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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. 

45 5 



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 
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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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