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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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