten wel enkele kanttekeningen 
wordenn geplaatst, die tot verdere discussie aanleiding kunnen geven. 

Inn de manier waarop Nederlandse en Engelse auteurs met de 
ambiguïteitt van de kindertijd omgaan in de context van discussies over 
rechtenn van kinderen bij echtscheidingssituaties valt een aantal zaken op. 
Omm te beginnen reflecteren de nadruk op democratische gezinsparticipa-
tietie en op cognitieve rationaliteit de Westerse liberale cultuur in beide 
landenn (vgl. Archard, 1993). Het moderne Westerse gezinstype is vol-
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genss Brinkgreve en De Regt (1990) gekenmerkt door een 'onderhande-
lingscultuur'.. In de vooronderstelde discussiegrondslagen werden kin-
derenn als gelijkwaardige participanten in deze onderhandelingscultuur 
bestempeld.. Vergelijking met de resultaten van een eerdere analyse van 
publicatiess over kinderlijke rechten bij medische besluitvorming leert, 
datt in die context een ander impliciet kindbeeld vigeerde. Die discussies 
gavenn nergens blijk van de presuppositie, dat kinderen ook als gezinsle-
denn moesten worden gezien, laat staan als democratisch participerende 
gezinsleden.. In die context was juist het vermogen om onafhankelijk van 
medegezinsledenn te beslissen doorslaggevend voor de wenselijkheid van 
rechtentoekenning. . 

Hett vooronderstelde cognitivistische beslissingsmodel, aan de 
handd waarvan 'kind' van 'volwassene' werd onderscheiden, was in bei-
dee discussies hetzelfde (vgl. Hemrica, Heyting en Lepkova, 2001). In een 
aantall  opzichten lijk t het echter de moeite waard om dit model van 'goe-
de'' besluitvorming, dat op zo grote schaal wordt voorondersteld, op-
nieuww ter discussie te stellen. In het geval van echtscheidingssituaties, 
maarr ook in andere contexten, lijk t besluitvorming niet alleen cognitieve, 
maarr ook emotionele en sociale competenties te vereisen. Sommige au-
teurss wijzen daar ook op (bv. Van Nijnatten en Kuipers, 2001). Dit in-
zichtt lijk t echter niet zó vanzelfsprekend, dat het ook deel uitmaakt van 
hett impliciet vooronderstelde ideale besluitvormingsmodel. Dat blijf t 
cognitivistisch,, ook bij auteurs die op de relevantie van andere compe-
tentiess wijzen. Tegen de achtergrond van deze discussiegrondslag is het 
nauwelijkss mogelijk om te bespreken of zelfs maar te overwegen dat 
menn zich door gevoelens zou kunnen laten leiden. Op basis van de be-
staandee vooronderstelde 'common ground' kan dit eigenlijk niet ter 
sprakee komen, ondanks het feit dat 'afgaan op gevoelens' een niet onge-
bruikelijkee benadering is wanneer het om menselijke relaties gaat. 

Eenn tweede kwestie die opvalt, heeft betrekking op het feit dat de 
competentiess die als vereist worden beschouwd om 'goed' te kunnen 
beslissenn ook als voorwaarden worden behandeld om het recht op partici-
patiee in de besluitvorming toegekend te krijgen. Deze presuppositie, dat 
vereistee competenties ook als conditionele competenties moeten worden 
gezienn valt buiten de oorspronkelijke vraagstelling (waarin het om de 
inhoudd van competenties ging), maar blijkt achteraf wel een belangrijke 
roll  te spelen. Immers, de presuppositie, dat vereiste competenties ook 
moetenn worden gezien als conditionele competenties, houdt eveneens 
enkelee potentieel vruchtbare opties buiten de discussie. Bijvoorbeeld, 
voorr zover ontbrekende competenties de verzoening van pedagogische 
enn juridische overwegingen in de weg staat, zou ondersteuning van het 
kindd bij uitoefening van zijn participatierechten eventueel ontbrekende 
competentiess kunnen compenseren. Gebrek aan competentie hoeft dan 
niett noodzakelijk een reden te zijn om rechten op te schorten. Zo'n alter-
natievee benadering zou realiseerbaar zijn, ongeacht het besluitvor-
mingsmodell  dat men hanteert. Dit alternatief zou ook het bezwaar van 
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Smart,, Wade en Neale (2001) kunnen ondervangen, dat men ertoe neigt 
kinderenn niet als morele personen te erkennen. 

Dee keuze voor het bieden van ondersteuning bij de uitoefening 
vann - wel toegekende - rechten zou vereisen, dat men het kind als een 
autonoomm individu, los van zijn ouders, zou zien. Zo'n visie lijk t haast 
ondenkbaarr in de context van de hier geanalyseerde discussie. Wellicht 
iss een gangbaar - nog altijd wettig verankerd - concept van ouderlijk 
gezag,, dat uit de traditie is overgeleverd en waarin kinderen primair als 
'bezit'' van hun ouders worden beschouwd daar debet aan (vgl. Van 
Nijnatten,, 1995). Tegen die achtergrond zal ieder recht dat aan kinderen 
wordtt toegekend tegelijk ook een inbreuk op het ouderlijk gezag beteke-
nen.. Hoewel het ouderlijk gezag kinderen in veel opzichten beschermt, 
kann de neiging om kinderen alleen als afgeleiden van hun ouders te zien 
ookk schadelijk zijn voor hun welzijn. Vooral in echtscheidingssituaties 
(enn bij andere gezinsgerelateerde problemen zoals mishandeling of mis-
bruik)) kan het voordelen bieden om kinderen wel als autonome indivi-
duenn te erkennen. Overigens betekent deze suggestie om de persoonssta-
tuss van kinderen opnieuw in overweging te nemen niet noodzakelijk dat 
hett rechtenperspectief dan ook prioriteit krijgt in het kindbeeld. De er-
kenningg van kinderen als autonome individuen zou de verzoening van 
pedagogischee en juridische overwegingen kunnen vergemakkelijken, 
ongeachtt de vraag welk van de perspectieven prioriteit krijgt. Algemeen 
gesprokenn lijk t dit beter te passen bij de huidige ambigue positie van 
kinderenn in de samenleving, waarin ze niet alleen in het gezin, maar ook 
inn andere instituties participeren. 

Eenn derde kwestie die opvalt in de resultaten heeft betrekking op 
dee presuppositie, dat beslissingen in principe eens en voor al zouden 
moetenn worden genomen en wel met het oog op de lange termijn. Over-
wegingenn met betrekking tot de verre toekomst lijken van doorslagge-
vendee betekenis te zijn bij elke acceptabele besluitvorming over de leefsi-
tuatiee van kinderen na echtscheiding van de ouders. Echter, het blijf t 
opvallendd vaag om welke aspecten van die toekomst van het kind het 
daarbijj  zou moeten gaan, en hoe de huidige regelingen daarop van in-
vloedd zouden kunnen zijn. Deze situatie zet de deur open voor ongelimi-
teerdee en oncontroleerbare invloed van de ouders, omdat elk voorstel 
vann het kind kan worden afgewezen vanwege (al dan niet terecht) ver-
meendee schade voor zijn toekomstige ontwikkeling en welzijn. Hoewel 
eenn pedagogisch-psychologisch perspectief de mogelijkheid om de wen-
senn van kinderen terzijde te schuiven kan vereisen - zo beslissen kinde-
renn ook niet zelf of ze wel of niet naar school gaan - is het twijfelachtig of 
zo'nn strategie in echtscheidingssituaties goede resultaten garandeert. 
Hoee dan ook, zo'n benadering zou zonder veel problemen vermeden 
kunnenn worden, wanneer men de presuppositie zou laten vallen, dat 
elkee beslissing ook als definitief moet worden beschouwd. Men zou een 
proceduree kunnen overwegen waarin beslissingen regelmatig (kunnen) 
wordenn herzien. Dat kan voordelen hebben, zelfs voor wie de ontwikke-
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lingsvooruitzichtenn en welzijn op de lange termijn van doorslaggevend 
belangg vindt. Immers, zo'n procedure zou ook het probleem ondervan-
gen,, hoe men de toekomstige gevolgen van een beslissing met althans 
enigee betrouwbaarheid kan voorzien (vgl. Eister, 1989). 

Tott slot, in zowel de discussiegrondslagen met betrekking tot de 
Nederlandsee als die met betrekking tot de Engelse situatie figureert het 
pedagogisch-psychologischh perspectief als het onomstreden primaire 
kader,, hoewel de inhoud van de discussie over een recht gaat, en hoewel 
veell  van de discussianten een juridische achtergrond hebben. Dit zou 
kunnenn samenhangen met het idee, dat een reentenperspectief noodza-
kelijkk een reducerende benadering met zich mee brengt, terwijl een pe-
dagogischh perspectief meer mogelijkheden zou bieden om aan te sluiten 
bijj  de behoeften en mogelijkheden van elk kind (vgl. King & Piper, 1995). 
Tegelijkertijdd wil men het belang van het kind om als rechtssubject te 
wordenn erkend niet ontkennen (waarmee ook een potentiële reductie als 
gevolgg van het pedagogisch perspectief blijkt). Tegen deze achtergrond 
kann het aanbieden van onafhankelijke ondersteuning aan kinderen bij de 
uitoefeningg van hun rechten, evenals het creëren van de mogelijkheid 
omm beslissingen met enige regelmaat te herzien, ook bijdragen tot het 
vergrotenn van de ruimte om het kind als rechtssubject te erkennen zon-
derr zijn pedagogisch-psychologische belangen te hoeven schaden. 
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HoofdstukHoofdstuk 4 

OpvoedingOpvoeding en recht in balans 
VoorondersteldeVooronderstelde kindbeelden in discussies over 

jeugdsjeugds trafrecht1 

11 Inleiding een aparte benadering van kinderen in het strafrecht 

Rondd de voorlaatste eeuwwisseling veranderde in de Westerse wereld 
opp veel terreinen de regelgeving met betrekking tot kinderen 
(Cunningham,, 1997, p. 161 ev.). Zo werd steeds vaker bepleit, dat jeugd-
criminaliteitt eerder aanleiding tot bescherming dan tot straf zou moeten 
zijnn (Weijers, 1999), omdat kinderlijk crimineel gedrag niet zozeer van 
eenn 'slechte inborst' als wel van gebrekkige opvoeding en leefomstan-
dighedenn zou getuigen (Van der Linden, Ten Siethoff, & Zeijlstra-
Rijpstra,, 1999). Tegen deze achtergrond werd in alle Westerse landen in 
diee periode (onder andere) een apart jeugdstrafrecht ingevoerd. In Ne-
derlandd werd in 1905 de Kinderstrafwet van kracht en in Engeland de 
Childrenn Act 1908. 'Bescherming' en '(her)opvoeding' vormden centrale 
begrippenn voor dit nieuwe jeugdstrafrecht, waarbij de aanpak van jonge 
wetsovertrederss van daders primair 'weer kinderen zou moeten maken' 
(Cunningham,, 1997, p. 175-179). Deze veranderende regelgeving kan dus 
wordenn gezien als uitdrukking van een veranderend kindbeeld in die 
zin,, dat het onderscheid tussen 'kind' en 'volwassene' op een nieuwe 
manierr werd waargenomen. 

Inmiddels,, nadat bijna een eeuw is verstreken, lijk t de benadering 
vann jeugdcriminaliteit opnieuw in het geding (Asquith, 1996; Fortin, 
1998;; Van der Laan, 1996). ''Jeugdcriminaliteit bestraffen volgens nor-
maall  strafrecht" kopt het NCR Handelsblad op 29 mei 2001 en op 30 mei 
meldtt de Volkskrant, dat de Kamer een harde aanpak van jonge crimine-
lenn bepleit. In Engeland bracht de moord op James Bulger heftige discus-
siess teweeg, waarin de roep om juridisering eveneens doorklonk. Zo 
verspreiddee 'The Sun' een voorgedrukt pleidooi voor langere straffen 
(meerr dan 10 jaar) voor de tienjarige daders, dat lezers konden opsturen 
naarr het ministerie. Ook in de wetgeving wordt een meer juridische be-
naderingg van jeugdcriminaliteit zichtbaar. Bij de laatste wetswijzigingen 
(19955 in Nederland, 1994 en 1998 in Engeland) zijn de straffen verzwaard 
enn is men minder terughoudend om verantwoordelijkheid aan jonge 
daderss toe te rekenen (Piper, 1999; Van der Linden e.a., 1999). 

Dezee veranderingen betekenen niet noodzakelijk, dat de bescher-
mings-- en (her)opvoedingsgedachte nu weer wordt losgelaten. Het kan 

!Ditt hoofdstuk wordt gepubliceerd als: Hemrica, J., & Heyting, F. (2004). 
Opvoedingg en recht in balans. Vooronderstelde kindbeelden in discussies 
overr jeugdstrafrecht. Pedagogiek, in druk. 
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ookk zijn, dat deze nu anders wordt ingevuld en in wetgeving uitgedrukt 
Zoo vindt de Commissie Anneveldt (1982) de toegenomen zelfstandigheid 
enn mondigheid van jongeren een aanleiding tot wetswijziging (Van der 
Lindenn ea., 1999; Weijers, 2000). Daarnaast zou verminderde tolerantie 
voorr afwijkend gedrag aanleiding tot een andere afweging van pedago-
gischee en juridische overwegingen kunnen vormen (Jenks, 1996). Tegen 
dezee achtergrond zijn recente discussies over de wenselijkheid en inrich-
tingg van een specifiek strafrecht voor kinderen en jongeren geanalyseerd 
mett het oog op enkele kenmerken van het daarin geïmpliceerde kind-
beeld.. Behalve op de verhouding van pedagogische en juridische over-
wegingenn is gelet op denkbeelden over typisch kinderlijke belangen en 
competentie(tekorten)) die aan deze discussies ten grondslag liggen. 

Inn de volgende paragraaf wordt het theoretische kader voor de ana-
lysess en de daaraan gerelateerde onderzoeksmethode ontwikkeld (§ 2). 
Dee resultaten zijn weergegeven in paragraaf 3. In de laatste paragraaf (§ 
4)) wordt een interpretatie van deze resultaten gegeven, waarbij enkele 
kanttekeningenn worden geplaatst. 

22 Discoursanalytische reconstructie van impliciete kindconcepten 

2.12.1 Maatschappelijk verankerd kindbegrip als discussiegrondslag: de theorie 
Kessen'ss (1979) artikel "The American child and other cultural inventi-
ons""  veroorzaakte een discussie over de vraag of het kindbegrip verwijst 
naarr een op zichzelf staande toestand sui generis, of dat het eerder als 
eenn variabele constructie moet worden beschouwd (zie ook Archard, 
2001;; Kessel & Siegel, 1983). Het door Kessen verdedigde idee van het 
'kind'' als constructie riep de vraag op of dit begrip dan in elke cultuur of 
zelfss context naar believen zou kunnen worden ingevuld (Kessel & 
Siegel,, 1983). Edelstein beantwoordde deze vraag ontkennend, maar dat 
leiddee naar zijn mening wel tot de behoefte aan een theorie, die de soci a-
lee constructie van het kindbegrip zou kunnen verklaren "... as a cumula-
tivee and progressive process of constructing meaning from experience" 
(Edelstein,, 1983, p. 53). Inmiddels zijn daar voldoende aanknopingspun-
tenn voor te vinden (o.a. James & James, 2001; Luhmann, 2002) om een 
kaderr voor dit onderzoek te formuleren. 

Dee nieuwe wetgeving voor kinderen op het gebied van arbeid, on-
derwijss en criminaliteit rond de voorlaatste eeuwwisseling kwam tot 
standd in een periode waarin volgens Hendrick (1990a; 1990b) ook het 
ideee van één, algemeen toepasbaar kindbeeld voor het eerst op grote 
schaall  ingang vond. Onder invloed van industrialisering, democratise-
ringring en wetenschap loste een verscheidenheid van kindbeelden, gedefi-
nieerdd in relatie tot geografische factoren (stad en platteland) en sociale 
klassee (het arbeiderskind leek niet van dezelfde soort als het aristocrati-
schee kind), op in het idee, dat kinderen ongeacht her- of afkomst tot één 
soortt zouden behoren. 'Het kind' (te onderscheiden van 'de volwasse-
ne'),, zou een afzonderlijke positie en benadering vereisen, vooral met het 
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oogg op zijn ontwikkeling. Het groeiende vertrouwen van de midden-
klasse,, dat elke jongere, van welke achtergrond ook, in principe de nodi-
gee eigenschappen voor elke gewenste positie door middel van opvoe-
dingg zou kunnen ontwikkelen, werd door bevindingen in de medische 
enn psychologische wetenschap nog versterkt (Hendrick, 1990b). Daarmee 
hadd ontwikkelbaarheid in het vigerende kindbeeld de overhand gekre-
genn over herkomst. Dit voorbeeld laat ook een eerste kenmerk van de 
gezochtee theorie zien, namelijk dat betekenisverlening (kindbegrip) 
wordtt beschouwd in relatie tot de maatschappelijke context. 

Edelsteinn (1983) illustreert dat aan de hand van de IJslandse situatie, 
waarr de overgang van een premoderne, agrarische samenleving naar een 
modernee industriële samenleving zich pas halverwege de twintigste 
eeuww en binnen een tijdsbestek van enkele decennia voltrok. Dat maakte 
goedd zichtbaar hoe de voorbereiding van kinderen op de volwassen sa-
menleving,, die traditioneel plaatsvond door directe participatie, vera n-
derdee onder invloed van moderniseringsprocessen zoals industrialise-
ring,, sociale mobiliteit en scheiding van wonen en werken. Waar voorbe-
reidingg door directe participatie sterk varieerde met de woonplaats en 
socialee positie van de ouders, ontstond nu een van de leefwereld losge-
maaktee uniforme voorbereiding. Dat ondermijnde de functionaliteit van 
traditionele,, omgevingsafhankelijke, kindbeelden. Het unificerende 
kindbeeldd dat aan het begin van de twintigste eeuw op grote schaal ge-
vestigdd leek, was vooral pedagogisch van aard en was ingesteld op een 
voorr alle kinderen in principe open toekomst. Hieruit laat zich een twee-
dee element van de theorie afleiden, en wel dat het verband tussen kind-
begripp en sociale context wordt gelegd via de functionaliteit van het ve r-
nieuwdee begrip in het maatschappelijke ontwikkelingsproces. 

Eenn derde kenmerk van de theorie betreft het inzicht, dat maat-
schappelijkk verankerde begrippen de communicatie niet alleen beïnvloe-
denn in het expliciete gebruik, maar ook impliciet, op de achtergrond. 
Skinnerr (2002) benadrukt dit in zijn verklaring van taalgebruik als actie-
vee handeling tegenover een specifiek gehoor. Om begrijpelijk en over-
tuigendd te kunnen zijn, sluit een spreker of schrijver stilzwijgend aan bij 
denkbeeldenn (hier: kindbegrippen), die hij bij dit gehoor voor gangbaar 
enn in die zin onomstreden houdt (Stalnaker, 1999). Bijvoorbeeld, het ar-
gumentt dat de ontwikkeling van kinderen gebaat zou zijn bij een apart 
jeugdstrafrecht,, zal minder plausibel zijn voor een gehoor dat onder alle 
omstandighedenn prioriteit zou geven aan een schuldgerelateerde bena-
deringg van criminaliteit (Sloun, 1989), dan voor een gehoor, dat geneigd 
iss prioriteit te geven aan de opvoeding. In dit onderzoek, een grondsla-
genonderzoek,, gaat het om een reconstructie van dit soort impliciet blij -
vendee kindbegrippen, die dus functioneren als (deel van de) vooronder-
steldee discussiebasis (ook wel aangeduid als 'presumed common 
ground'' (Ginzburg, 1997)). 

Tott slot het vierde kenmerk van de theorie: betekenisverlening, op-
gevatt als een functionele vorm van sociale constructie, houdt niet in, dat 
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dee sociale context (kind)begrippen in hun expliciete gebruik of in hun 
implicietee werking ook determineert. Er zijn altijd alternatieven den k-
baar,, die eveneens functioneel zouden zijn. Dat maakt de reconstructie 
ervann zinvol. Discussiegrondslagen kunnen op hun beurt ter discussie 
wordenn gesteld, wat tot bijstellingen kan leiden, die op hun beurt weer 
tott praktische vernieuwingen kunnen bijdragen. In de laatste paragraaf 
wordtt daarbij stilgestaan. 

2.22.2 Onderzoeksvragen en methodologie 
Inn dit onderzoek zijn discussiebijdragen over de wenselijkheid en inrich-
tingting van het jeugdstrafrecht geanalyseerd met het oog op de volgende 
vragen: : 

1.. Op welke impliciete discussiegrondslagen over de onderlinge ver-
houdingg van pedagogische en juridische perspectieven op de omgang 
mett 'het kind' met crimineel gedrag beroepen discussianten zich bij de 
formuleringg en verdediging van hun opvattingen over de wenselijkheid 
enn inrichting van het jeugdstrafrecht en zijn er op dit punt verschillen 
tussenn Nederlandse en Engelse discussiebijdragen? 

2.. Op welke impliciete discussiegrondslagen over de kenmerkende 
(aanwezigee of ontbrekende) competenties en belangen van 'het kind' 
beroepenn discussianten zich in hun bijdragen aan deze discussie en zijn 
err op dit punt verschillen tussen Nederlandse en Engelse discussiebij-
dragen? ? 

Dee boven uiteengezette theorie, waarin betekenisconstitutie als een 
doorr en door sociaal-communicatief proces wordt gezien, leidde tot een 
discoursanalytischee benadering. Daarin worden teksten begrepen als 
actievee discussiebijdragen over een bepaald onderwerp in een bepaalde 
situatiee tegenover een bepaald gehoor of lezerspubliek. Onderhavig on-
derzoekk betreft teksten over de wenselijkheid en inrichting van een apart 
jeugdstrafrecht,, gepubliceerd in wetenschappelijke media naar aanlei-
dingg van recent aangekondigde of doorgevoerde wetswijzigingen in 
tweee West-Europese landen: Nederland en Engeland. In Nederland 
werdd het jeugdstrafrecht vernieuwd in 1995; in Engeland in 1994 en in 
1998.. Dat resulteerde in een selectie van wetenschappelijke publicaties, 
verschenenn tussen 1989 en 2002, waarin de genoemde vraag expliciet 
onderwerpp van reflectie was. De selectie, die plaatsvond via de belang-
rijkstee wetenschappelijke catalogi en databestanden (Psychinfo, Eric, 
Dataa Juridica, Online Contents, Philosopher's Index, Picarta, NIWI, 
NCC),, leverde 35 publicaties op, waarvan 17 betrekking hadden op de 
situatiee in Nederland en 18 op die in Engeland. 

Beidee landen kennen een modern jeugdstrafrecht en in beide landen 
overheersenn moderne Westerse ideeën over kinderen. Fundamentele 
verschillenn in het vooronderstelde kindbeeld zijn dus niet te verwachten, 
all  liggen de grenzen in Engeland op enkele punten anders dan in Neder-
land.. In het Engelse jeugdstrafrecht zijn kinderen vanaf tien jaar en in het 
Nederlandsee vanaf twaalf jaar aanspreekbaar. In uitzonderingsgevallen, 
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afhankelijkk van de ernst van het feit, kan in beide landen het volwassen 
strafrechtt worden toegepast in Nederland vanaf zestien jaar en in Enge-
landd vanaf tien jaar (Gelsthorpe, Nellis, Bruins & Van Vliet, 1995; 
Vernon,, 1998). Wat met het oog op de discussiegrondslagen belangrijker 
is,, is dat Engeland een 'Common Law' systeem kent (voortkomend uit 
gewoonterecht)) en Nederland een systeem van 'Civil Law' (gebaseerd op 
wettenrecht).. Voor 'Common Law7 rechtspraak zijn het beroep op prece-
dentenn en gebruikmaking van jury's kenmerkend, terwijl in 'Civil Law' 
dee wetgeving centraler staat (Pontier, 1998). Het Engelse stelsel staat dus 
dichterr bij de bevolking, wat gevolgen kan hebben voor het vooronder-
steldee kindbeeld. 

Dee methode om discussiegrondslagen te reconstrueren is ontleend 
aann het theoretische uitgangspunt, dat expliciete argumentaties zijn af-
gestemdd op denkbeelden, die men bij lezers vooronderstelt. Reconstruc-
tiee daarvan vindt plaats aan de hand van de vraag welke denkbeelden -
overr afstemming van pedagogische en juridische perspectieven en over 
kenmerkendee competenties en belangen van 'het kind' - een lezer zou 
moetenn hebben om de betreffende discussiebijdrage plausibel en tenmin-
stee potentieel overtuigend te kunnen vinden. 

33 Vooronderstelde kindbeelden 

3.13.1 Het kind als rechtssubject versus het kind als opvoedingssubject 
Dee recente wijzigingen in het jeugdstrafrecht vertonen zowel in Neder-
landd als in Engeland een tendens tot juridisering, onder andere in de 
vormm van strengere straffen en het gedeeltelijk loslaten van de diversief i-
losofiee (benadering van strafbaar gedrag buiten de justitiële kaders om 
(Vann der Linden et al, 1999, p. 102)). Zo werden in Nederland de alterna-
tievee sancties in het jeugdstrafrecht geïntegreerd en werd het vervol-
gingsmonopoliee (weer) bij de officier van justitie gelegd, terwijl de b e-
trefïendee bevoegdheden van de kinderrechter en de Raad voor de Kin-
derbeschermingg werden ingetrokken. In Engeland werd het 'doli-
incapaxx beginsel1 (onvermogen tot misdaad) voor kinderen van 10 tot 13 
jaarr afgeschaft. 

Beseff  van een veranderende benadering klinkt in de onderzochte 
argumentatiess duidelijk door. Nederlandse discussianten verwijzen re-
gelmatigg naar de opvatting van de Commissie Anneveldt (1982)"... dat 
jeugdigenn thans op vroegere leeftijd zich zelfstandiger en mondiger op-
stellenn dan twintig jaar geleden" (Bruins, 1999; Van der Laan, 1996). Ook 
veell  Engelse discussianten noemen de grotere verantwoordelijkheid, die 
tegenwoordigg vaak aan kinderen wordt toegeschreven (Asquith, 1996; 
Bandalli,, 1998; Piper, 1999). Dit zou reden tot een meer juridische bena-
deringg van jeugdcriminaliteit kunnen zijn. In de onderzochte discussies 
overr de wenselijkheid van het jeugdstrafrecht blijkt de rol van pedagogi-
schee overwegingen echter niet uitgespeeld. De overgrote meerderheid 
vann de auteurs in beide landen pleit voor een apart jeugdstrafrecht van-
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wegee de mogelijkheid om kinderen met het oog op hun ontwikkeling te 
kunnenn benaderen. 

Eenn typerend voorbeeld ontlenen we aan Junger-Tas (1993), die de 
wenselijkheidd van een apart jeugdstrafrecht verdedigt door te wijzen op 
dee plooibaarheid van kinderen, gecombineerd met een nog onvoldoende 
ontwikkeldd schuldbesef. Het jeugdstrafrecht zou echter moeten garande-
ren,, zo stelt zij, dat kinderen niet met willekeur worden behandeld. In 
haarr redenering geeft het pedagogisch motief de doorslag en wordt de 
rechtsbeschermingg als een aanvulling daarop voorgesteld. Een ander 
voorbeeldd vinden we bij Asquith (1996), die ervoor pleit bepaalde geva 1-
lenn buiten het (jeugd)strafrecht af te handelen vanwege de schadelijke 
neveneffectenn van de confrontatie met het justitiële systeem op de ont-
wikkelingg van kinderen. Deze redeneringen beroepen zich impliciet op 
hett beeld van een kind, dat in de context van criminaliteit primair op-
voedingssubjectt en pas daarna rechtssubject is. Deze benadering, waarin 
auteurss het primaat van het pedagogische ten opzichte van het juridische 
perspectieff  als discussiegrondslag hanteren, wordt gedeeld door een 
meerderheidd van de auteurs (11 van de 17 Nederlandse en 11 van de 18 
Engelse). . 

Dee overwinning van het pedagogisch perspectief aan het begin van 
dee twintigste eeuw is dus niet tenietgedaan, althans niet in de context 
vann de onderzochte discussie. De discussie laat wel spanningen zien in 
dee verhouding tussen beide perspectieven. Deze blijken ten eerste uit de 
betekeniss die sommige auteurs toekennen aan de zwaarte van overtre-
dingen.. Zo wil Asquith (1996) vooral 'lichtere' overtredingen uit het 
strafrechtt halen. In vier van de onderzochte publicaties (2 Nederlandse 
enn 2 Engelse) wordt op deze manier geredeneerd. Deze argumentaties 
berustenn op de stilzwijgende vooronderstelling, dat een pedagogische 
benaderingg niet automatisch met 'het jong zijn' is geïndiceerd, maar kan 
wordenn losgelaten, bijvoorbeeld met het oog op de rechtsorde (Van der 
Laan,, 1996). De indruk dat die laatste wordt bedreigd, of dat 'de bevo 1-
king'' zo denkt, zal de ruimte voor pedagogische overwegingen onder 
drukk zetten. Met andere woorden, deze argumentaties vooronderstellen, 
datt de status van kind-zijn een toegeschreven en geen natuurlijke status 
is;; een soort privilege dat men kan verliezen (vgl. Fionda, 2001; James & 
James,, 2001). 

Dee spanningsverhouding tussen pedagogische en juridische perspec-
tievenn komt bovendien aan het licht door het opvallende aantal argu-
mentatiess (11, waarvan 4 met betrekking tot Nederland en 7 met betrek-
kingg tot Engeland) waarin niet zozeer de noodzaak of wenselijkheid van 
opvoedingg als wel het recht op opvoeding als rechtvaardigingsgrond 
voorr een apart jeugdstrafrecht wordt aangevoerd; alsof een primair pe-
dagogischee benadering niet (meer) vanzelfsprekend als discussiegrond-
slagg kan dienen, maar eerst moet worden verdedigd. Daartoe beroepen 
dezee discussianten zich impliciet op de grondslag van het kind als 
rechtssubject,, om vanuit dit juridische perspectief expliciet voor een pe-
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dagogischee benadering te pleiten. Dat 11 van de 35 auteurs zo redeneren, 
zouu een signaal kunnen zijn van verminderde vanzelfsprekendheid -
voorall  bij  Engelse discussianten - van het primaat van het pedagogische 
kindbeeld. . 

Dezee auteurs, die met pedagogische oogmerken redeneren vanuit 
eenn juridisch perspectief, verwijzen gewoonlijk naar  internationale ver-
dragen.. Zo redeneert Fortin (1998), dat men kinderen, ook als ze een 
strafbaarr  feit hebben gepleegd, moet behandelen naar  hun recht op op-
voeding,, zoals dat is neergelegd in het Verdrag inzake de Rechten van 
hett  Kind en in de Bejing Rulesa. Goldson (1997) en Tutt (1993) geven een 
vergelijkbaree redenering. Deze verdragen, die als uitdrukkin g van de 
globaliseringg van Westerse ideeën over  een 'juiste' kindertij d tot stand 
kwamenn (James &  Jenks, 19%, p. 318), worden dus nu aangegrepen voor 
dee verdediging daarvan in de Westerse wereld zelf. 

Vann de 13 betogen, die gebaseerd zijn op een juridische discussie-
grondslag,, gebeurt dat in slechts twee (Nederlandse) gevallen niet met 
eenn pedagogisch oogmerk. In beide gevallen (Sloun, 1989; Van der  Vliet, 
1989)) wordt de juridische aanvaardbaarheid van jeugdstrafrecht aange-
vochten.. Zo wijst Sloun (1989) erop, dat selectie op grond van leeftijd 
strijdi gg is met de grondwet en met art. 14 van het Verdrag inzake de 
Rechtenn van de Mens. Bovendien acht hij  zowel het idee, dat de oorzaak 
vann crimineel gedrag in de opvoeding zou liggen als het idee, dat jonge-
renn meer  dan volwassenen heropvoedbaar  zouden zijn nauwelijks aan-
getoond.. Naar  zijn mening moet ook het jeugdstrafrecht een schuldstraf-
rechtt  zijn, waarbij  schuld en toerekeningsvatbaarheid op basis van on-
derzoekk van de verdachte moeten worden vastgesteld. Ook Van der 
Vliett  (1989) vindt pedagogische overwegingen te weinig objectief om een 
structurelee invloed op de rechtsgang te kunnen rechtvaardigen. Deze 
auteurss stellen het pedagogische kindbeeld, dat constitutief is voor  het 
jeugdstrafrecht,, dus ter  discussie omdat daarin de vraag naar  schuld en 
toerekenbaarheidd bij  voorbaat als beantwoord of als minder  relevant 
wordtt  beschouwd. De verwijzing naar  grondwet en 'mensen'rechten 
impliceertt  eveneens een afwijzing van het kind als primair  een subject 
vann opvoeding. 

3.23.2 Impliciet vooronderstelde competenties en belangen van het kind 
Kijken dd naar  de inhoudelijke kanten van het impliciete kindbeeld, dat in 
dee discussiebijdragen doorklinkt , dan valt uit het voorgaande al af te 
leidenn dat de overgrote meerderheid (12 Nederlandse en 14 Engelse au-
teurs)teurs) zich beroept op de vooronderstelling van een kinderlij k belang bij 
eenn pedagogische, op ontwikkelingsbevordering gerichte benadering. In 
hett  voorgaande zijn daarvan al voorbeelden genoemd. Een extreem 
voorbeeldd daarvan is te vinden bij  Muncie (1997). In tegenstelling tot 
Slounn en Van der  Vliet acht hij  juist wetenschappelijk aangetoond dat 
juridiserin gg en gevangenschap niet tot 'verbetering' van de jeugd leiden. 
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opp grond waarvan hij ervoor pleit om toepassing van een 
(jeugd)strafrechtelijkee benadering zo veel mogelijk te vermijden. 

Inn sommige argumentaties staat ontwikkelingsherstel centraal. Het 
criminelee gedrag wordt aan onverwerkte jeugdtrauma's toegeschreven, 
opp grond waarvan psychiatrische behandeling in plaats van straf zou 
zijnn geïndiceerd. In deze betogen (2 Nederlandse en 4 Engelse) wordt 
crimineell  gedrag dus als een ziekte gezien, die behandeld moet worden 
enn waarvoor het idee van straf moet wijken. Ook dit berust op het voor-
ondersteldee belang van ontwikkelingsbevordering. Door criminaliteit als 
ziektee te benaderen wordt het uitzonderlijke karakter ervan benadrukt, 
watt als een soort bescherming van het dominante kindbeeld - als on-
schuldig,, afhankelijk en passief - zou kunnen functioneren (Jenks, 1996). 
Dezee vorm van uitzondering past bij het 'kind' als natuurlijke en onver-
anderlijkee categorie, terwijl de eerder genoemde uitzondering door on t-
zeggingg van de kinderlijke status beter past bij de opvatting van het 
'kind'' als constructie. Beide varianten treffen we ook buiten de weten-
schapp aan. Terwijl het Engelse publiek ertoe neigde de moordenaars van 
Jamess Bulger de kinderlijke status te ontzeggen, koos het Noorse publiek 
err in een vergelijkbare situatie voor om de daders als ziek te bestempelen 
(Jamess & James, 2001, p. 36). 

Hett vooronderstelde belang bij ontwikkelingsbevordering, gecombi-
neerdd met het pleidooi voor apart jeugdstrafrecht getuigt ook van de 
discussiegrondslag,, dat het belang van kinderen in de toekomst moet 
wordenn gezocht. Jeugdstrafrecht wordt ook zonder uitzondering als tij -
delijkk begrensd voorgesteld. Dat stemt overeen met het 'moderne' kind-
beeld,, waarin voorbereiding op - in plaats van voorbereiding door -
participatiee in de volwassen samenleving centraal staat en waarin de 
mogelijkheidd om gewenste eigenschappen door doelgerichte beïnvloe-
dingg te realiseren eveneens is voorondersteld. 

Dee overheersende vooronderstelling van het kinderlijke belang bij 
opvoedingg sluit de vooronderstelling van het kinderlijke belang bij er-
kenningg als rechtssubject niet uit. Geen van de auteurs wil kinderen ou-
derr dan 10 resp. 12 jaar helemaal buiten het strafrecht houden, al bepleit 
eenn substantieel aantal auteurs (3 Nederlandse en 5 Engelse) terughou-
dendheidd op dit punt. Zeer terughoudend is bijvoorbeeld Verpalen 
(1989),, die vindt dat grensoverschrijdend gedrag bij het opgroeien, hoort 
enn niet als vervolgbare criminaliteit moet worden gezien zolang de be-
trokkenenn formeel nog niet volwassen zijn. De al eerder aangehaalde 
Asquithh (1996) en Muncie (1997) redeneren analoog. Ondanks deze te-
rughoudendheidd wordt een juridische benadering nergens als 'kind-
vreemd'' behandeld. Het belang van het kind bij erkenning als rechtssub-
jectt wordt dus op brede schaal als vanzelfsprekend voorondersteld. Ook 
geregeldee verwijzingen (6 Nederlandse en 4 Engelse) naar het recht op 
eenn eerlijke procesgang en het vermijden van willekeur getuigen daar-
vann (ook Junger-Tas, 1993; Tutt, 1993). 
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Hett 'kind7 als rechtssubject maakt dus deel uit van het impliciet 
voorondersteldee kindbeeld, al bleken discussianten in het jeugdstrafrecht 
voorall  pedagogische voordelen te zien. Wat men zich voorstelt bij de 
inhoudd daarvan, is af te lezen aan de competenties, die in het geding zijn 
bijj  de vraag naar de wenselijkheid en inrichting van een apart jeugd-
strafrechtt Gebrek aan vereiste competenties is voor verreweg de meeste 
auteurss reden tot - tijdelijke - uitsluiting uit het volwassenenstrafrecht. 
Daaruitt blijkt allereerst de vooronderstelling van opvoedbaarheid, de 
implicietee overtuiging dat deze competenties alsnog tot ontwikkeling 
kunnenn worden gebracht. 

Omm in het volwassenenstrafrecht te kunnen participeren zouden 
kinderenn volgens Bandalli (1998) het onderscheid tussen goed en kwaad 
moetenn kunnen maken in die zin, dat ze een ontwikkeld besef hebben 
vann het verschil tussen 'ondeugend' (mag niet) en 'kwaadaardig' (is 
'slecht')) in algemene zin. Veel auteurs (10 Nederlandse en 11 Engelse) 
voerenn een vergelijkbaar gebrek aan oordeelscompetentie aan als argu-
ment.. Weijers (2000) betoogt, dat een kind daartoe niet alleen het 'verbo-
dene'' van zijn daden moet kunnen beseffen, maar ook het maatschappe-
lij kk gewicht van zijn fout. Ook Van Vliet (1999) wijst op de noodzaak van 
eenn voldoende ontwikkeld moreel besef, waarvoor het vermogen tot 
abstractt denken en tot objectiverende zelfreflectie voorwaardelijk zou-
denn zijn. In deze argumentaties gaan auteurs er dus stilzwijgend van uit, 
datt het oordeelsvermogen als conditionele competentie voor participatie 
inn het volwassenenstrafrecht moet gelden (en dat competenties als zelf-
beheersingg of regelkennis dus niet volstaan). Een onontwikkelde cogni-
tief-morelee competentie maakt dus deel uit van het impliciet vooronder-
steldee kindbeeld in deze discussie. 

Ditt is niet alleen opvallend omdat een eenzijdige nadruk wordt ge-
legdd op een cognitief vermogen, maar ook omdat een oordeelsniveau 
wordtt gevraagd, dat veel volwassenen niet bereiken (Freeman, 1992). De 
ontbrekendee cognitief-morele competentie in het vooronderstelde kind-
beeldd representeert dan ook vooral een opvoedingsideaal, dat dus inhe-
rentt is aan het in deze discussie vooronderstelde kindbeeld: de wense-
lijkheidd om deze competentie door middel van opvoeding alsnog te 
ontwikkelen.. Hoe diep het belang van cognitieve rationaliteit in onze 
cultuurr is verankerd bleek ook in analyses van discussies over kinderlij-
kee inspraakrechten bij medische behandeling (Hemrica, Heyting, & 
Lepkova,, 2001) en over regelingen na echtscheiding van de ouders 
(Hemricaa & Heyting, 2002). Het grote belang van cognitieve rationaliteit 
wordtt ook in verband gebracht met processen van modernisering in de 
Westersee wereld, waaronder de groeiende invloed van natuurweten-
schappenn en burgerlijke emancipatie op basis van persoonlijke prestatie 
(Archard,, 1993). 

Datt het belang van de ontwikkeling van het oordeelsvermogen deel 
uitmaaktt van de discussiegrondslag verbaast niet, maar het is moeilijker 
tete verklaren waarom andere competenties daarin nauwelijks een rol spe-
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len.. In slechts vier publicaties gaan auteurs op een andere manier om 
mett competenties in relatie tot de wenselijkheid van jeugdstrafrecht Zo 
zienn Heiner en Bartels (1989) vooral een verband tussen de noodzaak 
vann jeugdstrafrecht en minder ontwikkelde sociale competentie en emo-
tionelee draagkracht In deze gevallen behoort dus de wenselijkheid om 
diee competenties te ontwikkelen tot het impliciet vooronderstelde kind-
beeldd (ook Asquith, 1996; Goldson, 1997; Sloun, 1989). 

44 Discussie 

Hoewell  het moderne pedagogische kindbeeld nog overeind lijkt , lijk t het 
kindbeeldd dat in deze discussies over de wenselijkheid van een apart 
jeugdstrafrechtt wordt voorondersteld in lang niet alle opzichten stabiel. 
Samenvattendd betreft het veelal een primair pedagogisch subject met een 
overheersendd belang bij ontwikkelingsbevordering en toekomstgericht-
heid,, waarbij vooral de ontwikkeling van het cognitieve oordeelsvermo-
genn wenselijk is. Ook waar het juridisch perspectief overheerst, wordt de 
wenselijkheidd van een apart jeugdstrafrecht gewoonlijk pedagogisch 
gemotiveerd.. Toch lijk t de vooronderstelling, dat 'het kind' primair op-
voedingssubjectt zou zijn niet onomstreden. Dat bleek al waar een bena-
deringg als opvoedingssubject als een 'intrekbare' status werd behandeld. 
Bovendienn vooronderstelde een relatief groot aantal auteurs het pedago-
gischh perspectief niet als vanzelfsprekend. Stilzwijgend uitgaande van 
eenn juridisch perspectief verdedigden zij het recht op opvoeding om van 
daaruitt voor een apart jeugdstrafrecht te pleiten. Daarnaast wordt in 
tweee publicaties een apart jeugdstrafrecht vanuit juridisch perspectief 
afgewezen.. Alles bijeen genomen blijkt dus in de helft van de bijdragen 
(177 van de 35), ondanks de overheersend pedagogische motivatie van 
eenn apart jeugdstrafrecht, het primaat van het pedagogische kindbeeld 
niett of niet ongeclausuleerd als vanzelfsprekende discussiegrondslag te 
functioneren. . 

Menn zou kunnen menen, dat het aangevoerde opvoedingsrecht niet 
opp een juridisch, maar op een moreel perspectief wijst, dat juist bij uit-
stekk geschikt zou zijn om pedagogische en juridische perspectieven met 
elkaarr te verzoenen. Die oplossing is echter niet houdbaar, omdat deze 
hett onderscheid tussen verschillende perspectieven onderschat King 
(1997)) benadrukt het onherleidbare karakter van morele, juridische en 
pedagogischee perspectieven in zijn kritiek op morele campagnes om het 
lott van kinderen door wetgeving te verbeteren. Waar het moderne Wes-
tersee rechtssubject wordt gekenmerkt door autonomie en rationaliteit 
wordtt het morele subject juist als relationeel gezien. En hoewel ook het 
opvoedingssubjectt is gekenmerkt door relationaliteit, speelt afhankelijk-
heidd bij het pedagogische en het morele subject zo'n verschillende rol, 
datt ook het opvoedingssubject niet zonder meer tot het morele is te her-
leidenn (Diduck, 1999). De wrijving tussen het persoonsgerichte pedago-
gischee en het onpersoonlijke juridische perspectief kan dus niet worden 
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opgelostt  door  introducti e van een moreel perspectief. Het blijf t noodza-
kelijkk  om telkens opnieuw, afhankelijk van de situatie, een balans te vin-
den. . 

Hoewell  de resultaten voor  Engeland en Nederland op alle andere 
puntenn overeenkwamen, was het primaat van het pedagogische kind-
beeldd in de Engelse discussiegrondslag veel minder  hecht verankerd. 
Engelsee auteurs beriepen zich aanzienlijk vaker  op het opvoedingsrecht 
(77 van de 18 versus 4 van de 17 auteurs). De sociaal-constructionistische 
theorie,, die de basis vormt van dit onderzoek, roept de vraag op hoe 
dezee bevinding verband houdt met de maatschappelijke context. Hoewel 
ditt  een apart onderzoek zou vergen, zou de druk tot juridiserin g in de 
publiekee opinie, in Engeland recentelijk onder  andere zichtbaar  in de 
nasleepp van het geval Bulger  (Jenks, 1996), hier  een rol kunnen spelen. 
Hett  Engelse Common-Law systeem, dat opinies van burgers sneller  in-
corporeertt  dan het Nederlandse systeem, zou dat dan mede verklaren. 

Dee relatief geringe vanzelfsprekendheid van het 'kind ' als primair 
opvoedingssubjectt  roept ook vragen op, omdat het unificerende kind-
beeldd juist voortkwam uit de gegroeide behoefte aan voorbereiding op 
maatschappelijkee participati e onafhankelijk van herkomst en afkomst. 
Diee behoefte lijk t geenszins verminderd, wat de vraag oproept, hoe die 
geringee vanzelfsprekendheid van het 'kind ' als opvoedingssubject kan 
wordenn verklaard. In dat kader  is wellicht relevant, dat op een aantal 
terreinenn de voorbereiding op maatschappelijke participati e steeds min-
derr  stringent als een afgesloten periode aan het begin van het leven 
wordtt  waargenomen. Zo ontwikkelt de beroepsvoorbereiding zich van 
eenn aaneengesloten opleidingsperiode tot een levenslange reeks van kor-
teree of langere scholingsfasen. De toegenomen economische activiteit 
vann kinderen wijst eveneens op een diffusere tijdelijk e afbakening tussen 
'kind ''  en 'volwassene'. Ook Lenzen (1997) signaleert een afnemende 
functionaliteitt  van een leeftijdsgebonden kindbegrip, dat in sommige 
opzichtenn wordt vervangen door  het concept 'vormgeving van de le-
vensloop'.. Het is dus de vraag, wat de gevolgen zullen zijn wanneer  de 
vanzelfsprekendheidd van het kind als primair  opvoedingssubject verder 
afbrokkeltt  Die vraag dringt zich nog sterker  op wanneer  ook het voor-
ondersteldee belang bij  toekomstgerichtheid, dat immers rechtstreeks met 
diee tijdelijke  afbakening samenhangt, ter  discussie wordt gesteld. Zonder 
gefixeerdee tijdsgrenzen wordt het concept 'jeugdstrafrechf problema-
tisch,, want dat vooronderstelt een temporele grens tussen 'kind ' en 
'volwassene'.. Wanneer  men dan toch aan het opvoedingsmotief zou 
willenn vasthouden, zou men aan extra begeleiding binnen het volwasse-
nenrechtt  kunnen denken in plaats van aan een alternatief jeugdstrafrecht 
daarbuiten. . 

Eenn tweede functioneel element in het moderne unificerende kind-
begripp betrof het idee van pedagogische 'maakbaarheid'. Deze vooron-
derstellingg speelt in de onderzochte discussiegrondslagen nog altij d een 
rol,, maar  lijk t evenmin onaantastbaar. Van der  Vliet (1989) noemt het 
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vertrouwenn in de mogelijkheid van (her)opvoeding van jeugdige delin-
quentenn ongegrond. Ook binnen de pedagogische discipline wordt de 
machtt van de opvoeding wel gerelativeerd. Zo deed het omstreden boek 
vann Harris (1998), waarin voor de intentionele opvoeding slechts een 
marginalee rol overbleef, veel stof opwaaien. Ook in de recent oplevende 
gedragsgeneticaa benadrukt men de onderwaardering van erfelijke in-
vloedenn - ook bij de verklaring van criminaliteit - in 'traditioneel' ont-
wikkelingspsychologischh onderzoek (bijvoorbeeld Brennan, 1999; 
Plomin,, DeFries, McClearn & McGuffin, 2001; Tehrani & Mednick, 2000). 
Naa de maakbaarheid van de samenleving zou dus ook die van het kind 
onderr vuur kunnen komen. Naast een ander kindbegrip zou dat een 
anderr opvoedingsbegrip impliceren. Mede gezien het voorgaande zou 
datt een opvoedingsbegrip kunnen zijn, waarin het accent minder ligt op 
realiseringg van vereisten voor de toekomst en meer op ondersteuning 
vann functioneren in het heden (Hallett & Prout, 2003). Voor het jeugd-
strafrechtt zou dat - opnieuw - een sterkere nadruk betekenen op opvoe-
dendee begeleiding binnen het strafrecht, dan op een afzonderlijke ben a-
deringg daarbuiten. 

Noten Noten 

a.. De Bejing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for the 
Administrationn of Juvenile Justice, 1985) geven een gedetailleerd kader 
voorr het inrichten van een jeugdstrafrechtsysteem. 
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HoofdstukHoofdstuk 5 

VoorondersteldeVooronderstelde kindbeelden en enkele kanttekeningen 
daarbij daarbij 

11 Kindbeelden in de verschillende onderzochte (discours)contexten 

Kinderenn verschillen van volwassenen. De vraag is echter waar worden 
dee grenzen getrokken. Of: wat geldt als een geaccepteerd onderscheid 
tussenn 'kind' en 'volwassene'? In dit onderzoek zijn kindbeelden opge-
vatt als cultuur- en discoursafhankelijke constructen, hetgeen impliceert 
datt het niet mogelijk is te spreken over één eenduidig kindbeeld dat in 
allee tijden en op alle plaatsten zou gelden. Integendeel vanuit de theorie 
datt kindbeelden cultuur- en discoursafhankelijk zijn, is de verwachting 
datt het kindbeeld per (discours)context kan verschillen. Echter, blijkt dat 
ook,, en zo ja, waar bestaan de verschillen in het kindbeeld dan uit? Om-
datt de verschillende kindbeelden binnen één samenleving niet helemaal 
onafhankelijkk van elkaar zullen zijn, zijn er ook overeenkomsten te ver-
wachtenn tussen de onderscheiden kindkenmerken, die in de verschil-
lendee contexten worden gehanteerd. Dit is het onderwerp van dit laatste 
hoofdstuk.. In deze paragraaf wordt het geheel aan onderzoeksresultaten 
nogg eens overzien, om daarna in de volgende paragrafen nog wat dieper 
inn te gaan op enkele aspecten die hierin opvallen. 

1.11 Het kindbeeld in de Nederlandse en Engelse discussie over het toekennen 
vanvan (mede)beslissingsrecht in de medische behandelingsovereenkomst 

Inn de discussie over de toekenning van (mede)beslissingsrecht in de me-
dischee behandelingsovereenkomst worden een aantal kenmerken als 
vanzelfsprekendd aan het kind toegeschreven. Allereerst gaat men er 
vanuitt dat een kind een persoon is, die zich nog moet ontwikkelen. Daar-
meee samenhangend wordt het toekennen van (mede)beslissingsrecht 
afhankelijkk gemaakt van de vraag, of een kind de noodzakelijk geachte 
vaardighedenn voor (mede)beslissen heeft ontwikkeld. Bij de invulling 
vann de vaardigheden die in deze context 'het kind' van 'de volwassenen' 
onderscheidenn blijkt het vooral te gaan om rationeel-cognitieve competen-
ties.ties. In tegenstelling tot 'volwassenen', gaat men er bij 'kinderen' als van-
zelfsprekendd van uit, dat zij over onvoldoende cognitieve competenties 
beschikkenn voor het nemen van een beslissing met betrekking tot de 
eigenn medische behandeling. Ook in sociaal en emotioneel opzicht wordt 
hett kind in zeker opzicht als 'onaf' gezien, maar dit is als onderschei-
dendee factor alleen relevant, omdat men ervan uitgaat dat dat het auto-
nomee rationele beslissen in de weg kan staan. Kortom, in tegenstelling 
tott volwassenen wordt het kind niet tot autonome, rationele beslissingen 
inn staat geacht. 

Eenn ander punt waarop kinderen van volwassenen worden on-
derscheidenn heeft betrekking op de termijn waarop beslissingen zijn 
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afgestemd.. 'Kinderen' hebben in tegenstelling tot de 'volwassene' een 
kortetermijnperspectief,, terwijl het belang van het kind juist wordt gede-
finieerdd op de lange termijn. Ook dit is een reden om het kind in de me-
dischee beslissingscontext rechten te ontzeggen. 

Uitgaandee van het idee dat een kind ten opzichte van volwasse-
nenn onvoldoende competent is, stelt men zich in de discussie 'een kind' 
voorr dat primair gebaat is bij bescherming van zijn gezondheid door 
verantwoordelijkee volwassenen. Gezondheid acht men, als het om kin-
derenn gaat in deze context van groter belang dan bijvoorbeeld de ont-
wikkelingsmogelijkhedenn van het kind - dus het pedagogisch perspec-
tieff  - of de uitoefening van (grond)rechten - het juridisch perspectief. Dit 
beeldd van het kind ligt zowel ten grondslag aan de Nederlandse als de 
Engelsee discussiebijdragen. 

Dee inhoud van de regelgeving in beide onderzochte landen, 
waarinn kinderen van zestien jaar en ouder bij wet beslissingsrecht krij -
genn toegekend, bewijst het beschreven onderscheid tussen 'kind' en 
'volwassenen'.. Men gaat ervan uit dat een kind van zestien jaar en ouder 
overr de vereiste cognitieve competentie beschikt en dus wordt er geen 
onderscheidd meer gemaakt met volwassenen. In dit geval acht men het 
vanzelfsprekend,, dat het kind, evenals de volwassene, gezien wordt als 
eenn persoon, die belang heeft bij en aanspraak kan maken op zijn 
(grond)rechtenn en dus zelfstandig tot een beslissing mag komen. Echter 
mett name in de Nederlandse discussie is het opvallend dat, wanneer er 
sprakee is van zwaarwegende medische beslissingen, een kind (ook al is 
hett zestien jaar of ouder) als vanzelfsprekend slechts cognitief competent 
wordtt geacht als zijn beslissing gelijkluidend is met het medisch advies. 
Ditt laatste brengt ons op bij een punt waarop in de Nederlandse en En-
gelsee discussie anders tegen 'het kind' wordt aangekeken. 

Inn de Nederlandse discussie wordt het handelenn ten aanzien van 
kinderenn in het geval van (mede)beslissingsrecht in de medische behan-
delingsovereenkomstt veelal vanzelfsprekend primair in het licht van de 
gezondheidd van het kind gesteld. Het medisch perspectief op de situatie 
iss het uitgangspunt, ook als het, zoals eerder gezegd, om (in juridische 
zin)) competente kinderen gaat die een 'zware' medische beslissing moe-
tenten nemen. Gezondheid gaat - in tegenstelling tot bij volwassenen - vóór 
hett recht op autonomie. In de Engelse discussie daarentegen staat de 
discussiee veelal, voor zover het (in juridische zin) competente kinderen 
betreft,, als vanzelfsprekend in het licht van het juridisch perspectief. Bij 
(inn juridische zin) competente kinderen acht men het - evenals bij vol-
wassenenn - vanzelfsprekend, dat het recht van het kind voor zijn ge-
zondheidd gaat. Dit ook als de beslissing van het kind niet gelijk is aan het 
gegevenn medische advies. In hoofdstuk 2 is dit verschil in verband ge-
brachtt met de typische kenmerken van het Engelse rechtssysteem (verge-
lekenn met het Nederlandse rechtssysteem). 
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1.21.2 Het kindbeeld in de Nederlandse en Engelse discussie over het toekennen 
vanvan inspraak bij omgang na echtscheiding. 

Dee grens tussen 'kind' en 'volwassene7 wordt in de discussie over de 
toekenningg van inspraak in echtscheidingsprocedures op de volgende 
puntenn getrokken. Een eerste punt is, dat men er in deze context als van-
zelfsprekendd vanuit gaat dat 1) volwassenen beschikken over competen-
ties,, die niet bij kinderen ontwikkeld zijn en 2) het toekennen van in-
spraakk aan kinderen (in tegenstelling tot volwassenen) afhankelijk is van 
dee vraag, of kinderen wel over voldoende competenties beschikken. In 
tegenstellingtegenstelling tot 'volwassenen' wordt het 'kind' als sociaal en emotioneel 
'onaff  gezien. Hierbij gaat men ervan uit, dat het toekennen van inspraak 
inn positieve zin kan bijdragen aan de sociale en emotionele ontwikkeling. 
Dee sociaal-emotionele onafheid van het kind wordt in deze context dus 
niett als storende factor gezien met het oog op de kwaliteit van de beslis-
sing.. Wat wel als 'storend' wordt ervaren, is het idee dat, kinderen in 
tegenstellingg tot volwassenen op cognitief-rationeel gebied als onaf wor-
denn beschouwd. Evenals in de medische context wordt de cognitieve 
onvolgroeidheidd als belangrijk onderscheidend kindkenmerk gezien. 
Kinderenn zijn conitief-rationeel onaf, hetgeen een andere behandeling 
dann volwassenen rechtvaardigt. In tegenstelling tot in de medische con-
texttext vereist de cognitieve ontwikkeling hier echter geen autonomie. Be-
sluitvormingg wordt in deze context juist gezien als iets interactiefs, het-
geenn ook blijkt uit de vanzelfsprekendheid waarmee men in deze context 
kinderenn als gezinsleden niet onderscheidt van volwassenen. Kinderen 
zijnn in het gezin volwaardige democratische participanten. In de medi-
schee context gold juist het vermogen om onafhankelijk van ouders en 
anderee familieleden te beslissen als onderscheidend criterium. 

Hett belang van het kind wordt in deze context met het oog op 
dee lange termijn benaderd. Men gaat echter uit van de presuppositie, dat 
hett kind in tegenstelling tot volwassenen oordeelt vanuit het korteter-
mijnperspectief,, hetgeen met het oog op zijn belang op lange termijn een 
anderee behandeling dan volwassenen rechtvaardigt. Daarnaast wordt 
hett kind gezien als een wezen, dat zowel belang heeft bij rechten als bij 
opvoeding.. De prioriteiten worden echter anders gelegd dan in de con-
texttext van de medische beslissingen. In de meeste Nederlandse zowel als 
Engelsee discussiebijdragen wordt het kind primair als opvoedingssubject 
gezienn en pas daarna als rechtssubject. In Nederland wordt, in tegenstel-
lingg tot Engeland een relatief groter gewicht toegekend, aan het kind-
beeldd waarin het kind primair als rechtssubject wordt gezien. 

1.31.3 Het kindbeeld in de discussie over de rechtvaardiging van een apart jeugd-
strafrecht. strafrecht. 

Inn de context van het strafrecht wordt 'het kind' op een aantal, hieronder 
beschrevenn punten onderscheiden van 'de volwassene'. Allereerst gaat 
menn er - evenals in de andere besproken contexten - als vanzelfsprekend 
vann uit, dat de competenties van het kind minder ontwikkeld zijn dan bij 
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volwassenen.. De bij kinderen, ten opzichte van volwassenen, 'ontbre-
kende'' competenties worden vervolgens evenals in de medische beslis-
sings-- en echtscheidingscontext sterk cognitivistisch ingevuld. Het kind 
moett bijvoorbeeld goed en kwaad in algemene zin van elkaar kunnen 
onderscheidenn en het maatschappelijke gewicht van een fout kunnen 
begrijpen.. Net als in de medische context lijk t hierbij het ideaal van het 
'autonoom'' oordelen te gelden. Het kind als emotioneel en/of sociaal 
onaff  wezen speelt in de context van het strafrecht nauwelijks een rol. 

Inn tegenstelling tot 'volwassenen' worden 'kinderen' ook in de 
contextt van het strafrecht gezien als wezens wier belang in de toekomst 
ligtt en niet in het heden. Met andere woorden het belang van het kind 
ligtt in de voorbereiding op latere participatie in de samenleving en niet in 
dee voorbereiding door huidige participatie. Een en ander betekent, dat 
'hett kind' in tegenstelling tot volwassenen met het oog op de lange ter-
mijnmijn wordt benaderd. Dit is in overeenstemming met het beeld dat men 
vann kinderen heeft in de andere twee onderzochte contexten. 

Tott slot wordt in de discussie het belang van het kind als van-
zelfsprekendd gezien in zijn ontwikkelingsbevordering. Hoewel het kind 
inn de context van het strafrecht in toenemende mate als rechtssubject 
wordtt gezien, blijf t het in de onderzochte discussie toch primair een o p-
voedingssubject.. In tegenstelling tot de beide andere contexten wordt het 
kindbeeldd niet onverdeeld als iets 'natuurlijks' voorgesteld. Kind-zijn is 
inn deze context een 'status', die men ook kan verliezen bijvoorbeeld in 
afwegingg tegen het belang van handhaving van de rechtsorde. Dat het 
mogelijkk is de status van het kind zijn te verliezen, blijkt ook uit de - in 
mett name de Engelse discussie gevonden - tendens om het 'rechf op een 
pedagogischee benadering te verdedigen. In hoofdstuk 4 is daarvoor een 
hypothetischee verklaring gegeven. 

1.41.4 De verschillen en overeenkomsten in het kindbeeld en de mogelijke betekenis 
daarvan. daarvan. 

Dee drie beschreven kindbeelden vertonen overeenkomsten, maar ook 
verschillen.. Een eerste verschil is, dat in de medische context autonome 
beslissingsvaardighedenn model staan, terwijl in de echtscheidingscontext 
dee (eveneens rationele) besluitvorming meer als een interactief proces 
verschijntt In een medische context moet een kind onafhankelijk van 
ouderss en andere intimi kunnen beslissen, in een echtscheidingscontext 
niet.. Ook wordt in een medische context het kind primair als rechtssub-
jectt gezien en pas daarna als opvoedingssubject. In de beide andere con-
textentexten ligt dat helemaal andersom en staat aandacht voor de toekomstige 
ontwikkeling(skansen)) centraal. De sociaal-emotionele onvolgroeidheid 
vann kinderen wordt in een medische context vooral als potentieel obsta-
kell  gezien, terwijl het in de echtscheidingscontext eerder als een te be-
vorderenn doelstelling wordt behandeld. In de context van medische be-
sluitvormingg en de wenselijkheid van jeugdstrafrecht bleken er ook ver-
schillenn tussen Nederland en Engeland, die in beide gevallen te herle i-
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denn waren tot het Engelse 'common law' en het Nederlandse 'civi l law* 
systeem.. Kortom, ook binnen het beperkte domein van de raakvlakken 
vann opvoeding en recht en de landen Nederland en Engeland, blijken 
kindbeeldenn variabel. 

Variabilitei tt  in het kindbeeld wijst in de richtin g van het feit, dat 
dee manier  waarop men in de maatschappij  op bepaalde punten tegen 
kinderenn aankijkt niet eenduidig is. Dit komt overeen met de in dit on-
derzoekk gehanteerde theoretische uitgangspunten. Deze heterogeniteit 
kann voortkomen uit een functionele manier  van 'denken over  kinderen'. 
Dee (volwassen)maatschappij  koppelt in dit geval hetgeen past bij  de ma-
nierr  van denken en de idealen in een bepaaldee context aan het kindbeeld 
aan. . 

Naastt  verschillen kennen de kindbeelden, zoals gezegd ook 
overeenkomsten.. Deze overeenkomsten zijn vooronderstelde kenmerken 
vann 'het kind' , die alle onderzochte contexten kleuren. Het betreft hier 
mett  name de bijna exclusieve concentratie op cognitieve ontwikkelings-
aspecten,, de statische ontwikkelingsbenadering, de oriëntatie op de lan-
gee termij n en het unificerend kindbegrip. Deze overeenkomsten gelden 
voorr  zowel de Nederlandse als de Engelse discussies. De homogeniteit in 
hett  denken over  deze aspecten in de verschillende contexten wijst erop, 
datt  deze denkbeelden over  het kind in de samenleving wijd verspreid 
zijn.. Anders gezegd, maatschappelijk gezien lijk t er  een grote overeen-
stemmingg te bestaan over  deze, aan kinderen toegeschreven kenmerken 
enn het idee dat deze kenmerken hen doet verschillen van volwassenen. 
Overr  de gevonden relatief constante kenmerken zullen in de komende 
paragrafenn enkele opmerkingen worden gemaakt 

22 Kanttekeningen bij het tekort aan 'cognitieve' competentie als onder-
scheidendscheidend kindkenmerk 

Kinderenn worden - zoals in paragraaf 1 beschreven - van volwassenen 
onderscheidenn op grond van 1) het idee dat zij  over  onvoldoende ont-
wikkeldee cognitieve competenties beschikken en 2) het idee dat dit type 
competentiee essentieel is voor  erkenning als subject van rechten. In de 
afzonderlijkee onderzoeken is over  dit resultaat al opgemerkt, dat de na-
drukk op het 'cognitieve' wellicht te begrijpen valt uit de Westerse liberale 
cultuurr  van zowel Nederland als Engeland, waarin cognitieve rationali -
teitt  als een belangrijke waarde wordt gezien (vgl. Archard, 1993). Naast 
dezee verklarin g is het echter  de vraag, of de inhoud van deze vooronder-
stelling,, die dus op grote schaal als vanzelfsprekend wordt behandeld, 
ookk bij  nadere beschouwing zo onaanvechtbaar  is als de onderzoeksre-
sultatenn doen geloven. Het kan zinvol zijn om bij  dit aspect van het 
kindbeeldd nog eens stil te staan. 

Eindd jaren negentig trok Goleman (19%) de aandacht met zijn 
boekk  'Emotional Intelligence. In dit boek stelt Goleman, dat de wijze 
waaropp de mens het in zijn leven ervan afbrengt niet alleen wordt be-
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paaldd door cognitieve vaardigheden (zoals maatschappelijk veelal wordt 
gedacht),, maar ook door emotionele vermogens. Emotionele vermogens 
gaann volgens Goleman hand in hand met de rationele geest en maken 
denkenn zelf mogelijk of onmogelijk. Anders dan in de hier besproken 
medischee context, ziet Goleman emotionaliteit niet als een potentieel 
storendee factor voor de rationele kwaliteit van oordelen. Deze overtui-
gingg maakt, dat hij bijvoorbeeld vraagtekens zet bij het feit, dat scholen 
zichh fixeren op het IQ van kinderen en het daarbij behorende aanleren 
vann academische vaardigheden. Scholen zouden zich naar zijn mening 
ookk bezig moeten houden met het stimuleren van de emotionele intelli-
gentiee van kinderen. In dit laatste staat Goleman zeker niet alleen. Kort-
om,, in de opvoeding is aandacht voor emotionele ontwikkeling minstens 
zoo belangrijk als aandacht voor de cognitieve ontwikkeling. Gardner 
(1983)) noemt zelfs een heel scala aan /intelligenties, (zie White, 2002; p. 
94),, die allemaal nodig zijn om in praktische situaties intelligent (en dat 
iss in zijn visie niet hetzelfde als cognitief-rationeel) te kunnen handelen. 
Elkee situatie vraagt om de inzet van een ander scala aan competenties. 

Gegevenn de ideeën van Goleman (1996) en Gardner (1983) is het 
mogelijkk vraagtekens te zetten bij de vanzelfsprekendheid waarmee 
wordtt uitgegaan van de vooronderstelling, dat 'het gebrek' aan cognitieve 
competentiess - los van andere competenties, engagement en situatie -
eenn aparte behandeling van kinderen ten opzichte van volwassenen 
rechtvaardigt.. Ofwel, wellicht is cognitieve competentie als exclusieve 
voorwaardee voor een gelijke behandeling een meer discutabele vooro n-
derstellingg dan aangenomen. Door deze vooronderstelling open te stel-
lenn voor discussie, is het aan de hand van de ideeën van Goleman en 
Whitee bijvoorbeeld mogelijk om emotionele competentie als een belang-
rijkk uitgangspunt mee te nemen in de vooronderstellingen ten aanzien 
vann de toekenning van inspraak, (mede)beslissingsrecht of verantwoor-
delijkheid.. Dit zou op zijn beurt weer de richting van de (expliciete) di s-
cussiess kunnen veranderen. In het kader van de toekenning van inspraak 
bijj  echtscheiding zou een uitspraak als bijvoorbeeld ''het kind moet de 
situatiee emotioneel kunnen verwerken wil inspraak aan de orde kunnen 
zijn""  ineens plausibel worden voor de luisteraar. (Dat betekent overigens 
niet,, dat het beter zou zijn om een dergelijke conditie te stellen. Het gaat 
err hier om, te laten zien dat de feitelijk gehanteerde presupposities een 
aantall  opties bij voorbaat uitsluiten, die los daarvan het overwegen 
waardd zouden kunnen zijn.) Ook zou, in het geval van medisch beslis-
singsrecht,, de optie mogelijk zijn, dat een kind kan (mee)beslissen als het 
zijnn gevoelens van zorg en ongerustheid onder controle heeft. En tot slot 
zall  - waar het de onderbouwing van de aparte behandeling van kinde-
renn in het strafrecht betreft - de mogelijkheid binnen het gezichtsveld 
komen,, dat een aparte behandeling als gerechtvaardigd wordt be-
schouwdd op grond van het feit, dat kinderen gevoelens als verontwaar-
diging,, wrok en vijandigheid anders beleven dan volwassenen. Al deze 
voorbeeldenn immers, zijn plausibel vanuit de vooronderstelling, dat de 
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ontwikkelingg van emotionele vaardigheden een verschil tussen kinderen 
enn volwassenen markeert 

Dee diversiteit aan betrokken competenties brengt White (2002) 
ertoee om te stellen dat er zoveel intelligenties als doelen zouden kunnen 
zijn.. Zonder nu in discussie te willen gaan over het aantal te onderschei-
denn vormen van intelligentie brengt de nadruk die White legt op de 
handelingspraktijkk wel iets anders aan het licht het gaat telkens om 
handelenn in een situatie. Het competentiebegrip dat uit het onderzochte 
materiaall  spreekt lijk t daar helemaal aan voorbij te gaan. Hier lijk t com-
petentiee te worden gezien als een 'skill', die ongeacht de situatie en on-
geachtt het engagement van de betrokkene geactiveerd kan worden. Dit 
ideee lijk t hoogst aanvechtbaar, hetgeen het onderwerp van de volgende 
paragraaff  vormt 

33 Kantekeningen bij het gehanteerde competentiebegrip 

Niett alleen bij de selectie van onderscheidende competenties, ook bij het 
geïmpliceerdee competentiebegrip zelf zijn kanttekeningen te plaatsen. 
'Competentie'' komt uit de onderzochte teksten naar voren als iets waar-
overr de betrokkene wel of niet beschikt Deze manier van denken over 
hett wel of niet beschikken over competenties ligt in de lij n van de be-
kendee ontwikkelingstheorieën (bijvoorbeeld: de theorie van Pia get of de 
theoriee van Kohlberg), waarin de ontwikkeling fasegewijs wordt inge-
deeld.. In deze fasetheorieën staan stabiliteit en consistentie in de ont-
wikkelingg centraal. Wat betekent deze informatie nu concreet ten aan-
zienn van de vooronderstelling dat (cognitieve) competenties ontwikkel-
baree competenties zijn op grond waarvan toekenning van inspraak / 
(mede)beslissingsrechtt en verantwoordelijkheid al dan niet kan worden 
toegekend?? Allereerst geeft de vooronderstelling er blijk van dat er i m-
pliciett wordt uitgegaan van een statische ontwikkelingsbenadering (= 
benaderingg waarin het competentieniveau onafhankelijk is van de situa-
tiee en een ononderbroken ontwikkelingslijn vertoont). Daarin gaat men 
ervann uit dat kinderen (onafhankelijk van de omgeving) wel of niet over 
eenn bepaald competentieniveau beschikken. Door van deze vooronder-
stellingg uit te gaan, wordt geen rekening gehouden met mogelijke varia-
tiee in competentie bij een en hetzelfde kind in verschillende situaties. 
Daarnaastt wordt geen rekening gehouden met een ontwikkeling in de 
tijd,, die zowel op- als neergaande bewegingen kent. 

Variabiliteitt in de ontwikkeling is in de fasegewijze ontwikk e-
lingstheorieënn moeilijk te plaatsen. Toch lijk t de ontwikkeling vaak niet 
langss een rechte lij n te verlopen. Een voorbeeld kan een en ander ver-
duidelijken.. Neem bijvoorbeeld de competentie van kinderen ten aan-
zienn van rekenoperaties. Deze competentie van kinderen neemt gemid-
deldd weliswaar toe in de loop van de ontwikkeling, maar verloopt niet 
gelijkmatig.. Een explosieve toename van competentie kan bij een kind 
gevolgdd worden door een achteruitgang, een snelle op- en neergang of 
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relatievee stabiliteit (Van Geert, 1993). Kortom, er is geen sprake van een 
stabielee toename van competentie, hetgeen betekent dat ontwikkelings-
verschijnselenn zich slechts zelden laten formaliseren in logische en for-
meell  correcte procesmodellen (Van Geert, 1993). De kinderlijke ontwik-
kelingg is dus instabiel in de tijd en varieert met de omstandigheden. Het 
kann bijvoorbeeld zijn, dat het kind in een 'marktsituatie' over rekenvaar-
dighedenn blijkt te beschikken, die het in de klas niet vertoont. 

Hett gebruik van dynamische theorieën voor het bestuderen van 
dee kinderlijke ontwikkeling biedt voor het geschetste probleem van de 
statischee modellen een goed uitgangspunt (vgl. Fischer en Bidell, 1998; 
Vann Geert, 1993). Deze modellen maken het mogelijk variabiliteit in de 
ontwikkelingg te verklaren. Dynamici benadrukken het feit, dat compe-
tentietentie 'gebonden is aan' en 'ingebed is in' de omgeving waar deze zich 
voordoett (Van Gelder, 1999). Hoe de omgeving een rol speelt met be-
trekkingg tot het competentieniveau van kinderen is te illustreren aan een 
voorbeeldd dat Fischer e. a. (1993) geven. In een onderzoekssituatie werd 
kinderenn gevraagd een 'aardige', een 'gemene' of een 'aardige en geme-
ne'' ontmoeting russen twee mensen na te spelen. Het bleek, dat wanneer 
dee kinderen veel hulp kregen van de onderzoeker, zij systematisch een 
hogeree mate van competentie bereikten dan wanneer de onderzoeker 
geenn hulp bood. In verschillende situaties, ofwel verschillende contexten 
latenn kinderen dus verschillende competentieniveaus zien. Deze variatie 
wordtt in dynamische modellen de ontwikkelingsrange genoemd ofwel, 
dee spreiding tussen het competentieniveau met en zonder hulp en dus in 
verschillendee omstandigheden. 

Voorr de onderzochte discussies betekent dit, dat wanneer op het 
niveauu van de presupposities de variatie in competentie wel zou zijn 
verdisconteerd,, dit wellicht mogelijkheden zou bieden om kinderen 
meerr zelfstandigheid toe te kennen, bijvoorbeeld door de omgeving zo-
danigg in te richten dat een bepaalde competentie optimaal tot zijn recht 
zouu kunnen komen. In het geval van inspraak bij echtscheidingsproce-
duress zou bijvoorbeeld door het toekennen van een 'ondersteuner' aan 
hett kind, het kind tot een hoger niveau van cognitieve competentie kun-
nenn komen (analoog aan het eerder gegeven voorbeeld, waarin het kind 
mett hulp een hoger competentieniveau bereikt dan zelfstandig) en 
daarmeee beter gekwalificeerd zijn voor het uitoefenen van inspraakrech-
ten.. Bovendien zouden daarmee de op- en neerwaartse sprongen in de 
ontwikkelingg beter kunnen worden ondervangen. Uitgaande van de 
dynamischee kijk op de (competentie)ontwikkeling is het dus te overwe-
genn om te pleiten voor 'het steunen bij' in plaats van 'het onthouden van' 
(mede)beslissingsrechtt en inspraak. Het vaststellen van leeftijdsgrenzen 
voorr de toekenning van rechten wordt, in discussies waar het kind direct 
off  indirect object is van rechten, dan minder van belang. In de discussie 
overr de wenselijkheid en inrichting van het jeugdstrafrecht, waarin het 
kindd de positie van handelingssubject heeft, betekent een dergelijk uit-
gangspuntt dat de grenzen tussen competent en niet-competent vager 
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worden.. Momenteel vindt de behandeling in het jeugdstrafrecht even-
eenss plaats op grond van leeftijdgrenzen, die op hun beurt gebaseerd 
zijnn op gegevens uit statische ontwikkelingsmodellen. Gaat men uit van 
variatiee in de ontwikkeling en van situatiegebonden competentieni-
veaus,, dan zullen de huidige leeftijdgrenzen aan waarde verliezen. Voor 
discussiess waarin het kind direct of indirect object is van rechten, bete-
kentt  dit dat rechten wellicht sneller  en met ondersteuning bij  de uitvoe-
ringring  kunnen worden toegekend. In de discussies waarin het kind de po-
sitiee van handelingssubject inneemt ligt dit lastiger. In deze gevallen, 
zoalss in het jeugdstrafrecht, gaat het om interventies achteraf en is on-
dersteuningg bij  de uitvoering van specifieke taken dus niet aan de orde. 

44 Kanttekeningen bij het toekomstgerichte belang dat aan het 'kind-zijn' 
wordtwordt gekoppeld 

Dee vooronderstelling dat het belang van het kind in de toekomst ligt (en 
duss niet in het hier  en nu) is niet nieuw. Langeveld (1957) wees reeds op 
hett  punt dat de pedagogiek het idee dat 'volwassenheid de eerste en 
natuurlijk ee bestemming van de mens is7 als vanzelfsprekend uitgangs-
puntt  accepteert. Hij  kritiseerde dit standpunt echter  ook door  erop te 
wijzenn dat hetgeen pedagogisch aanvaardbaar  is, verenigbaar  moet zijn 
mett  de waarden die het kinderleven in het hier  en nu dienen te bepalen. 
Eenn kind, zo stelt Langeveld moet geleidelijk aan volwassen worden en 
datt  lukt niet als de volwassen maatstaf gelijk wordt gesteld aan die van 
hett  kind. Dit betekent volgens Langeveld, dat de pedagogiek tot taak 
heeftt  het gezichtspunt van het menswaardige te completeren met dat 
vann het kindwaardige (Langeveld, 1957; p. 53). Anders gezegd, in de 
opvoedingg dient niet alleen rekening gehouden te worden met de (vol-
wassen)) belangen van het kind op de lange termijn , maar  ook met de 
belangenn van het kind in het hier  en nu. Het kindbeeld dat uit de ver-
schillendee onderzochte discussiecontexten naar  voren komt, biedt voor 
ditt  laatste - de belangen van het kind in het hier  en nu - nauwelijks 
ruimte. . 

Eenn andere kanttekening bij  het idee dat het belang van het kind 
inn de toekomst ligt, ligt besloten in het idee, dat men bekend vooronder-
steltt  wat de eindtermen van de opvoeding zijn. Ofwel, dat men weet wat 
dee exacte inhoud is van de in de toekomst gelegen Volwassenheid'. De 
vraagg is, of het mogelijk is om voor  een kind in het hier  en nu te weten 
watt  in zijn toekomstige belang zal zijn. Daarnaast is het de vraag of het 
mogelijkk  is om een kind in het 'heden' voor  te bereiden op hetgeen het in 
dee toekomst nodig zal hebben. Het antwoord op deze vragen is naar 
mijnn mening niet per  definitie bevestigend. 

Hett  idee, dat het niet mogelijk is te weten waar  een kind in de 
toekomstt  over  moet beschikken is af te leiden uit het feit dat het 1) niet 
mogelijkk  is om in de toekomst te kijken en 2) niet mogelijk is te weten 
welkee betekenis iets in de toekomst heeft. Dit heeft tot gevolg, dat het-

91 1 



geenn in de toekomst wenselijk geacht wordt voor een kind, veelal een 
projectiee zal zijn van hetgeen in het heden wenselijk gevonden wordt. 
Immers,, men kent de bestaande situatie en kan zich veranderingen moei-
lij kk voorstellen. Hierdoor zal men de bestaande maatschappelijk situatie 
opp de toekomst projecteren en aan de hand daarvan toekomstige doelen 
voorr het kind voor ogen hebben. Bijvoorbeeld, het ideale beslissingsmo-
del,, gekenmerkt door autonome cognitieve rationaliteit, dat in verschil-
lendee contexten doorklonk, representeert niet zozeer het feitelijke beslis-
singsmodel,, zoals dat door volwassenen wordt gehanteerd, als wel een 
ideaall  dat kenmerkend is voor de huidige samenleving. 

Datt het in het 'heden' moeilijk is vast te stellen op welke toe-
komstt het kind voorbereid moet worden, hangt bovendien samen met 
hett feit, dat zelfs al zou je weten wat je wil t bereiken, het dan nog min of 
meerr een gok in plaats van kennis is of je de juiste weg naar het beoogde 
doell  kiest (vgl. Eister, 1989). Een en ander valt te illustreren aan de hand 
vann de beschrijving van Lea Dasberg (1975) over de verdwijning van wat 
zijj  noemt het ' jeugdland'. Dasberg beschrijft, hoe in de achttiende en 
negentiendee eeuw het 'jeugdland' tot bloei kwam, hetgeen betekende, 
datt men maatschappelijk van mening was dat een kind 'kind' moest 
kunnenn zijn, wilde het uit kunnen groeien tot een goede volwassene. 
Kinderenn moesten bevrijd worden van (volwassen) fysieke en mentale 
lasten.. Het belang van het kind kwam daarmee te liggen bij spel, zorg, 
onmondigheidd en het buitengesloten zijn van de 'volwassenmaatschap-
pij'.. Dasberg beschrijft echter hoe de Tweede Wereldoorlog verandering 
brachtt in deze denkbeelden ten aanzien van het kind. De mogelijkheid 
vann het afschermen van een 'jeugdland' bleek een maatschappelijke fic-
tie.. De oorlog liet de maatschappij zien, dat kinderen als aparte categorie 
niett anders behandeld werden. De realiteit was, dat kinderen evenveel te 
makenn kregen met bommen, honger, evacuatie en dergelijke als volwas-
senen.. Wellicht werden kinderen zelfs zwaarder getroffen dan volwa s-
senen,, omdat zij (dankzij het feit dat zij buiten de volwassenmaatschap-
pijj  waren gehouden) de klap onvoorbereid en ongewapend ondergin-
gen.. Het, met het oog op de toekomst ingerichte jeugdland, had als het 
waree tegen 'het kind' gewerkt. 

55 Een unificerend versus een prolifererend kindbegrip 

Inn het 'jeugdland' (Dasberg, 1975) wordt 'het kind' gezien als één catego-
rie.. Het beeld dat voor het ene kind geldt, geldt voor ieder ander kind. 
Hendrickk (1990a; 1990b) schrijft het ontstaan van dit ene jeugdland toe 
aann de democratiserende tendensen, die zich rond de voorlaatste eeuw-
wisselingg voordeden. Een scala aan kindbeelden die gedefinieerd waren 
inn relatie tot geografische factoren (stad en platteland) en sociale klasse 
(hett arbeiderskind versus bijvoorbeeld het kind uit het aristocratische 
milieu)) gingen in genoemde periode op in het idee, dat kinderen onge-
achtt her- of afkomst tot één soort behoorden. 
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Dee onderzoeksresultaten uit de onderhavige onderzoeken laten 
zienn dat ook hier  als vanzelfsprekend uit wordt gegaan van 'het kind' als 
éénn categorie. Immers in de onderzochte contexten zijn de gevonden 
vooronderstellingenn met betrekking tot de kenmerken van het 'kind ' niet 
gedifferentieerdd naar  bijvoorbeeld klasse, (culturele) afkomst of plaats. 
Integendeel,, de manier  waarop tegen het kind wordt aangekeken wordt 
loss van persoons- dan wel situatiekenmerken gedacht 

Hett  idee, dat men van één 'jeugd' ofwel van één kindbegrip zou 
moetenn uitgaan, is wellicht ook minder  indiscutabel dan de onderzochte 
discussiess suggereren. Graff (1995) bijvoorbeeld, wijst erop dat er  naar 
zijnn mening meer  slechts dan goeds komt van de manier  waarop in de 
hedendaagsee media op een vernietigende en zwaarmoedige manier  over 
(hett  einde van) 'het kind' wordt gesproken. Hij  erkent, dat opgroeien 
hedenn ten dage veranderd is, maar  stelt vervolgens: "Have there been se-
rious,rious, large-scale problems and declines? Yes. Have there been crises f or -poor 
youngyoung persons, especially those of color? Yes. Have all young persons been in 
crisis?crisis? No. Diversities and inequalities make balance a false idea. Expectations 
forfor  understanding fare better if we recognize deep divisions, differences, and the 
conflictsconflicts that underlie them" (Graff, 1995; p. 343). Met andere woorden in 
dee manier  waarop men tegen ' het kind' aankijkt moeten factoren als 
culturelee achtergrond, sociale omgeving en dergelijke meegenomen 
worden.. Als men dat werkelijk zou doen, kan 'het kind' niet langer  zon-
derr  meer  als één categorie begrepen worden. In de huidige maatschappij 
iss al een tendens in die richtin g tee zien, bijvoorbeeld in de discussie over 
autochtonee en allochtone Nederlanders. Beide groepen, ook wanneer  het 
alleenn om kinderen gaat, worden vaak voorgesteld als twee substantieel 
vann elkaar  verschillende groepen ofwel twee aparte categorieën. Kortom, 
nett  als een eeuw geleden zou opnieuw gesproken kunnen worden van 
proliferati ee van het kindbeeld. 

Overigenss is het de vraag of het zo zinvol is om daarbij 
(sub)culturelee of etnische grenzen te volgen. Dat zou tot een vorm van 
groepsongelijkheidd kunnen leiden, die in een democratische samenle-
vingg minder  past. De verschillen binnen groepen met een vergelijkbare 
(sub)culturelee of etnische achtergrond zijn daarvoor  ook te groot Graff 
(1995)) had met zijn betoog ook niet een opdeling van 'de jeugd' in identi-
ficeerbareficeerbare groepen op het oog. Hij  wilde vooral de aandacht vestigen op 
dee toenemende verscheidenheid aan levensomstandigheden, capacitei-
tenn en attitudes van kinderen en jongeren. Die diversiteit kan het minder 
voorr  de hand liggend maken om alle kinderen over  één kam te willen 
scheren.. Argumentaties om rechten van alle kinderen op te schorten 
vanwegee pedagogische overwegingen worden dan ook minder  overtui-
gend. . 
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66 Een ander kindbeeld, een ander opvoedingsbegrip 

Alless overziend blijken verschillende aspecten van het dominerende als 
vanzelfsprekendd vooronderstelde kindbeeld in de onderzochte discus-
siess zinvol ter discussie te kunnen worden gesteld. Het exclusieve belang 
datt wordt gehecht aan rationeel-cognitieve competentie, het vooronder-
steldee statische competentiebegrip, de sterke oriëntatie op de lange ter-
mijnn en het unificerende kindconcept blijken stuk voor stuk voor discus-
siee vatbaar en in alle gevallen blijken alternatieven mogelijk. Zo'n alter-
natieff  kindconcept zou ook consequenties hebben voor het opvoedings-
concept.. Daarover tot slot nog enkele opmerkingen. 

Stel,, men blijf t als uitgangspunt hanteren dat het toekennen van 
rechtenn aan kinderen competenties vereist. Wat zou het dan voor het 
opvoedingsbegripp betekenen als het exclusieve belang dat gehecht wordt 
aann rationeel-cognitieve competenties wordt losgelaten? Allereerst zal, 
doorr de competenties te verbreden tot emotionele en sociale competen-
ties,, het beeld gecompliceerd raken in die zin dat het moeilijker zal zijn 
omm leeftijdsgrenzen te bepalen waarbij al deze competenties aanwezig 
kunnenn worden geacht. Dat zou dus leiden tot een grotere aandacht voor 
individuelee verschillen bij de benadering van kinderen in situaties van 
ziekte,, echtscheiding of wetsovertreding. Een mogelijkheid om toch vast 
tee houden aan de noodzakelijk geachte voorwaarden voor het toekennen 
vann rechten zou dan - zoals gesuggereerd door Young (1992) - nog zijn 
omm kinderen in deze situaties te testen alvorens rechten toe te kennen. 

Discussiee over het tweede aspect van het dominerende, vooron-
dersteldee kindbeeld - het statische competentiebegrip - ondermijnt ech-
terr de plausibiliteit van deze laatstgenoemde oplossing. Immers, als men 
dee contextualiteit van het competentieniveau in aanmerking wil nemen, 
kann van een test geen uitsluitstel worden verwacht, omdat een test ge-
bondenn is aan een speciale situatie. Dit betekent, dat het niet mogelijk is 
duidelijkee criteria te formuleren om rechten te ontzeggen. In een derge-
lijk ee situatie zou een opvoedingsconcept, dat uitgaat van situatiegerela-
teerdee begeleiding een optie zijn. Een dergelijke benadering zou gericht 
moetenn zijn op 'Ieren in' de context in plaats van 'leren onafhankelijk' 
vann en 'als voorbereiding op' een toekomstige context. 

Hett ter discussie stellen van het idee dat het belang van het kind 
inn de toekomst is gesitueerd, levert ook mogelijkheden voor een alterna-
tieff  opvoedingsbegrip. Wellicht is een oriëntatie op de lange termijn be-
grijpelijkk in een stabiele onveranderlijke maatschappij. In de huidige 
complexe,, dynamische en globaliserende maatschappij echter, pleit er 
veell  tegen het idee, om al te zeer op de toekomst vooruit te willen lopen. 
Eenn opvoeding die zich richt op het begeleiden 'in' in plaats van het 
voorbereidenn 'op', zou in dat geval dan ook beter aansluiten bij de reali-
teit.. Een dergelijke vooronderstelling past ook bij de geopperde dynami-
schee benadering van de ontwikkeling van het kind en het bieden van 
opvoedingg door 'het begeleiden van het kind in de context'. Immers, 
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uitgaann van een dynamisch ontwikkelingsmodel en daarmee van het 
begeleidenn van het kind in de context als opvoedingsleidraad betekent 
datt men zich richt 1) op de situatie in het hier en nu, en daarmee 2) op 
hett (ontwikkelings)belang van het kind in het hier en nu (ervan uitgaan-
dee dat dat ook zijn toekomstige belangen zal dienen). 

Opvoedingg door 'begeleiden in de context' sluit als alternatief 
voorr de huidige Voorbereiding op de toekomst' goed aan bij het idee om 
niett langer uit te gaan van 'het kind' als één categorie. Proliferatie van 
hett kindbeeld betekent, dat er rekening gehouden moet worden met 
meerderee 'soorten kinderen' en meerdere omstandigheden, hetgeen voor 
dee opvoeding betekent dat deze flexibel vormgegeven moet kunnen 
worden.. Begeleiding van het kind in de context is, als alternatief opvoe-
dingsconceptt in dat geval een optie. 
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Summary Summary 

ChapterChapter 1 

Thee first chapter discusses the theoretical background of this (doctoral) 
research.. Its main topic concerns the ways authors distinguish 'child-
hood'' from 'adulthood' in scientific publications discussing issues in 
whichh children's rights and children's welfare-interests are at stake at the 
samee time. To mat end, conceptions of childhood are understood as de-
pendingg on cultural as well as discourse contexts. This view allows for 
variouss conceptions of childhood in society being used alternately, de-
pendingg on the subject and the context (here: welfare or judicial) in 
whichh it is discussed, due to the context-dependent character of the im-
plicitl yy taken-for-granted 'presumed common ground' in discussions. 
Againstt this background, the main aim of further research - to be re-
portedd about in the following chapters - would be to reconstruct such 
implicitl yy presupposed conceptions of childhood as were part of the 
'presumedd common ground' in three well-delineated discussions. It con-
cernss debates in scientific media with respect to situations in England 
andd in the Netherlands, and dealing with the following topics: 1) the 
desirabilityy and interpretation of children having a say in their own 
medicall  treatment, 2) the desirability and interpretation of children hav-
ingg a say in devising settlements in case of parental divorce, and 3) the 
desirabilityy and interpretation of a separate criminal law for children and 
youngsters. . 

ChapterChapter 2 

Thee discussion about children's right to decide on their own medical 
treatmentt is an issue in The Netherlands as well as in England. This 
chapterr reports about a reconstruction of some major presuppositions 
underlyingg discussant's opinions on the conditions under which children 
couldd be assigned medical decision rights. In both countries a majority of 
thee discussants in scientific media appears to give evidence of the pre-
suppositionn that especially cognitive abilities should be considered con-
ditionall  for competent decision-making and assigning decision rights. A 
secondd presupposition, underlying ideas on children's interests in medi-
call  decision rights, concerns them having basic rights as human subjects. 
However,, the dominant opinion - more so in Dutch than in English dis-
cussionss - that these rights should be refused in case of 'incompetence' 
givess evidence of the presupposition that avoiding health risks should 
overrulee these basic rights. Though Dutch and English discussions ap-
pearr to be largely similar, in English discussions the judicial perspective 
seemss to prevail to a larger extent than in Dutch discussions. As com-
paredd to medical and judicial perspectives the relatively minor impor-
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tancee of the psychological-educational perspective seems a striking la-
cunaa in these discussions. 

ChapterChapter 3 

Thiss chapter reports about a reconstruction of some major pragmatic 
presuppositionss in recent Dutch and English discussions in scientific 
mediaa about children's say in devising settlements after parental divorce. 
Pragmaticc presuppositions - such views as discussants implicitly assume 
too be taken for granted by their audience - were interpreted as indicating 
implicitt conventions with respect to conceptions of childhood, underly-
ingg explicit discussions. Analyses concentrated on three dimensions of 
suchh underlying conventions: the child's presupposed interests in having 
aa say, supposedly required competences for having a say, and the pre-
supposedd mutual relations and relative priority of child-welfare and 
judiciall  perspectives in this issue. Because of similar legislation in both 
countries,, the analysis regards discussions with respect to the Dutch as 
welll  as the English situation; analysis mainly confirms the similarity of 
presuppositionss in both discussions. Main results are: 1) families are 
presupposedd to be democratic unities allowing for full child participa-
tion;tion; 2) with respect to social and emotional-affective dimensions, chil-
drenn are implicitly considered unfinished human beings; 3) children are 
presupposedd to be full human beings in having basic rights that should 
bee respected; 4) with respect to competences required for granting a say 
too children, discussants give evidence of the presupposition that primar-
ilyy cognitive competences should be considered relevant; 5) especially 
argumentss to deny children a say in matters concerning parental divorce 
givee evidence of the presupposition that children lack the ability to judge 
theirr situation in the long term. Finally, 6) discussants argue on the basis 
off  the presupposition that a welfare perspective should have priority 
overr judicial perspective. Not all of the presuppositions that appear to be 
characteristicc for the discussion at hand seem as self-evident on closer 
consideration. . 

ChapterChapter 4 

Implicitl yy presupposed conceptions of childhood were reconstructed in 
Dutchh and English scientific publications about the desirability and 
organisationn of a separate criminal law for children and youngsters. 
Startingg from a view of giving meaning as a socially embedded process, 
aa theory, which specifies presupposed conceptions as discursively 
'presumedd common ground' has been developed. Subsequently, three 
aspectss of the presumed common ground in the above-mentioned 
discussionn were reconstructed. These are ideas about: (1) the mutual 
relationss of educational and judicial perspectives in argumentations 
aboutt the desirability and organisation of a separate youth criminal law, 
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(2)) child-interests involved in this issue, and (3) the nature of the 
(existingg or lacking) competences that are relevant in this context. 
Thoughh a tendency towards a more judicial approach seems observable 
inn both countries, many discussants still presuppose the primacy of an 
educationall  perspective in these matters. However, presuppositions do 
demonstratee a tension with respect to balancing both perspectives. In 
addition,, discussants attune their argumentations to the presupposition 
off  a prevailing relevance of cognitive moral competencies, as well as a 
prevailingg child interest in structured developmental support. 

ChapterChapter 5 

Thiss concluding chapter discusses some connections between results 
fromm the three projects as described in the previous chapters. First, the 
expectedd variability of implicitly presupposed conceptions of childhood 
dependingg on discourse contexts (Chapter 1) is discussed by looking at 
differencess and similarities in results. Expectations were confirmed, that 
Dutchh and English cultures would roughly display similar conceptions 
off  childhood, as well as differences supposedly due to different legal 
systems,, but also variations at a more detailed level dependent on the 
specificc discourse context. Second, this chapter discusses some striking 
characteristicss of the implicitly conceptions of childhood that were found 
throughoutt the material. It concerns consecutively: 1) the lack of cogni-
tivee competency as a distinguishing characteristic of the 'child', 2) the 
specificc conception of 'competency' that appeared to dominate concep-
tionss of childhood, 3) the long-term orientation that appears to be con-
sideredd in the interest of the 'child', and 4) the tendency towards a uni-
fiedfied conception of childhood. On second thoughts, each of these implic-
itl yy presupposed characteristics gives rise to debate, and in each case 
alternativess seem possible. Accepting those alternatives would also im-
plyy the necessity of revising traditional conceptions of education, con-
centratingg more on guiding and supporting children in current contexts 
thann on preparing them for an unforeseeable future. 
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Ditt boek bevat de beschrijving van een promotie-onderzoek naar de impliciete 
ideeënn over 'kinderen', die ten grondslag liggen aan een drietal 
wetenschappelijkee discussies. In het onderzoek hebben de categorieën 
'belang'' en 'competentie' van kinderen als leidraad gediend. 

Dee thema's van de onderzochte Nederlandse en Engelse wetenschappelijke 
discussiess zijn respectievelijk: de wenselijkheid en invulling van inspraak 
vann kinderen in de medische behandelingsovereenkomst; de wenselijkheid 
enn invulling van inspraak van kinderen in echtscheidingsprocedures; de 
wenselijkheidd en inrichting van een apart jeugdstrafrecht. 

Inn deze discussies, die zich alle afspelen op het grensvlak van opvoeding 
enn recht, zijn steeds het pedagogisch-psychologisch en het juridisch 
perspectieff beide in het geding. De centrale onderzoeksvraag is, hoe dat 
tott uitdrukking komt in de - impliciet - gehanteerde kindbeelden. 
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