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HOOFDSTUK 1: INTRODUCTIE EN VRAAGSTELLING 
 

 

 

1.1 Inleiding 

 

Gezin 1 

Familie Andriessen heeft twee dochters van 12 en 15. De oudste is sinds anderhalf 

jaar nogal aan het puberen geslagen. Ze heeft een hekel aan school en eigenlijk aan 

alles. Ze spijbelt regelmatig en maakt veel ruzie met haar moeder en zusje. Vooral de 

ruzies met haar vader kunnen de laatste maanden hoog oplopen. De buren horen 

regelmatig geschreeuw, gescheld en slaande deuren. Op een dag loopt het zo uit de 

hand dat de dochter de straat op rent en door haar vader achterna gezeten wordt. 

Vader haalt haar in en ze vliegen elkaar in de haren. Moeder haalt de twee met 

moeite uit elkaar en zegt tegen haar dochter dat ze maar even een tijdje weg moet 

blijven totdat vader gekalmeerd is. Scheldend en schreeuwend loopt de dochter de 

straat uit, terwijl ze dreigt de politie te zullen bellen. De buren zien dit alles en bellen 

het AMK. Vader wil echter geen hulpverleners over de vloer. Als zijn dochter nou 

maar gewoon naar hem luistert, dan komt het allemaal goed. 

 

Gezin 2 

Timo is een jongen van 9 jaar. Hij is erg teruggetrokken en somber en het valt 

leerkrachten op dat hij nauwelijks met andere kinderen speelt. Op school staat hij 

meestal aan de kant, vaak zelfs met zijn rug naar de andere kinderen toe. Als hij 

thuis is, blijft hij meestal binnen, bij voorkeur op zijn eigen kamer. Als hij 

aangemoedigd wordt met anderen te spelen, zegt hij dat hij de spelletjes niet leuk 

vindt, of dat de andere kinderen hem er niet bij willen hebben. De leerkracht 

bespreekt zijn zorgen met Timo’s vader. Deze ziet het probleem ook wel, maar heeft 

ook eigenlijk liever niet dat Timo met de kinderen van school speelt, want dat zijn 

“achterbuurtkinderen”. Bovendien zijn hij en zijn vrouw uitstekende pedagogen; ze 

zullen het zelf wel oplossen. De leerkracht bemerkt echter geen vooruitgang 

gedurende het schooljaar. 
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Gezin 3 

Ineke is 17 als ze zwanger raakt. Haar moeder biedt aan het kind op te voeden, maar 

als Ineke dat weigert, ontstaat er ruzie en wijst zij haar dochter de deur. Ineke en 

haar vriend vinden een flatje en scharrelen een tweedehandse babyuitzet bij elkaar. 

Ineke stopt met haar opleiding omdat deze moeilijk te combineren is met de 

zwangerschap. Haar vriend vindt werk als vrachtwagenchauffeur, maar is daardoor 

veel van huis. De zwangerschap verloopt problematisch en eindigt in een 

vroeggeboorte. Niet lang daarna loopt Inekes relatie stuk. De verpleegkundige op het 

consultatiebureau maakt zich zorgen; ze weet uit ervaring dat zulke jonge moeders 

vaak veel problemen ervaren in de opvoeding, zeker wanneer de kinderen de 

moeilijke peuterleeftijd bereiken. Daarbij heeft Ineke weinig steun uit haar omgeving. 

Er zijn zoveel risicofactoren dat het de verpleegkundige verstandig lijkt wanneer 

Ineke extra hulp en begeleiding krijgt. Wanneer ze dit Ineke echter aanbiedt, wordt 

deze boos en zegt dat al die vooroordelen en bemoeienis haar alleen maar 

onzekerder maken. Als de verpleegkundige zo moeilijk blijft doen, komt ze helemaal 

niet meer naar het consultatiebureau. 

 

Deze voorbeelden beschrijven situaties waarin er zorgen bestaan met betrekking tot 

de opvoeding of ontwikkeling van een kind. Ouders maken om uiteenlopende 

redenen de keuze om zich niet bij te laten staan in de opvoeding van hun kind. In de 

huidige wetgeving en in de huidige hulpverleningspraktijk wordt deze keuze 

gerespecteerd. In dit proefschrift zal ik laten zien waarom de overheid zich niet altijd 

bij deze keuze zou moeten neerleggen. De overheid zou ouders in sommige van dit 

soort gevallen moeten dwingen enigerlei vorm van hulp te accepteren bij het 

oplossen van de problemen die hun kind of hun gezin ervaart. Hoewel er een aantal 

bezwaren is in te brengen tegen overheidsingrijpen in dit soort gevallen, zal ik 

duidelijk maken waarom deze bezwaren uiteindelijk toch niet doorslaggevend mogen 

zijn. 

Volgens de huidige wetgeving mag de overheid ingrijpen wanneer de zedelijke 

of de geestelijke belangen of de gezondheid van een kind ernstig bedreigd worden. 

In dat geval mag het kind op grond van artikel 254 BW onder toezicht gesteld worden 

Deze formulering kan op verschillende manieren uitgelegd worden. Want wat zijn die 

geestelijke en zedelijke belangen? Wanneer worden die bedreigd? En wanneer is die 

dreiging ernstig genoeg? In de praktijk wordt vooral gekozen voor een aanpak 
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waarbij er pas een ondertoezichtstelling (OTS) wordt opgelegd als de ontwikkeling 

van het kind reeds beschadigd is. De letter der wet staat eerder ingrijpen wellicht toe, 

in werkelijkheid spreken rechters geen OTS uit om schade te voorkomen, maar pas 

wanneer de schade reeds een feit is. Pas wanneer, zoals Weterings (1999) het 

beschrijft, het kind “bij voortduring zijn ontwikkelingstaken niet conform zijn 

capaciteiten kan ontwikkelen”, wordt er ingegrepen. Dat betekent dus dat er gewacht 

wordt totdat ontwikkelingsschade een feit is. Ook uit onderzoek komt naar voren dat 

“ernstige dreiging” in de praktijk “ernstige schade” is tegen de tijd dat een OTS wordt 

uitgesproken (Komen, 1999)1. Pas als het kind beschadigd is, wordt het gezag van 

de ouders ingeperkt. Zowel in de praktijk van de jeugdzorg als in de politiek is men 

niet tevreden met deze situatie en heeft men gezocht naar mogelijkheden tot 

preventief ingrijpen (Rapport van de Commissie Vliegenthart, 1990; De Ruyter & De 

Ruyter, 1995; Nederlandse Gezinsraad, 2001), maar de conclusie was steeds dat 

preventief ingrijpen binnen de huidige wetgeving niet mogelijk is (vgl. Vos, 1997). In 

dit proefschrift zal ik betogen dat de terughoudende interpretatie die kinderrechters 

hanteren, vervangen zou moeten worden door hetzij nieuwe wetgeving die eerder 

ingrijpen mogelijk maakt, hetzij een nieuwe interpretatie van bestaande wetgeving 

die toestaat dat er veel eerder ingegrepen kan worden in de opvoeding dan nu de 

praktijk is2. 

Vanuit verschillende invalshoeken zijn voorstellen gedaan om deze situatie te 

veranderen. Pedagogen, juristen en (opvoedings)filosofen hebben opgeroepen tot 

eerder gedwongen ingrijpen in gezinnen, vóórdat een kind (onherstelbare) 

ontwikkelingsschade heeft opgelopen. Daarbij hebben ze argumenten vanuit hun 

eigen vakgebied aangevoerd ter verdediging van deze uitbreiding van 

overheidsbemoeienis met het gezin. Een in het oog springend voorstel is dat van 

filosoof Hugh LaFolette (LaFolette, 1980). Hij stelt dat alle activiteiten die potentieel 

schadelijk zijn en waarvoor enige competentie en vaardigheid vereist is, in principe 

aan regelgeving onderhevig zijn. Voor autorijden is een rijbewijs verplicht en voor 

een artsenpraktijk een diploma. Ook voor ouderschap zou daarom een vergunning 
                                                
1 Zie ook paragraaf 1.3.3 
2 Er is nieuwe wetgeving in de maak waarin de formulering van de grond voor een OTS gewijzigd 
wordt. De kinderrechter kan dan een kind onder toezicht stellen “indien dit noodzakelijk is voor diens 
onbedreigd opgroeien.” Deze formulering zou het mogelijk moeten maken ook in minder ernstige 
gevallen dan nu gebruikelijk is een OTS op te leggen, maar hoe de nieuwe wet in de praktijk 
geïnterpreteerd zal worden, blijft natuurlijk de vraag. Ook de ‘oude’ formulering bood immers veel 
meer ruimte dan waar kinderrechters in de praktijk gebruik van maakten en er bestaat dus een kans 
dat er in de praktijk geen grote verschillen zullen zijn met wat er nu gebeurt. 
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vereist moeten zijn. De schade die incompetente ouders hun kinderen kunnen 

berokkenen is immers enorm en lang niet iedereen met een kinderwens bezit de 

vaardigheden die nodig zijn om een goede ouder te zijn. LaFolette stelt daarom voor 

om mensen met een kinderwens aan een aantal psychologische tests te 

onderwerpen en hun op basis daarvan al dan niet een vergunning te verstrekken. 

Mensen die niet slagen voor de ouderschapstest, is het niet toegestaan kinderen te 

krijgen. Voor de kinderen in mijn voorbeelden betekent dat wellicht dat zij niet eens 

geboren zouden zijn3.  

Dit voorstel heeft waarschijnlijk weinig bijval te verwachten, zelfs bij de meest 

gedreven kinderbeschermers. Een zo machtige overheid die zulke ingrijpende 

beslissingen mag nemen over het leven van haar burgers, daarbij voorbijgaand aan 

de eigen opvattingen die die burgers zelf hebben over de zaak, is voor de meeste 

mensen niet erg aanlokkelijk. Overheidsingrijpen is niet zonder meer goed en 

verkiesbaar boven de vrijheid voor burgers om zelf te beslissen. Teveel vrijheid voor 

ouders kan leiden tot schade aan kinderen, maar te weinig vrijheid past niet bij onze 

opvattingen over de rol van de overheid in het privé leven van burgers. Het voorstel 

van LaFolette is een voorbeeld van overheidsingrijpen dat we te ver vinden gaan, 

hoewel iedereen het doel – het voorkomen van kinderbeschadiging – zal 

onderschrijven.  

Hieronder zal ik een aantal voorstellen beschrijven die hetzelfde doel hopen te 

bereiken als LaFolette, maar beter aansluiten bij onze opvattingen over de rol van de 

overheid. Ik kies daarbij bewust voor Nederlandse auteurs. Jeugdzorg en het beleid 

daaromheen is zo tijd- en plaatsgebonden dat ik me in dit proefschrift alleen wil 

richten op de situatie in Nederland. De filosofische vragen en theorieën zijn uiteraard 

van alle tijden, maar voor hun toepassing in de praktijk van jeugdzorg wil ik uitgaan 

van de specifiek Nederlandse situatie. Vandaar dat ik bij het bespreken van concrete 

voorstellen (en eventuele bezwaren hiertegen) gebruik maak van auteurs die 

schrijven over de situatie in dit land. Bij het bespreken van meer algemene ideeën 

over de verhouding tussen burgers, gezinnen en overheid, maak ik gebruik van 

internationale literatuur. 

                                                
3 LaFolette bespreekt niet wat er moet gebeuren met goedgekeurde, vergunninghoudende ouders die 
desalniettemin tekort schieten in de opvoeding van hun kinderen of met ouders die zonder vergunning 
zwanger raken. 
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Ik zal hier zoals gezegd eerst een aantal voorstellen bespreken die erop 

gericht zijn overheidsbemoeienis met gezinnen te vergroten teneinde de ontwikkeling 

van kinderen gunstig te beïnvloeden. Daarna zal ik nagaan wat kenmerkend is voor 

al dit soort voorstellen. Ook zal ik ingaan op de motieven die worden aangevoerd om 

eerder ingrijpen mogelijk te maken. Ten slotte bespreek ik de vragen en bezwaren 

die dit soort voorstellen (en dus ook het mijne) oproepen. Wat voor soort vragen 

kunnen hierbij gesteld worden en om welke vragen draait het in dit proefschrift? 

 

 

1.2 Voorstellen voor eerder ingrijpen 

 

Criminologe Josine Junger-Tas schreef in opdracht van het Ministerie van Justitie het 

rapport ‘Jeugd en Gezin’ (Junger-Tas, 1996b, 1997b). Ze stelt voor om ter 

voorkoming van jeugdcriminaliteit uit te gaan van een drietrapsraket. Als eerste zou 

aan alle ouders in achterstandwijken een aanbod van opvoedingsondersteuning 

gedaan moeten worden. Zij mogen zelf weten of zij daarop ingaan of niet. Ten 

tweede zou aan gezinnen waar problemen bestaan een specifiek aanbod moeten 

worden gedaan, waarbij erop aangedrongen moet worden dat ze de hulp ook 

accepteren. Junger-Tas wil hen echter niet verplichten. Een verplichting tot het 

accepteren van hulp wil zij alleen voor de derde groep gezinnen, namelijk gezinnen 

die reeds in contact zijn geweest met politie of de kinderbescherming maar voor wie 

een kinderbeschermingsmaatregel te zwaar gevonden wordt. De gezinnen uit mijn 

voorbeelden zouden in Junger-Tas’ voorstel dus wel een hulpverleningsaanbod 

krijgen, maar wanneer zij ook na enig aandringen niet bereid zijn tot medewerking, 

wordt dit gerespecteerd.  

Eén van de meest bevlogen voorvechters van kinderrechten (en de 

handhaving daarvan!) in Nederland is jurist Jan Willems. Hij stelt een heel pakket aan 

maatregelen voor die ervoor moeten zorgen dat onze samenleving kindvriendelijk 

wordt en ouders ondersteunt in hun omvangrijke taak (Willems, 1999, 2000, 2002, 

2003, 2005a). Sommige van deze maatregelen houden tevens een verplichting voor 

de ouders in. Zo stelt hij in zijn proefschrift Wie zal de opvoeders opvoeden? voor om 

universele opvoedingsondersteuning te bieden aan prille en aanstaande ouders. 

Reeds tijdens de zwangerschap worden alle aanstaande ouders uitgenodigd voor 

een gesprek waarin de ‘ins’ en ‘outs’ van het gezinsleven worden besproken, 
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alsmede de eigen jeugd van de ouders. Op deze manier hoopt Willems 

risicogezinnen te signaleren en een ‘aanbod-op-maat’ te kunnen doen. Wanneer een 

deskundige van mening is dat de (aanstaande) ouders niet zijn opgewassen tegen 

hun verantwoordelijkheid als opvoeders, volgt een aanbod voor vrijwillige hulp. “Bij 

weigering, of – al dan niet bewuste – sabotage, van opvoedhulp kan en moet het 

opleggen van hulp worden overwogen” (1999, p.843). In 2005 stelde hij voor een 

opvoedcursus verplicht te maken voor alle aanstaande ouders. Wie niet deelneemt, 

ontvangt geen kinderbijslag. Een wijkverpleegkundige zal deze ouders bezoeken om 

na te gaan of het nodig is de rechter te verzoeken een of andere vorm van hulp of 

ondersteuning op te leggen (Willems, 2005a, 2005b). Beide voorstellen hebben te 

maken met verplichte ‘screening’ of ondersteuning in het kader van 

opvoedingsfacilitering.  

Het verplicht opleggen van hulp wil Willems reserveren voor die gevallen 

waarin een kind zelfs niet minimaal tot zijn recht komt en ook dan pas na een 

rechterlijke uitspraak (Willems, 1999, 2005). Desalniettemin houden deze voorstellen 

tot verplichte preventie – hoe ‘licht’ dan ook – toch ook in dat de verplichte 

bemoeienis van de overheid met het gezinsleven toeneemt, aangezien ouders zich 

niet aan een zekere mate van controle mogen onttrekken. De voorstellen van 

Willems maken preventie verplicht voor alle ouders en de vraag is of dit past binnen 

de liberale moraal die normaal gesproken het kader vormt voor wetgeving in ons 

land. Ik wil hierbij benadrukken dat Willems een zorgcontinuüm voorstelt dat voor het 

grootste deel bestaat uit algemeen faciliterende maatregelen en vrijwillige (en vaak 

zeer gewenste) ondersteuning aan ouders. In mijn proefschrift richt ik me echter 

uitsluitend op dat deel van zijn plannen dat betrekking heeft op gedwongen hulp. 

Deze voorstellen verschillen nogal van elkaar, zowel wat betreft de concrete 

maatregelen die voorgesteld worden, als wat betreft de ingrijpendheid ervan. Waar 

Junger-Tas alleen bij reeds bestaande problemen wil ingrijpen, houdt het voorstel 

van Willems een zekere verplichting in voor alle ouders. Toch hebben deze 

voorstellen – en het voorstel dat ik in hoofdstuk 5 zal presenteren – een aantal 

kenmerken gemeen. Deze kenmerken zijn definiërend voor de vorm van 

overheidsingrijpen waarop ik me in dit proefschrift wil concentreren en daarom zal ik 

ze hieronder beschrijven. 
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1.3 Kenmerken 

 

1.3.1 Overheid als actor 

Een eerste kenmerk is dat de overheid als actor optreedt. Dit proefschrift draait niet 

om welwillende hulpverleners, bezorgde huisartsen of hulpvaardige buurvrouwen. 

Het draait om de vraag wat de overheid moet doen en in welke gevallen de overheid 

mag ingrijpen in een gezin. Daarbij kan de overheid in al haar drie rollen betrokken 

raken bij de gang van zaken in gezinnen. In haar rol als wetgevende macht is ze 

verantwoordelijk voor het opstellen van wetten met betrekking tot familie- en 

jeugdrecht. Ook de rechterlijke macht kan betrokken raken bij het gezinsleven, 

bijvoorbeeld wanneer er een maatregel van de kinderbescherming wordt 

uitgesproken of bij het vaststellen van een omgangsregeling. Ten slotte speelt de 

overheid een rol als uitvoerende macht, bijvoorbeeld in de gedaante van de Raad 

voor de Kinderbescherming. Deze uitvoerende taken kunnen uitbesteed worden aan 

particuliere organisaties of Bureau Jeugdzorg. Dat deze taken uitbesteed worden, wil 

echter niet zeggen dat de overheid niet langer verantwoordelijk is voor de uitvoering 

ervan, noch dat de uitvoerende instanties niet gebonden zouden zijn aan door de 

overheid opgestelde wet- en regelgeving. 

Ik wil hier de Nederlandse situatie bespreken. Wanneer ik het heb over “de 

overheid” stel ik me dan ook een liberale overheid voor in een democratische 

rechtsstaat. In hoofdstuk 2 ga ik hier nader op in. 

 

1.3.2 Dwang 

Een tweede kenmerk is dat het niet aan de ouders wordt overgelaten of er gebruik 

gemaakt zal worden van een hulpaanbod. Het gaat dus niet om vrijwillige 

hulpverlening. Het element van dwang staat centraal in de probleemstelling. De 

overheid dwingt ouders om het aanbod te accepteren. Dit “dwingen” kan op 

verschillende manieren gedaan worden, maar in de meeste gevallen zal op 

weigering een sanctie staan. Eén mogelijke sanctie is het opleggen van een OTS, 

waardoor de interventie in feite een soort ‘voorwaardelijke OTS’ wordt (Junger-Tas, 

1998): in eerste instantie wordt er geen OTS opgelegd, maar bij het niet naleven van 

de aanwijzingen van de jeugdzorg, volgt er alsnog een OTS. Andere opties zijn het 

inhouden van de kinderbijslag of het opleggen van boetes. Opvallend is dat dat soort 

sancties volgens de huidige wetgeving niet gegeven kan worden aan ouders die niet 
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meewerken aan de uitvoering van een OTS. Wanneer ouders van een onder toezicht 

gesteld kind de aanwijzingen van de voogd niet opvolgen, staat daar geen sanctie 

op4. Boetes en zelfs gevangenisstraffen komen echter wel voor in gevallen waarin 

ouders hun kinderen onttrekken aan de leerplicht.  

Op welke manier die dwang uiteindelijk ook vorm zal krijgen, het gaat om een 

wettelijke verplichting voor ouders om het hulpaanbod te accepteren. Met dwang 

wordt dus niet bedoeld het uitoefenen van sociale of psychische druk, hardnekkig 

aandringen, een beloning in het vooruitzicht stellen of andere maatregelen die 

weliswaar de kans vergroten dat ouders deelnemen, maar die toch geen wettelijke 

verplichting inhouden. 

Overigens schatten veel auteurs de bereidwilligheid van ouders om mee te 

werken aan allerlei vormen van hulpverlening vrij hoog in. Men gaat ervan uit dat 

wanneer een aanbod op de juiste manier gedaan wordt en laagdrempelig genoeg is, 

ouders hun medewerking zullen verlenen (Baartman, 1997; Van der Ven, 2000). 

Desalniettemin zijn er aanwijzingen dat er toch een behoorlijke groep ouders 

overblijft die niet wenst deel te nemen. Dit was bijvoorbeeld te zien in het SPRINT-

project, waarbij leerkrachten op school een vragenlijst over de kinderen invulden, aan 

de hand waarvan werd uitgemaakt of kinderen al dan niet in aanmerking kwamen 

voor deelname aan een cursus die hun sociale vaardigheden en gedrag moest 

helpen verbeteren. Vier procent van de ouders gaf geen toestemming voor de eerste 

screening, dat wil zeggen voor het invullen van de vragenlijst door de leerkracht 

(Dullens, 2003). Van de 38 jongens die uiteindelijk werden geselecteerd voor het 

programma, verleenden de ouders in 7 gevallen (18%) geen toestemming. Het ziet er 

dus naar uit dat wanneer de overheid níet overgaat tot dwang, grote groepen 

kinderen buiten de boot vallen. In dit voorbeeld haakte immers vier procent van de 

ouders bij voorbaat al af. Deze cijfers betekenen ook dat gedwongen ingrijpen geen 

zeldzaamheid zou zijn. Een grote groep ouders blijkt immers niet bereid op vrijwillige 

basis medewerking te verlenen. 

In bijna alle voorstellen tot vroegtijdige interventie, is dwang het sluitstuk. De 

ideale situatie is uiteraard een situatie waarin er sprake is van een zorgcontinuüm. 

Dat wil zeggen dat er al vanaf de zwangerschap een uitgebreid en gedifferentieerd 

                                                
4 De voogd kan wel besluiten tot uithuisplaatsing over te gaan en kan die uithuisplaatsing ook 
afdwingen, maar een uithuisplaatsing is natuurlijk nooit bedoeld als straf voor de ouders. Zolang het 
kind thuis woont, kunnen ouders de aanwijzingen van de voogd dus zonder verdere consequenties 
negeren. 
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aanbod van voorlichting, ondersteuning en hulpverlening voorhanden is, zowel in 

universele en preventieve zin, als in gerichte programma’s voor specifieke 

doelgroepen. Ouders kunnen dit zelf opzoeken of actief benaderd worden en ieder 

gezin krijgt de ondersteuning die nodig en gewenst is. Onvrijwillige hulpverlening, die 

niet wordt opgezocht of aangeboden maar opgelegd, is dan het sluitstuk. Pas 

wanneer vrijwillige hulpverlening niet voldoende blijkt en ouders geen gebruik maken 

van wat hun wordt aangeboden, komt de mogelijkheid hen daartoe te dwingen naar 

voren. Juist over dit sluitstuk gaat deze dissertatie. 

 

1.3.3 Vroegtijdigheid 

Ten derde wil ik benadrukken dat het in dit proefschrift gaat om gezinnen die in de 

huidige praktijk van de kinderbescherming niet met een dwangmaatregel 

geconfronteerd zouden worden. Het gaat dus niet om kinderen die stelselmatig 

mishandeld, misbruikt of ernstig verwaarloosd worden, niet om jongeren met een 

strafblad of om tienermoeders. Mijn stelling is nu juist dat er ook in gezinnen met een 

minder ernstige problematiek dan die waarvoor doorgaans een OTS wordt 

uitgesproken, reden kan zijn tot ingrijpen door de overheid. Komen (1999) deed een 

onderzoek waarin ze naging in wat voor situaties kinderen wel of niet onder toezicht 

werden gesteld. Hieruit wordt duidelijk dat er pas een maatregel wordt genomen 

wanneer er sprake is van een zeer ernstige situatie en niet bij beginnende of lichte 

problemen. Kinderen worden onder toezicht gesteld wanneer er sprake is van 

‘opvoedingsnood’, hetgeen inhoudt dat het kind zich gedurende een langere periode 

niet adequaat heeft kunnen ontwikkelen (Weterings, 1999). Op dat moment is er dus 

al sprake van een beschadigde ontwikkeling en beperkt de interventie zich tot het 

proberen die schade zoveel mogelijk te herstellen of verdere beschadiging te 

voorkomen. Daarbij vindt het ingrijpen niet direct plaats na het ontstaan (of de eerste 

symptomen van) het probleem, maar wacht men eerst of het probleem zich niet 

vanzelf herstellen zal. Pas als dat niet gebeurt wordt er ingegrepen. 

In de praktijk blijkt dan ook dat meeste kinderen die onder toezicht worden gesteld, 

ouder zijn dan 12 jaar (Komen, 1999; Slot, Theunisse, Esmeijer & Duivenvoorden, 

2002). De problemen – die vaak al jaren bestonden – zijn dan pas ernstig genoeg 

geworden voor het uitspreken van een OTS. Uit het rapport “909 zorgen” (Slot et al., 

2002) blijkt ook dat het aantal problemen waarmee OTS-kinderen te maken hebben, 

toeneemt naarmate de kinderen ouder zijn bij aanvang van de OTS. Bij kinderen tot 
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zes jaar worden gemiddeld ongeveer 6 zorgpunten geconstateerd, bij zes- tot 

twaalfjarigen 8, en bij twaalf- tot achttienjarigen 11. Deze zorgpunten kunnen zowel 

bij het kind zelf liggen, als in het gezin en in de omgeving waar het kind opgroeit. Hoe 

langer er gewacht wordt met ingrijpen, hoe groter de problemen worden en op basis 

van de leeftijd van de kinderen die onder toezicht gesteld worden, kunnen we 

concluderen dat er lang gewacht wordt. 

De groep kinderen die onder toezicht wordt gesteld heeft dan ook te maken 

met zeer ernstige problemen, zoals blijkt uit onderzoek naar de OTS-populatie in de 

jaren ’80 en ’90 van de twintigste eeuw5: 

• In 23% van de gevallen is er sprake van verwaarlozing. Het gaat dan om 

kinderen die hongerig, ondervoed of verkleumd zijn, vuil zijn, uitslag hebben, en 

die leven in een smerig en stinkend huis dat soms is afgesloten van gas, water 

en licht. 

• In 31% van de gevallen is er sprake van emotionele verwaarlozing. Dit is een 

moeilijk definieerbaar begrip, maar Komen geeft voorbeelden van kinderen die 

door hun ouders verlaten of verstoten worden, of ouders die niet reageren bij 

ernstige problemen zoals ziekte, automutilatie of suïcidepogingen. Deze vorm 

van verwaarlozing komt vaak voor in combinatie met fysieke mishandeling. 

• In 13% van de gezinnen was er sprake van ernstig geweld, dat wil zeggen dat 

kinderen verwondingen opliepen doordat ouders hen mishandelden met 

voorwerpen (riem, knuppel, gordijnrail, mes, beitel), hen brandden, ‘bont en 

blauw’ sloegen, van de trap duwden, onder water hielden, verstikten, of 

bewusteloos sloegen.  

• In 41% van de gevallen was er sprake van minder ernstig geweld, waar kinderen 

geen ernstige verwondingen aan overhielden. 

• In 22% van de gevallen is er sprake van (een ernstig vermoeden van) incest. 

• 44% van de kinderen had een delict gepleegd. De betrokken adolescente 

jongeren hadden grote aantallen vermogensdelicten gepleegd, bleken 

                                                
5 Onderstaande gegevens komen uit het onderzoek van Komen (1999). Het is zeer opvallend dat er 
tot nu toe, behalve door Komen, geen onderzoek gedaan is naar de kenmerken van de OTS-
populatie, behalve waar het zeer algemene demografische factoren betreft. Er zijn geen gegevens 
over wat voor soort gezinnen met een OTS te maken krijgen, om welke redenen en bij wat voor soort 
problemen. Het is daarom lastig een beeld te krijgen van (de ernst van) de problematiek in deze 
gezinnen. Dit lijkt mij een ernstige hiaat in onze kennis.  
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herhaaldelijk in het bezit van wapens, of hadden ernstig geweld gepleegd tegen 

personen. Bij jongere kinderen ging het om winkeldiefstal en andere diefstallen. 

• In 37% van de gezinnen constateerde men ‘gebrekkig toezicht’. Er was hier 

sprake van een gezagsvacuüm of een omgekeerde hiërarchie. Dit werd 

aangeduid met zinsneden als “vader heeft geen enkele grip op zijn zoon”, 

“dochter is moeder volledig de baas” of “in dit gezin zijn de ouder- en kindrollen 

omgedraaid”. In enkele van deze gevallen was er sprake van ouders die bang 

waren voor hun eigen kind en door hem of haar bedreigd of mishandeld werden. 

Over al deze kinderen gaat dit proefschrift niet. Het gaat mij om kinderen wier welzijn 

in gevaar is, maar bij wie er (nog) geen sprake hoeft te zijn van een reeds 

beschadigde ontwikkeling. Het gaat om gezinnen die problemen ervaren die vanuit 

het belang van het kind en / of de samenleving opgelost moeten worden, maar die 

niet vallen onder de huidige kinderbeschermingswetten (vgl. Baartman, 1997a). De 

gezinnen waar het mij om gaat, zouden in de huidige praktijk noch met een OTS, 

noch met enige andere maatregel te maken krijgen. 

 

1.3.4 Motieven 

De redenen die in de literatuur aangevoerd worden om in te grijpen in gezinnen zijn 

divers. Ik wil hier twee onderscheidingen maken met betrekking tot het motief voor 

ingrijpen. Het eerste onderscheid is tussen ingrijpen gebaseerd op de huidige situatie 

en ingrijpen gebaseerd op een verwachte toekomstige situatie. In het eerste geval 

spreekt men gewoonlijk van curatie of repressie, in het tweede geval van preventie. 

Het tweede onderscheid dat van belang is, is of het ingrijpen gebaseerd is op het 

belang van het kind of op het belang van de samenleving.  

 

1.3.4.1 Huidige situatie vs toekomstige situatie 

Binnen de jeugdzorg wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen preventie 

en curatie (of repressie). In het eerste geval probeert men te voorkomen dat er 

problemen ontstaan of verergeren, in het tweede geval probeert men eenmaal 

ontstane problemen op te heffen. In het eerste geval baseert men zich op een te 

vermijden situatie in de toekomst, in het tweede geval op de situatie hier en nu. Bij 

preventieprogramma’s wordt er onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en 

tertiaire preventie. Primaire preventie is hierbij het ingrijpen vóórdat het probleem 

ontstaat. Secundaire preventie is ingrijpen nadat de eerste symptomen zich hebben 
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aangediend, maar voordat de ontwikkeling van het kind onherstelbaar geschaad is. 

Van tertiaire preventie is sprake wanneer de ontwikkeling van het kind wel al 

geschaad is, maar je probeert te voorkomen dat deze schade nog ernstiger wordt 

(Blumenkrantz, 1992; Browne, 1988; Caplan, 1964; Hoefnagels, 2001; Shonkoff & 

Eisels, 2000). Het moge duidelijk zijn dat in ieder geval bij de laatste twee vormen er 

geen sprake meer is van ‘pure’ preventie. Ook curatie zal een rol spelen bij de 

hulpverlening aan deze gezinnen. Er is immers al sprake van problemen, en de 

verwachting is dat deze problemen zullen verminderen of verdwijnen met de juiste 

hulp. Alleen primaire preventie zou dan dus ‘echte’ preventie zijn en zelfs dan is er 

vaak sprake van een op bepaalde kenmerken uitgezochte risicogroep bij wie men 

verwacht dat ouders sommige vaardigheden ontberen of dat de omstandigheden de 

opvoeding bemoeilijken. Het aanleren van die vaardigheden en het verbeteren van 

die omstandigheden, kan net zo goed curatie als preventie genoemd worden. 

Omgekeerd zal bij ieder curatief programma het voorkomen van verdere problemen 

een belangrijke doelstelling zijn. Curatie en preventie komen dus zelden in hun ‘pure’ 

vorm voor. De meeste hulpverleningstrajecten zijn een combinatie van beide. Waar 

het mij in dit proefschrift echter om gaat is welke rechtvaardiging gegeven kan 

worden voor overheidsingrijpen in gezinnen. En daarbij maakt het wel degelijk 

verschil of men zich wil baseren op de huidige situatie in een gezin en het welzijn van 

het kind op dit moment, of op te verwachten problemen in de (soms verre) toekomst. 

Wie zich immers wil baseren op de huidige situatie, zal moeten aantonen dat het nú 

niet goed gaat met een kind. Wie preventie wil plegen met het oog op de toekomst, 

zit met de lastige taak die toekomst te voorspellen aan de hand van wat er op dit 

moment al zichtbaar is. In hoofdstuk 4 kom ik hierop terug. 

 

1.3.4.2 Belang kind vs belang samenleving 

Een tweede onderscheid met betrekking tot de motieven die worden 

aangevoerd voor vroegtijdig ingrijpen, gaat over degene die van de ingreep moet 

profiteren. De eerste en meest voor de hand liggende belanghebbende bij een 

interventie is het kind, dat zichzelf immers niet beschermen kan. Als het niet goed 

gaat met een kind is dat voor veel mensen een reden om tot ingrijpen over te gaan. 

Een andere drijfveer, die vaak meer aandacht lijkt te krijgen, is het belang van de 

samenleving. Ouders moeten hun kinderen niet alleen goed verzorgen en opvoeden 

omdat dat goed is voor die kinderen, maar ook omdat de samenleving er belang bij 
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heeft dat die kinderen later productieve, verantwoordelijke burgers worden. Vandaar 

dat er veel aandacht is voor kinderen die dreigen op te groeien tot bijvoorbeeld 

delinquenten of (religieus) extremisten. Wanneer ouders zich onvoldoende van hun 

taak als opvoeder kwijten, kunnen hun kinderen later een enorme belasting vormen 

voor de samenleving en een gevaar zijn voor hun omgeving. Een combinatie van 

deze twee drijfveren komt natuurlijk veel voor, maar doorgaans staat toch één van 

beide voorop. Zo is het ministerie van Justitie vooral gericht op het voorkomen van 

jeugdcriminaliteit en daarmee op het belang van de samenleving (Junger-Tas, 

1997b). Voor anderen staat juist de bestrijding van kindermishandeling, en daarmee 

het belang van het kind, voorop (Dantzig, Meuwese & Willems, 2000). Dit 

onderscheid zal in de rest van dit boek telkens blijven terugkomen. 

 

1.3.5 Inhoud programma’s 

Er is in de afgelopen decennia een enorme hoeveelheid aan programma’s en 

projecten voor ‘probleemgezinnen’ ontwikkeld. Sommige succesvol, andere niet. 

Sommige uit en te na onderzocht en geëvalueerd, andere nauwelijks. Sommige 

projecten werden slechts lokaal uitgevoerd, andere zijn in verschillende regio’s of 

zelfs verschillende landen geïmplementeerd. Bijna al deze programma’s richten zich 

op specifieke risicogroepen, dat wil zeggen ouders6 en kinderen die een aantal 

risicofactoren kennen, hoewel er ook universele programma’s bestaan.  

Grofweg kunnen de programma’s ingedeeld worden in twee categorieën: 

gericht op ouders, of gericht op kinderen. Een combinatie van beide komt ook veel 

voor (Ince, Beumer, Jonkman & Pannebakker, 2001). Hieronder volgt een overzicht 

van mogelijke interventiestrategieën die ingezet kunnen worden. Tenzij anders 

vermeld, worden alle programma’s beschreven in Ince et al. (2001).  

Programma’s gericht op ouders: 

• Oudercursus: ouders krijgen groepsgewijs les in ‘opvoedkunde’ en instructie in 

pedagogische vaardigheden. Dit kan uiteenlopen van ‘wat te doen als je baby 

huilt’, tot ‘hoe zorg je dat je kind zich aan de regels houdt’ of ‘hoe overleg ik met 

mijn puber’. Voorbeelden zijn: Overstap, Opvoeden: Zó, Stap Rond, Praten met 

kinderen. 

                                                
6 ‘Ouders’ moet hier opgevat worden als ‘moeders’. Voor vaders is nauwelijks aandacht, en de 
enkeling die een poging ondernam om vaders wel erbij te betrekken, stuitte op een zo goed als 
onoverkomelijk motivatieprobleem.  
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• Oudergroep: ouders komen bij elkaar in groepjes om te praten over opvoeding en 

elkaar te ondersteunen. Voorbeeld: Opstapje. 

Programma’s gericht op kinderen: 

• Mentoring: in deze projecten worden kinderen gekoppeld aan een mentor, een 

ouder iemand die dingen met hen samen doet en ze bijvoorbeeld kan helpen met 

huiswerk. Deze mentor wordt geacht een voorbeeldfunctie te vervullen en 

ondersteuning te bieden. Voorbeeld: Match, Children at Risk (Harrell, Cavanagh 

& Sridharan, 1999). 

• Voorschoolse educatie: kinderen die deelnemen aan dit soort programma’s 

volgen een educatief programma voordat ze oud genoeg zijn om naar school te 

gaan. Dit kan thuis gebeuren of op een peuterspeelzaal. Het gaat hierbij dan 

vaak om het stimuleren van cognitieve en sociale vaardigheden. Voorbeeld: High 

/ Scope, Kaleidoscoop. 

• Buitenschoolse educatie: dit gaat om cursussen of trainingen die kinderen en 

jongeren kunnen volgen wanneer ze wel al op school zitten. Dit wordt buiten het 

normale curriculum om gegeven, maar vaak wel geïnitieerd door of via de school. 

Zo zijn er scholen die faalangstreductietrainingen geven of sociale 

vaardigheidstraining. Voorbeeld: Cool Down, SPRINT (Dullens, 2003).  

• Individuele en groepstherapieën in het ‘reguliere’ hulpverleningscircuit, zoals 

speltherapie of trainingen. 

Programma’s gericht op het gezin:  

• Gezinsbegeleiding: dit houdt in dat een gezin gedurende een bepaalde periode 

met advies en een luisterend oor begeleid wordt. Dit kan gebeuren door 

professioneel geschoolde krachten, maar ook door vrijwilligers of 

wijkverpleegkundigen. In veel gevallen komt de begeleider bij het gezin thuis. 

Voorbeelden hiervan zijn: Children at Risk (Harrell, Cavanagh & Sridharan, 

1999), Moeders informeren Moeders, Homestart, Instapje en Opstapje. 

• Gezinstraining: dit is doorgaans een combinatie van de gezinsbegeleiding en de 

oudercursus. Het verschil met een gewone oudercursus is dat gezinstrainingen 

op individuele basis gegeven worden. Ook wordt een dergelijke training verzorgd 

door een professional en speelt men in op de concrete problemen van dít gezin, 

in plaats van op algemene vaardigheden. Voorbeeld: Gezins Interactie Training, 

Video Home Training. 
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Programma’s (of programmaonderdelen) die zich richten op de kinderen, ontnemen 

meer zeggenschap aan de ouders dan programma’s die gericht zijn op de ouders 

zelf. Immers, wanneer ouders een cursus volgen of advies krijgen van een 

hulpverlener, kunnen ze altijd nog zelf beslissen wat ze met die informatie doen. Ze 

worden slechts gedwongen zich te laten adviseren (en daar tijd aan te besteden), 

maar de eigenlijke opvoeding houden ze zelf in de hand. Wanneer een programma 

echter rechtstreeks op de kinderen gericht is, moeten ouders een deel van de 

opvoeding uit handen geven. Ze hebben geen controle op wat hun kinderen wordt 

bijgebracht of de manier waarop dat gebeurt. De overheid neemt de opvoeding ten 

dele over van de ouders. 

 

Kortom: dit proefschrift gaat over ingrijpen door de overheid, in gezinnen waar 

problemen zijn die niet ernstig genoeg zijn voor een kinderbeschermingsmaatregel, 

waarbij voor ouders een wettelijke verplichting bestaat om hieraan hun medewerking 

te verlenen. Dit ingrijpen kan door de overheid gedelegeerd worden aan andere 

instellingen, maar zij blijft eindverantwoordelijk. De interventie kan verschillende 

vormen aannemen en ingegeven zijn door verschillende motieven. 

De gezinnen die hierboven beschreven werden zijn voorbeelden van gezinnen 

waar een dergelijk ingrijpen op zijn plaats zou kunnen zijn. De overheid zou deze 

ouders kunnen verplichten om de hulp die aan hen of hun kind wordt aangeboden, te 

accepteren. Aan het einde van deze dissertatie zal ik per voorbeeldgezin 

concluderen of een dergelijk ingreep terecht zou zijn of niet. 

 

 

1.4 Vragen en mogelijke bezwaren 

 

Zoals ik eerder al aanstipte zijn er verschillende bezwaren in te brengen tegen een 

dergelijke vorm van overheidsingrijpen. Op het eerste gezicht kleven er nogal wat 

problemen aan. Niet alleen strookt dit voorstel niet met de huidige praktijk binnen de 

kinderbescherming en jeugdzorg, het gaat ook in tegen de intuïties die veel mensen 

hebben over ouderlijk gezag en ouderlijke vrijheid en over de juiste rol van de 

overheid in het privé-leven van burgers, kinderen en volwassenen. Daarnaast zijn er 

allerlei praktische bezwaren denkbaar. Ik zal hieronder kort aangeven wat voor 
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verschillende soorten vragen dit voorstel kan oproepen en om welke soort vragen het 

mij hier te doen is. 

 

1.4.1 Verschillende soorten vragen 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten vragen die worden 

opgeroepen met betrekking tot de mogelijkheid van vroegtijdige gedwongen 

interventie in gezinnen (Snik & van Haaften, 2000) Ten eerste zijn er de empirische 

en juridische vragen naar de doelmatigheid en juridische mogelijkheden. 

Voorbeelden van doelmatigheidsvragen zijn: 

• Is het mogelijk de gezinnen te identificeren die extra ondersteuning nodig 

hebben? Kunnen we risicofactoren aanwijzen die met enige zekerheid tot een 

bepaald resultaat leiden? 

• Hebben we effectieve methoden om gezinnen te helpen?  

• Zal hulpverlening onder dwang wel positieve effecten sorteren, of kunnen we van 

dwang juist een averechts effect verwachten? 

Voorbeelden van juridische vragen zijn: 

• Is dit soort ingrijpen mogelijk volgens de huidige wetgeving? 

• Zo niet, hoe zou een wet die dit soort ingrijpen mogelijk maakt eruit kunnen zien? 

• Welke mogelijkheden tot overheidsingrijpen bieden internationale verdragen 

zoals het Verdrag voor de rechten van het Kind? 

Al deze vragen kunnen beantwoord worden door middel van empirisch en juridisch 

onderzoek en zijn niet de focus van dit proefschrift. 

Ten tweede zijn er vragen die wijzen op morele bezwaren die mogelijkerwijs 

kleven aan vroegtijdig ingrijpen onder dwang door de overheid. Voorbeelden van 

zulke vragen zijn: 

• Is het niet stigmatiserend om bepaalde groepen in de maatschappij aan te wijzen 

als ‘risicovol’? 

• Mogen we ingrijpen in individuele gezinnen op basis van voorspellingen die 

weliswaar correct zijn op groepsniveau, maar slechts beperkte geldigheid hebben 

voor het individu? 

Ook deze vragen zijn niet de belangrijkste focus van dit proefschrift, hoewel ik er in 

hoofdstuk 4 en 5 wel kort op in zal gaan. 
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Ten slotte zijn er vragen die betrekking hebben op de grondslagen van 

overheidsingrijpen. Met grondslagen bedoel ik fundamentele principes die vastleggen 

hoe de omgang tussen overheid, ouders en kinderen dient te zijn en wat ieders 

rechten en plichten zijn (Snik & van Haaften, 2000). Zo’n grondslag functioneert als 

een normatief kader; het geeft aan welke handelingen in principe mogelijk zijn. De 

grondslag creëert zo een logische ruimte waarbinnen het mogelijk is bepaalde 

handelingen te rechtvaardigen. Het moge duidelijk zijn dat bij het verdedigen of 

verwerpen van een dergelijk ingrijpen in een liberale staat heel andere argumenten 

een rol zullen spelen (en kunnen spelen) dan bijvoorbeeld in een theocratie of een 

communistische heilstaat. Dit is waar het mij om gaat in dit proefschrift: In hoeverre 

hoort juist een overheid met een liberale grondslag zich te bemoeien met de 

opvoeding en het gezinsleven? Past dit soort ingrijpen eigenlijk wel bij de 

uitgangspunten van ons liberale rechtssysteem? Simpel gezegd: de vraag is niet 

welke wetten er zijn, maar welke wetten we noodzakelijk achten en waarom. Ik 

onderzoek de ruimte die de liberale grondslag biedt voor het rechtvaardigen van 

gedwongen vroegtijdig overheidsingrijpen in gezinnen (vgl. Snik & van Haaften, 

2000). Mijn keuze voor de liberale moraal als grondslag voor overheidsingrijpen is 

gebaseerd op de concrete situatie in Nederland. In een theocratie of een 

communistische heilstaat zou een discussie over overheidsinterventie in gezinnen er 

uiteraard heel anders uitzien. Nederland is echter een liberale democratie en 

beslissingen over opvoeding en onderwijs en eventuele bemoeienis van de overheid 

hiermee, worden tegen deze achtergrond genomen. 

Vragen naar de grondslag gaan logisch aan de overige soorten vragen vooraf. 

Pas wanneer ik kan concluderen dat dit soort ingrijpen mogelijk is voor een overheid 

op liberale grondslag, wordt het belangrijk vragen te stellen over de doelmatigheid 

van zulk ingrijpen (vgl. Kymlicka,1992). Ook juridische en morele vragen worden dan 

pas relevant.  

 

1.4.2 De grondslagenkwestie 

Er bestaat op dit moment in de hierboven beschreven gevallen geen rechtsgrond 

voor ingrijpen. Gezien ons huidige jeugd- en familierecht is gedwongen ingrijpen 
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wettelijk niet mogelijk (De Nederlandse Gezinsraad, 2001; Vos, 1997)7. Om in deze 

gevallen ouders toch te kunnen dwingen tot het aanvaarden van een hulpaanbod, is 

een wetswijziging dus noodzakelijk. Maar past een dergelijke wetswijziging wel in ons 

huidige liberale democratische bestel? 

In het volgende hoofdstuk zal ik uitgebreid ingaan op de liberale moraal, maar 

ik wil hier alvast kort een aantal kenmerken noemen, om duidelijk te maken waarom 

overheidsinterventie in gezinnen niet vanzelfsprekend is voor een liberale overheid.  

Het fundamentele uitgangspunt voor een liberale overheid is dat burgers vrij 

zijn hun leven naar eigen inzicht in te richten8. Burgers vormen hun eigen conceptie 

van het goede9 en proberen hun leven te leiden volgens hun eigen opvatting over 

wat goed, waardevol of belangrijk is. De overheid mag hen daarin niet belemmeren, 

aangezien een liberale overheid zelf geen conceptie van het goede mag uitdragen. 

Er zijn dan ook slechts twee doelen waarvoor de overheid het handelen van haar 

burgers mag belemmeren. Ten eerste treedt de overheid op om bepaalde publieke 

goederen veilig te stellen. Onder publieke goederen worden die zaken verstaan die 

(zo goed als) alle burgers nodig hebben, ongeacht hun leeftijd, sekse, etniciteit of 

conceptie van het goede. Het gaat dan om zaken als een gezond leefklimaat, een 

goede infrastructuur en gezondheidszorg. Maar ook veiligheid en bepaalde basale 

vrijheden worden tot de publieke goederen gerekend (Koelega, 2000). De tweede 

reden voor overheidsingrijpen in een liberale staat is wanneer burgers elkaar schade 

toebrengen. Dat is ook het uitgangspunt voor de kinderbescherming in Nederland: de 

overheid grijpt pas in wanneer ouders hun kinderen schade toebrengen en niet 

eerder. Hoe je je kinderen wil opvoeden, is een persoonlijke beslissing. Mensen 

hebben uiteenlopende opvattingen over wat ze hun kinderen willen leren en wat de 

beste manier is om met kinderen om te gaan. Die ideeën horen bij hun conceptie van 

het goede en ouders hechten er veel waarde aan hun opvattingen op hun kinderen te 

kunnen overdragen. Ook op dit gebied is het niet aan de (liberale) overheid om uit te 

                                                
7 Overigens laat Willems in zijn proefschrift “Wie zal de opvoeders opvoeden?” en in latere artikelen 
zien dat deze terughoudendheid in strijd lijkt met het Internationale Verdrag voor de Rechten van het 
Kind, dat door Nederland geratificeerd is. Hier zou dus sprake zijn van een tegenstrijdigheid. 
8 Uiteraard zijn er binnen de liberale moraal veel verschillende opvattingen mogelijk over hoe deze 
vrijheid precies moet worden opgevat en in welke mate deze toch beperkt moet worden om derden in 
bescherming te nemen. Op deze verschillen zal ik in de komende hoofdstukken uitgebreid ingaan. 
9 Er zijn verschillende definities mogelijk van wat een conceptie van het goede precies inhoudt. Ik zal 
hier uitgaan van de definitie van Snik (1999): “Een conceptie van het goede is een geheel van met 
elkaar samenhangende waarden, waarin morele en non-morele opvattingen naar voren komen over 
wat het leven waardevol of bevredigend maakt en hoe wij ons leven dienen te leiden.” Vergelijk ook 
Spiecker & de Ruyter (1993). 
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maken wie er gelijk heeft. De overheid draagt geen conceptie van het goede uit en 

bevoordeelt niet de ene groep burgers boven de andere op basis van hun 

opvattingen en ideeën over wat het leven waardevol maakt. Dat betekent ook dat de 

overheid ouders niet mag voorschrijven hoe zij met hun kinderen dienen om te gaan 

of hoe en met welke waarden ze hen opvoeden. Een liberale overheid dient neutraal 

te blijven ten opzichte van de conceptie van het goede van burgers. Omdat de 

opvoeding daar vaak deel van uitmaakt of in het verlengde hiervan ligt, moet de 

overheid zich ook op dit gebied terughoudend opstellen. 

Daarbij is de intimiteit van het gezinsleven voor veel mensen een groot goed. 

Het krijgen, verzorgen en opvoeden van kinderen is voor hen één van de meest 

zinvolle zaken in hun leven; de persoonlijke en intieme band die ze met hun kinderen 

hebben ervaren ze als zeer waardevol. De intimiteit en geborgenheid van de relatie 

met hun ouders is ook voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen cruciaal. 

Een liberale overheid zal zich normaal gesproken dan ook niet gemakkelijk mengen 

in de privé relaties van burgers. De zeggenschap van de overheid reikt in principe 

niet verder dan het publieke terrein. Het gezinsleven behoort tot het privé domein van 

ouders en kinderen en de overheid zal dus zeer terughoudend zijn zich hiermee te 

bemoeien. Daarom wacht de overheid met ingrijpen totdat er sprake is van schade.  

Al deze argumenten maken dat het extra belangrijk is na te gaan of ingrijpen 

wel echt noodzakelijk is om hetzij publieke goederen veilig te stellen, hetzij schade 

aan kinderen of derden te voorkomen. De overheid heeft alleen een goede reden om 

in te grijpen wanneer ouders hun kinderen schaden of wanneer publieke goederen in 

het geding zijn. Vragen over overheidsingrijpen moeten binnen dit kader van liberale 

waarden beantwoord worden. 

Hoewel ik niet geheel voorbij wil gaan aan de eerste soorten vragen 

(empirische, juridische en morele), gaat het me in dit proefschrift toch vooral om 

vragen van de laatste soort: past dergelijk ingrijpen wel binnen de liberale moraal die 

het fundament vormt van ons staatsbestel? Alleen als ik kan laten zien dat het 

antwoord op deze vraag positief is, worden de eerste twee soorten vragen relevant. 

Pas wanneer duidelijk wordt dat overheidsoptreden van die aard überhaupt passend 

zou zijn binnen ons liberale bestel, dienen vragen aan de orde te komen over het 

‘hoe en wat’ van dit optreden. Het is dan ook belangrijk om onderscheid te maken 

tussen wanneer de overheid mag ingrijpen en wanneer de overheid moet ingrijpen. 

In dit boek draait het om de vraag of de overheid mag ingrijpen. Wanneer is ingrijpen 
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mogelijk binnen het kader van een liberale grondslag? Dit is dus een heel andere 

vraag dan de juridische vraag wanneer ingrijpen mogelijk is volgens de huidige 

verdragen en wetgeving, of de empirische vraag wat voor soort ingrijpen het meest 

gunstige effect zou hebben op de opvoedingssituatie. De vraag in dit proefschrift is 

theoretisch van aard10 en heeft betrekking op het fundament waarop onze 

rechtsstaat gebouwd is: is deze manier van handelen passend voor een overheid op 

liberale grondslag? In een situatie waarin de liberale grondslag van onze rechtsstaat 

het de overheid toestaat in te grijpen in een gezin zonder instemming van de ouders, 

hoeft het echter niet zo te zijn dat de overheid ook moet ingrijpen. Er kunnen immers 

andersoortige bezwaren zijn (bijvoorbeeld bezwaren die te maken hebben met 

effectiviteit of met stigmatisering) waardoor ingrijpen uiteindelijk toch niet de beste 

handelwijze blijkt. Hoewel de overheid dus had mogen ingrijpen, doet zij dat niet. Het 

is de taak van de overheid om de veiligheid van haar burgers te garanderen en 

bepaalde publieke goederen veilig te stellen. Dat deze taak past binnen de grondslag 

van een liberale overheid en maakt ingrijpen in sommige situaties mogelijk. Maar pas 

wanneer er geen andere overwegingen in de weg staan, wordt ingrijpen ook een 

plicht. 

Ten slotte bedoel ik hier met ingrijpen ook altijd gedwongen ingrijpen. In een 

ideale situatie is er uiteraard sprake van een zorgcontinuüm en is er een 

gedifferentieerd aanbod aan ondersteuning en facilitering voor alle ouders op alle 

momenten in de ontwikkeling van hun kinderen en maken zij daar uit eigen beweging 

gebruik van op de momenten dat dat de ontwikkeling van hun kind ten goede komt. 

Ik beperk me met mijn vraagstelling echter tot niet-vrijwillige vormen van hulp, 

interventies in de opvoeding die door de overheid worden opgelegd.  

 

 

1.5 Samenvatting & overzicht 

 

Er is een gangbare praktijk van jeugdbescherming, waarin de overheid ingrijpt in 

gezinnen. Volgens velen gaat dat ingrijpen niet ver genoeg. Er wordt te vaak niet 

ingegrepen in situaties waarin het idee bestaat dat dat wel zou moeten gebeuren. 

Daarom zijn er diverse voorstellen gedaan tot eerder ingrijpen en tot het dwingen van 

                                                
10 Zij het dat ik in het laatste hoofdstuk deze theorie weer tracht te koppelen aan de praktijk en enkele 
praktische voorstellen doe. 
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onwillige ouders. Hierboven heb ik enkele van die voorstellen laten zien. 

Kenmerkend zijn dat het de overheid is die als actor optreedt, dat ouders gedwongen 

worden mee te werken en dat dit ingrijpen plaatsvindt in gezinnen die niet onder de 

huidige OTS-regeling vallen. Het gaat om ingrijpen in gezinnen waar kinderen (nog) 

niet voor hun leven beschadigd zijn. Dit soort voorstellen stuit echter ook op 

bezwaren. Behalve juridische en empirische beren op de weg, zijn er ook bezwaren 

van een meer fundamentele aard. Deze bezwaren hebben te maken met de 

grondslag van overheidsoptreden in een liberale staat als de onze. Alle optreden 

door de overheid moet gerechtvaardigd worden binnen het kader dat door deze 

liberale moraal geschapen wordt. Op het eerste gezicht is het twijfelachtig of 

vroegtijdig gedwongen ingrijpen in gezinnen verdedigbaar is binnen dit kader. Het 

lijkt immers in tegenspraak met de kernwaarden van het liberalisme. De overheid 

schendt het non-interventie principe door in te grijpen in de privé sfeer van het gezin 

zonder dat er al sprake is van aantoonbare schade aan de ontwikkeling. Ze loopt 

daarbij het risico haar neutraliteit te verliezen door een bepaalde opvoeding als 

‘beter’ te propageren. Toch is het ook onwenselijk dat kinderen het slachtoffer 

worden van een terughoudende overheid die niet in staat lijkt jonge kinderen in hun 

hulpeloosheid bij te staan door hen een opvoedingssituatie te bieden die aansluit bij 

hun behoeften. In de volgende hoofdstukken zal ik daarom onderzoeken of het 

mogelijk is vroegtijdige gezinsinterventie te verdedigen binnen de logische ruimte die 

de liberale moraal biedt.  

Wanneer een overheid trouw wil blijven aan de liberale moraal en haar 

handelen hierdoor wil laten leiden, is het dan toch denkbaar dat zij ouders dwingt 

hulpverlening in hun gezin toe te staan, vóórdat zij kan aantonen dat deze ouders 

hun kinderen onherstelbaar geschaad hebben? Welke eisen kan een dergelijke 

overheid aan ouders stellen? Om dit te onderzoeken zal ik in hoofdstuk 2 allereerst 

nader ingaan op de liberale moraal. Wat houdt deze precies in en welke implicaties 

heeft dit voor de bemoeienis van de overheid met gezin en opvoeding?  

In hoofdstuk 3 ga ik in meer detail in op diverse liberale stromingen en hun 

opvattingen over de rol van de overheid in de opvoeding. Waarop mogen kinderen in 

een liberale staat aanspraak maken waar het hun opvoeding betreft? Wat betekenen 

deze aanspraken voor hun ouders en voor de overheid? Wanneer maakt het doen of 

laten van ouders ingrijpen door de overheid verdedigbaar? Deze twee hoofdstukken 

moeten duidelijk maken hoe er binnen het liberalisme gedacht wordt over opvoeding 
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en over de rol die de overheid daarbij te spelen heeft. In hoofdstuk 3 zal daarnaast 

duidelijk worden dat over deze kwesties verschillend gedacht wordt binnen het 

liberalisme. Er zijn verschillende posities mogelijk, die alle kunnen bestaan binnen de 

grenzen van de liberale moraal. Desalniettemin blijkt het wel degelijk mogelijk te zijn 

een aantal zaken aan te wijzen die een liberale overheid mag eisen van ouders. 

Ondanks alle verschillen van opvatting, kan er wel een grote gemene deler 

aangewezen worden in de ideeën die de diverse auteurs hebben over opvoeding.  

In hoofdstuk 4 zal ik dan ook proberen om, aan de hand van de resultaten uit 

hoofdstuk 3, de verschillende posities zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen om zo te 

komen tot een voorstel van wat er van ouders in een liberale staat verlangd mag 

worden. Waarop kunnen kinderen aanspraak maken? Daarna zal ik ingaan op wat 

deze eisen aan ouders betekenen voor het optreden van de overheid. In welke 

gevallen en op welk moment mag de overheid ingrijpen in het gezinsleven? Ook zal 

ik hier terugkomen op de bezwaren tegen dit soort ingrijpen en de tegenwerpingen 

die te verwachten zijn.  

In hoofdstuk 5 zal ik ten slotte ingaan op de praktijk van overheidsingrijpen in 

gezinnen. Hoe kan vroegtijdig ingrijpen zo georganiseerd worden dat de centrale 

waarden van de liberale moraal overeind blijven? Hoofdstuk 3 en 4 behandelen de 

grondslagenkwesties, maar in hoofdstuk 4 en 5 zal ik daarnaast kort stil staan bij de 

andere soorten vragen die hierboven besproken werden, de empirische en ethische 

vragen. 

 

 



 31 

HOOFDSTUK 2: DE LIBERALE MORAAL 

 

 

 

2.1 Vier kernwaarden 

 

In de inleiding heb ik een paar keer verwezen naar ‘de liberale moraal’ en ‘een 

liberale staat’. Maar wat wordt hier nu mee bedoeld? Wat betekent het dat we leven 

in een liberale staat en dat de wetten in ons land gebaseerd zijn op de liberale 

moraal? Hieronder zal ik vier kernwaarden bespreken die de liberale moraal typeren: 

vrijheid, gelijkheid, neutraliteit, en de scheiding van de publieke sfeer en de privé 

sfeer. Ook zal ik laten zien op welke manier liberalisme verbonden is met het idee 

van een democratische rechtsstaat. Daarna bespreek ik drie vrijheidsbeperkende 

principes. Ten eerste het schadebeginsel: het principe dat een liberale overheid mag 

ingrijpen wanneer burgers elkaar schade toebrengen. Ten tweede het 

paternalismebeginsel: het idee dat de overheid ook mag ingrijpen om schade aan de 

persoon zelf te voorkomen. Ten slotte bespreek ik de taak die overheid heeft om 

publieke goederen te beschermen. In de laatste paragrafen ga ik in op de implicaties 

van deze kernwaarden en de vrijheidsbeperkende principes voor de bemoeienis van 

de overheid met de gezinsopvoeding en de knelpunten die dit oplevert voor 

overheidsinterventie in gezinnen11. 

 

2.1.1. Vrijheid 

Zoals het woord ‘liberalisme’ al zegt staat vrijheid centraal binnen de liberale moraal. 

Liberalen beschouwen het als een gegeven dat mensen van mening verschillen over 

de meest fundamentele zaken in het leven (Rawls, 1993). In een pluralistische 

samenleving als de onze bestaan er veel uiteenlopende concepties van het goede, 

ideeën over wat waardevol is in het leven (De Jong, 1998). De overheid is niet in 

staat uit te maken wie het bij het rechte eind heeft en welke conceptie van het goede 

                                                
11 Ik heb uiteraard de bedoeling noch de pretentie hier een volledig verslag te kunnen geven van alle 
interessante discussies die de afgelopen jaren onder liberalen gevoerd zijn. Ik wil hier slechts het 
kader schetsen waarbinnen deze discussies zich afspelen en enkele thema’s aangeven die relevant 
zijn voor het zoeken naar een rechtvaardiging van (vroegtijdige) overheidsinterventie in gezinnen 
binnen de liberale moraal. 
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de juiste is. Burgers maken hierin zelf hun keuzes en de overheid bemoeit zich daar 

niet mee. Dat betekent dat de overheid burgers niet voorschrijft hoe zij hun leven 

moeten inrichten, maar hun de vrijheid laat dat te doen naar eigen goeddunken. 

Burgers hébben dus niet alleen een conceptie van het goede, ze mogen er ook naar 

leven. De overheid probeert dus zo weinig mogelijk voor te schrijven en burgers 

zoveel mogelijk ruimte te geven. Liberalen hechten sterk aan deze vrijheid en – 

daarmee – aan de terughoudendheid van de overheid (Brighouse & Swift, 2003; 

Crittenden, 1988; Doppelt, 1993; Kukathas, 2003). Feinberg verwoordt dit als volgt in 

zijn ‘presumptive case for liberty’ (Feinberg, 1984). Vrijheid is zo belangrijk dat er 

slechts heel weinig overwegingen zijn die deze waarde kunnen overstijgen. Voor een 

liberaal is vrijheid het uitgangspunt en alle afwijkingen hiervan moeten 

beargumenteerd worden. De ‘bewijslast’ ligt dan ook bij degene die een 

vrijheidsbeperking voorstelt, niet bij degene die vrijheid verdedigt. Wie iemands 

vrijheid wil inperken, zal moeten aantonen dat hij daar een goede reden voor heeft. 

De enige beperking die hoort te gelden is dat de vrijheid van de één niet ten koste 

mag gaan van de vrijheid van de ander, oftewel een zo groot mogelijke vrijheid voor 

iedereen. In de praktijk betekent dit dat alles is toegestaan wat een ander geen 

schade toebrengt. “The only purpose for which power can be rightfully exercised over 

any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others” 

(Mill, 1859 / 1962: 135). Dit schadebeginsel (‘harm principle’) biedt een vrijwaring 

tegen geweld en tegen moralistische neigingen van medeburgers en overheid. Ik 

kom hier nog op terug in paragraaf  2.2.2. Een tweede vrijheidsbeperkend principe is 

het paternalismebeginsel, dat stelt dat ook schade aan zichzelf een reden voor 

interventie kan zijn. Hierop kom ik terug in paragraaf 2.2.3.  

Vrijheid lijkt in deze opvatting negatief geïnterpreteerd te worden. Vrijheid 

wordt hier namelijk sterk geassocieerd met de afwezigheid van beperkende wetten of 

fysieke dwang (Feinberg, 1984; Kukathas, 2003). Als een handeling niet door een 

wet verboden wordt, dan ben je daarmee vrij om deze te verrichten. Iedereen is vrij, 

zegt Feinberg, om het record hardlopen te verbeteren, met Brad Pitt te trouwen of de 

relativiteitstheorie te verbeteren. Hij gaat zelfs zover dat hij stelt dat het Brad Pitt vrij 

staat een kind te baren: er is immers niemand die het hem verbiedt (1984). Deze 

afwezigheid van restricties staat centraal in een negatieve opvatting van vrijheid: 

vrijheid wil zeggen ‘vrij van beperkingen’ (Carter, 2007). De vraag is dan uiteraard 

welke beperkingen je werkelijk minder vrij maken. De meeste aanhangers van een 
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negatieve opvatting van vrijheid menen dat alleen door derden opgelegde 

beperkingen je werkelijk onvrij maken. Sociale of praktische belemmeringen maken 

je niet minder vrij, hoewel ze wel je mogelijkheden kunnen beperken. Vrijheid wordt 

hier gezien als een eigenschap van een relatie tussen twee personen, niet van een 

individu. Libertairen zoals Von Hayek (1982) hanteren de nog striktere opvatting dat 

alleen intentionele belemmeringen tellen en geen zaken die onbedoeld gevolg zijn 

van de acties van een ander. Dat betekent bijvoorbeeld dat economische 

beperkingen, het gebrek aan mogelijkheden dat voortvloeit uit armoede en het 

ontbreken van materiële middelen, niet tellen als vrijheidsbeperking.  

Behalve naar de oorzaak, kunnen we ook kijken naar de soort beperking. Zo 

zijn er praktische beperkingen (er rijden geen bussen), psychologische beperkingen 

(iedereen zal me uitlachen) en fysieke beperkingen (ik ben niet sterk genoeg). In de 

meest strikte opvatting, zoals bijvoorbeeld Steiner (1994) die hanteert, gelden alleen 

fysieke hindernissen als een werkelijke beperking van je vrijheid. Zelfs met een 

pistool tegen je hoofd kun je in theorie nog steeds weigeren, al zal het het laatste zijn 

dat je weigert. ‘An offer you can’t refuse,’ zoals Vito Corleone pleegde te doen, 

bestaat dus niet. De paradox van deze opvatting is dat het de overheid de 

mogelijkheid biedt alle wetten uit te vaardigen en alle belastingen te heffen die ze 

maar wil. Ze dwingt je immers niet fysiek om je eraan te houden en dat boetes of 

gevangenisstraffen niet leuk zijn, wil niet zeggen dat het je niet vrij staat de wet te 

overtreden. Deze extreem negatieve opvatting van wat het betekent vrij te zijn, levert 

dus niet per se een vrije samenleving op.  

De vraag is wel of een hoge mate van negatieve vrijheid mensen ook werkelijk 

iets oplevert, of dat het veeleer een lege huls is. Bij het verwezenlijken van hun 

levensplannen zijn er maar weinig mensen die de wet  tegenover zich vinden of die 

door derden fysiek worden tegengehouden. Betekent dat dat zij allemaal volkomen 

vrij zijn om hun plannen en wensen te realiseren? Wat heb ik eraan dat niemand mij 

verbiedt te gaan studeren, wanneer het collegegeld zo hoog is dat ik het niet zal 

kunnen betalen? Wat heb ik aan ‘vrij verkeer van personen en diensten’ wanneer 

vanwege mijn huidskleur niemand me aanneemt? Voor een zinvolle bespreking van 

de mate van vrijheid die een overheid haar burgers biedt, lijkt een (extreem) 

negatieve opvatting van vrijheid niet geschikt. We kunnen andere bronnen en 

vormen van vrijheidsbeperking niet negeren. 
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Tegenover een negatieve opvatting van vrijheid (vrijheid van…) staat een 

positieve opvatting van vrijheid (vrijheid tot…). In een positieve opvatting van vrijheid 

staat niet zozeer de afwezigheid van belemmeringen centraal als wel de 

aanwezigheid van controle door de persoon zelf. Dat betekent dat niet alleen 

wettelijke of fysieke belemmeringen, maar ook beperkingen van sociale, psychische 

of praktische aard iemand vrijheid kunnen ontnemen (Brighouse & Swift, 2003; 

Doppelt, 1993; Kymlicka, 1992). Doppelt wijst er bijvoorbeeld op dat onvrijheid vaak 

veroorzaakt wordt door bepaalde maatschappelijke praktijken, zoals uitsluiting van 

vrouwen of minderheden en door sociaal-economische ongelijkheid (1993). Wanneer 

ik het collegegeld niet kan betalen, of wanneer universiteiten geen vrouwen toelaten, 

ben ik dus niet vrij om te gaan studeren. Aanhangers van een positieve opvatting van 

vrijheid kijken echter niet alleen naar vrijheidsbeperkende factoren buiten de 

persoon, zoals maatschappelijke of praktische zaken, maar ook naar belemmeringen 

die vanuit de persoon zelf komen, zoals psychische problemen of onwetendheid. 

Iemand is pas vrij wanneer hij zélf controle heeft, wanneer er sprake is van 

zelfbepaling door een autonoom persoon. Pas als iemand zijn onafhankelijk 

genomen besluiten ongehinderd kan uitvoeren is hij werkelijk vrij. Iemand die onder 

grote sociale druk besluit een gearrangeerd huwelijk aan te gaan, of iemand die een 

dure lening afsluit omdat ze de voorwaarden niet heeft begrepen, heeft niet vrij 

besloten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor verstokte rokers of koopverslaafden; ook 

zij zijn niet werkelijk vrij, al zullen ze dat zelf wellicht wel beweren. Deze positieve 

opvatting van vrijheid kan betekenen dat de overheid een grotere rol wordt 

toebedeeld. De overheid dient zich dan veel actiever op te stellen en bijvoorbeeld te 

zorgen voor toegankelijkheid van allerlei voorzieningen, het bestrijden van 

discriminatie, het verbieden van misleidende reclames, etcetera.  

Berlin (1969) wijst op een gevaar dat het idee van positieve vrijheid in zich 

draagt. Het gaat immers uit van een ‘werkelijk’ zelf dat pas ‘werkelijk’ vrij is als het 

allerlei lastige innerlijke beperkingen, zoals verslavingen, irrationele angsten of 

ongezonde bindingen, van  zich heeft afgeschud. Volgens deze redenering is het 

individu pas vrij wanneer het hogere rationele zelf – dat natuurlijk niet zo dom is om 

te willen roken en wel zo wijs om te willen studeren – het lagere, niet-rationele en 

ietwat gemakzuchtige zelf het zwijgen op heeft gelegd. Volgens deze opvatting zijn 

besluiten die door ‘het lagere zelf’ genomen worden, niet in vrijheid genomen en kun 

je iemands vrijheid bevorderen door de onverstandige opties waarvoor dat lagere zelf 
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zou kiezen voor hem af te sluiten. Hierin schuilt het gevaar van een overheid die zich 

tot in ieder detail met het leven van haar burgers gaat bemoeien en hun gangen door 

middel van een veelheid aan ge- en verboden aan banden legt, ten einde hun 

vrijheid te vergroten.  

Christman (1991) probeert dit gevaar te omzeilen door onderscheid te maken 

tussen de manier waarop een verlangen tot stand komt versus de inhoud van dat 

verlangen. Alleen het eerste bepaalt in hoeverre iemand vrij is. Dit wil zeggen dat 

positieve vrijheid wordt bevorderd door personen te vrijwaren van druk, manipulatie 

of dreigementen en door hun kennis te vergroten. Hier kan een taak voor de overheid 

liggen. Een staat mag zich volgens Christman echter niet bemoeien met de inhoud 

van de keuzes die vervolgens tot stand komen. De overheid mag misleidende 

reclames verbieden. Ze mag ook producenten van schadelijke producten als tabak of 

zuigelingenvoeding dwingen waarschuwingen op de verpakking te zetten zodat 

consumenten op de hoogte zijn van de effecten van dat product. Ze mag echter niet 

de verkoop of het gebruik ervan verbieden.  

Een tweede probleem dat rijst wanneer de overheid maatregelen neemt om de 

positieve vrijheid van burgers (kinderen of volwassenen) te bevorderen, is dat deze 

maatregelen ten koste kunnen gaan van de negatieve vrijheid van anderen. Wanneer 

de overheid belasting heft om de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te 

maken, zijn burgers minder vrij om hun geld uit te geven waaraan ze willen. Wanneer 

de overheid leeftijdsdiscriminatie verbiedt, zijn werkgevers minder vrij om aan te 

nemen wie ze willen; rookvrije werkplekken betekent minder vrijheid om te roken 

waar je wilt; de leerplicht brengt een drastische inperking van de vrijheid van 

gezinnen met zich mee. De positieve vrijheid van de één moet dus afgewogen 

worden tegen de negatieve vrijheid van de ander. Welke rol voor de overheid is 

weggelegd, is mede afhankelijk van de uitkomst van deze afweging.  

MacCallum (1967) doet een poging het onderscheid tussen positieve en 

negatieve vrijheid minder scherp te maken door te wijzen op het triadische karakter 

van vrijheid. Vrijheid kent drie ‘componenten’: de persoon, de eventuele beperking en 

de actie die die persoon zou willen ondernemen. Het verschil tussen een positieve en 

negatieve opvatting van vrijheid is op welk van deze drie de nadruk ligt en met name 

welke invulling aan ieder van deze drie begrippen wordt gegeven. Een roker die 

sigaretten koopt is vrij, want niemand houdt hem tegen. En hij is niet vrij, want allerlei 

psychische en fysiologische hindernissen weerhouden hem ervan te stoppen met die 
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schadelijke verslaving. Beide opvattingen wijzen echter naar de persoon zelf, naar de 

aan- of afwezigheid van beperkingen en naar datgene wat de persoon wil doen. Het 

strikte onderscheid tussen vrijheid van… en vrijheid tot… kan hier niet gemaakt 

worden, want het zijn twee zijden van dezelfde medaille. Wie vrij is van… is daarmee 

vrij tot… Het verschil tussen beide benaderingen is daarmee eerder gradueel dan 

zwart-wit, waarbij het ene ‘kamp’ veel aandacht heeft voor de persoon van de agent 

en zijn wensen en kenmerken, terwijl het andere kamp zich daar verre van wenst te 

houden en uitsluitend kijkt naar wat er zich buiten de agent afspeelt.  

Wanneer men besluit het als een taak van de overheid op te vatten de 

positieve vrijheid van burgers te vergroten of te beschermen, zullen vooral die 

burgers daarvan profiteren die weinig mogelijkheden hebben en die minder goed in 

staat zijn voor zichzelf op te komen. Dit geldt bij uitstek voor kinderen, omdat zij 

afhankelijk zijn van anderen en weinig baat zullen hebben bij negatieve 

vrijheidsrechten. Zij kunnen zelfs niet zorgdragen voor hun meest basale behoeften 

zoals voedsel en onderdak. Dat hun geen wettelijke of fysieke beperkingen worden 

opgelegd, helpt hen dus niet veel. Slechts wanneer ze een positief recht hebben op 

basale levensbehoeften, medische zorg en onderwijs is dat een garantie dat ze er 

ook daadwerkelijk toegang toe hebben. Natuurlijk zullen de meeste ouders hiervoor 

zorgdragen, ook wanneer hun kind er geen recht op heeft. Echter, niet alle kinderen 

hebben ouders die hiertoe in staat (of bereid) zijn. Alleen positieve rechten kunnen 

kinderen beschermen tegen de willekeur van degenen van wie ze afhankelijk zijn. 

Daarbij is een constitutief kenmerk van kinderen nu juist dat ze in ontwikkeling zijn en 

nog geen uitgekristalliseerde verlangens, doelen of persoonlijkheid hebben. De 

persoon die ze zullen worden en de doelen en verlangens die die persoon zal 

hebben, zijn mede afhankelijk van hoe er nu met ze omgegaan wordt en de vrijheden 

die hun nu al dan niet gegund worden. Wanneer je over kinderen spreekt, is het dus 

onvermijdelijk je bezig te houden met de persoon(svorming) van de betrokkene en de 

manier waarop zijn doelen en wensen tot stand zullen komen, zoals dat gebruikelijk 

is in de theorievorming over positieve vrijheid. Een louter negatieve opvatting van 

vrijheid is in het geval van (jonge) kinderen dan ook weinig zinvol. 
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2.1.2. Gelijkheid 

Een tweede centrale waarde in het liberalisme is gelijkheid (Crittenden, 1988; 

Dworkin, 1978; Kymlicka, 1992; Rawls, 1971). Dit kan op verschillende manieren 

worden opgevat. Formele gelijkheid wil zeggen dat gelijke gevallen gelijk behandeld 

worden. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar er zitten haken en ogen aan, want geen 

twee gevallen zijn ooit helemaal gelijk. De vraag blijft dus liggen in welk opzicht twee 

gevallen gelijk moeten zijn om gelijk behandeld te moeten worden. Proportionele 

gelijkheid wil zeggen dat ieder krijgt wat hem of haar toekomt. Hier is de volgende 

stap uiteraard dat bepaald moet worden wie wat toekomt en op welke gronden. 

Liberalen verwijzen met de term gelijkheid doorgaans echter naar morele gelijkheid: 

alle personen zijn van even grote waarde. Dworkin formuleert dit als: “entitled to 

equal concern and respect” (1978, p.125). Mensen behandelen met gelijke zorg en 

respect, is echter niet hetzelfde als hen allemaal op dezelfde manier behandelen. Dit 

idee van gelijkwaardigheid is inmiddels gemeengoed geworden in de westerse 

cultuur. Gosepath (2007) verwoordt dit als de ‘presumption of equality’. Deze houdt in 

dat iedereen een gelijk deel krijgt, tenzij er relevante verschillen zijn die – op basis 

van voor iedereen toegankelijke redenen – een ongelijke verdeling rechtvaardigen. 

Net als bij de presumptive case for liberty, ligt ook hier de bewijslast weer bij degene 

die ongelijkheid voorstelt. 

Liberalen verschillen van mening over welke zaken onder dit 

gelijkheidsbeginsel vallen. Wat moet er gelijk verdeeld worden en wat niet? Duidelijk 

is dat burgerrechten en vrijheden gelijk dienen te zijn voor alle burgers. Ook over de 

gelijke verdeling van kansen voor politieke participatie (bijvoorbeeld algemeen 

kiesrecht) bestaan weinig meningsverschillen. Ten slotte zijn de meeste liberalen het 

erover eens dat alle burgers gelijke toegang moeten hebben tot bepaalde functies en 

beroepen. De kans op succes in de publieke sfeer mag niet afhankelijk zijn van 

bijvoorbeeld geboorte of sociale contacten. Waar de meningen pas echt uit elkaar 

lopen is op het gebied van distributive justice, oftewel: hoe moeten de materiële 

zaken in een samenleving verdeeld worden? Met betrekking tot dit onderwerp is een 

aantal stromingen te onderscheiden. 

 Ten eerste zijn er de libertairen zoals Nozick (1974) en Von Hayek (1960) die 

menen dat er altijd een spanning bestaat tussen gelijkheid en vrijheid en dat het 

bevorderen van gelijkheid altijd ten koste gaat van vrijheid. Zij staan een vrije markt 

voor en menen dat die voldoende gelijkheid biedt voor iedereen. Een overheid die de 
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ene groep burgers wel bijstaat en de andere groep niet, of die ongelijke belastingen 

heft, schendt in hun ogen juist het gelijkheidsbeginsel, ook al waren die burgers al 

niet gelijk om mee te beginnen. 

 Egalitarians als Kymlicka (1990) daarentegen menen dat succes en 

voorspoed niet mogen afhangen van toevalligheden, maar dat iedereen gelijke 

kansen moet hebben en dat de overheid zich daarvoor moet inspannen. Daarnaast 

willen ze behalve gelijke kansen vaak nog een ander soort gelijkheid, namelijk gelijke 

‘basic life conditions’, zaken die nodig zijn voor een redelijke kwaliteit van leven, 

zoals onderdak en medische zorg. Deze basic life conditions worden vaak onder de 

noemer ‘welzijn’ geschaard. Het lijkt echter niet haalbaar om te stellen dat er sprake 

moet zijn van gelijk welzijn. Het welzijn van een individu is immers mede afhankelijk 

van smaak en gevoeligheid. Wat voor de één ruim voldoende is, maakt een ander 

doodongelukkig. Iemand met een dure smaak zou dan recht hebben op een Gucci 

handtas, terwijl haar buurvrouw slechts een plastic tasje kan claimen. Voor de 

meeste mensen sluit dit niet aan bij hun intuïties over gelijkheid en rechtvaardigheid 

(Dworkin, 2000). Feinberg (1970) wijst erop dat het nastreven van gelijk welzijn ook 

geen ruimte laat voor verdiensten. Wie hard werkt of een bijzondere prestatie levert, 

zou daarvoor beloond moeten kunnen worden. De vereiste van gelijk welzijn zal dan 

ook moeten inhouden dat een slechts bepaald minimum voor iedereen gelijk dient te 

zijn, zodat individuen gelijke kansen hebben om vanuit die basis zelf te verwerven 

wat zij waardevol vinden. Rawls (1971) en Dworkin (2000) menen dan ook dat er niet 

zo zeer sprake moet zijn van gelijk welzijn, als wel van gelijke toegang tot bronnen en 

middelen. Rawls geeft hierbij als voorwaarde dat eventuele ongelijkheden in de 

verdeling van kansen altijd ten gunste moeten komen van de minst bevoordeelden, 

terwijl Dworkin stelt dat ongelijke verdeling van bronnen en middelen alleen 

rechtvaardig is wanneer deze het gevolg is van bewuste keuzes en handelingen van 

degenen die in het nadeel zijn. Ik mag dus minder verdienen omdat ik minder hard 

werk, maar niet omdat mijn baas mijn collega nog kent van de studentenvereniging 

en hem dus een vriendschappelijk extraatje toeschuift. En mocht een bedrijf de ene 

groep sollicitanten méér kansen op een baan willen gunnen dan de andere groep, 

dan moet het gaan om het bevoordelen van een groep die normaal gesproken juist 

minder kans maakt op die baan.  

 Samengevat gaat het egalitarians erom dat alle burgers gelijke kansen 

moeten hebben op het verkrijgen van welzijn, materiële zaken en status. Binnen die 
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gelijke verdeling moet er ruimte zijn voor verdiensten en de eigen 

verantwoordelijkheid van burgers, maar verschillen die voortvloeien uit toeval of 

status, moeten zoveel mogelijk vermeden worden.  

Een derde stroming, waarvan Sen (1980) en Nussbaum (2000) de 

voornaamste representanten zijn, stelt ‘capabilities’ centraal in de benadering van het 

gelijkheidsbeginsel. Deze benadering draait niet zo zeer om wat iemand heeft als wel 

om wat hij (daarmee) kan. Mensen hoeven niet dezelfde spullen of hetzelfde 

inkomen te hebben, maar ze moeten met dat wat ze hebben op een gezonde en 

bevredigende manier kunnen leven. Nussbaum benadrukt dat deze benadering 

voldoende ‘vaagheid’ en ‘open einde’ in zich moet houden om ruimte te laten voor 

individuele en culturele verschillen. Wat nodig is voor het goede leven verschilt van 

persoon tot persoon en van plaats tot plaats. Desondanks kunnen we wel bepaalde 

universele aspecten van een goed leven aanwijzen, waardoor het mogelijk wordt uit 

te maken welke capabilities fundamenteel zijn voor iedereen. De belangrijkste 

capabilities die Nussbaum noemt zijn: leven; gezondheid; lichamelijke integriteit; 

waarneming, fantasie en denkvermogen; emoties; practical reason, hetgeen zij opvat 

als het vermogen een conceptie van het goede te vormen en erop te reflecteren; het 

kunnen aangaan van banden met waardevolle anderen én zichzelf ook als waardevol 

beschouwen; kunnen leven met en zorg dragen voor de wereld om zich heen, 

inclusief het niet-menselijke deel daarvan; spel; enige mate van controle over je 

omgeving, zowel politiek als materieel. Wanneer mensen over deze capabilities 

beschikken, zijn ze in staat zelf hun doelen na te streven en hebben ze voldoende 

kansen daarin te slagen12. Iedereen zou daarom in staat gesteld moeten worden 

deze capabilities te verwerven of te ontwikkelen. 

  Met betrekking tot gezinnen zou een libertaire opvatting van het 

gelijkheidsbeginsel betekenen dat de overheid iedereen op dezelfde manier dient te 

behandelen (vgl. Kukathas, 1998). De overheid mag dan niemand bevoordelen of 

benadelen. Die gelijke behandeling zal echter niet voor iedereen even gunstig 

uitpakken. Sommige kinderen en gezinnen – de meest kwetsbaren onder hen – 

hebben meer behoefte aan ondersteuning door de overheid dan andere. Wanneer de 

overheid iedereen gelijk behandelt, zou ze ook deze achtergestelde groepen niet 

mogen bevoordelen. Subsidies, speciale regelingen of aparte voorzieningen voor 

                                                
12 Zie ook paragraaf 2.2.3 voor de overeenkomsten tussen de capabilities van Sen en Nussbaum, de 
primaire goederen van Rawls, en de welzijnsbelangen volgens Feinberg. 
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kwetsbare groepen zoals minima, gehandicapten, kinderen met een niet-

Nederlandse achtergrond of gezinnen die leven in moeilijke omstandigheden, zijn 

dan ook niet toegestaan.  

In een ‘gelijke kansen benadering’ wordt wel aandacht besteed aan de 

feitelijke mogelijkheden die mensen hebben om ‘the good life’ te leven en het 

gegeven dat sommigen om dat te bereiken meer ondersteuning nodig hebben dan 

anderen (Crittenden, 1988; Dworkin, 1978; Kymlicka, 1992). Als kinderen straks als 

volwassen burgers in gelijke mate toegang moeten hebben tot verschillende posities 

in de maatschappij, dan moeten we ze nu juist niet gelijk behandelen, maar volgens 

het voorschrift van Rawls de minder bevoordeelden bevoordelen. Dat betekent dat 

sommige groepen extra ondersteuning van de overheid dienen te krijgen, 

bijvoorbeeld in de vorm van financiële ondersteuning. Onderwijs en opvoeding zijn 

belangrijke instrumenten bij het creëren van een gelijke uitgangspositie voor (jonge) 

burgers. Ook veel van de capabilities die Nussbaum noemt, kunnen binnen het 

onderwijs worden aangeleerd of de ontwikkeling ervan kan binnen het onderwijs – en 

in sommige gevallen door middel van opvoedingsondersteuning of hulpverlening – 

ondersteund worden. Ook de (jeugd)gezondheidszorg is een belangrijk instrument in 

het bereiken van een gelijke uitgangspositie voor alle kinderen. De overheid zal zich 

dus moeten inspannen om juist op deze gebieden te zorgen voor voldoende en 

toegankelijke voorzieningen voor iedereen en daarbij extra aandacht besteden aan 

kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld culturele minderheidsgroepen of mensen met 

een lage sociaal-economische status. 

Daarbij is het redelijkerwijs echter niet mogelijk om werkelijk geheel gelijke 

kansen voor iedereen te creëren. Behalve aangeboren verschillen in talenten en 

mogelijkheden, blijven er ook andere verschillen bestaan die nauwelijks te 

compenseren zijn. Ook de buurt waarin je geboren wordt of bijvoorbeeld de 

karaktereigenschappen van ouders en leerkrachten maken verschil voor de 

uitgangspositie die een kind in het leven heeft. Het zou een onmogelijke taak zijn om 

dit allemaal gelijk te trekken. Mag het ene kind niet op pianoles omdat het andere 

kind daar ook geen gelegenheid toe heeft? Mogen hulpvaardige ouders hun kinderen 

niet helpen met hun huiswerk omdat minder geïnteresseerde ouders dat ook niet 

doen? De overheid kan niet méér doen dan een bepaald minimumniveau te 

garanderen, bijvoorbeeld door middel van door de overheid gereguleerd onderwijs, 

(recht op) jeugdzorg, gezondheidszorg en kinderbescherming. Ze moet ernaar 
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streven dat alle kinderen in de gelegenheid zijn de capabilities te verwerven die 

Nussbaum noemt en deze tot op een bepaald niveau te ontwikkelen. Het garanderen 

van dit minimumniveau, dat ertoe moet leiden dat de kansen meer gelijk verdeeld 

worden, vraagt echter om ongelijke behandeling en om een behoorlijke inspanning 

van de overheid. 

 

2.1.3. Neutraliteit 

Een derde kenmerk van de liberale moraal is dat de overheid zich neutraal moet 

opstellen en tolerant moet zijn tegenover de diverse concepties van het goede (De 

Jong, 1998). Alle burgers hebben het recht hun eigen conceptie van het goede te 

ontwikkelen en daarnaar te leven. Politieke beslissingen moeten, in de definitie die 

Dworkin geeft, onafhankelijk zijn van specifieke opvattingen over het goede leven of 

over wat waardevol is in het leven (Dworkin, 1978). Immers, inhoudelijke concepties 

van het goede zijn in een pluriforme samenleving altijd omstreden (Ackerman, 1980; 

Rawls, 1971, 1993). Dat wil echter niet zeggen dat perfectionisme – de opvatting dat 

de staat wel waardevolle concepties van het goede moet propageren en bevorderen 

– en pluralisme elkaar uitsluiten. Er zijn twee soorten perfectionistische theorieën. De 

ene theorie identificeert een goed leven met welzijn; een goed leven is een leven 

waarin iemand zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen, volgens zijn eigen 

natuur (Hurka, 1993). Volgens de andere theorie is een goed leven een succesvol 

leven, waarin iemand een bepaald ‘goed’ weet te bereiken, zoals een succesvolle 

carrière of vrede in het Midden-Oosten (Rawls, 1971; Parfit, 1986). Geen van beide 

opvattingen sluit pluralisme uit. Wie de menselijke natuur als maatstaf neemt, zal 

erkennen dat mensen verschillen en dat wat goed is voor de één niet goed hoeft te 

zijn voor de ander. Perfectionisten die het nastreven van een objectief goed 

voorstaan, zien zich geconfronteerd met een veelvoud aan nastrevenswaardige 

zaken, van het behalen van een olympische medaille tot de bevrijding van Tibet. Al 

deze uiteenlopende waarden kunnen concurreren en door verschillende mensen 

verschillend gewaardeerd worden. Het simpele feit dat we in een pluralistische 

samenleving leven, betekent dus niet dat de overheid niet perfectionistisch zou 

kunnen zijn (Wall, 2007). In een liberale samenleving stuit perfectionistische politiek 

op andere bezwaren. 

Ten eerste is er het schadebeginsel, waarop ik in paragraaf 2.2 nog dieper zal 

ingaan. Kort gezegd houdt het schadebeginsel in dat alleen het voorkomen van 
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schade aan derden voldoende reden is voor een liberale overheid om in te grijpen en 

de vrijheid van haar burgers te beperken. Dat lijkt weinig ruimte te laten voor 

perfectionistisch beleid. Echter, niet alle overheidsmaatregelen hoeven 

vrijheidsbeperkend te zijn of de autonomie van burgers aan te tasten. 

Voorlichtingsspotjes, subsidies of het makkelijk toegankelijk maken van bepaalde als 

waardevol beschouwde goederen passen binnen een perfectionistisch beleid, zonder 

dat ze de vrijheid of autonomie van burgers wezenlijk aantasten. Bovendien lopen de 

meningen over wat schade inhoudt uiteen en zijn ze verbonden met een specifieke 

opvatting over wat deel uitmaakt van het goede leven. Een perfectionist zal uiteraard 

nooit menen dat hij een ander schaadt, maar juist dat hij goed doet wanneer hij door 

middel van overheidsingrijpen het leven van andere mensen in de door hem goed 

geachte richting stuurt. 

 Behalve op het schadebeginsel stuit perfectionistische politiek echter op nog 

een ander bezwaar voor wie een liberale staat voorstaat, namelijk de doctrine van 

staatsneutraliteit  (Dworkin, 1978; Koelega, 2000; Rawls, 1993; Sher, 1977). Volgens 

Dworkin (1978) is dit zelfs ‘the nerve of liberalism’  en Ackerman (1980) noemt het 

het organiserende principe van de liberale gedachte. Neutraliteit is nauw verweven 

met de notie van gelijkheid die ik hierboven besproken heb (Dworkin, 1978; Wall & 

Klosko, 2003). Wie alle burgers met ‘equal concern and respect’ wil behandelen, 

moet ook hun diverse concepties van het goede met gelijk respect behandelen13. Dat 

betekent dat de overheid niet een bepaald goed mag opleggen dat voor de ene 

burger wel en voor de ander niet bij een goed leven hoort. Ze zou dan immers de 

ene groep burgers bevoordelen boven de andere en het sommige burgers moeilijker 

maken hun idealen na te streven dan anderen. Het bevorderen of bevoordelen van 

een bepaalde conceptie van het goede zou daarbij ook ten koste gaan van de 

individuele vrijheid om er andere ideeën en een andere levenswijze op na te houden. 

De enige goederen die de overheid mag bevorderen zijn dan ook goederen waarover 

een consensus bestaat die langs democratische wijze bereikt is. Hieronder zal ik 

ingaan op de verschillende facetten van de neutraliteitsdoctrine. 

Er kunnen verschillende vormen van neutraliteit worden onderscheiden. Ten 

eerste procedurele neutraliteit, die inhoudt dat alleen de basis en de structuur van de 

                                                
13 Dit volgt ook uit Rawls’ ‘original position’. Wie vanachter een ‘ veil of ignorance’ probeert te 
bedenken hoe een rechtvaardige samenleving er idealiter uit zou zien en daarbij niet weet welke 
conceptie van het goede hij zelf in deze maatschappij zou aanhangen, zou kiezen voor een overheid 
die al deze concepties gelijk behandelt. 
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staat neutraal dienen te zijn. Ten tweede onderscheiden we substantiële neutraliteit, 

dat wil zeggen dat ook het beleid altijd neutraal dient te zijn. In deze opvatting mag 

het handelen van de overheid er niet op gericht zijn een bepaalde conceptie van het 

goede voor te schrijven, te bevorderen of te bevoordelen. Liberale auteurs 

verschillen van mening of het nodig is een substantiële vorm van neutraliteit na te 

streven, of dat procedurele neutraliteit voldoende is (Wall & Klosko, 2003).  

Een andere kwestie is de vraag of ook het effect van al het handelen van de 

overheid neutraal moet zijn. In de praktijk kan een op neutrale gronden gebaseerd 

beleid, dat niet de intentie heeft een bepaalde conceptie van het goede te 

bevoordelen of benadelen, toch voordelig of nadelig uitpakken voor bepaalde 

groepen of gemeenschappen in de samenleving. Sommige liberalen menen dat het 

voldoende is wanneer de overheid gebruik maakt van publieke redenen14 om haar 

beleid te rechtvaardigen, terwijl anderen menen dat ook effectsneutraliteit vereist is 

(Wall & Klosko, 2003). 

Daarnaast zijn de meeste liberalen van mening dat de overheid zich weliswaar 

neutraal moet opstellen tegenover de meeste concepties van het goede, maar dat 

die tolerantie niet hoeft te gelden voor illiberale groeperingen. Het liberalisme hoeft 

volgens hen niet volledig ‘waardenneutraal’ te zijn, hetgeen inhoudt dat niet álle 

concepties van het goede toelaatbaar zijn binnen het kader van de liberale moraal 

(De Jong, 1998). Ze wijzen erop dat iedere samenleving, ook een liberale, het recht 

heeft te trachten zichzelf in stand te houden (Macedo, 1996). Enkele auteurs betogen 

dan ook dat de overheid wel bepaalde ‘publieke waarden’ mag gebruiken ter 

rechtvaardiging van haar beleid en deze waarden ook mag bevorderen (Fitzmaurice, 

1993; Galston, 1991, 1995; Larmore, 1996; White, 1999). Het gaat dan om waarden 

als respect, tolerantie, redelijkheid en gelijkheid. Dit zouden onomstreden waarden 

zijn, die ook in de specifieke levensovertuigingen van burgers terug te vinden zijn, 

zelfs wanneer zij het over andere zaken niet eens kunnen worden (Larmore, 1996). 

De overheid mag deze liberale waarden wel als uitgangspunt nemen voor haar 

beleid en ook van haar burgers verwachten dat zij zich eraan houden15. Ze mag van 

                                                
14 Publieke redenen zijn redenen die toegankelijk zijn voor mensen met een verschillende conceptie 
van het goede. Ze doen geen beroep op een bepaalde conceptie van het goede (bijvoorbeeld een 
verwijzing naar een heilig boek), maar verwijzen naar principes die voor alle redelijke mensen 
begrijpelijk zijn. 
15 Sommige ciritici van het liberalisme menen dat het liberalisme hiermee wel perfectionistisch is. Er 
zijn ook liberalen die zichzelf daarom ‘perfectionistische liberalen’ noemen. Voor een bespreking van 
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ouders verwachten dat zij deze waarden op hun kinderen overdragen en ook door 

middel van onderwijs proberen toekomstige burgers deze waarden bij te brengen. 

Volstrekte neutraliteit zou volgens deze liberalen contraproductief zijn en om die 

reden niet wenselijk (Wall & Klosko, 2003). Hoewel de liberale overheid geen 

specifieke, inhoudelijke conceptie van het goede mag bevorderen of opleggen, hoeft 

zij er dus niet voor te zorgen dat alle toelaatbare concepties van het goede blijven 

voortbestaan in de samenleving en is zij ook niet gehouden alle concepties van het 

goede te tolereren. 

 

2.1.4 Scheiding publieke en privé sfeer 

Een laatste kernwaarde waarop ik wil wijzen is het voor liberalen zo belangrijke 

onderscheid tussen het publieke domein en de privé sfeer van de burgers 

(Greenawalt, 1995; Macedo, 2000; Rawls, 1993; Weithman, 2002). De overheid 

opereert alleen in het publieke domein, en stelt zich uitermate terughoudend op als 

het gaat om het privé leven van burgers. Hier is een aantal redenen voor aan te 

voeren.  

Bloustein (1964) verdedigt het recht op privacy als noodzakelijk voor de 

bescherming van iemands ‘onschendbare persoon’. De waarde van deze 

onschendbare persoon omvat individuele waardigheid en integriteit alsook 

persoonlijke autonomie en onafhankelijkheid. Om deze waarden te beschermen, is 

het belangrijk dat een persoon een zekere mate van onschendbaarheid geniet en 

gevrijwaard is van een overheid (of anderen) die zijn persoonlijke levenssfeer 

binnendringt. Het aantasten van deze waarden moet volgens Bloustein dan ook 

vooral opgevat worden als een aantasting van de menselijke waardigheid.  

Een tweede argument, dat vaker wordt aangevoerd, is dat privacy nodig is 

voor intimiteit. Om een intieme relatie met een ander op te kunnen bouwen, is het 

van belang zich onbespied te weten en spontaan persoonlijke informatie over jezelf 

te kunnen delen met een ander. Gebrek aan controle over welke informatie 

beschikbaar is voor anderen, staat intieme relaties daarom in de weg (DeCew, 2006). 

Rachels (1975) voert aan dat niet alleen intieme relaties, maar sociale relaties in het 

algemeen gebaat zijn bij de bescherming van de privé sfeer. Doordat we zelf kunnen 

                                                                                                                                                   
deze discussie verwijs ik naar het proefschrift van Johan de Jong (1995): Waardenopvoeding en 
onderwijsvrijheid. 
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controleren wie wat over ons weet en wie er toegang16 tot ons heeft, kunnen we op 

verschillende manieren met verschillende personen omgaan en variatie aanbrengen 

in onze sociale relaties. Zo houden we zelf controle over onze relaties en bepalen we 

zelf welke daarvan al dan niet intiem worden. Ook Moore (2003) hanteert deze brede 

definitie van privacy, volgens welke het begrip (en recht op) privacy niet alleen 

betrekking heeft op informatie over je persoon, maar ook op ‘toegang’ in het 

algemeen. Mensen die dit niet zelf mogen reguleren, hebben geen fysieke of 

psychische integriteit en geen controle over hun relaties. Hij stelt dan ook dat privacy 

onmisbaar is voor het algehele welzijn en functioneren van een persoon.  

Ondanks dit alles is er ook kritiek geweest op het recht op privacy. Met name 

feministen hebben hun zorgen geuit over de gevaarlijke kant van privacy: het gebruik 

ervan als een dekmantel waaronder allerlei vormen van misbruik en geweld 

onontdekt kunnen voortduren (vgl. MacKinnon, 1989). Wanneer mensen onbeperkt 

het recht hebben hun privé sfeer aan het zicht van derden te onttrekken, kunnen zich 

daar allerlei excessen voordoen waarvan de zwakkeren binnen de relatie – 

doorgaans vrouwen en kinderen – het slachtoffer worden. Met name kinderen zijn 

inderdaad volkomen weerloos in hun intieme gezinsrelaties. Wanneer ouders zich 

misdragen ten opzichte van hun kinderen, zijn deze laatste niet bij machte de relatie 

te veranderen of te beëindigen. Ze zijn daarom afhankelijk van buitenstaanders om 

de bedreigende situatie te (h)erkennen en te veranderen. Wanneer ouders echter het 

recht hebben hun privé leven volledig voor de buitenwereld af te schermen, wordt het 

voor buitenstaanders onmogelijk te weten of kinderen beschadigd worden en 

vervolgens in te grijpen. Ook deze kritische feministen erkennen echter het belang 

van privacy voor het welzijn van zowel vrouwen als kinderen. Hoewel mensen 

bescherming nodig hebben tegen ongezonde relaties, hebben ze ook intieme relaties 

– juist tussen ouders en kinderen – nodig om zich te kunnen ontwikkelen als persoon 

en als sociaal wezen. De vraag is dus op welke manier de grens tussen publiek en 

privé begrepen moet worden, zodat de overheid enerzijds burgers kan beschermen 

die in een situatie van misbruik of mishandeling terecht komen, en anderzijds 

personen vrij laat om intieme en exclusieve relaties met elkaar aan te gaan.  

                                                
16 Met ‘toegang’ wordt niet alleen toegang tot informatie, maar ook fysieke toegang en aandacht 
bedoeld. Ongewilde aandacht van anderen geldt dus ook als een schending van het privé domein 
(Bok, 1982; Moore, 2003). 
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Een tweede kwestie daarbij is dat de grens tussen publiek en privé minder 

scherp getrokken kan worden dan soms gesuggereerd wordt. Het is immers duidelijk 

dat beide domeinen elkaar diepgaand beïnvloeden (Klop, 1993). Politieke 

beslissingen over bijvoorbeeld kinderbijslag, kinderopvang, leerplicht en dergelijke 

hebben grote invloed op het gezinsleven en de mogelijkheden die burgers hebben 

om hun leven in te richten zoals ze dat wensen. Andersom worden die burgers voor 

een belangrijk deel gevormd in een gezin. De waarden en vaardigheden die kinderen 

daar leren, bepalen hoe zij zich later als burgers zullen opstellen (Greenawalt, 1995). 

Zeker in de nasleep van de terroristische aanslagen op Westerse doelen van de 

afgelopen jaren is dat laatste weer onderwerp van discussie (DeCew, 2006). De privé 

sfeer van burgers wordt nu vaak gezien als een bedreiging voor de staatsveiligheid. 

In een totaal afgeschermde privé sfeer kunnen ouders hun kinderen opvoeden tot 

terroristjes in de dop, zo is de vrees. Dat betekent dat private en publieke zaken (en 

belangen) waar het de opvoeding van kinderen in gezinnen betreft zo met elkaar 

vermengd zijn dat een strikte scheiding niet altijd mogelijk is. Wat er plaatsvindt in het 

privé leven van het gezin heeft zijn weerslag in het (toekomstig) functioneren van de 

gezinsleden als burgers, en de beslissingen die in het publieke domein genomen 

worden zijn van grote invloed op het gezinsleven. 

 
 
2.1.5 Liberalisme en democratie 

Een samenleving op liberale grondslag zal doorgaans tevens een democratische 

rechtsstaat zijn. Hoewel het wellicht denkbaar is dat in een andere staatsvorm de 

hierboven beschreven liberale waarden ook gerespecteerd worden, is er een sterk 

verband tussen de liberale moraal en een democratische rechtsstaat. Dit verband 

vloeit voort uit twee van de hierboven beschreven kernwaarden, namelijk vrijheid en 

gelijkheid (Christiano, 2006’; Dworkin, 1978; Pateman, 1986). Iedere vorm van 

regering en van wet- en regelgeving betekent een inbreuk op de vrijheid van 

individuele burgers. Om echter de waarde van een zo groot mogelijke vrijheid voor 

iedereen in stand te houden, moet vermeden worden dat één persoon of groep 

onevenredig veel macht krijgt over de anderen. De zeggenschap over de 

maatschappij waarin iedereen moet proberen zijn of haar leven vorm te geven, wordt 

in een democratie in allemaal gelijke stukjes verdeeld: iedereen heeft evenveel in te 

brengen en niemand hoeft een ander ‘boven’ zich te dulden zonder dat hij daar zelf 
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in gehoord is, hoe formeel ook (Singer, 1973). Gould (1988) wijst op het verband 

tussen zelfbestuur op individueel niveau en zelfbestuur op collectief niveau. Het 

collectieve zelfbestuur in een democratie wordt dan beschouwd als een verlengstuk 

van de vrijheid van ieder individu om zijn eigen leven te besturen. Zoals de burger 

zijn eigen beslissingen neemt over zijn eigen leven, zo mag ook het volk als geheel 

dat doen.  

Het gelijkelijk verdelen van de macht over alle burgers hangt uiteraard ook 

samen met het ideaal van gelijkheid (Christiano, 2004; Dworkin, 1978). Als er 

beslissingen genomen moeten worden, en we willen iedereen met gelijk respect 

behandelen, dan moet iedereen evenveel zeggenschap hebben. En als we ieders 

belangen evenveel zorg en aandacht willen geven, dan moet ieders stem even zwaar 

wegen. In een democratie wordt dit principe zoveel mogelijk in de praktijk gebracht. 

Dit idee over het verdelen van de macht ten einde iedereen evenveel vrijheid 

te gunnen en iedereen zo gelijk mogelijk te behandelen, kent ook haken en ogen. 

Collectief zelfbestuur leidt immers zelden tot een beslissing waarmee iedereen het 

eens is. Degene die het minderheidsstandpunt vertegenwoordigt wordt dan 

weliswaar gehoord, maar zal zich uiteindelijk erbij moeten neerleggen dat de zaken 

niet gaan zoals hij dat zou willen. Of je nu de stemming verliest of van bovenaf regels 

opgelegd krijgt, je verliest er net zoveel vrijheid door. Bovendien zou het 

meerderheidsbesluit ook heel nadelig kunnen uitpakken wanneer de meerderheid 

besluit om een minderheid bepaalde vrijheden of rechten te ontzeggen. Om 

minderheden en individuele burgers tegen deze gevolgen van het democratisch 

proces te beschermen, is het nodig dat de democratische procedures worden 

aangevuld met individuele rechten (Dworkin, 1978). Dit zorgt ervoor dat iedereen 

altijd voldoende vrije ruimte overhoudt om ten minste het eigen leven te blijven 

besturen en dat gelijkheid van stemmen niet kan leiden tot het afschaffen van 

gelijkheid.  

 

 

2.2 Het schadebeginsel 

 

In paragraaf 2.1.1 heb ik de ‘presumptive case for liberty’ besproken, die inhoudt dat 

de overheid niet ingrijpt in het leven van burgers tenzij ze daar goede argumenten 

voor weet aan te dragen. De rechtvaardiging voor overheidsingrijpen gebeurt binnen 
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de liberale moraal door te verwijzen naar de taak van de overheid om publieke 

goederen veilig te stellen, of met een beroep op één van de twee 

vrijheidsbeperkende principes die ik hieronder zal bespreken: het schadebeginsel en 

het paternalismebeginsel.  

Het belangrijkste voorbehoud bij het principe van non-interventie is het 

schadebeginsel: de overheid grijpt niet in, behalve wanneer burgers elkaar schade 

berokkenen. Om dit te verhelderen, wend ik me tot Joel Feinberg die hier het meest 

uitgebreid en zeer gezaghebbend over heeft geschreven (Bayles, 1985; Feinberg, 

1984; Kleinig, 1986; Postema, 1987). 

Feinberg definieert het schadebeginsel als volgt: “It is always a good reason in 

support of penal legislation, that it would probably be effective in preventing, 

eliminating or reducing harm to persons other than the actor (the one prohibited from 

acting) and there is probably no other means that is equally effective at no greater 

cost to other values” (1984, p.26)17. De overheid mag dus ingrijpen wanneer dat 

nodig om schade aan derden te voorkomen of te beperken. Wanneer ingrijpen de 

enige of meest effectieve manier is om dat te doen, mag een liberale overheid haar 

terughoudendheid laten varen en een inbreuk doen op de vrijheid van burgers 

(Feinberg, 1984; Mill, 1859/1962). Dat klinkt simpel, maar er zitten wel een paar 

haken en ogen aan dit zo eenvoudige principe. Wat moeten we bijvoorbeeld verstaan 

onder schade? Wat voor schade is ernstig genoeg om in te grijpen? En hoe moeten 

we de schade die voorkomen wordt, afwegen tegen de schade die juist door het 

ingrijpen ontstaat? 

 

2.2.1. Wat is schade? 

Feinberg definieert schade als een aantasting van iemands belang. Je schaadt een 

ander wanneer zijn belangen door jouw handelen erop achteruit gaan: “One person 

harms another […] by invading, and thereby thwarting or setting back, his interest” 

(p.34). Maar, niet iedere aantasting houdt per se ook schade in. Dat is alleen het 

geval wanneer het om een onrechtvaardige aantasting gaat, een aantasting die 

iemands rechten schendt. Anders zou bijvoorbeeld ook gewone concurrentie 

onmogelijk zijn. Wanneer ik iets doe waardoor een ander er weliswaar op achteruit 

                                                
17 Dat het een goede reden is, wil echter niet per se zeggen dat het ook de doorslaggevende reden 
moet zijn. Er kunnen andere overwegingen meespelen die het gerechtvaardigd maken om toch niet in 
te grijpen, bijvoorbeeld praktische bezwaren. 
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gaat (bijvoorbeeld de baan accepteren die hij had willen hebben), maar zijn rechten 

niet geschonden worden, dan hoeft de overheid zich hier niet mee te bemoeien. Ook 

ouders kunnen niet altijd alleen maar handelen in het belang van hun kinderen. Niet 

alleen vanwege praktische problemen, maar ook omdat ze de belangen van 

verschillende personen en de verschillende belangen van het kind zelf tegen elkaar 

af moeten wegen. Dit wordt echter pas problematisch wanneer het belang van het 

kind dermate wordt aangetast, dat je kunt spreken van een rechtenschending. Pas in 

dat geval spreken we van schade en wordt overheidsingrijpen mogelijk. De 

constatering dat er sprake is van schade wanneer de belangen van het kind zodanig 

worden aangetast dat je kunt spreken van een rechtenschending, levert ons twee 

nieuwe vragen op. Ten eerste de vraag welke rechten kinderen toegekend moeten 

worden binnen het kader van de liberale moraal. En ten tweede de vraag wat ‘het 

belang van het kind’ hier inhoudt. 

Voordat ik echter inga op deze twee vragen, wil ik eerst nog even stil staan bij 

een belangrijk onderscheid in deze context. Wanneer we spreken over kinderen die 

geschaad worden, kunnen we dat op twee manieren opvatten, namelijk schade in 

rechtsfilosofische zin en schade in pedagogische zin. Van schade in 

rechtsfilosofische zin is sprake wanneer, zoals hierboven beschreven wordt, het 

belang van een kind wordt aangetast op zo’n manier dat we kunnen spreken van een 

rechtenschending. Van schade in pedagogische zin is sprake wanneer de gezonde 

ontwikkeling van een kind belemmerd wordt. Wanneer ik in het vervolg spreek over 

‘schade’ bedoel ik steeds schade in rechtsfilosofische zin. Deze vorm van schade 

kan al dan niet pedagogische schade met zich meebrengen, maar het gaat mij 

telkens om het schadebegrip zoals dat in deze paragraaf gegeven wordt. 

 

2.2.2. Belangen en rechten  

De eerste vraag die ik hierboven noemde was welke rechten kinderen toegekend 

worden in de liberale moraal. Pas wanneer we weten wanneer het recht van een kind 

geschonden wordt, kunnen we immers besluiten wanneer er sprake is van schade. 

Waaraan ontlenen kinderen rechten en om welke rechten gaat het dan? 

Hierover zijn grofweg twee theorieën. De wiltheorie gaat ervan uit dat rechten 

voortvloeien uit de ‘capacity to think and choose’. De keuzes die mensen maken 

dienen daarom gerespecteerd te worden. Aangezien kinderen dit vermogen tot 

denken en kiezen nog niet (volledig ontwikkeld) hebben, kunnen zij dus geen rechten 
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hebben. Deze conclusie maakt de wiltheorie tot een weinig vruchtbare benadering 

voor wie kinderen wil beschermen. De meeste auteurs die zich bezighouden met de 

verhouding tussen ouders, kinderen en de overheid, wijzen deze opvatting dan ook 

van de hand en kiezen voor een andere benadering, namelijk de belangentheorie. Zo 

stelt MacCormick dat het een ‘barely contestable assertion’ (1982, p.155) is dat 

kinderen vanaf hun geboorte recht hebben op zorg tot het moment waarop ze in 

staat zijn voor zichzelf te zorgen. Dit te ontkennen is een geval van morele blindheid. 

Dat de wiltheorie kinderen dit recht niet toekent, is nu juist het bewijs dat de theorie 

deficiënt is volgens MacCormick. Brighouse (2002) betoogt dat het niet plausibel is 

aan te nemen dat de morele status van een mens toe- of afneemt wanneer hij ouder 

wordt. De morele status van mensen is altijd gelijk, of het nu volwassenen of 

kinderen betreft. Alle mensen hebben dus rechten, al zullen de specifieke situatie en 

vaardigheden van kinderen om een andere manier van bescherming vragen dan in 

het geval van volwassen. Volgens De Ruyter (1993) is het daarbij al te 

reductionistisch om het vermogen tot het maken van (morele) keuzes te verheffen tot 

de essentie van de mens. Een meer praktisch bezwaar is dat het toekennen van 

rechten (zoals de belangentheorie doet in tegenstelling tot de wiltheorie) het 

gemakkelijker maakt kinderen te beschermen en de kans vergroot dat hun welzijn 

daadwerkelijk de leidraad is bij beslissingen die hen betreffen en de aandacht krijgt 

die nodig is (De Ruyter, 1993). 

In de belangentheorie is het hebben van rechten dan ook niet afhankelijk van 

het vermogen rationeel te kiezen. Aanhangers van deze theorie stellen dat rechten 

gebaseerd zijn op belangen die een persoon heeft. Wie belangen heeft, kan ook 

rechten hebben. In de woorden van Feinberg: “I have concluded that any interest qua 

interest constitutes a proper kind of reason in support of claims against other people. 

A claim becomes valid and thus a right, when its rational support is decisive” 

(Feinberg, 1984, p.215). Hoewel aan een recht een belang ten grondslag ligt, 

betekent dat dus niet dat uit ieder belang ook een recht volgt. Belangen kunnen niet 

rechtstreeks vertaald worden in rechten; er moeten doorslaggevende redenen zijn 

die maken dat een belang iemand ook een recht oplevert (vgl. Raz, 1984). In 

paragraaf 2.4.3 zal ik nader ingaan op wat die doorslaggevende redenen kunnen 

zijn, voor hier laat ik het voorlopig bij de constatering dat rechten hun oorsprong 

vinden in belangen. 
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Het lijdt geen twijfel dat kinderen belangen hebben: “It will be generally 

conceded that all children have interests and thus merit rights to their own welfare” 

(Archard, 1993, p.65). Aangezien kinderen belangen hebben, kunnen ze ook rechten 

hebben die tot doel hebben die belangen te beschermen. Wat dit betreft is er dus 

geen verschil tussen kinderen en volwassenen: beiden hebben belangen en beiden 

hebben rechten. Dat wil echter niet zeggen dat kinderen ook altijd dezelfde rechten 

hebben als volwassenen. Hun belangen zijn immers ook niet altijd hetzelfde. 

Sommige belangen die volwassenen hebben, hebben kinderen (nog) niet, terwijl 

kinderen ook bepaalde belangen, en daarmee rechten, hebben die volwassenen niet 

(meer) hebben. Kinderrechten worden dan ook vaak onderverdeeld in verschillende 

categorieën. Sommige auteurs gebruiken daarbij een indeling die uitgaat van degene 

aan wie de rechten toekomen – volwassenen, kinderen of allebei (Brems, 2002; De 

Ruyter, 1993; Feinberg 1998). Anderen gaan bij de indeling uit van de inhoud van de 

rechten (Arneil, 2002; Brighouse, 2002; De Ruyter, 1993; Dwyer, 1997; 

Wringe,1981). Deze twee indelingen vallen echter doorgaans samen. Daarom 

hanteer ik hier drie categorieën die zowel op de inhoud als op de rechtendragers 

betrekking hebben. Ten eerste de rechten die alle mensen toekomen, oud of jong. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om het recht op voedsel, medische zorg en onderdak en 

rechten die mensen beschermen tegen geweld en aantasting van hun lichamelijke 

integriteit. Dit zijn wat Arneil (2002) ‘provision rights’ noemt. Andere auteurs 

(Brighouse, 2002; Feinberg, 1998) spreken van ‘welfare rights’. Ik zal in het vervolg 

ook de term ‘welzijnsrechten’ gebruiken. Om deze rechten te handhaven zijn voor 

kinderen (net als voor andere kwetsbare groepen) in veel gevallen extra maatregelen 

of extra zorg nodig (Brems, 2002). Het recht van een baby op voedsel vergt veel 

meer inspanning van zijn omgeving dan het recht van een volwassene op hetzelfde. 

Dat er extra inspanning vereist is om een recht te waarborgen, verandert echter niets 

aan de inhoud van dat recht. In dat opzicht zijn deze rechten voor volwassenen en 

kinderen dan ook gelijk. Een tweede categorie kinderrechten betreft rechten die 

alleen voor kinderen gelden. Deze rechten hebben te maken met de kwetsbaarheid 

van kinderen, die maakt dat zij speciale bescherming nodig hebben. Het gaat dan 

met name om het recht op bescherming tegen verwaarlozing en mishandeling en om 

het recht op begeleiding, of ‘guidance’ (Wringe, 1981). Ook zaken als het recht als 

eerste geholpen te worden en het recht om te spelen, die zijn opgenomen in het 

kinderrechtenverdrag, zijn voorbeelden van rechten die vanwege de specifieke 
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eigenschappen van kinderen alleen aan hen worden toegekend. Een derde categorie 

betreft rechten die in hun normale vorm alleen aan volwassenen toekomen. Het gaat 

dan om vrijheidsrechten (Dwyer, 1997), ook wel autonomierechten (Arneil, 2002; 

Feinberg, 1998) of ‘agency rights’ (Brighouse, 2002) genoemd, zoals het recht op 

gewetensvrijheid en het recht je leven en sociale relaties in te richten naar eigen 

goeddunken en zonder interventie van buitenaf. Kinderen beschikken nog niet over 

de vaardigheden die nodig zijn om van deze rechten gebruik te kunnen maken. Ze 

zijn nog niet in staat rationeel keuzes te maken of ver vooruit te denken en hun 

keuzes zijn vaak impulsief en weinig stabiel. Wanneer zij dezelfde vrijheden zouden 

hebben als volwassenen, zouden ze zichzelf schade toebrengen en kunnen ze zelfs 

de ontwikkeling van deze vaardigheden in de toekomst in gevaar brengen. Kinderen 

kunnen dus niet zonder meer dezelfde vrijheidsrechten worden toegekend als aan 

volwassenen (Archard, 1993; Brighouse, 2002; Griffin, 2002). Wel hebben kinderen 

het recht de vaardigheden te ontwikkelen die hen later in staat zullen stellen de 

rechten die hun pas als volwassene toekomen uit te oefenen: “Securing the rights 

they will acquire as adults requires that we respect their claim to be treated in ways 

that safeguard the developmental preconditions of adult rights” (Callan, 1997, p. 

147). Voor kinderen nemen deze rechten daarom een speciale vorm aan, die 

Feinberg ‘rights in trust’ noemt (Feinberg, 1998). Dat zij als volwassene het recht 

hebben zelf hun leven vorm te geven en als volwaardig burger aan de maatschappij 

deel te nemen, maakt dat zij nu het recht hebben niet belemmerd te worden in de 

ontwikkeling van de vaardigheden die zij daarvoor nodig zullen hebben. De 

belangrijkste exponent van deze ‘rights in trust’ is het recht op onderwijs (Brighouse, 

2006; Callan, 1997). Daarnaast is het voor de ontwikkeling van vaardigheden 

belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen te oefenen met wat ze wel al kunnen. 

Naarmate hun capaciteiten toenemen moet hun daarom ook meer vrijheid gegund 

worden. Een adolescent hoort meer bewegingsvrijheid te hebben en een grotere 

stem in voor haar belangrijke beslissingen (zoals de keuze voor een school of een 

beroep) dan een kleuter.  

Het moge duidelijk zijn dat deze drie soorten rechten samenhangen. Zonder 

basaal welzijn is ontwikkeling niet mogelijk en de extra bescherming die kinderen 

genieten heeft tot doel hun welzijn en ontwikkeling veilig te stellen. De redenering 

van wiltheoretici dat kinderen geen beslissingsvaardigheden hebben en dus ook 

geen rechten kunnen hebben, lijkt hiermee ook ontkracht. Rechten die betrekking op 
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de vrije wil of keuzemogelijkheden, kunnen immers voor kinderen in een speciale 

vorm gegoten worden, namelijk die van een ‘recht in bewaring’ of ontwikkelingsrecht. 

Dat kinderen op dit moment niet beschikken over alle capaciteiten die een 

geïnformeerde keuze mogelijk maken, wil niet zeggen dat alle rechten hun daarom 

onthouden hoeven te worden. Zij hebben in plaats daarvan juist het recht deze 

capaciteiten te ontwikkelen. 

Er is nog een speciaal kenmerk van kinderrechten. De rechten van 

volwassenen corresponderen namelijk doorgaans niet met een positieve plicht voor 

een specifieke derde partij anders dan de overheid18. Rechten van volwassenen ten 

opzichte van andere volwassenen, zijn voornamelijk negatieve rechten, die de 

negatieve plicht met zich meebrengen de rechten van een individu te respecteren en 

geen inbreuk te maken op zijn vrijheid. Bij kinderrechten is echter altijd een 

specifieke derde partij betrokken die allerlei positieve plichten heeft ten opzichte van 

het kind, namelijk de ouder(s): “private individuals (caregivers) who are granted rights 

and duties which are instrumental in guaranteeing the rights of the target group” 

(Brems, 2002, p. 30-31). Kinderrechten zijn veelal positief in plaats van negatief. 

Kinderen hebben recht op zorg en hulp, waar volwassenen in de eerste plaats het 

recht hebben met rust gelaten te worden. Bij de naleving van zowel positieve als 

negatieve kinderrechten zijn de ouders van groot belang. Veel van de rechten die 

kinderen hebben, corresponderen met plichten die specifiek aan de ouders toe te 

schrijven zijn. De negatieve rechten die kinderen hebben, hebben zij – net als 

volwassenen – tegenover iedereen, bijvoorbeeld het recht om niet mishandeld of niet 

gediscrimineerd te worden. Hun positieve rechten doen echter veelal in de eerste 

plaats een beroep op hun ouders. En deze plichten leveren ouders in sommige 

gevallen ook rechten op die hun taak moeten faciliteren. Het is in de eerste plaats de 

taak van de ouders het welzijn en de veilige ontwikkeling van hun kinderen te 

garanderen. De overheid dient erop toe te zien dat zij zich van die taak kwijten en 

hen waar nodig te faciliteren of aan te vullen (bijvoorbeeld door middel van 

onderwijs). Wie het over kinderen heeft, heeft het dus bijna altijd ook over hun 

ouders. Maar andersom geldt ook dat we niet kunnen spreken over de verhouding 

tussen ouders (als volwassen burgers) en de overheid, zonder de kinderen en hun 

belangen en rechten erbij te betrekken. De rechten die ouders als ouders hebben, 

                                                
18 Behalve in het geval van een contract of wanneer iemand een bepaalde functie aanvaardt die 
specifieke plichten met zich meebrengt, zoals in het geval van een arts. 
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zijn ontleend aan hun taak als eerstverantwoordelijke voor hun kinderen. Zo krijgen 

ouders kinderbijslag omdat dat in het belang van het kind geacht wordt. Het is binnen 

dit kader van de trias pedagogica, de driehoek ouders – kind – overheid, dat vragen 

over interventie in gezinnen beantwoord moeten worden (Brems, 2002; Willems, 

1999, 2002). 

Sommige auteurs betogen dat de ‘claim against the world’ waar Feinberg van 

spreekt, niet opgaat in het geval van kinderen. Wat kinderen immers vooral nodig 

hebben om hun welzijn te garanderen, is een duurzame relatie met een liefdevolle 

volwassene (Arneil, 2002; Schrag, 1980). Een dergelijke relatie is niet af te dwingen 

en iemands liefde kun je niet claimen. Daarom zou het zinloos zijn de welzijnsrechten 

van kinderen te zien als iets waarop zij aanspraak kunnen maken tegenover ‘de 

wereld’. Mij lijkt deze redenering onjuist. Niemand zal het kind benijden dat slechts 

verzorgd en opgevoed wordt omdat het daar recht op heeft in plaats van omdat er 

van haar gehouden wordt. Wanneer een kind echter ook geen aanspraak meer kan 

maken op basale verzorging en de maatschappij zich niet meer verplicht voelt om te 

voorzien in basale behoeften als voedsel, onderdak en onderwijs, zal een kind van 

wie niet gehouden wordt er nóg erbarmelijker aan toe zijn. Daarbij kan het zo zijn dat 

ouders wel van hun kinderen houden, maar toch niet goed voor hen (kunnen) 

zorgen. Zelfs de meest liefdevolle ouders kunnen soms een steuntje in de rug nodig 

hebben. Ook in die gevallen heeft een aanspraak tegenover de gehele maatschappij 

zeker wel zin. Ten slotte kunnen we niet uitsluiten dat een liefdevolle band met de 

eigen of pleegouders, door middel van overheidsinterventie juist hersteld of op een 

andere plek gevonden wordt. Het toekennen van rechten en plichten in de ouder-

kindrelatie maakt dit soort interventies mogelijk en kan dus juist een extra 

ondersteuning zijn voor het herstellen of creëren van een liefdevolle band. 

 

2.2.3. Welke belangen moeten worden beschermd? 

We hebben gezien dat mensenrechten toegekend worden op basis van de belangen 

die mensen hebben. Wie belangen heeft, kan ook rechten hebben. Dit wil echter niet 

zeggen dat ieder belang je automatisch ook een recht oplevert. Hoewel een kind er 

belang bij heeft een potje knikkeren te winnen, zullen we toch niet snel zeggen dat 

haar rechten geschonden zijn wanneer haar vader haar dwingt het spel te 

onderbreken om te komen eten. Welke belangen leveren kinderen wel rechten op en 

komen daarmee in aanmerking voor bescherming door de overheid?  
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Feinberg (1984) maakt onderscheid tussen twee soorten belangen: 

welzijnsbelangen en ultieme belangen en ik wil hem daarin volgen. Onder 

welzijnsbelangen worden die belangen verstaan die alle mensen delen en die nodig 

zijn om een goed leven te kunnen leiden, ongeacht wat iemands conceptie van het 

goede leven is. Deze concepties lopen ver uiteen, maar er zijn bepaalde zaken aan 

te wijzen die nodig zijn voor het realiseren van welke vorm van goed leven dan ook. 

Feinberg noemt een aantal van deze belangen: gezondheid en vitaliteit, minimale 

intellectuele vaardigheden, emotionele stabiliteit, de mogelijkheid om op een normale 

manier met anderen om te gaan en relaties te kunnen aangaan en onderhouden, een 

minimaal inkomen en financiële zekerheid, een redelijke sociale en fysieke 

omgeving, een bepaalde mate van vrijheid en afwezigheid van dwang, de 

afwezigheid van pijn, lijden of ernstige handicaps, en van grote angst- of 

haatgevoelens (1984, p.37). Deze welzijnsbelangen komen dichtbij wat John Rawls 

‘primaire goederen’ noemt. Rawls definieert primaire goederen als die zaken die alle 

mensen nodig hebben om hun levensplannen te verwezenlijken. Hij maakt daarbij 

onderscheid tussen ‘natuurlijke primaire goederen’ en ‘sociale primaire goederen’. In 

die eerste categorie vinden we gezondheid, kracht, intelligentie en creativiteit. In de 

tweede categorie (o.a.) een bepaalde basisvrijheid, gelijke kansen en mogelijkheden 

met betrekking tot onderwijs en maatschappelijke en politieke functies, een minimaal 

inkomen, veiligheid, zelfrespect en de afwezigheid van fysieke pijn (Rawls, 1971, 

1993)19.We zien dus dat Rawls en Feinberg het behoorlijk met elkaar eens zijn wat 

betreft het lijstje van zaken die ieder mens nodig heeft. 

Naast welzijnsbelangen erkent Feinberg ook nog ultieme belangen, die 

voortvloeien uit de doelen die een persoon zich in het leven stelt, zoals bijvoorbeeld 

een gelukkig gezinsleven, opkomen voor een sociaal doel, carrière maken, 20 kilo 

afvallen, het ontwikkelen van bepaalde karaktereigenschappen zoals geduld of 

discipline, een geweldig boek schrijven, of een goede moslim zijn. Het gaat hier om 

diepgewortelde en stabiele verlangens, die slechts door eigen inspanning bereikbaar 

zijn. Vanzelfsprekend lopen de doelen die mensen zich stellen ver uiteen en zijn ze 

in hoge mate afhankelijk van de conceptie van het goede die de persoon erop 

nahoudt.  

                                                
19 Zie paragraaf 2.1.2 voor de overeenkomsten tussen de capacities die Sen en Nussbaum 
propageren en de welzijnsrechten volgens Feinberg en primaire goederen volgens Rawls. 
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Welke belangen moet de overheid nu beschermen? Welke belangen wegen 

zwaar genoeg om iemand een recht op te leveren dat door de overheid beschermd 

moet worden? Volgens Feinberg zijn dit alleen de welzijnsbelangen. Het hebben van 

een welzijnsbelang levert je als vanzelf een ‘claim against the world’ op (Feinberg, 

1998). Mensen hebben bepaalde natuurlijke behoeften die worden weergegeven 

door de welzijnsbelangen. Deze natuurlijke behoeften dienen gerespecteerd te 

worden en iedereen heeft recht op bescherming ervan. Dit betekent dat andere 

burgers deze belangen niet mogen aantasten. Doen ze dat toch, dan schaden ze 

daarmee hun medeburgers en is het de taak van de overheid om in te grijpen. 

Vandaar dat Feinberg spreekt over ‘welzijnsrechten’. Betekent dit nu dat iedere 

mogelijke aantasting van welzijnsbelangen ook een rechtenschending inhoudt? 

Volgens Feinberg niet. Volgens hem geldt in iedere samenleving een bepaalde 

drempelwaarde wat betreft deze welzijnsrechten. Hij spreekt dan ook bijvoorbeeld 

over ‘minimum inkomen’ als één van de welzijnsrechten. Wanneer voldoende aan 

iemands welzijnsbelangen tegemoet wordt gekomen om in zijn natuurlijke behoeften 

te voorzien, dan is daarmee aan de ‘claim against the world’ voldaan. Boven een 

bepaalde drempelwaarde hoeft de overheid niet in te grijpen wanneer iemands 

welzijnsbelangen aangetast worden. Niemand heeft recht op oneindige welvaart of 

op het ontwikkelen van een geniaal brein, slechts op voldoende inkomen om in de 

natuurlijke behoeften te kunnen voorzien en voldoende intellectuele vaardigheden 

om zich te kunnen redden in de maatschappij waarin hij leeft. Waar die 

drempelwaarde precies ligt, zal dus vaak mede afhankelijk zijn van de samenleving 

waarin de persoon zich staande moet zien te houden.  

De overheid moet erop toezien dat de welzijnsrechten van burgers niet 

geschonden worden. Volgens Feinberg hoeft de staat echter niet de ultieme 

belangen van burgers te beschermen. Wanneer eenmaal voldoende in de 

welzijnsbelangen voorzien is, dan is het bereiken van een ultiem doel vervolgens 

afhankelijk van iemands eigen investering (vgl. Nussbaum, 2000). Eén van de 

welzijnsbelangen die Feinberg dan ook noemt, is een bepaalde mate van vrijheid. 

Deze is nodig om je leven naar eigen inzicht in te kunnen richten en ultieme doelen 

na te kunnen streven. De overheid moet er dus onder andere op toezien dat burgers 

elkaars vrijheid niet teveel beperken en elkaar het bereiken van ultieme doelen niet 

onmogelijk maken, bijvoorbeeld in het geval van discriminatie of vrijheidsberoving. 

Hoe iemand die vrijheid wil benutten, is vervolgens haar eigen zaak. Als ik een 
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wetenschappelijke carrière wil, dan kan de overheid me in staat stellen die na te 

streven door mijn gezondheid, vrijheid, veiligheid, eerlijke kansen op de arbeidsmarkt 

en andere noodzakelijke voorwaarden te beschermen. Als echter aan deze 

welzijnsbelangen tegemoet is gekomen, moet ik het verder zelf doen. Daar staat 

tegenover dat wanneer aan één van deze belangen niet voldaan wordt, mijn ultieme 

doel hoogstwaarschijnlijk ook niet bereikt kan worden. Daarom is het de taak van de 

overheid om de welzijnsbelangen van burgers tot aan een bepaald minimumniveau 

te beschermen en niet méér dan dat. 

Het schadebeginsel geeft hiermee de grenzen van overheidsingrijpen aan. 

Enerzijds laat het zien dat daar een minimum aan zit: de overheid heeft de taak in te 

grijpen in bepaalde gevallen. De ‘presumptive case for liberty’ wordt overruled 

wanneer burgers elkaar schade toebrengen. Anderzijds geeft het schadebeginsel 

ook een maximum aan: de overheid mag de vrijheid van burgers niet belemmeren 

wanneer niemand schade berokkend wordt20. Een belangrijke voorwaarde hierbij is 

dat er slechts sprake kan zijn van schade wanneer de welzijnsbelangen van burgers 

worden aangetast. Het aantasten van een ultiem belang houdt geen 

rechtenschending in en er is dan ook geen sprake van schade.  Uiteraard bestaan er 

verschillende opvattingen over wat aangemerkt moet worden als een welzijnsbelang 

dat aanleiding geeft tot een recht en dus bescherming verdient, en welke zaken 

veeleer een ultiem belang betreffen en dus geen bescherming door de overheid 

behoeven. In hoofdstuk 3 ga ik nader in op de opvattingen van verschillende liberale 

auteurs hierover en in hoofdstuk 4 geef ik mijn eigen positie weer ten aanzien van 

deze kwestie.  

Het schadebeginsel biedt zo tegenwicht tegen de grote waarde die liberalen 

hechten aan vrijheid. Maar het geeft ook een grens aan met betrekking tot neutraliteit 

en de strikte scheiding van de private en publieke sfeer. De overheid hoeft zich 

immers niet neutraal op te stellen in gevallen waar de ene burger de ander schaadt. 

In die gevallen mag ze wél partij kiezen. Een levensplan waarvan het schaden van 

derden deel uitmaakt, hoeft ze niet te tolereren. Dat geldt ook voor schade die 

burgers elkaar berokkenen in de privé sfeer. Ook hier mogen burgers rekenen op 

bescherming door de overheid wanneer hun schade wordt toegebracht door iemand 

in hun omgeving. Wanneer ik een vriendin oplicht of mijn oma een pak slaag geef, 

                                                
20 Dat wil overigens niet zeggen dat de overheid dan helemaal niets mag doen. Alleen mag datgene 
wat ze doet burgers niet van hun vrijheid beroven. 
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kan ik me niet beroepen op mijn privacy om de overheid van ingrijpen te 

weerhouden. Rechtenschendingen die schade tot gevolg hebben, zijn altijd een 

goede reden voor de overheid om in te grijpen, ook wanneer dit buiten het publieke 

domein heeft plaatsgevonden.  

 

 

2.3 Paternalismebeginsel 

 

Het tweede vrijheidsbeperkende principe dat argumenten levert ter rechtvaardiging 

van overheidsingrijpen in het leven van burgers, is het paternalismebeginsel. In de 

literatuur worden verschillende definities van paternalisme gegeven, maar die 

hebben alle enkele kenmerken gemeen (Berghmans, 1992; Blokland, 1995; Brock, 

1988; Feinberg, 1971; Fotion, 1979; Gert & Culver, 1979; Vandeveer, 1986). 

Kenmerkend voor paternalistische interventies is: 

1) iemands vrijheid wordt beperkt zonder diens toestemming 

2) dit gebeurt met een beroep op het belang van degene wiens vrijheid beperkt 

wordt 

3) en vanuit de veronderstelling dat degene die ingrijpt meer kennis, inzicht of 

wijsheid heeft dan degene wiens vrijheid ingeperkt wordt. 

Wanneer de overheid meent dat een burger zich onverstandig gedraagt, zijn er 

verschillende wegen waarlangs ingrijpen gerechtvaardigd kan worden. Wanneer het 

onverstandige gedrag schade doet aan een ander dan de actor, zal de overheid zich 

ter rechtvaardiging beroepen op het schadeprincipe. Wanneer de overheid zich 

beroept op het belang van de actor zelf, is er sprake van paternalisme. Wanneer de 

overheid louter het feit dat het gedrag onverstandig (of verkeerd, of slecht of 

onfatsoenlijk) is gebruikt als rechtvaardiging voor interventie dan is er sprake van 

(legaal) moralisme. De rechtvaardiging van paternalistisch ingrijpen heeft altijd te 

maken met het tweede kenmerk: het belang van de persoon zelf wordt ermee 

gediend. Dit is de kern van het paternalismebeginsel: het is altijd een goed argument 

ten gunste van overheidsingrijpen dat schade aan de actor zelf erdoor voorkomen 

wordt. Alleen het feit dat de overheid meent ‘het beter te weten’ wil daarom niet 

zeggen dat er sprake is van paternalisme. 

Wanneer er wel sprake is van paternalisme, kan onderscheid gemaakt worden 

tussen hard en zacht paternalisme: ingrijpen gericht op de vrijwillige handelingen van 
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wilsbekwame en toerekeningsvatbare personen, of ingrijpen gericht op niet-vrijwillige 

handelingen of handelingen van personen die niet wilsbekwaam of 

toerekeningsvatbaar geacht mogen worden. Liberale auteurs wijzen hard 

paternalisme doorgaans af (Dworkin, 1988; Feinberg, 1971, 1986b; Vandeveer, 

1986). Een toerekeningsvatbare volwassene mag zelf bepalen wat hij met zijn leven 

doet, ongeacht of dat in de ogen van een ander dom, verkeerd of anderszins 

schadelijk voor hemzelf is. Slechts wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat het 

schadelijke gedrag voortkomt uit onwetendheid, of wanneer de persoon in kwestie 

niet toerekeningsvatbaar is, mag de overheid ingrijpen om schade aan de persoon 

zelf te voorkomen.  

Snik onderscheidt nog een derde vorm van paternalisme, namelijk 

pedagogisch paternalisme (Snik, 1995). Hierbij doe je niet alsof de ander een kind is, 

de ander is een kind. Wanneer opvoeders een kind tegen zichzelf in bescherming 

nemen (bijvoorbeeld door het op tijd naar bed te sturen of te verbieden alleen op 

straat te spelen) is er sprake van zacht paternalisme. Echter, beslissingen die een 

opvoeder neemt die niet bedoeld zijn om het kind tegen zichzelf te beschermen, 

maar om het in een bepaalde richting te sturen (bijvoorbeeld door het naar pianoles 

sturen), horen in de categorie pedagogisch paternalisme. Beide vormen van 

paternalisme zijn niet alleen veroorloofd en onproblematisch in de opvoeding, ze zijn 

zelfs vereist. 

 

 

2.4 Publieke goederen 

 

Een derde beperking van de vrijheid van burgers vloeit voort uit de taak van de 

overheid bepaalde publieke goederen veilig te stellen. Dit zijn goederen waar 

niemand zonder kan en die een gezamenlijke inspanning of bijdrage vragen van alle 

burgers (Koelega, 2000; Rawls, 1971). Niet iedereen is het eens over welke 

goederen hier precies onder vallen. Zo rekenen sommige auteurs een goede 

gezondheidszorg en de infrastructuur ook tot de publieke goederen, terwijl anderen 

dat niet doen. Enkele zaken die in ieder geval wél tot de publieke goederen gerekend 

worden en die voor mijn vraagstelling het meest van belang zijn, zijn: veiligheid, 

harmonieus samenleven, instandhouding van de liberale democratische samenleving 

en het handhaven van de wet. Hoewel al deze zaken, indien zij in voldoende mate 
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gerealiseerd worden, de vrijheid van individuen per saldo vergroten, betekent deze 

taak van de overheid ook dat zij de vrijheid van burgers op sommige gebieden moet 

beperken. Om de publieke goederen te kunnen realiseren is het bijvoorbeeld 

noodzakelijk om belastingen te heffen en om wetten en regels in te stellen waaraan 

burgers zich hebben te houden. Om de democratische rechtsstaat te doen 

functioneren, is het nodig dat burgers zich aan die wetten gebonden weten (en 

voelen), ook al zijn zij het wellicht niet met de inhoud ervan eens. Zo kan de bezitter 

van een snelle auto menen dat het volstrekt veilig is wanneer hij 180 rijdt op de A2, 

maar hij zal zich toch aan de maximum snelheid moeten houden. Ook zullen burgers 

soms moeten bijdragen aan regelingen of maatregelen die niet stroken met hun 

eigen opvattingen. Tweeverdieners mogen het wellicht onredelijk vinden dat zij 

moeten meebetalen aan het belastingvoordeel voor stellen waarvan slechts één 

partner werkt, aangezien deze regeling langs democratische wijze tot stand is 

gekomen, zullen ze er toch aan moeten bijdragen. Ook het in stand houden en doen 

functioneren van de democratische rechtsorde vraagt bepaalde gezamenlijke 

inspanningen die door de overheid ondersteund en gepropageerd dienen te worden. 

Om publieke goederen veilig te kunnen stellen en de democratische 

rechtsstaat in stand te kunnen houden, is het dus nodig dat burgers er bepaalde 

attitudes en gewoontes op na houden. Dit gedrag en deze attitudes moeten vaak al 

in de kindertijd worden aangeleerd. Kinderen moeten bijvoorbeeld leren hoe een 

democratie werkt, dat zij zich aan de wet moeten houden en dat ze de rechten van 

anderen moeten respecteren. In de opvoeding speelt dus ook het belang van de 

maatschappij als geheel – nu en in de toekomst – mee. Dit brengt voor ouders ook 

speciale verplichtingen met zich mee en voor de overheid de taak 

burgerschapsvorming enerzijds te faciliteren en anderzijds erop toe te zien dat de 

burgerschapsvorming van de volgende generatie niet in gevaar gebracht wordt. Wat 

precies onder burgerschapsopvoeding verstaan moet worden en in hoeverre de 

overheid dit als argument mag gebruiken om de opvoedvrijheid van ouders te 

beperken, is onderwerp van discussie. In het volgende hoofdstuk zal ik op deze 

discussie ingaan aan de hand van een aantal auteurs die verschillende liberale 

stromingen vertegenwoordigen. 
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2.5 Implicaties voor de rol van de overheid in het leven van kinderen 

 

In paragraaf 2.1 heb ik een aantal centrale kenmerken van de liberale moraal 

besproken: vrijheid, gelijkheid, neutraliteit, en de scheiding van publiek en privé. Met 

betrekking tot ieder van die kenmerken blijkt het mogelijk verschillende posities in te 

nemen die een grotere of kleinere rol voor de overheid inhouden. Aan de ene kant 

van het spectrum vinden we liberalen die een zo klein mogelijke rol voor de overheid 

zien weggelegd. De overheid hoeft alleen de negatieve vrijheid van burgers te 

beschermen en dat doet ze het beste door zich zo weinig mogelijk met het leven van 

mensen te bemoeien. Minder ingrijpen door de overheid leidt in deze opvatting tot 

meer vrijheid. De overheid dient alle burgers gelijk te behandelen en strikt neutraal te 

blijven ten opzichte van alle mogelijke concepties van het goede. De overheid mag 

geen waarden uitdragen. Er bestaat een strikte scheiding tussen het publieke domein 

en het privé domein van burgers, en de overheid houdt zich afzijdig wat betreft het 

privé domein.  

Aan de andere kant van het spectrum zien we meer mogelijkheden voor de 

overheid. De overheid wordt geacht zich naast de negatieve vrijheid ook te 

bekommeren om de positieve vrijheid van burgers. Ze dient ervoor te zorgen dat 

burgers gelijke kansen krijgen en ook daadwerkelijk de mogelijkheid hebben te leven 

naar hun conceptie van het goede. Daarbij mag de overheid wel bepaalde publieke 

waarden uitdragen, zoals tolerantie, respect en gelijkheid. Levenswijzen die deze 

waarden niet erkennen, hoeven niet getolereerd te worden. In een dergelijke 

opvatting van de taak van de overheid is ook de scheiding tussen privé en publiek 

minder strikt. Beide terreinen beïnvloeden elkaar en het is lastig aan te geven waar 

de scheidslijn precies loopt. 

Het moge duidelijk zijn dat de positie die met inneemt ten aanzien van deze 

waarden van groot belang is voor de opvattingen over de rol van de overheid met 

betrekking tot de opvoeding. Welke taak voor de overheid is weggelegd op dit 

gebied, is afhankelijk van de uitgangspunten die ten aanzien van ieder van deze 

kenmerken worden ingenomen.  

Wie meent dat negatieve vrijheid het belangrijkste is, zal veel moeite hebben 

met welke vorm van overheidsingrijpen dan ook. Liberalen die deze interpretatie 

aanhangen, zien ingrijpen in gezinnen dan ook vooral als een inperking van de 

vrijheid van ouders om te leven naar hun eigen conceptie van het goede. De 
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overheid begeeft zich daarbij op privé terrein van haar burgers, een plek waar ze 

sowieso zou moeten wegblijven. De opvatting dat gelijkheid betekent dat iedereen op 

dezelfde manier behandeld moet worden, maakt terughoudendheid extra belangrijk. 

Wanneer sommige gezinnen, nog voordat er overduidelijk sprake is van schade, 

reeds geconfronteerd worden met overheidsingrijpen, kan er een conflict ontstaan 

met deze wens iedereen gelijk te behandelen. Immers: waarom moet de één wel op 

cursus en de ander niet? Als de overheid zich gaat bemoeien met de opvoeding van 

kinderen, dan loopt ze bovendien het risico haar neutraliteit te verliezen. Hoe ouders 

hun kinderen opvoeden, is (mede) afhankelijk van hun conceptie van het goede en 

dat mogen ze dus zelf invullen. Ouders hebben in deze visie het recht hun eigen 

opvattingen erop na te houden over wat goed is voor kinderen of wat hun taak als 

ouders inhoudt. De overheid moet deze verschillende opvattingen tolereren en haar 

neutraliteit handhaven. Ze mag geen idee aan ouders opleggen over wat kinderen 

zouden moeten leren of welke eigenschappen zij zouden moeten ontwikkelen. 

Opvoeding en gezinsleven worden hier nadrukkelijk verwezen naar de privé sfeer, 

waarmee de overheid zich niet mag bemoeien. Er is sprake van een strikte scheiding 

tussen het publieke domein waar de overheid opereert en het privé domein, waar 

burgers een haast onbegrensde vrijheid horen te genieten en gevrijwaard dienen te 

blijven van overheidsinmenging. 

Wie daarentegen meent dat ook de positieve vrijheid van (jonge) burgers 

beschermd moet worden, kan tot een heel andere opvatting komen over wat de 

taken van de overheid zijn. Kinderen hebben dan juist het recht bepaalde 

mogelijkheden tot hun beschikking gesteld te krijgen. Het is een taak van de overheid 

erop toe te zien dat er zo weinig mogelijk opties door de opvoeding worden 

uitgesloten, zodat kinderen bij aanvang van hun volwassen leven nog zoveel 

mogelijk opties ter beschikking staan om uit te kiezen. Dit is wat Feinberg “the child’s 

right to an open future” noemt (Feinberg, 1998). Hun opvoeding moet hun kansen 

bieden en een gelijke uitgangspositie in de maatschappij. Gelijkheid wil dan zeggen: 

gelijke kansen hun conceptie van het goede – wat die ook mag zijn wanneer zij die 

straks eenmaal ontwikkeld hebben – na te streven. De overheid dient erop toe te 

zien dat kinderen zo opgroeien dat ze bij de start van hun volwassen leven een 

goede uitgangspositie hebben om hun ultieme doelen te kunnen verwezenlijken. 

Daarnaast heeft de overheid het recht om bepaalde liberale waarden te bevorderen, 

omdat deze voorwaardelijk zijn voor het voortbestaan van de liberale staat en voor 
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het in harmonie samenleven van mensen met verschillende concepties van het 

goede. Ze hoeft niet strikt neutraal te zijn en mag erop toezien dat kinderen toegerust 

worden met liberale deugden als tolerantie, respect voor anderen en redelijkheid. 

Een opvoeding die op één van deze twee punten tekort schiet, hoeft ze niet te 

tolereren. Ook moet de overheid geen al te strikte scheiding te hanteren tussen wat 

publiek en wat privé is. Ze dient zich er juist van bewust te zijn dat al haar doen én al 

haar laten in het publieke domein, zijn weerslag heeft in het privé domein. Ook moet 

ze er rekening mee houden dat wat er in het gezin gebeurt, van invloed is op het 

functioneren van (toekomstige) burgers in het publieke domein. Haar 

verantwoordelijkheid houdt dus niet op bij de – vanuit dit gezichtspunt nogal 

kunstmatige – overgang van publiek naar privé. 

Deze uitgangspunten bieden veel meer ruimte voor overheidsbemoeienis met de 

opvoeding dan de meer strikte, minimale opvatting van de liberale moraal. 

 

 

2.6 Knelpunten voor interventie? 

 

Hierboven heb ik een aantal centrale kenmerken van de liberale moraal besproken. 

Wanneer ik deze kenmerken bezie, kom ik tot de volgende samenvatting van wat de 

liberale moraal inhoudt. Voor een liberale overheid staat vrijheid centraal. Ze mengt 

zich niet zonder goede reden in het leven van de burgers en het aantal goede 

redenen dat ze kan aanvoeren is beperkt tot het schadebeginsel, zacht paternalisme 

en het veilig stellen van publieke goederen. Waar ze wel ingrijpt, houdt ze zich aan 

het gelijkheidsprincipe: alle burgers zijn gelijk in de ogen van de overheid en dezelfde 

wetten gelden voor iedereen. De overheid bevoordeelt dan ook niemand op basis 

van zijn of haar conceptie van het goede. Het beleid is er niet op gericht bepaalde 

levenswijzen of overtuigingen te bevorderen of andere uit te bannen. Ten slotte 

beperkt de overheid haar handelen zoveel mogelijk tot het publieke domein, en 

respecteert ze het privé leven van de burgers.  

Deze vier kenmerken van de liberale moraal leveren meteen vier knelpunten 

op voor wie wil ingrijpen in de gezinsopvoeding. Ten eerste is ingrijpen sowieso al 

iets wat een liberale overheid niet graag doet, vanwege haar respect voor vrijheid. 

Het houdt een schending in van het principe van non-interventie. Ten tweede leidt 

ingrijpen al snel tot schending van het gelijkheidsbeginsel. Ingrijpen in het ene maar 
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niet in het andere gezin – bijvoorbeeld op basis van woonplaats of etniciteit, zoals 

wel wordt voorgesteld – betekent dat de overheid onderscheid maakt tussen burgers. 

De één wordt wel met een overheidsmaatregel geconfronteerd en de ander niet. 

Houdt de overheid zich dan nog wel aan het gelijkheidsbeginsel? Ten derde laadt de 

overheid de verdenking op zich dat ze niet neutraal is. Wanneer ze ingrijpt in de 

opvoeding, heeft ze immers kennelijk een idee over wat kinderen dienen te leren en 

hoe ze opgevoed moeten worden. Wanneer de overtuigingen van ouders niet 

overeenkomen met die van de overheid, zou dat leiden tot ingrijpen. Dat klinkt niet 

erg liberaal. Het vierde knelpunt ten slotte is dat iedere overheidsbemoeienis met het 

gezin zich noodzakelijkerwijs begeeft op privé terrein. Als er íets behoort tot het privé 

leven van burgers, dan zijn het toch wel de intieme relaties tussen gezinsleden. Het 

ligt niet voor de hand dat een liberale overheid diep ingrijpt in het privé leven. 

In hoeverre deze knelpunten werkelijk vroegtijdig ingrijpen in gezinnen in de 

weg staan, is afhankelijk van de interpretatie van de liberale waarden en de 

vrijheidsbeperkende principes die gehanteerd wordt. Iemand die een minimalistische 

visie aanhangt, zal veel meer moeite hebben met overheidsingrijpen in het algemeen 

en met vroegtijdig ingrijpen in het gezinsleven in het bijzonder. Bovenstaande 

knelpunten zullen dan heel zwaar wegen. Wie een ruimere visie heeft op het 

liberalisme, zal een veel grotere rol voor de overheid weggelegd zien waar het de 

opvoeding en bescherming van kinderen betreft. Bovenstaande knelpunten zullen 

dan veel minder een beletsel vormen voor een dergelijke vorm van ingrijpen. Die 

ruime interpretatie van de liberale moraal zal dan wel verdedigd moeten worden.  

 

In het volgende hoofdstuk zal ik laten zien welke interpretatie van de liberale 

moraal verdedigd wordt door auteurs uit verschillende stromingen binnen de liberale 

moraal en welke implicaties dat heeft voor overheidsingrijpen in gezinnen. In 

hoofdstuk 4 komt mijn eigen visie aan bod en de implicaties daarvan zal ik in 

hoofdstuk 5 bespreken. 
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HOOFDSTUK 3: OPVOEDING EN DE LIBERALE MORAAL 

 

3.1 Inleiding 

 

In het vorige hoofdstuk ben ik ingegaan op enkele belangrijke kenmerken van de 

liberale moraal en op de implicaties die deze hebben voor de bemoeienis van de 

overheid met de opvoeding in gezinnen. Ik besprak enkele kernwaarden en liet zien 

dat er verschillend gedacht wordt over wat deze waarden inhouden en hoe ze het 

handelen van de overheid dienen te beïnvloeden. De positie die iemand inneemt ten 

aanzien van deze kernwaarden, beïnvloedt ook de opvattingen over waar burgers – 

volwassenen en kinderen – recht op hebben en wat (daarom) als schade 

aangemerkt kan worden. Binnen het liberalisme bestaan verschillende stromingen, 

die weliswaar allemaal bovengenoemde waarden in grote lijnen onderschrijven, maar 

die van elkaar verschillen wat betreft de precieze invulling ervan, de afweging tussen 

verschillende waarden en de implicaties ervan voor het beleid van de overheid. Deze 

stromingen kunnen aan de hand van een continuüm worden ingedeeld, waarbij 

enerzijds minimalisten een heel beperkte rol voor de overheid wensen, met veel 

vrijheid voor ouders en weinig aanspraken van kinderen en anderzijds 

autonomieliberalen meer eisen aan ouders stellen, minder ruimte laten voor 

keuzevrijheid in de opvoeding en zo meer ruimte creëren voor bemoeienis door de 

overheid. Hun opvattingen over waar kinderen recht op hebben en wat tot de taken 

van de overheid gerekend mag worden, lopen nogal uiteen. Daartussenin zijn allerlei 

middenposities mogelijk. 

De vier stromingen die ik hier zal bespreken bevinden zich op verschillende 

plekken op het continuüm en laten daarmee zien hoeveel variatie er mogelijk is 

binnen het kader van de liberale moraal. Er bestaat een breed spectrum aan 

opvattingen over de rol van de overheid en ieder van deze opvattingen kan tot een 

ander antwoord leiden op mijn vraag naar vroegtijdig ingrijpen in gezinnen. Vandaar 

dat ik deze vier posities wil laten zien, alvorens zelf stelling te nemen in hoofdstuk 4. 

Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich de liberale minimalisten, die 

van mening zijn dat de rol van de overheid op ieder gebied zo klein mogelijk moet 

zijn. Voor hen is (negatieve) vrijheid van burgers het grootste goed. Wat verder naar 

het midden bevinden zich de diversiteitsliberalen. Voor hen staat voorop dat burgers 
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in een liberale staat hun eigen manier van leven mogen hebben en dat verschillen 

tussen mensen gerespecteerd moeten worden. Tolerantie en neutraliteit zijn voor 

hen dus erg belangrijk. Als grens aan neutraliteit hanteren zij het recht van de 

liberale staat om zichzelf in stand te houden. Daarna bespreek ik de opvattingen van 

de politieke liberalen. Interessant aan hun opstelling is de strikte scheiding van het 

publieke en het private domein die zij hanteren, waarbij ze hoge eisen stellen aan het 

gedrag van burgers in de publieke ruimte en nauwelijks eisen aan het gedrag in de 

private ruimte. Liberale burgers moeten in het publieke domein als autonome 

personen met liberale deugden kunnen functioneren. Het privé leven staat hier 

echter los van en de overheid mag daar dan ook geen eisen stellen. Omdat het 

onderwerp van mijn proefschrift zich nu juist op de grens van publiek en privé 

bevindt, is het van belang na te gaan welke consequenties deze strikte scheiding 

heeft. Welke rol en welke taken worden de overheid toebedeeld in deze visie? Ten 

slotte bespreek ik het autonomieliberalisme. Hier staat het recht op ontwikkeling tot 

autonomie centraal in de opvoeding. Liberale burgers horen autonome burgers te 

zijn, die hun eigen keuzes maken en in staat zijn om zelfstandig een conceptie van 

het goede te vormen en eventueel te herzien. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de 

rol van de overheid, die erop toe moet zien dat alle kinderen in staat gesteld worden 

autonomie te ontwikkelen. Ik bespreek ieder van deze stromingen aan de hand van 

één of twee auteurs die binnen deze stroming de meeste aandacht hebben besteed 

aan het thema van deze dissertatie: de rol van de overheid in de gezinsopvoeding.  

 

 

3.2 Liberale minimalisten 

 

Liberale minimalisten willen een zo klein mogelijke rol voor de overheid, omdat zij 

ervan overtuigd zijn dat dit burgers zoveel mogelijk vrijheid zal opleveren. Iedere 

inmenging van overheidswege betekent een verlies aan vrijheid voor burgers, zo 

stellen zij. Wanneer de overheid bijvoorbeeld belastingen heft om collectieve 

voorzieningen zoals onderwijs of gezondheidszorg te bekostigen, dan kunnen de 

burgers dat geld niet meer uitgeven aan wat zij zelf willen. Vandaar dat de rol van de 

overheid zo klein mogelijk moet blijven. Zij dient zich ook niet te bemoeien met de 

inhoud die burgers zelf aan hun leven geven. Het bevorderen van bepaalde waarden 

of levensplannen boven andere, is niet de taak van de overheid. In plaats daarvan 
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moet de overheid zoveel mogelijk tolereren en zo neutraal mogelijk blijven. Dit 

betekent ook dat de overheid een zo smal mogelijk schadebegrip moet hanteren. Het 

is immers niet aan de overheid om uit te maken wat goed of slecht is voor individuele 

burgers en dus ook niet of zij al dan niet geschaad zijn. In de minimalistische 

benadering is het begrip schade dan ook gereserveerd voor fysieke schade. De 

implicaties die dat heeft voor de rol van de overheid in de opvoeding van toekomstige 

burgers, bespreek ik aan de hand van het werk van Chandran Kukathas. Hij is 

binnen deze stroming de auteur die het meest uitgebreid is ingegaan op de taken 

van de overheid met betrekking tot opvoeding en onderwijs. 

 

3.2.1 Chandran Kukathas 

Ook Chandran Kukathas gaat uit van een minimale rol van de overheid in het leven 

van burgers. Ik zal eerst zijn opvattingen over de liberale moraal beschrijven, en 

daarna ingaan op de implicaties die dat heeft voor de opvoeding van kinderen en de 

rol van de overheid daarin. 

 

3.2.1.1 Algemene opvattingen 

De liberale moraal is volgens Kukathas een ‘theory of multiculturalism’ die het 

in de eerste plaats mogelijk moet maken dat mensen met diverse ideeën over het 

goede leven vreedzaam samen kunnen leven (Kukathas, 1998). De overheid neemt 

zelf geen standpunt in met betrekking tot deze ideeën en laat burgers zoveel 

mogelijk met rust. Ze mag geen eisen stellen aan hoe burgers hun leven inrichten, 

zelfs geen minimumeisen zoals ‘geen schade doen’ of menselijke waardigheid 

(1998). Hoe dit soort begrippen wordt ingevuld, is immers afhankelijk van de 

opvattingen die je hebt over het goede leven. Liberalen hoeven zich daarom niet af te 

vragen hoe de menselijke waardigheid behouden kan blijven, of hoe het welzijn 

bevorderd moet worden. De basis voor de liberale moraal is slechts de wens 

vreedzaam samen te leven. De overheid dient slechts zorg te dragen voor ‘peace 

and order’ en kan daartoe het beste een ‘politiek van onverschilligheid’ bedrijven. 

Pogingen om tot méér dan dat te komen, zijn volgens Kukathas tot mislukken 

gedoemd. We zullen het nooit eens worden over een gedeelde moraal, zelfs niet 

wanneer die zo beperkt mogelijk geformuleerd wordt. Overheidsbeleid dat verder 

gaat dan alleen het bewaken van de orde, zou niet leiden tot méér maar juist tot 
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minder harmonie: “Social harmony, I would maintain, is more likely the less 

vigorously is it pursued” (1998, p. 698). 

Kukathas stelt zich een liberale staat dan ook voor als een archipel van 

groepen: verschillende gemeenschappen die op een ordelijke en vreedzame manier 

naast elkaar leven, maar die zich niet gebonden weten aan een gezamenlijke 

doctrine of ideaal. Deze groepen zijn volkomen vrij te leven naar hun eigen conceptie 

van het goede, wat die ook moge zijn. De overheid stelt dan ook geen regels met 

betrekking tot de omgang tussen de groepsleden onderling. Ook kinderen worden 

gezien als leden van zo’n groep, dus deze opvatting van Kukathas heeft voor hen 

belangrijke consequenties. 

Kukathas formuleert slechts twee eisen die liberalen aan groepen mogen 

stellen. De eerste eis houdt in dat het de leden vrij moet staan om te vertrekken 

(Kukathas, 1992a, 1992b, 2003). Voor dit recht op exit is volgens Kukathas ook niet 

méér nodig dan dat mensen niet gevangen worden gehouden of anderszins fysiek 

gedwongen worden te blijven en dat er een bredere samenleving bestaat waarnaar 

eventuele weglopers kunnen uitwijken (1992a, 1992b). De keuze voor het 

lidmaatschap van een groep hoeft ook niet vrijwillig te zijn “in any strong sense” 

(1992a). Leden van een groep hoeven geen autonome keuze gemaakt te hebben 

voor lidmaatschap. Dat kinderen bijvoorbeeld als lid van een bepaalde groep 

geboren zijn en daar niet voor gekozen hebben, is niet bezwaarlijk. Het niet-

vertrekken uit de groep geldt als het zich neerleggen bij het lidmaatschap en 

daarmee als keuze vóór dat lidmaatschap. Stel bijvoorbeeld dat iemand opgroeit in 

een culturele minderheidsgroep, geen onderwijs geniet, niet de taal spreekt van de 

dominante cultuur en geleerd heeft dat hel en verdoemenis haar deel zullen zijn 

wanneer ze de groep verlaat, dan is zo’n persoon volgens Kukathas toch vrij om te 

vertrekken. Dat die keuze moeilijk is, of met hoge kosten verbonden is, wil nog niet 

zeggen dat hij niet gemaakt kan worden (1992b). Kukathas vindt hierin bijval van 

Spinner-Halev, een andere auteur die zo weinig mogelijk macht bij de overheid wil 

leggen en zoveel mogelijk bij ouders. Spinner-Halev stelt wat meer eisen aan het 

recht op exit, maar ook hij heeft er geen moeite mee wanneer (eenmaal volwassen 

geworden) kinderen zich slechts met de grootste moeite zouden kunnen losmaken uit 

de gemeenschap waarin ze opgroeiden. De eisen die hij stelt aan het recht op exit 

zijn dat kinderen een minimale vorm van onderwijs genieten, dat ouders hun geen 
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fysieke schade mogen toebrengen21, dat de gemeenschap niet volledig mag zijn 

afgesloten van de buitenwereld en dat kinderen formeel op de hoogte zijn van het feit 

dat die buitenwereld bestaat en dat het niet strafbaar is je los te maken van je 

gemeenschap (Spinner-Halev, 2000). Ouders mogen hun kinderen wel manipuleren, 

bedreigen of hel en verdoemis voorhouden, aangezien kinderen dat immers kunnen 

negeren. Dat dit negatieve psychologische gevolgen kan hebben doet er niet toe: “So 

what? There is nothing in liberalism that says the state should make children feel 

comfortable about rejecting the path of their parents. […] Liberals want to make sure 

that children are able to depart from their parents’ way of life, but are not concerned 

that they should feel good about it (2000, p.75). Ook hier is het recht op exit dus een 

nogal formele aangelegenheid (Spiecker, De Ruyter & Steutel, 2003). 

De tweede eis die Kukathas stelt is dat er geen sprake mag zijn van wrede, 

onmenselijke of vernederende behandeling van groepsleden (1992a). Dat wil echter 

niet zeggen dat leden ook rechtvaardig behandeld moeten worden. Kukathas erkent 

dat het best kan voorkomen dat personen door andere groepsleden naar liberale 

maatstaven onrechtvaardig worden behandeld (2003). Hij stelt echter dat het niet 

mogelijk is onomstreden vast te stellen dat iemand onrechtvaardig behandeld wordt. 

Verschillende bevolkingsgroepen hebben verschillende opvattingen over wat 

rechtvaardig is. Zou de overheid bepalen dat groepsleden rechtvaardig behandeld 

moeten worden volgens liberale opvattingen, dan zou ze haar neutraliteit verliezen 

en een omstreden invulling moeten geven aan wat als rechtvaardig geldt. Dat is een 

liberale overheid niet toegestaan en dus dienen ook illiberale gemeenschappen 

getolereerd te worden (Kukathas, 1992, 1998, 2003, 2004).  

We zien dat Kukathas een zeer minimale invulling geeft aan de centrale 

waarden uit de liberale moraal. Hij benadrukt de negatieve vrijheid van burgers en wil 

dan ook dat de overheid zich vooral afzijdig houdt. De liberale overheid dient strikt 

neutraal te zijn en alle mogelijke levenswijzen te tolereren, ook de illiberale. Verder 

mag zij zich op geen enkele manier bemoeien met het privé leven van burgers. We 

zullen hieronder zien welke implicaties deze opvattingen hebben voor de rol die de 

overheid mag spelen in het leven van kinderen. 

 

                                                
21 Spinner-Halev gaat er niet op in wat we onder fysieke schade moeten verstaan. Mogen ouders hun 
kinderen niet slaan, of mogen die daar alleen geen permanente lichamelijke afwijkingen aan 
overhouden? Geldt overgewicht of slaapgebrek ook als fysieke schade? De bandbreedte is enorm en een 
simpel verbod op ‘fysieke schade’ is dus weinig informatief.  
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3.2.1.2 Overheid en opvoeding 

In hoeverre mag, volgens deze redenering van Kukathas, de overheid een 

publieke standaard hanteren voor wat kinderen minimaal toekomt? Wanneer dient de 

overheid in te grijpen in de gezinsopvoeding? Het antwoord hierop is vrij simpel: de 

overheid mag geen enkele standaard hanteren en nooit ingrijpen (Kukathas, 2001, 

2003). Hoe kinderen opgevoed moeten worden en wat hen minimaal toekomt, is 

volgens Kukathas geheel afhankelijk van een ‘comprehensive view’ en dus niet aan 

de overheid om te bepalen. De overheid mag geen eisen stellen aan de manier 

waarop ouders hun kinderen opvoeden, noch aan het onderwijs dat kinderen 

genieten. 

Tegen dit standpunt zijn twee voor de hand liggende bezwaren in te brengen. 

Ten eerste het bezwaar dat ouders misbruik zouden kunnen maken van de macht die 

ze over hun kinderen krijgen. Wanneer de overheid nooit ingrijpt, kunnen ouders hun 

kinderen de meest vreselijke dingen aandoen, zoals mishandeling of het onthouden 

van medische zorg. Zou de overheid niet op zijn minst de meest vitale belangen van 

kinderen moeten beschermen? Een tweede tegenwerping is dat ook het belang van 

de samenleving in het geding kan komen wanneer ouders de vrije hand krijgen in de 

opvoeding en het onderwijs. In diverse publicaties heeft Kukathas gereageerd op 

auteurs die deze bezwaren uitten tegen zijn politiek van volledige tolerantie.  

Wat betreft de tweede tegenwerping stelt hij dat het belangrijkste kenmerk van 

een liberale staat juist is dat ook afwijkende ideeën en praktijken getolereerd worden. 

De overheid moet de burgers in geen geval proberen te vormen of proberen waarden 

op hen over te dragen. Als de overheid probeert burgers een bepaalde manier van 

leven of een bepaalde vorm van onderwijs op te leggen, dan onderdrukt zij 

dissidenten. De overheid wordt daarmee zelf illiberaal. “What is necessary to sustain 

a liberal political order is not institutions geared up to inculcate liberal virtues or liberal 

norms of citizenship but the liberal practice of toleration of dissent” (2001, p.329). 

Daarbij heeft Kukathas er overigens alle vertrouwen in dat liberale burgers niet 

‘gemaakt’ hoeven te worden, maar vanzelf ontstaan, “just as morality does” (2001, 

p.329). Kinderen die opgroeien in de liberale staat, worden vanzelf wel liberale 

burgers, meent hij. 

Ook op de eerste tegenwerping, de vrees dat het kind geschaad zal worden, is 

Kukathas ingegaan. Critici vrezen uiteraard dat het belang van kinderen in het geding 

zal komen, doordat ze competenties die ze nodig hebben om in de maatschappij te 
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kunnen functioneren niet verwerven of doordat ze slecht behandeld worden door hun 

ouders. Of, zoals Barry het formuleert: “Public toleration is a formula for creating a lot 

of private hells” (Barry, 2001)22. Kukathas’ reactie is dat uiteraard iedereen het 

belang van het kind voor ogen zal hebben, maar dat men het er niet over eens is wat 

het belang van het kind inhoudt. Wat is nuttige kennis om te leren? Welke 

competenties zijn onmisbaar? Wat is een goed leven? Hij noemt diverse 

bevolkingsgroepen, zoals de Amish of de Aboriginals, die daar een andere opvatting 

over hebben dan de meeste liberalen. Wanneer bijvoorbeeld Amish of Roma hun 

kinderen niet naar school willen sturen, omdat dat in hun cultuur niet belangrijk 

gevonden wordt, dan moet hun dat vrij staan: “Their freedom to associate and live by 

their own ways […] would […] make this permissible” (1992a, p.126).  

Desalniettemin stelde Kukathas in zijn artikel uit 1992 nog als voorwaarde dat 

groepen hun leden niet wreed, onmenselijk of vernederend mogen behandelen. Dit 

zou betekenen dat kindermishandeling of misbruik niet zouden mogen volgens 

Kukathas. Maar hier keren Kukathas’ eerdere argumenten zich tegen hem. We zijn 

het er immers ook niet over eens wat ‘cruel’, ‘inhuman’ of ‘degrading’ is. Is 

besnijdenis wreed? Zijn lijfstraffen of kinderarbeid onmenselijk? Is vernedering niet 

juist een uitstekend opvoedkundig middel? Als we Kukathas’ eerdere redenering 

volgen, dan zouden we moeten concluderen dat het niet aan de overheid is om te 

bepalen wat er wreed of onmenselijk is, of dat dit soort behandeling niet toegestaan 

zou zijn. Ook dit is immers afhankelijk van een ‘comprehensive view’. In zijn boek uit 

2003 lijkt Kukathas dan ook van mening te zijn veranderd. Hier merkt hij ten eerste 

op dat geweld en onderdrukking nu eenmaal altijd zullen voorkomen. Een overheid 

die in staat en bereid zou zijn hier iets aan te doen, zou meer macht moeten hebben 

dan Kukathas wijs acht. Zijn grote vrees is dat die overheid haar macht zal 

misbruiken. Bovendien is het volgens hem nog niet zo duidelijk waar een overheid 

zou moeten ophouden met ingrijpen. Als zweepslagen niet mogen, mag een gewone 

klap dan wel? En is veel patat eten niet ook schadelijk voor de gezondheid van 

kinderen? Veel tv kijken, of het leren spreken van je moedertaal wanneer dat niet de 

voertaal is van de samenleving waarin je woont, kan ook schade toebrengen aan het 

belang van het kind. Uit angst een overheid te creëren die te ver gaat in haar 

ingrijpen, wil Kukathas liever een overheid die helemaal niet ingrijpt (2003). Aan 

                                                
22 Dit laatste geldt uiteraard niet alleen voor kinderen, maar voor alle zwakkeren in de 
gemeenschappen. 
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tolerantie hoort helemaal geen grens te zitten. Iedere grens, hoe minimaal ook, gaat 

toch uit van het idee dat er een ultieme morele autoriteit bestaat. Wie 

kindermishandeling wil verbieden, moet toch een beroep doen op een of andere 

moraal die boven die van de ouders gesteld wordt. Dat is nu eenmaal iets wat een 

liberale overheid volgens Kukathas nooit mag doen.  

Kukathas meent dat het beter is te proberen via overreding mensen te 

veranderen. Dat is effectiever en minder schadelijk voor de gemeenschappen waaruit 

de liberale archipel bestaat. Het houdt tevens de dialoog open door iedereen als 

deelnemer te accepteren. Behalve op de kracht van overreding vertrouwt Kukathas 

ook op de druk vanuit de gemeenschap op individuen en de druk van de 

samenleving op de gemeenschappen. Mocht een gemeenschap normen stellen die 

in de ogen van anderen schadelijk zijn voor kinderen, dan is er altijd nog de 

samenleving als geheel waaraan die gemeenschap zich niet totaal kan onttrekken. 

Dat neemt niet weg dat: “The tolerationist position must concede that it is possible 

that under a regime of toleration some associations will condone or uphold practices 

which are harmful to children - and to others in those groups who are weak or 

vulnerable” (2003, p.147). Dit zij dan zo. 

3.2.1.3 Conclusie 

Kukathas geeft groepen dus de vrije hand in hoe zij met hun leden willen 

omgaan. Mocht overreding of druk van buitenaf niet voldoende zijn om een goede 

behandeling van groepsleden af te dwingen, dan beschouwt hij het recht op exit als 

voldoende buffer tegen al te ernstige uitwassen.  

De vraag is echter of dat voor kinderen ook opgaat. Hebben kinderen eigenlijk 

wel een recht op exit? En zo ja, hebben ze ook de mogelijkheid om het uit te 

oefenen? Kukathas meldt nergens of het recht op exit ook voor kinderen geldt, maar 

hij stelt ook nergens eisen voor het verwerven van dat recht. Je zou dus zeggen dat 

iedereen zo’n – theoretisch – recht op exit heeft, ook kinderen. Van een substantieel 

recht, de daadwerkelijke vrijheid om zonder onredelijk hoge kosten voor jezelf een 

groep te verlaten, kan in het geval van kinderen geen sprake zijn. We kunnen dus 

stellen dat de enige buffer die Kukathas in gedachten heeft tegen een slechte 

behandeling door groepsgenoten, het recht op exit, voor kinderen niet geldt.  

Is er dan nog een andere weg waarlangs Kukathas kinderen wil beschermen? 

Een eis die hij stelde voor volwassen burgers was dat er geen sprake mag zijn van 
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gedwongen invoering in een gemeenschap en ook niet van fysieke dwang. In 

hoeverre geldt deze bescherming ook voor kleine kinderen? Een kind wordt niks 

gevraagd, het wordt gewoon ingeleid in een cultuur. Soms gebeurt dat zonder 

medeweten van het kind (bijvoorbeeld de kinderdoop), soms met instemming, soms 

ook tegen zijn zin. In ieder geval heeft het kind er niets tegen in te brengen en 

kunnen we dus spreken van gedwongen invoering. Ook van fysieke dwang kan zeker 

wel sprake zijn in de opvoeding. Kinderen krijgen niet alleen te maken met geweld in 

de opvoeding, maar ook met andere vormen van fysieke dwang (iets moeten eten, 

ergens naartoe gebracht worden, opgesloten of vastgehouden worden). Wanneer 

Kukathas niet wil optreden tegen kindermishandeling, zoals boven bleek, lijkt het 

onwaarschijnlijk dat hij kinderen wel zou willen beschermen tegen gedwongen 

opname in een gemeenschap of tegen fysieke dwang. Hij gaat hier echter niet 

expliciet op in. 

Dit betekent dat kinderen in Kukathas’ theorie op geen enkele manier 

beschermd worden tegen slechte behandeling door hun ouders of andere 

volwassenen. Wat een slechte behandeling is, is immers niet aan de overheid om te 

bepalen. Het verbod op gedwongen invoering in een groep en fysieke dwang gaat 

voor kinderen niet op. En van een daadwerkelijk recht op exit kan geen sprake zijn. 

Aangezien het recht op exit het enige recht is dat Kukathas aan individuen wil 

toekennen, hebben kinderen in zijn theorie dus géén rechten (behalve die rechten 

die ze hebben als leden van een groep). Dat zijn dus de consequenties van een 

minimalistische liberale positie: de overheid mag geen enkele standaard in de 

opvoeding voorschrijven en kan kinderen niet beschermen tegen machtsmisbruik 

door volwassenen of tegen (opvoedings)praktijken die hen schade toebrengen. 

 

 

3.3 Diversiteitsliberalen 

 

Voor diversiteitsliberalen staat tolerantie voor diverse manieren van leven en diverse 

concepties van goed voorop. De belangrijkste taak van de overheid is het mogelijk te 

maken dat verschillende culturele gemeenschappen en groepen vreedzaam kunnen 

samenleven in de maatschappij. Daartoe dient zij de diversiteit van culturele 

gemeenschappen en groepen in de samenleving niet alleen te tolereren, maar zelfs 

te beschermen (De Jong, 1998). De overheid dient zich voorts zo weinig mogelijk 
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met de burgers te bemoeien, zeker waar het hun privé leven betreft. Maar ze hoeft 

niet toe te staan dat burgers de liberale staat ondermijnen. Dit streven naar het 

behoud van de liberale staat heeft ook consequenties voor de eisen die gesteld 

mogen worden aan ouders en de mate waarin de overheid zich mag bemoeien met 

de opvoeding van toekomstige burgers. Ik zal dit illustreren aan de hand van twee 

auteurs. Ten eerste William Galston, die heel nauwkeurig uitlegt hoe liberale burgers 

zich volgens hem dienen te gedragen in een maatschappij waar diversiteit voorop 

staat. Hij gaat ook in op de rol die burgerschapsopvoeding daarbij speelt. Daarna 

bespreek ik Shelley Burtt, die zich vooral geconcentreerd heeft op wat dit betekent 

voor de opvoeding van kinderen. Ze gaat daarbij als één van de weinigen zeer 

expliciet in op wat er van ouders verwacht mag worden. 

 

3.3.1 William Galston  

William Galston hecht, net als Kukathas, sterk aan diversiteit binnen de samenleving. 

Desalniettemin komt hij tot heel andere conclusies over de wenselijkheid van een 

gedeelde moraal en de rol van de overheid in het leven van burgers. Op het 

continuüm dat ik hierboven geschetst heb, bevindt hij zich veel verder naar het 

midden dan Kukathas. Ik zal eerst ingaan op Galstons ideeën voor de samenleving 

als geheel en me daarna richten op de rol die de overheid volgens hem zou moeten 

spelen met betrekking tot de opvoeding. 

 

3.3.1.1 Algemene opvattingen 

Galston bouwt zijn theorie over hoe de liberale staat en samenleving eruit 

zouden moeten zien op drie uitgangspunten. Ten eerste hecht hij sterk aan het 

belang van ‘expressive liberty’: “the absence of constraints, imposed by some 

individuals on others, that make it impossible (or significantly more difficult) for the 

affected individuals to live their lives in ways that express their deepest beliefs about 

what gives meaning or value to life. Expressive liberty constitutes the portion of 

negative liberty that bears directly on questions of identity” (2002a, p.28). Daarbij 

erkent hij dat mensen in de uitoefening van deze vrijheid waarde hechten aan 

uiteenlopende zaken die niet altijd verenigbaar zijn. Een tweede uitgangspunt voor 

zijn opvattingen is dan ook ‘value pluralism’. Hiermee bedoelt Galston dat, hoewel er 

een gefundeerd (of niet-arbitrair) onderscheid is tussen goed en kwaad, er boven 

deze morele basis tevens een veelheid aan morele en niet-morele waarden bestaat 
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die pluralistisch, conflicterend, incommensurabel in theorie en onverenigbaar in 

praktijk zijn en die niet gerangschikt kunnen worden in een hiërarchie (2002a, p.30). 

Dit feit van waardenpluraliteit maakt diversiteit zo belangrijk. Ten slotte wijst Galston 

erop dat in onze sociale levens verschillende autoriteiten bestaan (andere personen, 

ouders, verenigingen, kerken, etc.) en dat een liberale staat dat moet erkennen en 

andere autoriteiten niet zonder meer ondergeschikt mag maken aan zijn eigen gezag 

(2002a).  

Galston stelt zich een ‘Diversity State’ voor, waarin burgers zoveel mogelijk 

ruimte krijgen te leven naar hun eigen – zeer diverse – inzichten en voorkeuren. 

Voorop staat echter dat mensen met al deze uiteenlopende opvattingen samen een 

gemeenschap vormen, die op georganiseerde wijze gezamenlijke doelen nastreeft. 

Om als gemeenschap in vrede te kunnen samenleven en om gezamenlijke doelen te 

kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat bepaalde basisopvattingen gedeeld worden. 

Wie niks deelt, kan ook niet samenleven en samen werken. Iedere samenleving heeft 

burgers nodig die de morele principes waarop ze gebaseerd is, onderschrijven 

(Galston, 2002b). Daarbij heeft de liberale staat, net als andere samenlevingen, het 

recht om zichzelf in stand te houden. Dit legt beperkingen op aan de vrijheid die 

individuele burgers en groepen hebben en stelt dus ook grenzen aan diversiteit. 

De beperkingen die Galston voor zich ziet, zijn – in tegenstelling tot bij 

Kukathas – niet minimaal én niet neutraal: “I have spent the past decade arguing 

against all understandings of the liberal state as comprehensively neutral” (1995, 

p.524). Dat neutraliteit onmogelijk is, wordt volgens Galston op verschillende 

manieren duidelijk. Ten eerste in de theorievorming. Alle liberale auteurs, zelfs de 

meest fervente aanhangers van neutraliteit, doen uiteindelijk toch een beroep op een 

of andere conceptie van het goede. Dat is volgens Galston ook onvermijdelijk. 

Zonder enige conceptie van het goede is het welhaast onmogelijk om te oordelen, 

zowel in de theorievorming, als in het dagelijks leven. Een ander niveau waarop de 

onmogelijkheid van neutraliteit dan ook naar voren komt is in liberale sociale 

praktijken: “our most basic agencies and programs take for granted certain core 

human purposes” (1991, p.165). Deze kernwaarden zijn bijvoorbeeld de bescherming 

van het leven of het afwijzen van agressie, ziekte en lijden. Aan de hand van deze 

observaties concludeert Galston dat een werkelijk neutrale staat niet mogelijk is 

(Galston, 1991, 1995).  
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Dat de liberale staat niet neutraal is en uitgaat van een liberale conceptie van het 

goede, wil echter niet zeggen ze niet tevens tolerant zou kunnen zijn. Het 

kenmerkende van het liberalisme is dan ook niet dat het geen substantiële conceptie 

van het goede zou hebben, maar dat liberalen deze conceptie niet aan anderen op 

willen leggen door middel van publieke dwang. Daarbij komt dat de liberale conceptie 

van het goede zoals Galston die formuleert, volgens hem voldoende ruimte overlaat 

voor mensen om er de meest diverse opvattingen op na te houden. Op deze manier 

wil Galston voldoende waarborgen inbouwen ter bescherming van fundamentele 

diversiteit die bij andere liberale auteurs volgens hem ontbreekt. Zowel politieke als 

autonomieliberalen stellen te hoge eisen aan burgers, waardoor diversiteit 

verdwijnen zal: “Liberalism is about diversity, not the valorization of choice” (1995, 

p.523). Autonomie is volgens Galston slechts één van de waarden die mensen met 

verschillende ideeën over het goede leven kunnen onderschrijven. Liberalen die 

autonomie centraal stellen en menen dat de overheid autonomie mag bevorderen, 

vergissen zich dan ook wanneer zij denken dat dit ook de diversiteit van de 

samenleving ten goede zal komen. Er bestaan immers allerlei levensovertuigingen 

waarvan autonomie geen deel uitmaakt. Het nastreven van autonomie beperkt 

daarmee in feite de keuzemogelijkheden die burgers hebben: “the autonomy 

principle in fact exerts a kind of homogenizing pressure on ways of life that do not 

embrace autonomy” (2002a, p.23).  

De liberale staat is dus niet neutraal en mag haar eigen conceptie van het 

goede nastreven. Volgens Galston moet deze conceptie niet gebaseerd zijn op 

metafysica, maar op wat we allemaal gemeen hebben: het soort wezens dat wij 

mensen ‘nu eenmaal’ zijn en de omstandigheden waarin we ons nu eenmaal 

bevinden. Er is een aantal dingen die (bijna) alle mensen goed of slecht vinden en 

deze gemeenschappelijke ervaring kan als uitgangspunt genomen worden voor een 

liberale conceptie van het goede23. Op deze manier hoopt Galston een zo 

onomstreden mogelijke conceptie te ontwikken. Niet dat we daarmee iedereen 

tevreden zullen stellen, maar dat is ook niet nodig (1991). Tegen deze achtergrond 

komt Galston tot het volgende lijstje van ‘liberal goods’: 

1. Leven. 

                                                
23 Overigens stelt Galston ‘het goede’ in een liberale staat gelijk aan welzijn (well-being).  
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2. Normale ontwikkeling van basale vaardigheden. Hieronder verstaat Galston 

de zintuiglijke ontwikkeling, een normale motoriek, spraak, de ontwikkeling van 

de rede en van sociale vaardigheden24. 

3. Fulfilment of interests and purposes. In de meeste samenlevingen wordt 

waarde gehecht aan de belangen en doelstellingen van mensen. Hoeveel 

waarde daaraan gehecht moet worden en of andere zaken voorrang 

verdienen, zal per plek en situatie verschillen. 

4. Vrijheid.  

5. Rationaliteit. Hier gaat het Galston voornamelijk om de cognitieve vermogens 

die noodzakelijk zijn om in de maatschappij te kunnen functioneren. Belangrijk 

hiervoor zijn het begrijpen van oorzaak-gevolg relaties, van sociale regels, 

openstaan voor overreding door argumenten en het kunnen gebruiken van 

publieke redenen.  

6. Sociale relaties. 

7. Vreugde, voldoening. Hoewel vreugde of voldoening subjectief zijn en moeilijk 

meetbaar, wil dat niet zeggen dat ze geen zelfstandige waarde hebben. 

Geluk, plezier, veiligheid, etc. zijn van belang voor iemands individuele goed, 

hoewel ze altijd moeten worden afgewogen tegen andere goederen. 

Geen van deze ‘goods’ is van absolute waarde of hoort onder alle omstandigheden 

voorrang te krijgen boven andere waarden.  

 

Wanneer de liberale staat uitgaat van deze conceptie van het goede, heeft dat ook 

consequenties voor wat zij mag eisen van de burgers. Een liberale staat kan niet 

onverschillig staan tegenover de karakters van haar burgers, maar zal van hen 

bepaalde deugden verwachten zoals tolerantie, de bereidheid deel te nemen aan het 

publieke debat en open te staan voor overreding, respect voor de rechten van 

anderen, je een oordeel kunnen vormen over maatschappelijke kwesties en op basis 

daarvan kunnen handelen, conflicten oplossen door middel van discussie in plaats 

van geweld (1991). Deze deugden zijn nodig om de liberale staat en zijn instituties in 

stand te houden en goed te laten functioneren. De staat heeft daarom het recht deze 

deugden bij de burgers te bevorderen door middel van burgerschapsvorming. Dat 

hierdoor de ruimte voor diversiteit enigszins wordt ingeperkt, is voor Galston geen 

                                                
24 Galston lijkt van mening te zijn dat het wel duidelijk is wat we onder een normale ontwikkeling verstaan. Hij 
doet hier in ieder geval geen verdere uitspraken over. 
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probleem, omdat er nog voldoende ruimte overblijft. In de publieke sfeer geldt 

namelijk de liberale moraal, in de private sfeer mogen (groepen) burgers naar hun 

eigen moraal leven. Mensen mogen er van hem ook best een illiberale conceptie van 

het goede op na houden. Deze concepties kunnen alleen niet dienen als basis voor 

handelingen in het publieke domein (1991).  

Binnen de eigen gemeenschap mogen burgers echter doen wat ze willen en 

iedere conceptie van het goede aanhangen, zij het dat Galston in het geval van 

ouders wel duidelijke grenzen stelt. Die bespreek ik in de volgende paragraaf. De 

enige voorwaarde die Galston aan gemeenschappen stelt is dat mensen er lid van 

moeten zijn op basis van vrijwilligheid en dat zij het recht moeten hebben te 

vertrekken wanneer ze dat wensen (Galston, 1991, 2002a, 2003). Hij erkent dat dit 

recht er simpel uitziet, maar in de praktijk niet zonder problemen is. Om te beginnen 

worden mensen vaak onvrijwillig lid van een groep doordat ze erin geboren worden. 

Kinderen sluiten zich niet vrijwillig aan bij een gemeenschap, ze zijn er lid van omdat 

hun ouders dat zijn. Daarnaast heeft ook een ‘substantieel recht op exit’ nogal wat 

voeten in aarde. Je zult op zijn minst moeten weten dat er alternatieve levensstijlen 

bestaan en in staat moeten zijn deze op waarde te schatten. Daarbij zijn er, naast 

fysieke, ook andere vormen van dwang die het lastig maken een groep te verlaten 

waarvan men deel uitmaakt (Galston, 1991, 2002a). Ook psychologische dwang en 

praktische beperkingen moeten afwezig zijn wil het recht op exit meer zijn dan een 

dode letter: : “[…] exit rights must be more than formal. Communities cannot rightly 

act in ways that disempower individuals – intellectually, emotionally, or practically – 

from living successfully outside their bounds” (2002a, 104). Galston wijkt in zijn 

opvatting dus duidelijk af van Kukathas. Hij ziet een veel grotere rol voor de overheid 

weggelegd. Hoewel hij niet spreekt over het creëren van mogelijkheden of het 

bevorderen van gelijke kansen, blijkt uit zijn beschrijving van het recht op exit, dat hij 

zich realiseert dat negatieve vrijheid alleen niet voldoende is. Ook ziet hij af van 

strikte neutraliteit. De overheid mag wel degelijk enkele deugden bevorderen. Daarbij 

dient ze zich wel te beperken tot het publieke domein. In het private domein mogen 

burgers doen wat hun goeddunkt, zolang ze zich in het publieke domein maar 

houden aan de liberale gedragsvoorschriften. Hieronder zal ik nagaan welke 

consequenties Galstons opvattingen over de ‘Diversity State’ hebben voor de 

opvoeding van kinderen en de rol van de overheid daarin. 
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3.3.1.2 Overheid en opvoeding 

Galston stelt voorop dat ouders in de ‘Diversity State’ veel rechten hebben 

(1995, 2003). Ouders zijn niet slechts middelen ter bevordering van de belangen van 

hun kinderen, maar hebben ook recht op eerbiediging van hun eigen vrijheid. Voor 

veel mensen is het opvoeden van kinderen naar eigen inzicht een belangrijk 

onderdeel van hun ‘expressive liberty’ (Galston, 2002a). Deze expressieve vrijheid, 

de vrijheid om je leven te kunnen leiden – en je kinderen te kunnen opvoeden – op 

een manier die overeenstemt met je eigen overtuigingen over wat het leven 

waardevol maakt, is een voorwaarde voor een compleet en bevredigend leven 

(2003). Hieraan mag dus niet al te lichtvaardig getornd worden.  Overigens is deze 

expressieve vrijheid niet ongelimiteerd: “No one would seriously argue that the 

expressive liberty of parents would legitimate the ritual sacrifice of their children or 

that expressive liberty can be invoked to blunt the force of responsibility to our fellow 

citizens and to legitimate public institutions” (2002a, p. 102). Burgers moeten volgens 

Galston in staat zijn terughoudend te zijn in de uitoefening van hun praktijken 

(Galston, 2002a). Hij stelt de volgende beperkingen van de ouderlijke vrijheid voor. 

Ten eerste hebben kinderen het recht opgevoed te worden in 

overeenstemming met de liberale conceptie van het goede en moet de staat hen 

beschermen tegen schendingen daarvan (Galston, 1991, 2002). Een normale 

ontwikkeling maakt deel uit van de liberale conceptie van het goede: “Parents may 

not rightly impede the normal physical, intellectual, and emotional development of 

their children” (1991, p.254). Wanneer kinderen zich ‘normaal’ moeten kunnen 

ontwikkelen en moeten kunnen uitgroeien tot gelukkige burgers met voldoende 

rationele en sociale capaciteiten, dan zullen ouders zich daar actief voor moeten 

inzetten. Doen zij dat niet, dan is de overheid gerechtigd in te grijpen. Zo vindt hij 

bijvoorbeeld dat baby’s van verslaafde ouders makkelijker uit huis geplaatst moeten 

kunnen worden dan nu (in de V.S.) het geval is. Galston gaat er echter niet op in wat 

er nu precies van ouders wordt verwacht en in wat voor concrete situaties ingrijpen 

gerechtvaardigd is: “I do not address the circumstances in which the presumption in 

favor of the parent may be rebutted by parental misconduct or incapacity” (2002a, 

p.95). In plaats daarvan baseert hij zijn ideeën op het standaardgezin waarin ouders 

het beste met hun kinderen voorhebben en ook in staat zijn hun kinderen te geven 

wat ze nodig hebben. 
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Een tweede beperking van de ouderlijke autonomie vloeit voort uit het 

substantiële recht op exit (vgl. Spiecker, De Ruyter & Steutel, 2006). Galston geeft 

zelf al aan dat er voor kinderen normaliter geen sprake is van vrijwillig lidmaatschap 

van een (culturele, etnisch, religieuze) gemeenschap. Ook laat hij zien dat aan 

diverse voorwaarden moet zijn voldaan om te kunnen spreken van een werkelijk 

recht op exit (1995, 2002a). Hij gaat echter niet in op de betekenis van dit gegeven. 

Hoe vrij zijn ouders wanneer ze hun kinderen willen (laten) opnemen in hun eigen 

gemeenschap? In hoeverre mogen ze (oudere) kinderen dwingen deel uit te maken 

van en zich te houden aan de regels en gewoonten van een gemeenschap waarvoor 

die kinderen zelf niet gekozen hebben? Snik (1999) laat zien dat de vereisten voor 

een werkelijk recht op exit haaks lijken te staan op de opvoedingsidealen in sommige 

(illiberale) culturele gemeenschappen. Welke vereisten zijn er volgens Galston? Het 

lijkt erop dat Galston ouders hierin min of meer de vrije hand wil geven. Hoewel 

kinderen moeten leren dat er alternatieve levenswijzen bestaan en deze 

levenswijzen moeten kunnen beoordelen (dat is één van de liberale deugden), 

hoeven ze niet kritisch te kunnen reflecteren op de levenswijze van hun ouders 

(1991, 2002a). Hij benadrukt hiervoor het onderscheid tussen kritisch denken binnen 

of vanuit een bepaalde traditie tegenover kritisch denken over een traditie (2002a, 

p.107). Dat eerste is wel noodzakelijk voor liberale burgers, het tweede niet. Het lijkt 

echter onvermijdelijk dat kinderen die andermans levenswijze leren kennen en 

beoordelen, die kennis en dat kritisch vermogen vroeg of laat ook zullen toepassen 

op de levenswijze van hun ouders. Kritische reflectie op de eigen levenswijze mag 

dan wel geen expliciet doel zijn van Galston, hij zal het onbedoeld wel bereiken 

wanneer zijn pleidooi voor het aanleren van liberale deugden in de praktijk wordt 

gebracht. 

Ten slotte dienen kinderen opgevoed te worden tot liberale burgers die de 

liberale conceptie van het goede onderschrijven en beschikken over liberale deugden 

(Galston, 1991, 2002a). De liberale staat “will try to impart its conception of the good 

to children” (1991, p.182) en “promote the effective functioning of its basic 

institutions” (2002a, pp. 93-94). Daarbij dienen kinderen zo opgevoed te worden dat 

ze, eenmaal volwassen, voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en de 

gemeenschap niet onnodig tot last zijn. Hoe de staat precies ervoor moet zorgen dat 

kinderen de liberale conceptie van het goede overnemen en liberale deugden 

verwerven, blijft enigszins onduidelijk. Het ligt voor de hand aan te nemen dat hier 
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een belangrijke taak voor het onderwijs is weggelegd, omdat Galston stelt dat de 

staat door middel van verplicht onderwijs en basale standaarden van 

onderwijsprestaties mag voorkomen dat er sprake is van wat hij ‘educational abuse 

and neglect’ noemt (2002a, p. 100, 2006). Het lijkt er echter niet op dat onderwijs 

alléén in staat zal zijn deze ontwikkeling te waarborgen25. Hoewel Galston stelt dat 

ouders de burgerschapsopvoeding niet mogen ondermijnen, laat hij zich er niet over 

uit wat er verder nog van hen verwacht wordt. 

  

3.3.1.3 Conclusie 

We kunnen dus concluderen dat Galston, hoewel diversiteit voor hem 

bovenaan staat, toch nogal wat beperkingen oplegt aan burgers. In eerste instantie 

geeft hij ze alle vrijheid om hun leven in te richten naar eigen inzichten en volgens 

hun eigen conceptie van het goede. Hij kondigt aan mensen zo weinig mogelijk in de 

weg te willen leggen. Dat ‘zo weinig mogelijk’ blijkt uiteindelijk toch nog aardig wat te 

zijn. In de publieke ruimte dienen zij zich te bewegen binnen de grenzen van een 

liberale conceptie van het goede, die weliswaar vrij algemeen geformuleerd is, maar 

toch zeker niet onomstreden. In hun eigen gemeenschappen dient sprake te zijn van 

een substantieel recht op exit. Daarnaast dienen burgers te beschikken over liberale 

deugden.  

Hetzelfde patroon zien we terug in zijn opvatting over opvoeding. Hoewel 

Galston ouders vooral veel rechten wil geven, houdt hij wel degelijk rekening met het 

belang van kinderen én het belang van de samenleving als geheel. Hij wil de kansen 

van kinderen om zich te ontwikkelen tot gezonde en gelukkige volwassenen 

beschermen, zo nodig ten koste van de vrijheid van ouders. Daarbij is hij erg 

terughoudend zich te bemoeien met de private aangelegenheden van burgers, maar 

wil hij desondanks ingrijpen waar dat nodig is om de belangen van kinderen of de 

samenleving te beschermen. Uit bovenstaande blijkt dan ook dat die ouderlijke 

rechten beperkter zijn dan je zou vermoeden en dat ouders toch ook vooral veel 

plichten hebben. Helaas blijft het onduidelijk hoe die plichten volgens Galston 

concreet ingevuld moeten worden. 

 

 

                                                
25 Denk aan de moordenaar van Theo van Gogh die een hogere opleiding genoten heeft in een liberaal land en er 
desondanks geen blijk van geeft over alle wenselijke liberale deugden te beschikken. 
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3.3.2 Shelley Burtt 

Ook Shelley Burtt kan tot de diversiteitsliberalen gerekend worden. Net als Galston 

heeft ze diversiteit hoog in het vaandel staan en hecht ze dan ook sterk aan een 

neutrale en terughoudende overheid die burgers ruim baan geeft om te leven naar 

hun eigen conceptie van het goede. Ze komt op voor het recht van ouders om 

kinderen een ‘comprehensive education’ te geven, ook als die niet voldoet aan het 

liberale ideaal. Het autonomie-ideaal dat autonomieliberalen onderschrijven is voor 

haar slechts een optie, geen verplichting. Anders dan bij politiek liberalen staat voor 

haar de bescherming van diversiteit voorop en besteedt zij minder aandacht aan de 

grens tussen publiek en privé. Waar de meeste diversiteitsliberalen echter vooral 

schrijven over de belangen van de samenleving en volwassen burgers, besteedt 

Burtt juist expliciet aandacht aan de belangen van kinderen en hun positie binnen de 

liberale moraal.  

 

3.3.2.1 Algemene opvattingen 

Burtt komt op voor de belangen van fundamentalistisch religieuze ouders en 

verdedigt hun recht hun kinderen op te voeden volgens hun eigen waarden (1996, 

2003a, 2003b). Volgens Burtt hebben veel liberale auteurs een verkeerde opvatting 

van wat het betekent kind te zijn en leidt dit tevens tot gemankeerde ideeën over 

opvoeding en ouderlijke autoriteit (Burtt, 2003b). In het liberalisme wordt doorgaans 

namelijk de nadruk gelegd op de cognitieve tekorten van kinderen. Kinderen zijn 

(nog) niet in staat weloverwogen keuzes te maken met betrekking tot hun eigen leven 

en daarom is het volwassenen toegestaan op een paternalistische manier keuzes te 

maken voor een kind. Volgens Burtt worden kinderen in deze opvatting tekort 

gedaan, omdat ze veel meer nodig hebben dan iemand die de belangrijke 

beslissingen voor ze neemt. Kinderen moeten zich op allerlei gebieden ontwikkelen 

tot competente en gelukkige volwassenen, die een bijdrage kunnen leveren aan de 

maatschappij waarin ze leven (Burtt, 2002). Ze moeten niet alleen rationaliteit en 

autonomie verwerven. Ze moeten ook sociaal competent worden, zich aan de wet 

leren houden, zich moreel verantwoord gedragen, zich verantwoordelijke burgers 

betonen, zichzelf kunnen onderhouden en in staat zijn om langdurige zorgzame 

relaties aan te gaan. De morele, sociale en affectieve ontwikkeling is net zo 

belangrijk als de ontwikkeling van rationaliteit en autonomie (Burtt, 2002, 2003b).  
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Om dit te bereiken hebben kinderen zorg en aandacht nodig van een 

volwassene die om hen geeft: “Adult rule over children exists not simply to supply a 

deficit until such time as the child matures but rather to actively shape the child's 

morals, goals, dispositions, habits and virtues” (2003b, p.253). De nadruk zou dan 

ook niet moeten liggen op de cognitieve tekorten van kinderen, maar op hun 

ontwikkelingsbehoeften (developmental needs). Kinderen zijn in de eerste plaats 

namelijk ‘comprehensively needy’ (2003b). Wat die behoeften inhouden zal 

verschillen per tijd en cultuur, maar het is wel degelijk mogelijk om daar zinvolle 

uitspraken over te doen. Burtt gaat te rade bij de ontwikkelingspsychologie en komt 

met het volgende lijstje basisbehoeften van kinderen. Kinderen hebben in de eerste 

plaats een stabiele en zorgzame relatie nodig met een volwassene die hun fysieke 

bescherming, veiligheid en structuur biedt, die grenzen stelt en duidelijke 

verwachtingen van hen heeft. Ze moeten ervaringen opdoen die afgestemd zijn op 

hun ontwikkelingsniveau en waarbij rekening is gehouden met individuele verschillen. 

Dit alles dient plaats te vinden binnen een context van een ondersteunende 

gemeenschap en culturele continuïteit (2002, 2003b).  

De belangrijke vraag is volgens Burtt dan ook niet of ouders een ‘open 

toekomst’ voor hun kinderen bewaken, zoals veel liberale auteurs bepleiten, maar of 

ze tegemoet komen aan hun ontwikkelingsbehoeften. Het is heel goed mogelijk dat 

een fundamentalistische of traditioneel religieuze opvoeding hieraan voldoet, net 

zoals het mogelijk is dat een ‘kosmopolitisch liberale’ opvoeding hier niet aan voldoet 

(Burtt, 1994; 1996, 2003b).  

Burtt erkent dat een minimum aan individuele autonomie (‘properly 

understood’) een vereiste is, maar geeft een andere invulling aan het idee van 

autonomie dan autonomieliberalen doorgaans doen (2003a, 2003b). Autonomie 

‘properly understood’ betekent volgens haar dat een persoon de mogelijkheid heeft 

‘to think and know for oneself’, maar vereist geen kritische distantie ten opzichte van 

de opvattingen waarmee zij is groot gebracht, noch de mogelijkheid om een vrije 

keuze te maken tussen verschillende opvattingen over het goede leven (2003a). Wel 

moeten kinderen ‘practical reason’ verwerven en moeten zij leren dat voor mensen 

met verschillende karakters en verschillende achtergronden, verschillende keuzes de 

juiste kunnen zijn. Zij moeten leren om bínnen het kader van de levensopvatting die 

hun is bijgebracht zelfstandig afwegingen en keuzes te kunnen maken (1996, 

2003a). Kinderen moeten toegerust worden met de “cognitive and emotional tools 
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with which to sort out what it means to live well, given who they are” (2003a, p.192). 

Wie zij zijn (geworden) mag echter als een gegeven worden beschouwd en hoeft niet 

ter discussie te staan. Burtt meent dan ook dat minimale autonomie goed 

verenigbaar is met een opvoeding waarin één bepaalde visie en één manier van 

leven als de juiste worden voorgesteld (1994, 2003b). Het is dan ook niet nodig dat 

ouders hun kinderen (laten) blootstellen aan diversiteit, of hun leren dat ze op de 

‘marketplace of ideas’ iets willekeurigs mogen uitkiezen. Ouders mogen hun kinderen 

weliswaar niet volledig afschermen van de buitenwereld, maar ze mogen hen wel 

wapenen tegen wat ze daar tegen zullen komen en hun één visie als de juiste 

voorhouden (1994). Burtts visie op autonomie wijkt daarmee sterk af van wat 

autonomieliberalen als autonomie-ideaal propageren en komt feitelijk dichter in de 

buurt bij wat Benn (1988) autarchie noemt. Een autarchisch persoon neemt 

zelfstandig beslissingen en is moreel aanspreekbaar, maar is niet per se in staat of 

geneigd om kritisch te zijn ten aanzien van de traditie waarin ze is grootgebracht of 

om te reflecteren op de morele regels die ze hanteert (zie paragraaf 4.2.3 en 

Spiecker, De Ruyter & Steutel, 2003). Burtts ‘autonomy properly understood’ zal door 

autonomieliberalen dan ook niet gezien worden als ‘echte’ autonomie. Overigens is 

Burtt geen tegenstander van een opvoeding tot (volledige) autonomie, maar meent 

zij slechts dat dit geen voorwaarde is voor een opvoeding die tegemoet komt aan de 

behoeften van kinderen en stelt zij dat het al dan niet bereiken van (volledige) 

autonomie dan ook geen toetsteen is voor een ‘goede’ opvoeding. Autonomie is een 

mogelijk ideaal in de opvoeding, dat net als andere idealen richting kan geven aan 

hoe ouders met hun kinderen om willen gaan. Of een opvoeding voldoet aan Burtts 

eisen is echter niet afhankelijk van het specifieke ideaal dat ouders in die opvoeding 

nastreven, maar van de mate waarin zij weten te voldoen aan de 

ontwikkelingsbehoeften van hun kinderen: “Authority over children in liberal 

democracies ought to be exercised not to satisfy parents’ conception of the good life, 

but to ensure the satisfaction of children’s needs” (1996, p.422). 

Burtt benadrukt dat de scheidslijn tussen wat een liberale overheid wel en niet 

moet tolereren van ouders, niet ligt tussen fundamentalistisch en niet-

fundamentalistisch, maar tussen een opvoeding waarin wel aan de 

ontwikkelingsbehoeften van kinderen wordt voldaan en een opvoeding waarin dat 

niet gebeurt. “Certain fundamentalist educations may well be undesirable, as are 

those parental abdications of responsibility that leave a child with an open future and 
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no tools with which to make sense of it” (2003b, p.267). Maar: “Most educations to 

particular understandings of the good life can be shown to meet a wide range of 

children's developmental needs, including the development of critical rationality and 

individual autonomy, properly understood” (2003b, p.268).  

  

3.3.2.2 Conclusie 

Nu meent Burtt dat de bredere kijk op opvoeding die zij biedt ook een 

verbreding van de ouderlijke autoriteit met zich mee zal brengen. Ouders hebben 

taken en verantwoordelijkheden op allerlei uiteenlopende gebieden en dus hebben 

ze ook autoriteit op al deze verschillende gebieden (2003b). Deze redenering klinkt 

niet onaannemelijk, maar kan ook omgedraaid worden: hoe meer er van ouders 

verwacht wordt, hoe hoger de eisen die aan hen gesteld mogen worden en hoe 

minder bewegingsvrijheid er voor hen overblijft. Burtt zadelt ouders op met een groot 

pakket aan verantwoordelijkheden. De uitbreiding van taken zou de vrijheid van 

ouders ook juist kunnen inperken.  

Dat deze tweede mogelijkheid zeker ook reëel is, blijkt uit Burtts eigen 

voorbeeld van lijfstraffen. Fysiek geweld komt aan geen enkele 

ontwikkelingsbehoefte van kinderen tegemoet, zo stelt ze, en de mogelijke 

schadelijke effecten ervan zijn uitgebreid gedocumenteerd (2003b). Hoewel volgens 

haar cijfers meer dan 80% van de Amerikaanse ouders voorstander is van geweld in 

de opvoeding, zou ze lijfstraffen willen verbieden (Bollenbacher & Burtt, 1997; Burtt, 

2003b).  

Het lijkt er dus op alsof Burtts benadering in de praktijk wel eens zou kunnen 

uitdraaien op een beperking van de ouderlijke vrijheid, in plaats van een verruiming. 

We zien hier hetzelfde patroon dat bij Galston ook al zichtbaar was. 

Diversiteitsliberalen willen ouders alle ruimte geven om hun kinderen naar eigen 

inzicht op te voeden. De overheid mag zich hier niet mee bemoeien. Ze hechten dan 

ook erg aan ouderlijke vrijheid en autoriteit. Desalniettemin stellen ze een aantal 

minimumeisen die te maken hebben met de toekomstige rol van kinderen in de 

liberale staat en met de belangen van kinderen zelf. Deze minimumeisen blijken 

uiteindelijk toch een behoorlijk wensenlijstje in te houden. Ouders mogen toch níet 

zomaar doen wat hun goeddunkt of waar ze zin in hebben. Ze moeten wel degelijk 

aan bepaalde eisen voldoen en de overheid heeft het recht om dit af te dwingen. De 
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vrijheid die ouders gegund wordt in hun doen en laten, blijkt uiteindelijk toch veel 

kleiner dan verwacht. 

 

 

3.4 Politiek liberalen 

 

Politiek liberalen gaan uit van een strikte scheiding tussen de publieke en de private 

sfeer. De vraag wat de overheid moet tolereren, wordt dan ook toegespitst op wat de 

overheid in de publieke sfeer moet tolereren. De overheid hoeft niet neutraal te zijn, 

maar beperkt haar niet-neutraliteit tot de publieke sfeer. In de publieke sfeer 

verwacht de overheid dat haar burgers autonome individuen zijn, die in het bezit zijn 

van een aantal liberale deugden als tolerantie, redelijkheid en de bereidheid tot 

compromissen en tot het oplossen van conflicten door middel van dialoog. In de 

private sfeer hoeven burgers zich echter niet zo te gedragen en hoeven zij ook niet 

autonoom te zijn. Hier zijn burgers vrij hun leven helemaal in te richten zoals zij 

willen, ook wanneer dat niet voldoet aan liberale maatstaven. Hoewel dit het 

voortbestaan van diversiteit en van uiteenlopende culturele gemeenschappen 

mogelijk maakt, is dat geen expliciet doel of aandachtspunt voor politiek liberalen. Zij 

focussen op wat er gebeurt in het publieke domein. Je zou verwachten dat een 

dergelijke focus op de publieke sfeer het gezin tot een non-issue maakt voor politiek 

liberalen. Voor een deel klopt dat, maar de opvattingen van politiek liberalen hebben 

toch ook implicaties voor ouders en kinderen. Stephen Macedo is de auteur die hier 

de meeste aandacht aan heeft besteed en daarom zal ik zijn ideeën hieronder 

bespreken.  

 

3.4.1 Stephen Macedo 

Ik ga hieronder eerst in op wat Macedo zich voorstelt bij liberaal burgerschap en 

bespreek daarna wat dat voor consequenties heeft voor de opvoeding van 

toekomstige burgers.  

 

3.4.1.1 Algemene opvattingen 

In de publieke sfeer dienen alle burgers zich te houden aan de regels voor een 

liberale, democratische politiek. Het in stand houden van de liberale staat is namelijk 

in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de burgers (Sardoč, 2003; Macedo, 
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1996). Om zo’n samenleving goed te laten functioneren, heb je dan ook niet alleen 

de juiste instituties en wetten nodig, maar ook goede burgers ( Macedo, 1996). 

Burgers moeten dus beschikken over liberale deugden, zoals tolerantie en 

redelijkheid. Ze moeten publieke redenen geven, dat wil zeggen redenen die 

redelijke anderen kunnen begrijpen. Ze mogen daarom geen beroep doen op hun 

omvattende conceptie van het goede. De redenen die daaruit voortvloeien 

(bijvoorbeeld redenen die gebaseerd zijn op een religieuze overtuiging), hebben 

immers niet voor alle redelijke anderen geldingskracht. Wanneer je je in het publieke 

domein begeeft, dien je redenen aan te voeren waarvan de geldigheid voor iedereen 

te accepteren is (Macedo, 1995b, 1997, 2000). Belangrijk zijn daarnaast de 

coöperatieve deugden; redelijkheid, billijkheid en de bereidheid tot het sluiten van 

een compromis (1996). Ook moeten burgers het eens zijn over enkele publieke 

doelen, zoals vrede, voorspoed en gelijke vrijheden voor iedereen (1995a).  

 

3.4.1.2 Overheid en opvoeding 

In tegenstelling tot wat Kukathas beweert, ontstaan liberale burgers volgens 

Macedo niet vanzelf. Kinderen moeten bewust in deze traditie opgevoed worden; ze 

zullen niet vanzelf liberale deugden ontwikkelen. De overheid moet er dus zorg voor 

dragen dat liberale waarden worden overgedragen op jongere generaties. Macedo 

ziet op het gebied van onderwijs dan ook een belangrijke taak weggelegd voor de 

overheid. Deze moet erover waken dat kinderen daar die dingen leren die hen later 

in staat zullen stellen op verantwoorde wijze deel te nemen aan de liberale 

democratie (Sardoč, 2003). Hoewel ouders voor een groot deel vrij zijn hun kinderen 

op te voeden volgens hun eigen omvattende moraal, mogen zij niet verhinderen dat 

kinderen bepaalde liberale deugden aanleren (Macedo, 1995a, 1995b, 2000). 

Om wat voor dingen gaat het Macedo dan? Ten eerste moeten kinderen leren 

dat zij en andere burgers rechten hebben en dat ze als burgers gelijk zijn. Ten 

tweede moeten ze leren dat ze deze rechten en gelijkwaardig burgerschap 

behouden, onafhankelijk van de gemeenschap waarin ze leven. Een derde vereiste 

van goed onderwijs is dat het kinderen de intellectuele vaardigheden mee moet 

geven om de wereld om zich heen te kunnen begrijpen en hun eigen weg daarin te 

vinden (Macedo, 2000). Ze moeten leren kritisch te denken en verschillende 

meningen en alternatieven tegen elkaar af te wegen. Dit laatste is nodig om in een 

publiek debat je positie te kunnen bepalen: “We have good reason […] to teach 
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children how to think critically about problems on which, as citizens, they will 

deliberate and decide” (Sardoč, 2003, p. 345).  

Kinderen moeten volgens Macedo op verschillende terreinen van het leven 

een beargumenteerde keuze kunnen maken: “Liberal freedom to choose is the 

birthright of every child” (2000, p.207), maar hij meent dat het mogelijk is om ook 

zonder een ‘comprehensive commitment to autonomy’ te beweren dat ieder kind het 

recht heeft om vaardigheden te leren die geïnformeerde en onafhankelijke keuzes 

mogelijk maken (1995a, 2000). Liberalen die een autonomie-ideaal aanhangen willen 

in de ogen van Macedo dan ook te veel. Het idee dat autonomie nodig is voor een 

goed leven, is ook een particuliere opvatting en de overheid mag die niet aan burgers 

opleggen of op kinderen overdragen. Kinderen hebben dan ook geen recht op een 

volledig open toekomst, zoals autonomieliberalen willen (Macedo, 2000). Ouders 

mogen hun kinderen grootbrengen met hun eigen conceptie van het goede en in de 

tradities en cultuur van hun gemeenschap, zolang die kinderen maar voorbereid 

worden op hun toekomstige rol als burger in een liberale staat.  

Een dergelijke liberale politiek is echter ook niet volkomen onpartijdig, zo 

erkent Macedo (1995b). Het is volgens hem een vergissing om liberalisme te 

verwarren met een volkomen neutraal standpunt ten opzichte van ideeën over het 

goede leven (Sardoč, 2003). Volgens Macedo laat het liberalisme een bepaald 

spectrum aan mogelijke antwoorden toe en worden dus ook dingen buitengesloten: 

“The indiscriminate embrace of difference should be resisted” (1995a, p.469). Het 

buitensluiten van sommige opties is echter niet hetzelfde als het voorschrijven van 

één specifieke optie. De liberale moraal is volgens Macedo verenigbaar met de 

meeste – en meest uiteenlopende -  concepties van het goede. De liberale moraal 

gaat wat hem betreft immers alleen over rechtvaardigheid in politieke procedures en 

over enkele basale vrijheden en bestrijkt daarmee dus slechts een klein deel van het 

menselijk bestaan (1995b, 2000). 

Niet alle ouders zullen het met zijn ideeën eens zijn en voor sommige ouders 

zal het in een liberale context moeilijker zijn om hun omvattende moraal over te 

dragen op hun kinderen: “There may be no way of reconciling a curriculum designed 

to encourage children to think critically about public and social questions, with the 

view that children should not think critically about any and every question that is 

(according to some) settled by the Bible or other religious authorities” (Sardoč, 2003, 

p.345). Er zal naar verwachting een spill-over effect optreden. Kinderen die leren om 
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kritisch te denken en keuzes te maken op het gebied van politiek, zullen die 

vaardigheden ook kunnen toepassen in het private domein en zo de conceptie van 

het goede van hun ouders ter discussie kunnen stellen. Dat is niet expliciet Macedo’s 

bedoeling, maar hij heeft er geen moeite mee.  

Macedo ziet kinderen echter als méér dan alleen toekomstige burgers. Ze zijn 

ook moreel onafhankelijke wezens en hebben op basis daarvan het recht op respect 

voor hun basale belangen (2000). Wat die basale belangen zijn, werkt Macedo niet 

uit. Hij noemt eten en onderdak als voorbeelden en het is duidelijk dat onderwijs er 

ook toe behoort. Waar kinderen, behalve burgerschapsopvoeding, nog meer 

aanspraak op kunnen maken, blijft echter open.  

 

3.4.1.3 Conclusie 

Macedo gaat, zoals verwacht, vooral in op de toekomstige rol van kinderen als 

burgers in een liberale staat. Hij begeeft zich daarbij niet expliciet op het terrein van 

het gezin, hoewel duidelijk is dat ouders de ontwikkeling van liberale deugden niet in 

de weg mogen staan en wellicht zelfs moeten bevorderen. Wanneer Macedo het 

heeft over burgerschapsvorming, spreekt hij bijna uitsluitend over onderwijs. Het 

moge echter duidelijk zijn dat ouders hier ook een rol in te spelen hebben. Macedo 

meldt weliswaar dat ouders de liberale opvoeding niet mogen ondermijnen, hij 

bespreekt niet welke actieve bijdrage hij van hen verwacht. Het is zeer de vraag of 

scholen erin zullen slagen kinderen allerlei liberale deugden bij te brengen wanneer 

ouders deze pogingen niet expliciet ondersteunen. Daarnaast zullen ouders de 

voorwaarden moeten scheppen om kinderen in staat te stellen te leren op school. 

Deze voorwaarden variëren van een goede lichamelijke verzorging, tot het 

bijbrengen van gedragsregels en het erop toezien dat kinderen ook daadwerkelijk 

naar school gaan en eventueel huiswerk maken. Macedo bespreekt dit niet en hij laat 

zich ook niet uit over wat de overheid moet doen wanneer ouders niet in deze 

voorwaarden voorzien, of wanneer ze de liberale opvoeding die hun kind op school 

krijgt niet ondersteunen. 

Dat kinderen zelf ook belangen hebben en dat ze recht hebben op een goede 

behandeling door hun ouders, krijgt van Macedo echter nauwelijks aandacht. Hij 

meldt het even, als een ‘afterthought’, maar gaat niet in op de – wellicht toch niet 

geringe – implicaties die dit heeft. Ook John Rawls, de belangrijkste politiek liberaal, 

bespreekt deze kwesties niet of nauwelijks. Kinderen zijn in het politiek liberalisme zo 
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goed als onzichtbaar. Ze komen alleen als toekomstige burgers in beeld, maar de 

‘morally independent individuals’ die ze nu zijn, krijgen geen aandacht. Welke 

belangen of rechten kinderen volgens politiek liberalen hebben en welke van deze 

belangen door de overheid beschermd moeten worden blijft dus onduidelijk, net als 

de vraag hoe dat zou moeten gebeuren. De vraag wat de overheid van ouders moet 

tolereren en wanneer ingrijpen in de privé sfeer wel geboden is, blijft onbeantwoord. 

 

 

3.5 Autonomieliberalen 

 

Voor autonomieliberalen, de naam zegt het al, is autonomie de centrale waarde in 

het liberalisme. Om een eigen levensplan te kunnen vormen, is het nodig dat je 

kritisch kunt reflecteren op je eigen conceptie van het goede. Wie immers niet in 

staat is te erkennen dat zijn eigen conceptie van het goede onjuist kan zijn, heeft 

feitelijk niet de mogelijkheid deze te evalueren en zo nodig te herzien. Voor het 

vormen van een eigen levensplan – waaraan de conceptie van het goede ten 

grondslag ligt – is dit nu juist een onmisbare vaardigheid. Van een werkelijke keuze 

kan immers alleen sprake zijn wanneer iemand in staat is op autonome wijze 

verschillende opties tegen elkaar af te wegen. Concepties van het goede die niet 

verenigbaar zijn met autonomie hoeven dan ook niet beschermd te worden: “If I am 

wrong about that, it must be because far more can be said in favour of servility or 

ethical nihilism than I can possibly imagine” (Callan, 2002, p.137). De overheid dient 

daarom autonomie te beschermen en te bevorderen. De meeste autonomieliberalen 

die aandacht besteden aan kinderen concentreren zich op het onderwijs. Hieronder 

zal ik de ideeën bespreken van twee autonomieliberalen die zich bezig hebben 

gehouden met de vraag wat het autonomie-ideaal betekent voor de opvoeding in het 

gezin. Jeffrey Blustein is één van de weinige auteurs die ingaat op de vraag wat het 

liberalisme betekent voor de opvoeding en taken van ouders binnen het gezin. Meira 

Levinson gaat minder in op de praktijk, maar concentreert zich vooral op de 

machtsverhouding tussen ouders en kinderen: tot hoever reikt het gezag van 

ouders?  
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3.5.1 Jeffrey Blustein 

Tot nu toe hebben we voornamelijk auteurs besproken die de opvoeding van 

kinderen benaderden vanuit de behoefte van de maatschappij aan verantwoordelijke, 

liberale burgers of vanuit de rechten die ouders hebben als burgers in een liberale 

staat. Net als Shelley Burtt kiest Jeffrey Blustein voor een andere invalshoek, 

namelijk die van het kind. De opvoeding dient in de eerste plaats ten dienste te staan 

van de kinderen zelf en gericht te zijn op wat zij nodig hebben (Blustein, 1982). 

Blustein gaat dan ook voornamelijk in op de vraag welke behoeften kinderen volgens 

hem hebben en welke plichten daaraan verbonden zijn voor volwassenen26. Hij 

besteedt weinig aandacht aan hun toekomstige rol als burgers.  

 

3.5.1.1 Algemene opvattingen 

In tegenstelling tot de meeste auteurs die we eerder bespraken, leidt Blustein 

zijn ideeën over opvoeding dan ook niet af uit zijn opvattingen over hoe de 

samenleving als geheel eruit zou moeten zien. In plaats daarvan stelt hij om te 

beginnen de vraag: waar hebben kinderen recht op? Zijn antwoord luidt dat kinderen 

recht hebben op een goed leven en er recht op hebben zich te ontwikkelen tot 

volwassenen met een goed leven: “A moral theory of parenthood presupposes some 

conception of the good life for mature human beings, for it is the purpose of 

childrearing to enable children to lead at least minimally decent and satisfying lives 

as adults” (1982, p.120). Dit goede leven is vervolgens zijn uitgangspunt voor zijn 

opvattingen over een goede opvoeding. Om te kunnen spreken van een goed leven, 

moet er volgens Blustein aan drie criteria zijn voldaan. Ten eerste moet er sprake zijn 

van een ‘unified, integrated whole’ waarbij de persoon probeert een rationeel 

levensplan ten uitvoer te brengen. Zo’n plan kies je niet zomaar op een goede dag; 

het komt geleidelijk tot stand en kan ook heroverwogen en bijgesteld worden. Ten 

tweede moet dat rationele levensplan het resultaat zijn van autonoom gemaakte 

keuzes. Ten derde moet je ook in staat zijn het gekozen plan ten uitvoer te brengen. 

Dat wil zeggen dat er voldoende kansen moeten zijn en dat je moet beschikken over 

voldoende vaardigheden om de doelen na te streven die je je gesteld hebt (Blustein, 

1982). Daartoe is het noodzakelijk dat alle burgers beschikken over de primaire 

                                                
26 Blustein gaat ervan uit dat aan een behoefte vanzelfsprekend ook een recht gekoppeld is (vgl. 
paragraaf 2.4.2). Wanneer kinderen een bepaald soort opvoeding nodig hebben, dan hebben ze ook 
het recht die te ontvangen. Daarmee ontstaat er voor volwassenen een plicht om hierin te voorzien. 
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goederen die John Rawls beschrijft in zijn Theory of Justice. Dit zijn zaken waarover 

iedereen dient te beschikken om een doel – welk doel dan ook – te kunnen 

nastreven (zie paragraaf 4.2.2). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen sociale 

en natuurlijke primaire goederen. Sociale goederen zijn het rechtstreeks gevolg van 

de afspraken en de omgang tussen burgers onderling en tussen burgers en 

overheid: rechten, vrijheden, kansen, inkomen en welvaart, en zelfrespect. 

Natuurlijke goederen zijn zaken die iedereen in meer of mindere mate heeft 

meegekregen bij de geboorte, maar die wel beïnvloed kunnen worden door de 

omgeving waarin je leeft: gezondheid, vitaliteit, intelligentie en creativiteit (Blustein, 

1982). 

Blustein doet dus geen uitspraken over wat de inhoud van een goed leven 

precies moet zijn, of welke doelen daarbij horen. Wel is hij van mening dat er alléén 

sprake kan zijn van een goed leven, wanneer dat in het teken staat van een 

autonoom gekozen, rationeel levensplan – welk plan dan ook. Om het kiezen en 

nastreven van zo’n levensplan mogelijk te maken, zijn de primaire goederen nodig en 

is het nodig dat mensen een behoorlijke mate van vrijheid hebben.  

Zoals gezegd wil Blustein in de opvoeding uitgaan van de behoeften van 

kinderen. De opvoeding van kinderen moet erop gericht zijn dat deze later een goed 

leven kunnen leiden. Dat wil dus zeggen dat ze later in staat moeten zijn om op 

autonome wijze tot een rationeel levensplan te komen en dat ten uitvoer te brengen. 

Daartoe dienen ze dus de natuurlijke en sociale primaire goederen te verwerven. Wat 

is daarvoor nodig? Om de natuurlijke primaire goederen te kunnen verwerven, 

hebben kinderen in de eerste plaats behoefte aan gezond eten en medische zorg. 

Daarnaast is het echter nodig dat hun een bepaalde mate van vrijheid gegund wordt 

om hun omgeving te kunnen ontdekken en dat hun natuurlijke nieuwsgierigheid 

gestimuleerd wordt. Ook de psychologische en sociale omstandigheden moeten zo 

zijn dat ze de cognitieve ontwikkeling faciliteren. Dit alles maakt het mogelijk dat 

kinderen de fysieke gezondheid en intellectuele vaardigheden ontwikkelen die ze 

nodig hebben. Om de sociale primaire goederen te verwerven is veel meer nodig. 

Hiervoor is het nodig dat kinderen begrip ontwikkelen van de maatschappij waarin ze 

leven, dat ze leren welke rechten zijzelf en anderen hebben, dat ze gestimuleerd 

worden initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen en dat ze sympathie 

ontwikkelen voor mensen die het minder goed getroffen hebben. Daarnaast moeten 

kinderen de vaardigheden leren die nodig zijn om een inkomen te verwerven. Dit 
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alles zal hen er later toe in staat stellen eigen hun plek binnen de maatschappij te 

vinden en op een verantwoordelijke wijze zelfgekozen doelen na te streven. Het 

belangrijkste sociale primaire goed is volgens Rawls echter zelfrespect, en Blustein 

volgt hem hierin. Om voldoende zelfrespect te kunnen verwerven is ten eerste nodig 

dat kinderen gelijke kansen, rechten en vrijheden hebben. Wanneer ze door de 

maatschappij lager gewaardeerd worden dan anderen, kunnen ze dat oordeel 

overnemen en het idee krijgen dat hun levensplan het niet waard is nagestreefd te 

worden. Belangrijker nog is de houding van de opvoeders: “Children who do not feel 

loved, valued, and wanted by their caretakers, whose ambitions and abilities are 

systematically belittled, whose achievements are minimized and whose rights are 

denied or disparaged, will not have enough self-esteem and self-confidence to make 

full use of the liberties and opportunities equally available to all. Perhaps the most 

important parental duty is that of providing children with the kind of affectionate, 

appreciative, and supportive upbringing that gives them a sense of their own value” 

(1982, p.129). 

Het verwerven van de primaire goederen is weliswaar een noodzakelijke 

voorwaarde voor het kunnen creëren en uitvoeren van een rationeel levensplan, het 

is niet helemaal voldoende voor het ontwikkelen van autonomie. Kinderen moeten 

opgroeien tot autonome burgers en hun levensplannen dienen autonoom gekozen te 

worden. Blustein is bij de ontwikkelingspsychologie te rade gegaan om te bepalen 

wat nodig is voor het verwerven van autonomie. Hij concludeert dat ouders niet 

overbeschermend mogen zijn. Daarnaast mogen ze niet laks of inconsistent 

disciplineren of te lage eisen stellen aan hun kinderen. In plaats daarvan moeten 

kinderen de gelegenheid krijgen te experimenteren en zelf beslissingen te nemen. 

Het belangrijkste voor het ontwikkelen van autonomie is echter een veilige ouder-

kindrelatie, die hierboven ook al genoemd werd als voorwaarde voor het verwerven 

van zelfrespect (1982). Het is sowieso opvallend dat de eisen die Blustein stelt aan 

de opvoeding om de ontwikkeling tot autonomie te garanderen, niet afwijken van wat 

toch al noodzakelijk was voor het verwerven van de primaire goederen. Dat kinderen 

tegen de achtergrond van een liefdevolle gehechtheidsrelatie de ruimte moeten 

krijgen te exploreren en te experimenteren met nieuwe vaardigheden, is niet alleen 

een vereiste voor het ontwikkelen van autonomie, maar überhaupt voor een gezonde 

cognitieve en emotionele ontwikkeling. De eis dat een levensplan op autonome wijze 
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tot stand moet komen, lijkt weinig toe te voegen aan hoe een goede opvoeding eruit 

zou moeten zien. 

 

3.5.1.2 Overheid en opvoeding 

Blustein stelt duidelijke eisen aan ouders. Kinderen hebben recht op het 

verwerven van primaire goederen en autonomie en het is in de eerste plaats de taak 

van de ouders om hiervoor te zorgen. Ouders hebben zelf weliswaar ook rechten, 

maar deze zijn ondergeschikt aan hun plichten (1982). In de vervulling van de 

plichten die zij hebben tegenover hun kinderen, mogen ouders wel rekening houden 

met hun eigen belangen. Er zijn verschillende manieren om je ouderlijke plicht te 

doen en er blijft ook met alle eisen die Blustein stelt, zeker ruimte over om je eigen 

invulling te geven aan het ouderschap. Zolang de opvoeding aan bepaalde 

minimumvoorwaarden voldoet, en ertoe leidt dat kinderen voldoende primaire 

goederen verwerven, voldoen ouders aan hun plicht. Waar echter een conflict 

optreedt tussen ouderlijke plichten en ouderlijke rechten, krijgen de eerste voorrang. 

Wanneer we zo kijken naar wat in de opvoeding van kinderen nodig is, dan 

wordt duidelijk dat hier ook voor de overheid genoeg te doen valt. Ouders zijn met 

name verantwoordelijk voor het verwerven van de natuurlijke primaire goederen en 

autonomie. Voor de overheid zijn echter ook verschillende taken weggelegd. Ten 

eerste zal zij zich moeten inspannen om het verwerven van de sociale primaire 

goederen mogelijk te maken. Daarnaast heeft zij een taak in het creëren van 

omstandigheden waarin het voor ouders mogelijk wordt hun plichten ten opzichte van 

hun kinderen na te komen (1982). Ten slotte laat Blustein er geen twijfel over 

bestaan dat het weliswaar in eerste instantie de taak van ouders is om hun kinderen 

goed op te voeden, maar dat wanneer zij daarin tekort schieten, het een 

gemeenschappelijke taak is om dit recht te zetten. Kinderen hebben een 

zogenaamde ‘claim against the world’ (vgl. Feinberg) en niet alleen ten opzichte van 

hun ouders. Ouders hebben dan ook niet per se het laatste woord waar het hun 

kinderen betreft. Zolang zij hun plichten vervullen en een goede emotionele band met 

hun kinderen hebben, zijn zij de aangewezen personen om beslissingen voor een 

kind te nemen. Wanneer ouders echter niet aan deze eisen voldoen, dan is er ook 

geen reden om aan te nemen dat zij de beste beslissingen nemen: “Parents […] are 

not always the appropriate decision makers, morally speaking, and the presumption 

we make about the parent-child relationship can be rebutted in particular cases” 
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(1996, p.134). Met name in het geval van moeilijk opvoedbare kinderen of kinderen 

met gedragsproblemen kan dit het geval zijn (Blustein, 1996). Hier is het de taak van 

de overheid om te beslissen wat het beste is voor het kind en er zorg voor te dragen 

dat dit ook gebeurt. 

 

3.5.1.3 Conclusie 

Wanneer we Blusteins positie vergelijken met die van de andere besproken 

auteurs, zien we dat hij, hoewel ook hij uitgaat van de liberale moraal, tot geheel 

andere conclusies komt. Vrijheid staat voor hem centraal, net als voor andere liberale 

auteurs. Aangezien hij zich echter concentreert op wat deze waarde betekent voor 

opgroeiende kinderen en welke rechten zíj daaraan ontlenen (in plaats van hun 

ouders), betekent de nadruk op vrijheid voor hem iets anders dan voor bijvoorbeeld 

Kukathas. Blustein gaat duidelijk uit van een positieve opvatting van vrijheid: vrijheid 

wil zeggen dat je mogelijkheden hebt om het leven van je keuze te leiden. Die 

mogelijkheden ontstaan niet vanzelf en moeten in de opvoeding gecreëerd worden. 

Om ervoor te zorgen dat liberale burgers in staat zijn te leven volgens hun eigen 

conceptie van het goede, moeten zij als kinderen op een bepaalde manier bejegend 

worden en bepaalde instrumenten in handen krijgen. Het recht op vrijheid betekent 

het recht op een opvoeding tot vrijheid. Blustein wil kinderen mogelijkheden en 

gelijke kansen bieden, zodat ze als volwassenen in staat zijn het eigen leven in te 

richten. Daartoe is het noodzakelijk af te stemmen op de behoeften en situatie van 

een kind. Zo dient een kind met gedragsproblemen uit een niet goed functionerend 

gezin, anders behandeld te worden dan een zich goed ontwikkelend kind uit een 

gezin zonder problemen (1996). Absolute gelijkheid is daarbij niet mogelijk (1982), 

maar een bepaald minimum aan kansen en mogelijkheden dient voor iedereen 

nagestreefd te worden. Waar nodig mag de overheid dus ook de grens tussen privé 

en publiek overschrijden. Niet zozeer om het publiek tegen de gevolgen van een 

ongunstige privé situatie te beschermen – althans Blustein vermeldt dat niet – maar 

wel om ervoor te zorgen dat de rechten van alle burgers, ook de allerkleinsten, 

gerespecteerd worden.  

Verliest een overheid die zichzelf zo’n grote rol in de opvoeding toedicht niet 

haar neutraliteit? Volgens Blustein niet. Het gaat er immers niet om kinderen en 

jongeren een bepaalde conceptie van het goede voor te houden, of te bevorderen 

dat zij hun leven op een bepaalde manier zullen inrichten. Het gaat er juist om het 
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mogelijk te maken dat jonge burgers hun éigen conceptie van het goede ontwikkelen, 

wat die ook moge zijn. Ze moeten in staat gesteld worden hun leven te leiden 

volgens hun eigen plan, niet dat van de overheid, noch dat van hun ouders, noch dat 

van de groep waartoe ze behoren. Natuurlijk is er geen bezwaar tegen wanneer 

jongeren de opvattingen van hun ouders onderschrijven, maar dan moeten zij daar 

wel zelf voor gekozen hebben. Wanneer burgers echt in staat zijn hun eigen 

levensplan te creëren, zal er vanzelf diversiteit ontstaan. 

Het lijkt er dus op dat een focus op de behoeften en rechten van kinderen, in 

plaats van een focus op de behoeften van de maatschappij of de rechten van 

volwassen burgers, leidt tot geheel andere conclusies over wat vereist is in de 

opvoeding. Zowel aan ouders als aan de overheid worden dan hogere en meer eisen 

gesteld dan in een benadering waarbij kinderen vooral gezien worden als 

toekomstige burgers of als onderdeel van het privéleven van hun ouders. Het verschil 

ontstaat echter vooral door het uitgangspunt dat kinderen recht hebben op het 

verwerven van de primaire goederen. Wanneer volwassenen recht hebben op deze 

primaire goederen, dan hebben kinderen er recht op ze te verwerven, zo luidt de 

redenering. De extra eis die Blustein stelt is dat kinderen daarbij ook nog recht 

hebben op het verwerven van autonomie. Deze toevoeging maakt mijns inziens 

echter weinig verschil voor de manier waarop kinderen opgevoed moeten worden. 

Wat nodig is voor het verwerven van autonomie, is niet méér dan wat nodig is voor 

de gezonde ontwikkeling die ertoe zal leiden dat een jong volwassene beschikt over 

de primaire goederen. 

 

3.5.2 Meira Levinson 

Meira Levinson positioneert zichzelf duidelijk als een autonomieliberaal. Haar ideeën 

over de liberale staat zijn gebaseerd op het ideaal van autonomie, evenals haar 

opvattingen over opvoeding. Ik zal hieronder eerst ingaan op haar meer algemene 

opvattingen over de liberale moraal en de rol van autonomie hierbinnen. Daarna 

bespreek ik welke consequenties dit autonomie-ideaal heeft voor de opvoeding. 

 

3.5.2.1 Algemene opvattingen 

Volgens Levinson staat autonomie centraal in iedere levensvatbare liberale 

theorie (Levinson, 1999). Ze stelt: “Autonomy […] is a necessary component of 

contemporary liberal theory” (1999, p.21). Dit geldt volgens haar niet alleen voor 
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auteurs die een veelomvattende of perfectionistische versie van het liberalisme 

aanhangen, zoals Raz en Mill, maar ook voor Rawls en andere politieke liberalen27. 

Kritiek van diversiteitsliberalen dat ook het autonomie ideaal een inhoudelijke 

conceptie van het goede zou zijn, wijst ze van de hand. Autonomie is volgens haar 

geen conceptie van het goede, en kan dat ook niet zijn. Autonomie is een 

voorwaarde voor het vormen van zo’n conceptie en gaat er dus aan vooraf: 

“Autonomy is not and cannot be itself a conception of the good; to say that one lives 

an autonomous life is to say almost nothing about the substance or content of that 

life”(1999, p.72). Autonomie functioneert in haar theorie daarmee als een tweede-

orde ideaal (vgl. De Jong, 1998). Hoewel niet iedereen in een liberale staat het eens 

zal zijn met het ideaal van autonomie, wil dat niet zeggen dat het niet mag 

functioneren als basis voor het optreden van de overheid. Pluralisme maakt nu 

eenmaal onlosmakelijk deel uit van een liberale staat en dat brengt met zich mee dat 

er geen gemeenschappelijk fundament te vinden zal zijn waarover iedereen het 

helemaal eens is. De oplossing van liberale minimalisten als Kukathas, die deze 

onenigheid reden vinden om helemaal geen (liberale) waarden meer aan te hangen 

of te verdedigen, wijst Levinson van de hand: “I do not consider libertarianism to be a 

coherent liberal ideology” (1999, p.141).  

Het centraal stellen van autonomie wil echter niet zeggen dat er ook sprake 

moet zijn van een perfectionistische liberale overheid ‘in any strong sense’. In plaats 

daarvan stelt Levinson een zwak perfectionistische overheid voor. De liberale 

overheid waardeert en beschermt autonomie, maar discrimineert niet jegens burgers 

die niet autonoom zijn. Ze zal burgers de middelen en vrijheden ter beschikking 

stellen die voor de uitoefening van autonomie noodzakelijk zijn, maar kent gelijke 

rechten toe aan niet-autonome burgers28. 

Voordat we in kunnen gaan op de betekenis die deze opvatting heeft voor de 

rol van de overheid in de opvoeding, wil ik eerst nader bekijken wat Levinson precies 

verstaat onder autonomie. In eerste instantie verwijst Levinson voor haar definitie van 

een autonoom persoon naar Dworkin, die stelt dat een autonoom persoon iemand is 
                                                
27 Zie hoofdstuk 2 van haar boek The Demands of Liberal Education (1999), waarin zij uitlegt hoe ook 
Rawls zich uiteindelijk baseert op autonomie als onderliggend centraal concept van het politieke 
liberalisme. 
28 Deze burgers dienen echter wel autarchisch te zijn. Dat wil zeggen dat ze verantwoordelijkheid 
nemen voor hun daden, zichzelf zien als ‘self-authenticating sources of valid claims’ en in staat zijn 
een conceptie van het goede te hebben (1999, p. 21-22). Zie ook paragraaf 4.2.4. Psychopaten, 
kleine kinderen en verstandelijk gehandicapten voldoen bijvoorbeeld niet aan dit criterium en hoeven 
dus ook niet gelijk behandeld te worden. 
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die in staat is zijn wensen en verlangens aan kritische beschouwing te onderwerpen 

aan de hand van ‘higher-order preferences’. Ze voegt daar echter aan toe dat ook die 

‘higher-order preferences’ niet onwrikbaar mogen zijn. Een autonoom persoon is in 

staat zelfs de overtuigingen en verlangens die hem het meest dierbaar zijn en aan de 

hand waarvan hij zijn wensen van een lagere orde afweegt, ter discussie te stellen 

en te evalueren (Levinson, 1999, 2004). 

Daarmee is Levinsons concept van een autonoom persoon echter nog niet compleet. 

Ten eerste betekent het idee van een autonoom persoon dat er sprake moet zijn van 

iemand met een goed ontwikkelde persoonlijkheid op diverse gebieden, namelijk op 

moreel, spiritueel, esthetisch, intellectueel en emotioneel gebied. Wie geen persoon 

is, kan immers ook geen autonoom persoon zijn.  

Vervolgens merkt ze op dat haar concept niet verwijst naar een atomistisch 

bestaan. Een autonoom persoon leeft niet in een sociaal of cultureel vacuüm zonder 

banden met anderen. Zonder verbintenissen en ‘commitments’ ben je geen compleet 

ontwikkelde persoon en dus ook geen autonoom persoon. In haar autonomieconcept 

is daarom ruimte voor zowel trouw en verbondenheid als voor onafhankelijkheid en 

zelfstandigheid. Een autonoom persoon is in staat deze eigenschappen in zich te 

verenigen.  

Ten slotte is voor autonomie een zekere mate van pluralisme vereist. Je dient 

te beschikken over een ‘set of values’. Om iets te kunnen afwegen of toetsen heb je 

immers iets nodig om het tegen af te zetten of mee te toetsen. Iemand die over 

slechts één waarde beschikt zal die waarde niet aan kritische beschouwing kunnen 

onderwerpen, want hij heeft niets om het mee te beschouwen. Zonder kennis en 

acceptatie van enige diversiteit aan waarden, is het niet mogelijk om open te staan 

voor kritiek of zelfkritiek te hebben. 

Levinson definieert autonomie nu als volgt: “The ideal of personal autonomy is 

a substantive notion of higher-order preference formation within a context of cultural 

coherence, plural constitutive personal values and beliefs, openness to others’ 

evaluations of oneself, and a sufficiently developed moral, spiritual or aesthetic, 

intellectual and emotional personality”29 (1999, p.35). Het is dit ideaal van autonomie 

dat door een liberale overheid gewaardeerd en beschermd moet worden. 

                                                
29 Levinson gaat er niet uitgebreid op in wat een ‘sufficiently developed personality” inhoudt. 
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3.5.2.2 Overheid en opvoeding 

Wie autonomie waardeert en beschermt, moet ook de ontwikkeling ervan 

waarderen en beschermen. Het één kan logischerwijze niet zonder het ander, stelt 

Levinson (1999). 

De ontwikkeling van autonomie vraagt echter om iets anders dan het respecteren 

ervan. Kinderen moeten dan ook anders behandeld worden dan volwassenen. Om 

ervoor te zorgen dat zij zich kunnen ontwikkelen tot autonome volwassenen moet 

hun nu soms keuzevrijheid ontnomen worden. Ze mogen er niet voor kiezen zich te 

ontwikkelen tot niet-autonome personen. Normaal gesproken is dit soort 

paternalisme niet toegestaan in een liberale staat, omdat het een schending van de 

autonomie van burgers zou betekenen. Daarvan kan hier volgens Levinson echter 

geen sprake zijn, juist omdat kinderen nog niet autonoom zijn. Tegenover hen mag je 

dus wel paternalistisch optreden (vgl. paragraaf 2.3).  

Volgens Levinson maakt het vanuit het perspectief van de kinderen zelf niet uit 

wie er paternalistisch tegenover hen optreedt, zolang dat optreden maar in hun 

belang is. Het belang van het kind vat zij daarbij op als ontwikkeling tot een 

autonome volwassene30. Dat wil dus zeggen dat het volgens Levinson niet uitmaakt 

wie er voor het kind beslist – ouders of overheid – zolang dat uiteindelijk maar leidt 

tot een autonome volwassene. De staat mag dan ook altijd ingrijpen wanneer ouders 

hun kinderen opvoeden op een manier die niet tot autonomie leidt (1999). Ze hoeft 

niet neutraal te zijn tegenover alle concepties van het goede en mag proberen te 

voorkomen dat kinderen een illiberale conceptie van het goede aanleren. Dit is 

weliswaar een (geringe) beperking van hun vrijheid, maar omdat het gaat om 

kinderen – die nog niet autonoom zijn – is dat niet bezwaarlijk. Een opvoeding tot 

autonomie laat daarbij de meeste opties open. Een illiberale opvoeding laat 

doorgaans slechts één optie open en ontneemt de toekomstige volwassene dus 

méér vrijheid dan een gedwongen opvoeding tot autonomie (1999). 

Een bezwaar hiertegen is natuurlijk dat de staat door in te grijpen in de 

opvoeding niet alleen de kinderen, maar ook de ouders vrijheid ontneemt. Ouders 

kunnen hun eigen conceptie van het goede minder goed nastreven wanneer zij deze 

niet mogen overdragen op hun kinderen. Volgens Levinson mogen kinderen echter 

                                                
30 Opvallend is dat dit hier tevens de enige inhoud is die zij aan het belang van het kind geeft. 
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geen deel uitmaken van de conceptie van het goede van hun ouders. Immers: “My 

conception of the good might include your becoming my personal slave, or your 

affirming my conception of the good,” maar dat geeft me nog niet het recht jou 

daartoe te dwingen. Dat recht hebben ouders ook niet ten opzichte van hun kinderen. 

Kinderen zijn individuen en niet slechts een extensie van hun ouders (1999).  

Een ander bezwaar zou kunnen zijn dat de overheid zich hiermee te ver 

begeeft op privé terrein. Ze zal immers moeten ingrijpen in het gezinsleven. Burgers 

in een liberale staat hebben recht op intieme relaties waarmee de staat zich niet mag 

bemoeien. Levinson stelt echter dat dit alleen geldt voor vrijwillig aangegane relaties 

die ook weer verbroken kunnen worden. Kinderen hebben hun ouders niet gekozen 

en het recht op intimiteit houdt niet het ‘recht’ in om zwakkeren te manipuleren of 

voor eigen doelen in te zetten. De staat dient er dus op toe te zien dat de intieme 

relaties tussen ouders en kinderen niet ten koste gaan van de zwaksten in die relatie 

(1999). 

Levinson erkent wel dat kinderen er zelf belang bij hebben hun ouders te 

kennen en een hechte, stabiele band met hen te ontwikkelen. Daarbij zijn ouders 

meestal beter in staat om hun kinderen van het best mogelijke te voorzien dan een 

anonieme staat of zijn vertegenwoordigers dat zouden kunnen. Opgevoed worden in 

een gezin en binnen bepaalde culturele context, komt bovendien tegemoet aan de 

behoefte van het kind aan “cultural coherence and a well-developed and culturally 

embedded personality” (1999, p.56). Daarom heeft een opvoeding in het gezin toch 

Levinsons eerste voorkeur en dient de overheid zich daar slechts in te mengen 

wanneer het belang van het kind – de ontwikkeling tot autonoom persoon – bedreigd 

wordt. Ze baseert zich hierbij echter uitsluitend op de belangen en rechten van het 

kind, niet die van de ouders.  

Levinson constateert dus dat autonomie het doel van de opvoeding moet zijn 

en dat voor ouders hier een belangrijke taak is weggelegd. Maar wat betekent het dat 

kinderen zich moeten ontwikkelen tot autonome burgers? Wat moeten ze daarvoor 

leren en wat voor eisen stelt dat aan hun opvoeders? Levinson geeft een hele lijst 

met vaardigheden die volgens haar noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling tot 

autonomie. Kinderen moeten een open houding aanleren: ze moeten kunnen 

luisteren naar anderen, genoeg verbeelding hebben om van perspectief te kunnen 

wisselen, kunnen omgaan met mensen van verschillende achtergronden en ook 

enige kennis hebben van de geschiedenis en van verschillende culturen. Daarbij 
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moeten kinderen kritisch kunnen denken en correct kunnen redeneren en ook 

openstaan voor kritiek van anderen. Ook moeten ze hun (en andermans) rechten en 

plichten kennen. Ten slotte is het belangrijk dat ze voldoende kennis en 

vaardigheden opdoen om te kunnen leven naar de conceptie van het goede die ze 

ooit zullen ontwikkelen. Levinson noemt hier beroeps-, persoonlijke, praktische en 

sociale vaardigheden. Ook zelfwaardering is hierbij onmisbaar (1999). 

Het gezin is de belangrijkste plek waar kinderen al dit soort dingen moeten 

leren. Maar zelfs het meest ideale gezin kan dit niet alleen. De overheid moet 

daarom voorzien in goed onderwijs, waar kinderen zulke dingen ook kunnen leren. 

De school geldt tevens als tegenwicht tegen al te grote ouderlijke macht. Maar ook 

de school kan dit niet alleen. Ouders en school dienen dus samen te werken, waarbij 

het leerproces zich soms voornamelijk in de klas en soms voornamelijk thuis af zal 

spelen. De ontwikkeling van een eigen identiteit is bijvoorbeeld iets wat in hoofdzaak 

thuis zal moeten gebeuren, terwijl de school noodzakelijk is voor de kennismaking 

met diversiteit. Wanneer ouders hun deel niet op zich nemen, of geen ondersteuning 

bieden voor het leerproces op school, ondermijnen ze de ontwikkeling van hun kind. 

De overheid moet dan ingrijpen (1999). 

 

3.5.2.3 Conclusie 

Meira Levinson bevindt zich duidelijk aan het andere uiterste van het liberale 

spectrum dat ik eerder in dit hoofdstuk schetste. Wanneer ze spreekt over vrijheid, 

gaat het haar om positieve vrijheid, ‘vrijheid tot’. Mensen zijn vrijer naarmate ze meer 

opties hebben en hun plannen ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Het is in haar 

optiek een taak van de overheid om deze vrijheid te beschermen en – waar het 

kinderen betreft – zelfs te bevorderen. Ze hoeft daarbij niet volkomen neutraal te zijn, 

maar mag de liberale waarden publiekelijk uitdragen. Autonomie is daarbij de 

belangrijkste liberale waarde. Levinson stelt zelfs een zwak-perfectionistische staat 

voor, die autonomie beschermt en waardeert. Ook trekt Levinson geen heel strikte 

scheiding tussen publiek en privé. Ze doet dit niet vanuit de zorg dat zaken die op 

privé terrein gebeuren negatieve invloed kunnen hebben op het publieke domein, 

maar uit bezorgdheid over de schade die individuen kunnen oplopen wanneer ze 

volledig aan een ander zijn uitgeleverd – zoals kinderen aan hun ouders. Het 

publieke domein is in Levinsons verhaal veelal afwezig. Ze concentreert zich op de 

vraag waar individuen recht op hebben en besteedt weinig aandacht aan het belang 
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van de samenleving als geheel. Het ideaal van burgerschap dat we zien bij 

diversiteitsliberalen, vertoont wel grote overlap met het autonomie-ideaal dat 

Levinson nastreeft, maar haar redenen om deze eigenschappen na te streven 

hebben te maken met het belang van het kind, niet met het belang van de 

samenleving. 

We hebben gezien dat Levinson haar ideeën over opvoeding baseert op het 

ideaal van de autonome volwassene die een kind later worden moet. In haar betoog 

over waar een kind recht op heeft, besteedt ze dan ook alleen aandacht aan de 

ontwikkeling tot autonomie. Het welzijn van het kind op dit moment, of waar een kind 

als kind behoefte aan heeft, komt nauwelijks ter sprake. Het functioneren van ouders 

meet zij dan ook af aan de mate waarin hun opvoeden geacht mag worden te leiden 

tot het gewenste doel: autonomie. Hoewel ze niet ingaat op de vraag volgens welke 

processen wat voor soort opvoedend handelen zal leiden tot zo’n autonome 

volwassene, geeft ze wel enkele aanwijzingen over de dingen die kinderen volgens 

haar moeten leren. Het grootste deel van die lijst kan bereikt worden door middel van 

goed onderwijs en vraagt van ouders niet meer dan dat ze dat – door de staat 

verzorgde – onderwijs niet ondermijnen. De belangrijkste taak van de ouders is te 

zorgen voor zelfwaardering en voor een zich goed ontwikkelende persoonlijkheid op 

moreel, spiritueel, esthetisch, intellectueel en emotioneel gebied. Dat klinkt als een 

beslist niet geringe taak. Maar de vraag wat het precies inhoudt om bijvoorbeeld een 

‘esthetisch goed ontwikkelde persoonlijkheid’ te zijn, of waarom juist deze gebieden 

van belang zijn, blijft onbeantwoord. En daarmee blijft dus ook onduidelijk wat ouders 

precies moeten doen of nalaten om dit doel te bereiken.  

 

 

3.6 Conclusie 

 

Ik heb hierboven het werk van enkele auteurs besproken die ieder een stroming 

binnen het liberalisme vertegenwoordigen. Daarbij blijkt dat de opvattingen over de 

liberale moraal als geheel ook richting geven aan de opvattingen over opvoeding en 

de rol van de overheid daarbij. We zien dat veel auteurs ook in deze volgorde 

redeneren. Ze schetsen eerst een beeld van hoe een liberale staat eruit hoort te zien, 

vervolgens van het soort burgers dat daarvoor vereist is om ten slotte te kijken naar 

welke opvoeding dergelijke burgers op zal leveren. Hun ideeën over de ideale 
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opvoeding beginnen bij het eindresultaat: de opvoeding die het gewenste resultaat 

oplevert, is een goede opvoeding. Voor kinderen als kind hebben de meeste auteurs 

dan ook weinig oog. De minimalistische liberaal Kukathas stelt uiteindelijk zelfs geen 

enkele eis aan ouders, omdat dat niet past in zijn ideeën over de verhouding tussen 

overheid en volwassen burgers. Dat kinderen daarvan de dupe kunnen worden, 

neemt hij op de koop toe. Maar ook de politiek liberaal Macedo ziet in kinderen vooral 

toekomstige burgers die, zolang ze nog geen burger zijn, op dat burgerschap moeten 

worden voorbereid. Hij vermeldt wel even dat kinderen natuurlijk ook een eigen 

morele status hebben en dat hun belangen niet veronachtzaamd mogen worden, 

maar gaat hier verder niet op in. Diversiteitsliberaal Galston stelt wat meer eisen, 

maar ook hij komt niet veel verder dan dat kinderen recht hebben op een ‘normale’ 

ontwikkeling. Ook hij bekijkt de opvoeding immers voornamelijk vanuit het 

gezichtspunt van volwassen burgers die in de opvoeding van hun kinderen de 

verwezenlijking van hun eigen levensplannen zien en vanuit de maatschappij die 

zichzelf graag in stand wil houden.  

Daarmee focussen Macedo en Galston dus ook op de uitkomst van de 

opvoeding: aan het einde van de rit moet er een ‘normale’ volwassene afgeleverd 

worden die een bijdrage kan leveren aan de liberale staat. Hoe het leven van die 

toekomstige normale burgers eruitziet zolang ze nog geen achttien zijn, is slechts 

een voetnoot. Vanuit dat oogpunt is het ook begrijpelijk dat ze veel meer aandacht 

hebben voor onderwijs dan voor gezinsopvoeding. Toekomstige burgers worden op 

school – in het publieke domein en in interactie met andere toekomstige burgers – 

gekweekt. Echter, zelfs wanneer we slechts vanuit maatschappelijk oogpunt naar 

gezinsopvoeding zouden willen kijken, zou je verwachten dat er wel iets meer over te 

zeggen viel dan wat deze twee auteurs te melden hebben. Wanneer 

burgerschapsopvoeding op school zo belangrijk is, wat moeten we dan doen 

wanneer ouders deze ondermijnen (of slechts niet faciliteren)? Het gezin is toch geen 

onbelangrijke factor bij de vorming van de deugden en vaardigheden die 

noodzakelijk geacht worden voor een liberale burger, maar wat ouders precies 

zouden moeten doen en laten, blijft onbesproken. Wat verwachten we dat ouders zelf 

doen om hun kinderen klaar te stomen voor een plek in een liberale maatschappij? 

Wanneer moet de overheid ingrijpen en hoe moet ze dat dan doen?  

Autonomieliberalen Blustein en Levinson besteden meer aandacht aan 

gezinsopvoeding. Zij erkennen dat autonomie een karaktereigenschap is en wie wil 
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spreken over karaktervorming, kan niet om het gezin heen. Ook zij gaan allebei 

echter uit van het gewenste eindresultaat en niet van de jaren die daarvóór liggen. 

Blustein redeneert dat, aangezien volwassenen recht hebben op primaire goederen, 

kinderen recht hebben op het verwerven van primaire goederen. Hij geeft vrij 

nauwkeurig aan wat ouders moeten doen om ervoor te zorgen dat kinderen in staat 

gesteld worden deze goederen te verwerven. Hoewel Blustein dus wel uitgebreid stil 

staat bij hoe het leven van kinderen eruit hoort te zien zolang ze kind zijn, gebruikt 

ook hij een rechtvaardiging die te maken heeft met het resultaat van de opvoeding, 

niet met het leven van het kind nú. Ook Levinson, een zeer uitgesproken 

autonomieliberale, gebruikt deze omgekeerde redenering. Haar ideaal is een 

autonome volwassene en terugredenerend levert dat een bepaald soort opvoeding 

op. Dat sommige kinderen zonder een dergelijke opvoeding ook autonoom worden 

en anderen ondanks een dergelijke opvoeding toch niet autonoom worden, is een 

probleem waar Levinson niks over zegt. Wanneer een kind ondanks verwaarlozing 

door haar ouders weet op te groeien tot een gezonde volwassene die haar steentje 

bijdraagt aan de maatschappij, was de verwaarlozing dan geen probleem? Levinson 

geeft slechts een opsomming van vaardigheden die ouders en school kinderen 

dienen bij te brengen. Hoewel het niet onwaarschijnlijk is dat kinderen die zo worden 

opgevoed dat ze deze vaardigheden ontwikkelen, een prettige kindertijd hebben, is 

dat dan niet meer dan een bijwerking, in plaats van een doel op zich. Desondanks 

gaat Levinson niet in op de dingen waar kinderen zolang (en omdat) ze kind zijn 

behoefte aan hebben. Ontwikkeling tot autonomie is dan ook de enige eis die 

Levinson aan de opvoeding stelt: kinderen moeten later autonoom zijn en verder 

niks.  

Uitzondering op deze redeneertrant – van het gewenste resultaat naar de 

daarvoor gewenste opvoeding – lijkt Burtt te zijn. Hoewel ook zij een duidelijk doel 

voor ogen heeft, kenschetst zij kinderen in de eerste plaats als ‘comprehensively 

needy’. Aan deze behoeften van kinderen moet tegemoet gekomen worden, niet 

alleen om een bepaald resultaat te bereiken bij meerderjarigheid, maar ook om het 

welzijn van het kind op dit moment te waarborgen. Ze is daarmee in feite de enige 

die zich serieus bezighoudt met kinderen in plaats van met (toekomstige) 

volwassenen. 
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Ik was in dit hoofdstuk op zoek naar de opvattingen van liberale auteurs uit 

diverse stromingen over hoe ouders hun kinderen dienen op te voeden en welke rol 

de overheid daarbij speelt. Wat mogen kinderen van hun ouders verwachten? In 

welke gevallen worden de rechten van kinderen geschonden en moet de overheid 

ingrijpen? Eerder zagen we dat kinderen drie soorten rechten worden toegekend: 

welzijnsrechten, beschermingsrechten en ontwikkelingsrechten. Het lijkt erop alsof de 

auteurs zich vooral hebben willen richten op deze laatste categorie. Zij bespreken tot 

wat voor volwassene een kind zich zou moeten ontwikkelen (autonome persoon, 

liberale burger, lid van een culturele gemeenschap) en leiden daaruit af hoe de 

opvoeding er dan uit zou moeten zien. Over het welzijn van kinderen vóórdat zij 

volwassen zijn, wordt niet veel uitgeweid. De meeste auteurs (op Kukathas na) 

maken er wel melding van, maar gaan er niet verder op in. En dat terwijl voor de 

vraag naar overheidsingrijpen in gezinnen juist het welzijn van het kind op dít 

moment zo belangrijk is. In hoofdstuk 4 zal ik hier verder op ingaan. 

Hetzelfde geldt voor de speciale beschermingsrechten van kinderen. Het is 

juist hier dat de overheid een belangrijke rol zou moeten spelen. Wat moet er 

gebeuren als ouders niet voldoen aan de verwachtingen die deze auteurs van ze 

hebben? Hoe zal de overheid waarborgen dat kinderen opgroeien op de manier 

waarop ze recht hebben? Wat moet de overheid doen wanneer het welzijn of de 

toekomst van kinderen in gevaar is? De hierboven beschreven auteurs zijn binnen 

hun stroming degenen die het meeste aandacht besteden aan opvoeding in 

gezinnen en de verhouding tussen overheid en ouders, maar op deze vragen gaan 

ze niet of nauwelijks in. In hoofdstuk 4 en 5 wil ik nader ingaan op deze vragen met 

betrekking tot de beschermingstaak van de overheid. 

Wat dit hoofdstuk voornamelijk heeft opgeleverd is een overzicht van hoe er 

binnen diverse liberale stromingen gedacht wordt over de vraag wat een goede 

opvoeding is en in hoeverre een liberale overheid zich daarover mag uitspreken. Dit 

laat zien met welke facetten van het gezinsleven de overheid zich wél en niet mag 

bemoeien en op welke onderdelen van de opvoeding haar eventuele interventies 

zich moeten richten, namelijk welzijn van kinderen, burgerschapsopvoeding en de 

ontwikkeling van autonomie. In het volgende hoofdstuk zal ik deze domeinen 

nalopen en bespreken welke eisen er ten aanzien van ieder van die domeinen aan 

ouders mogen worden gesteld en welke taken hier zijn weggelegd voor de overheid. 
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HOOFDSTUK 4: EEN DUBBEL CRITERIUM VOOR 

OVERHEIDSINGRIJPEN IN GEZINNEN 

 

 

4.1 Inleiding 

 

In het vorige hoofdstuk heb ik de verschillende relevante filosofische posities met 

betrekking tot opvoeding in een liberale staat weergegeven en hebben we gezien 

welk kader de liberale moraal schept voor de rechtvaardiging van vroegtijdig ingrijpen 

in gezinnen door de overheid. Het werd duidelijk dat dit kader ruimte laat voor zeer 

uiteenlopende opvattingen over de rol van de overheid in het gezinsleven. Uitgaande 

van dezelfde grondslag, komen diverse auteurs tot verschillende standpunten ten 

aanzien van overheidsbemoeienis met de opvoeding. In dit hoofdstuk zal ik mijn 

eigen positie ten aanzien van deze punten uiteenzetten.  

Ik zal eerst nog eens kort op een rijtje zetten welke eisen in een liberale staat 

gesteld kunnen worden aan de opvoeding van kinderen, aan de hand van de 

opvattingen van de eerder besproken auteurs. Daarbij zal ik in paragraaf 2 duidelijk 

maken dat de verschillen tussen diverse liberale stromingen minder groot zijn dan op 

het eerste gezicht lijkt. In grote lijnen is men het eens over hoe een liberale 

opvoeding eruit zou moeten zien. Op detailpunten zijn er verschillen, maar ik zal 

betogen dat deze verschillen nauwelijks specifieke implicaties hebben voor de mate 

waarin de overheid bij de gezinsopvoeding betrokken is. Naar aanleiding hiervan zal 

ik beargumenteerd positie kiezen ten aanzien van de principiële vraag welke eisen 

volgens mij in een liberale staat gesteld moeten worden aan de opvoeding van 

kinderen. 

Vervolgens ga ik in paragraaf 3 nader in op de vraag voor welke taken dit 

ouders en overheid stelt. Wat moeten ouders in een liberale staat nu concreet doen? 

Wat zijn zij hun kinderen en de maatschappij verschuldigd? Welke rol dient de 

overheid hierin te spelen? Ook zal ik ingaan op de vraag wat de overheid moet doen 

wanneer ouders hierin tekort schieten. Wanneer is het juiste moment voor ingrijpen 

aangebroken? Hiermee geef ik antwoord op de centrale vraag van dit proefschrift: 

wanneer mag een liberale overheid in principe, zo nodig tegen de wens van ouders 

in, ingrijpen in een gezin?  
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Ten slotte zal ik een aantal bezwaren die tegen mijn voorstel in te brengen zijn 

nog eens de revue laten passeren. Ik zal uitleggen waarom deze bezwaren 

uiteindelijk geen reden hoeven te zijn om terughoudender te zijn met 

gezinsinterventies dan ik voorstel in dit hoofdstuk. 

 

 

4.2 Eisen aan de opvoeding 

 

In het vorige hoofdstuk zagen we dat er door verschillende liberale auteurs 

verschillende antwoorden gegeven worden op de vraag wat in een liberale staat 

verlangd mag worden waar het de opvoeding van kinderen betreft. In deze paragraaf 

zal ik mijn eigen positie uiteen zetten.  

De vier antwoorden die we tegenkwamen waren:  

1. Helemaal niets 

2. Burgerschapsopvoeding 

3. Respecteren van de meest basale rechten van het kind 

4. Opvoeding tot autonomie 

Hieronder zal ik op ieder van deze antwoorden ingaan en aangeven of het volgens 

mij een correct antwoord is. 

 

4.2.1 Helemaal niets eisen 

Eén mogelijk antwoord op de vraag wat de overheid mag eisen, is dat de overheid 

helemaal niets mag eisen van ouders. Dit standpunt wordt aangehangen door 

liberale minimalisten, die hier vertegenwoordigd werden door Chandran Kukathas. Hij 

redeneert dat een liberale overheid volstrekt neutraal moet zijn. Er zijn heel veel 

verschillende concepties van het goede en het is niet aan de overheid te bepalen wie 

er gelijk heeft. Ten aanzien van al die zaken waarover geen overeenstemming 

bestaat, moet de overheid zich dus onthouden van een standpunt. Er bestaat geen 

overeenstemming over de opvoeding van kinderen, over wat een goede behandeling 

of het belang van het kind inhoudt, over wat rechtvaardig is of welke rechten alle 

mensen toekomen. Aangezien de overheid geen partij mag kiezen in deze kwesties, 

mag zij dus ook geen standpunt innemen en dat opleggen aan burgers. Iedereen 

moet zelf weten hoe hij met zijn kinderen omgaat. De overheid mag geen 

standaarden opleggen. Ze mag zelfs niet eisen dat kinderen rechtvaardig of humaan 
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behandeld worden, omdat er geen overeenstemming bestaat over wat rechtvaardig 

of humaan is (Kukathas, 1998, 2001, 2003). 

Dit standpunt lijkt mij niet acceptabel. Ten eerste is het niet consistent. 

Wanneer omstreden waarden niet mogen gelden als leidraad voor een liberale 

overheid, dan geldt dat ook voor neutraliteit, tolerantie en het streven naar 

harmonisch samenleven. Ook dat zijn immers geen waarden die door iedereen 

geaccepteerd of op dezelfde manier ingevuld worden. Een belangrijker bezwaar is 

echter dat de consequenties van Kukathas’ theorie onaanvaardbaar zijn. Alle macht 

in de samenleving komt te liggen bij de sterkeren, die een vrijbrief krijgen zwakkeren 

te behandelen zoals ze willen. De overheid kan niet optreden tegen zelfs de meest 

verregaande vormen van onderdrukking, uitbuiting of mishandeling. Kinderen (en 

anderen) betalen zo een wel heel hoge prijs voor de door Kukathas zo gewaardeerde 

tolerantie. Of, zoals Barry het formuleert: “Public toleration is a formula for creating a 

lot of private hells” (Barry, 2001). Kukathas’ opvatting over tolerantie komt neer op 

een vorm van nihilisme die voor (welhaast) niemand meer acceptabel kan zijn. Zijn 

liberale moraal is géén moraal en zijn liberale overheid is géén overheid. Kukathas’ 

antwoord op de vraag wat de overheid van ouders mag eisen, wil ik dan ook bij deze 

terzijde schuiven. 

 

4.2.2 Respecteren van de rechten van het kind 

Alle auteurs die in hoofdstuk 3 besproken zijn, erkennen dat kinderen bepaalde 

rechten hebben31, al gaat niet iedereen er even diep op in wat die rechten precies 

zijn en welke consequenties ze met zich meebrengen voor het optreden van de 

overheid. Autonomieliberalen stellen de rechten van het kind zelfs centraal in hun 

opvattingen over opvoeding (Blustein, 1982; Levinson, 1999), terwijl politieke en 

diversiteitsliberalen meer aandacht besteden aan het belang van de samenleving 

(Galston,1991; Macedo, 2000). Voor iedereen geldt echter dat de nadruk lijkt te 

liggen op het opvoedingsdoel dat men voor ogen heeft, of dat nu autonomie of 

burgerschapsopvoeding of iets anders betreft. Wanneer in de literatuur gesproken 

wordt over de zaken waar kinderen recht op hebben, gaat het dan ook bijna 

uitsluitend om zaken die nodig zijn voor een ontwikkeling die uiteindelijk moet 

                                                
31 Zelfs Kukathas heeft het over kinderrechten. Hij laat het echter bij de constatering dat het 
onmogelijk is te bepalen welke rechten kinderen precies hebben, omdat mensen daar zeer 
verschillende opvattingen over hebben. 
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resulteren in het gewenste einddoel. De aandacht hiervoor lijkt ten koste te gaan van 

de aandacht voor de kinderen zelf, nu op dit moment terwijl zij nog kind zijn. Ik meen 

echter dat de aanspraken die kinderen in het heden al hebben32 en die los kunnen 

staan van het gestelde opvoedingsdoel, minstens zo belangrijk zijn.  

De rechten van kinderen met betrekking tot hun welzijn staan hierbij centraal. 

Kinderen dienen niet slechts goed behandeld te worden om uiteindelijk als 

volwassene een goed burger of autonoom persoon te zijn. Ze hebben, net als 

volwassenen, in de eerste plaats recht op eerbiediging van hun welzijnsbelangen nu 

op dit moment (vgl. paragraaf 2.2). Hun huidige welzijn is niet uitsluitend of zelfs 

maar in de eerste plaats instrumenteel voor het bereiken van een verder weg 

gelegen doel. Het is een doel op zich. Kinderen hebben er recht op dat hun welzijn 

op dit moment gegarandeerd is, onafhankelijk van welke doelen volwassenen verder 

nog voor ze in petto hebben. Waar ouders er niet in slagen het welzijn van hun kind 

te garanderen, dient de overheid in te grijpen. Het beschermen van de rechten van 

haar (zwakste) burgers is een belangrijke taak voor een liberale overheid. De 

overheid mag dan ook van ouders verlangen dat zij de rechten van hun kinderen 

respecteren én zij dient te interveniëren waar dat niet gebeurt of niet voldoende blijkt 

te zijn. De vraag is dan natuurlijk waar kinderen precies recht op hebben en in welke 

gevallen er sprake is van een rechtenschending die om overheidsingrijpen vraagt. Nu 

ik deze conclusie heb getrokken – kinderen hebben bepaalde welzijnsrechten, 

onafhankelijk van het opvoedingsdoel dat wordt nagestreefd, en de overheid dient de 

eerbiediging hiervan te garanderen – is het van belang te definiëren wat er precies 

van ouders verwacht mag worden. Op dit tweede punt zal ik terugkomen in paragraaf 

4.3.1.1. 

 

4.2.3 Burgerschapsopvoeding 

In de vorige paragraaf ging het om de belangen die kinderen hebben. De kinderen 

zelf zijn echter niet de enige belanghebbenden waar het hun opvoeding en 

leefsituatie aangaat. Zij zijn immers ook toekomstige burgers en vertegenwoordigen 

daarmee ook een belang van de maatschappij als geheel. Alle hiervoor besproken 

auteurs (behalve Kukathas) zijn het erover eens dat kinderen opgevoed moeten 

                                                
32 Burtt is de enige auteur die hier wel uitgebreid op ingaat, door erop te wijzen dat kinderen in de 
eerste plaats ‘comprehensively needy’ zijn en dat het de taak van ouders is aan die behoeften 
tegemoet te komen (Burtt, 2002, 2003). 



 111 

worden tot goede burgers die in staat zijn op verantwoorde wijze deel te nemen aan 

het maatschappelijk verkeer (Burtt, 1994; Crittenden, 1988; Galston, 2003; Gutmann 

1984; Levinson, 1999; Macedo, 2000; Spiecker & De Ruyter, 1993). Druist een 

dergelijke eis echter niet in tegen het voorschrift dat een liberale overheid neutraal 

dient te blijven tegenover verschillende concepties van het goede? 

Burgerschapsopvoeding in een liberaal democratische samenleving behelst immers 

nogal wat. Het gaat om veel meer dan de minimale eis dat kinderen moeten leren 

zich aan de wet te houden. In het vorige hoofdstuk zagen we dat het leven in een 

liberaal democratische samenleving volgens liberale auteurs impliceert dat burgers in 

staat dienen te zijn deel te nemen aan het politieke leven en over bepaalde deugden 

dienen te beschikken die een dialoog met andersdenkenden mogelijk maken (Burtt, 

1994; Galston, 2003; Gutmann, 1984; Levinson, 1999; Macedo, 2000). Er zijn 

gemeenschappen in onze samenleving voor wie deze zaken geen 

vanzelfsprekendheid zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan religieuze groeperingen die 

vinden dat vrouwen niet buitenshuis horen te werken en geen rol horen te hebben in 

de politiek. Ook hun dochters moeten echter deelnemen aan – door de overheid 

goedgekeurd – onderwijs om de vaardigheden te leren die hen in staat zullen stellen 

in een eigen inkomen te voorzien en zij zullen aangespoord worden kennis te nemen 

van verschillende politieke opvattingen en deel te nemen aan verkiezingen. Sommige 

auteurs menen dan ook dat de conceptie van het goede van bepaalde groepen 

ouders benadeeld wordt door een overheid die liberaal burgerschap propageert; 

liberale waarden zijn niet onomstreden en de overheid die ze tracht te bevorderen is 

dus niet neutraal (De Jong, 1998; Galston, 1991; MacIntyre, 1990)33.  

Betekent dit nu dat burgerschapopvoeding dermate omstreden is dat een 

liberale overheid deze eigenlijk niet mag opleggen? Dat lijkt mij niet het geval. De 

morele conceptie die ten grondslag ligt aan het beleid van een liberale overheid is 

zeer minimaal (Larmore, 1996; Snik, 1996). De waarden die het liberalisme verdedigt 

en die deel uit maken van een opvoeding tot volwaardig burger van onze 

samenleving, zijn waarden die verenigbaar zijn met de meest uiteenlopende 

concepties van het goede. Ouders die bijdragen aan de burgerschapsopvoeding van 

hun kinderen, kunnen er heel veel verschillende ideeën op na houden en worden 

door deze eis tot burgerschapsopvoeding slechts zelden gehinderd in hun streven 

                                                
33 Voor een gedetailleerde weergave van de communitaristische kritiek op de liberale neutraliteit, zie 
het proefschrift van De Jong Waardenopvoeding en onderwijsvrijheid (1998). 



 112 

ook hun eigen, private moraal op hun kinderen over te dragen34. Wie een blik werpt 

op de opiniepagina van een willekeurig dagblad, zal zien hoeveel variatie in politieke 

en levensovertuigingen er mogelijk is binnen het kader dat liberaal burgerschap 

schept. Slechts ouders die hun kinderen zouden willen opvoeden tot het kritiekloos 

volgen van een leider of doctrine, zullen zich belemmerd voelen door een onderwijzer 

die hun kind leert op basis van kritische overweging tot een keuze te komen (Callan, 

2000). Sommige ouders vrezen dat hun kind de vaardigheden die het leert in het 

kader van burgerschapsopvoeding, ook thuis zal gaan toepassen en daarmee 

wellicht zal afdwalen van de levensbeschouwing die zij hun kind proberen bij te 

brengen. Voor sommige ouders (met name in de V.S.) is dit zelfs een reden hun kind 

thuis te onderwijzen in plaats van hen naar school te laten gaan (Dwyer, 1995; 

Scaperlanda, 2001). Zij vrezen blijkbaar dat hun levensbeschouwing niet bestand zal 

zijn tegen kritisch denkvermogen en dat de mogelijkheid tot kiezen zal betekenen dat 

hun kind ergens anders voor kiest. Deze angst kan gegrond of ongegrond zijn, ze 

neemt mijns inziens echter niet weg dat de maatschappij mag verlangen dat kinderen 

worden voorbereid op het lidmaatschap van die maatschappij. We hoeven de ouders 

voor wie deze angsten wellicht terechte angsten zijn daarom niet tegemoet te komen 

door hen toe te staan hun kinderen aan (een opvoeding tot) volwaardig burgerschap 

te onttrekken. De liberale moraal biedt ruimte aan bijna alle levensopvattingen, maar 

er is geen plaats voor een opvoeding die er juist op gericht is de liberale staat te 

ondermijnen, zoals een dergelijke opvoeding zou doen (Gutmann, 1984).  

Om burgerrechten veilig te stellen, is het soms nodig grenzen aan te geven, 

zodat de vrijheid die de één neemt, niet ten koste gaat van de vrijheid van een ander. 

Gemeenschappen die bijvoorbeeld een theocratie nastreven, plaatsen zichzelf buiten 

de liberale moraal die wederzijdse tolerantie voorschrijft (hoewel ze die tolerantie 

vaak wel voor zichzelf opeisen) en zijn erop gericht andere burgers de vrijheid hun 

eigen conceptie van het goede na te streven, te ontnemen. Dit hoeft een liberale 

overheid niet te tolereren. In een moderne samenleving als de onze is pluriformiteit 

een gegeven. Dat betekent dat de bereidheid vreedzaam samen te leven en te 

werken met mensen die er heel andere ideeën op na houden een onmisbare 

eigenschap is voor alle burgers: “In a liberal-democratic polity, to be sure, the fact of 

                                                
34 Wie vreest dat een kind haar overtuiging kwijt zal raken wanneer ze die geplaatst ziet tegenover 
andere opties, doet er misschien goed aan zich te realiseren dat dit ook een kans bij uitstek is om de 
eigen overtuiging met hernieuwd enthousiasme te omhelzen en zelfs uit te dragen. 
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social diversity means that the willigness to coexist peacefully with ways of life very 

different from one’s own is essential (Galston, 1991).”  

Echter, in de complexe samenleving waarin wij nu leven, is louter coëxistentie 

niet voldoende. Voor allerlei zaken die nodig zijn om de leefbaarheid te garanderen, 

is het daarnaast nodig dat burgers kunnen samenwerken, ideeën uitwisselen, 

overleggen en compromissen sluiten35. Voor het goed functioneren van een 

democratie is het daarbij nodig dat burgers in staat zijn politici en hun beleid te 

evalueren en een keuze te maken tussen verschillende opties. Ouders die hun 

kinderen opvoeden tot het blind volgen van een leider of doctrine – een leven van 

‘ethical servility’ noemt Callan dat (2002) – en die hen leren dat tolerantie en 

samenwerking met andersdenkenden verkeerd is, creëren daarmee volwassenen die 

niet in staat zijn tot democratisch burgerschap in een pluriforme samenleving. In het 

beste geval plaatsen ze hun kinderen buiten de maatschappij, in het slechtste geval 

ondermijnen ze de samenleving als geheel. Het functioneren en voortbestaan van 

een maatschappij is immers afhankelijk van de burgers. Om zichzelf in stand te 

kunnen houden, zal iedere maatschappij dus bepaalde eisen moeten stellen aan de 

opvoeding van haar toekomstige burgers (en daarin moeten investeren). Voor een 

liberale staat geldt hetzelfde: ze wordt mogelijk gemaakt en in stand gehouden door 

liberale burgers (Gutmann, 1984; Sardoç, 2003). De overheid mag dus van ouders 

eisen dat zij hun kinderen opvoeden tot burgers die kunnen functioneren in een 

liberale staat. Dat betekent in de eerste plaats dat zij de gemeenschap niet onnodig 

tot last zijn. Ze dienen zich aan de wet te houden en in staat te zijn voor zichzelf en 

hun gezin te zorgen en in hun eigen onderhoud te voorzien. Deze eis geldt uiteraard 

niet specifiek voor een liberale staat, maar is van toepassing op burgers in alle 

samenlevingen. Daarnaast is er echter ook nog een aantal vaardigheden en 

eigenschappen die wel specifiek gelden voor een liberale staat, de zogenaamde 

‘liberale deugden’ en de vaardigheden die het mogelijk maken deel te nemen aan het 

democratisch proces (Steutel & Spiecker, 2001). Deze deugden en vaardigheden zijn 

noodzakelijk voor het vreedzaam samenleven van grote groepen burgers met zulke 

diverse concepties van het goede als het geval is in onze samenleving. Ouders 

hoeven daarom niet de vrijheid te krijgen hun kind te belemmeren in de ontwikkeling 

                                                
35 Denk bijvoorbeeld aan zaken als infrastructuur, de inrichting van de ruimte, wet- en regelgeving, 
gezondheidszorg, etc. 
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hiervan36. Verderop in dit hoofdstuk zal ik nog bespreken om welke deugden en 

vaardigheden het hier precies gaat en wat er nodig is om de ontwikkeling hiervan 

mogelijk te maken. Om duidelijk aan te kunnen geven in welke situaties de overheid 

zou moeten ingrijpen, is het immers van belang precies aan te geven wat verwacht 

mag worden dat ouders doen en nalaten om de ontwikkeling van hun kind tot burgers 

in een liberale staat mogelijk te maken. Dit komt aan de orde in paragraaf 4.3.2.1 

 

4.2.4 Ontwikkeling tot autonomie 

We hebben nu geconstateerd dat kinderen rechten hebben die gerespecteerd en 

beschermd dienen te worden en dat zij opgevoed moeten worden tot liberale 

burgers. Op het punt van ontwikkeling tot autonomie, lopen de meningen echter ver 

uiteen. Autonomieliberalen menen dat ouders hun kinderen dienen op te voeden tot 

autonome personen (Blustein, 1982; Feinberg, 1998; Levinson, 1999), terwijl deze 

eis volgens diversiteits- en politieke liberalen te ver gaat (Burtt, 2003; Galston, 1991; 

Macedo, 2000). Op dit verschil van mening wil ik hier wat dieper ingaan. 

 Het probleem is dat sommige auteurs voorstander zijn van autonomie als 

opvoedingsideaal en andere er fel op tegen zijn, zonder dat het altijd echt duidelijk is 

wat met ‘autonomie’ bedoeld wordt. Dat maakt het lastig te beoordelen waar de 

meningsverschillen nu precies liggen en hoe groot ze zijn. Daarom heb ik geprobeerd 

na te gaan wat door verschillende auteurs onder autonomie en opvoeding tot 

autonomie verstaan wordt. Zo moet duidelijk worden waarin ze van opvatting 

verschillen en welke consequenties dat heeft voor het antwoord op de vragen die ik 

in deze dissertatie stel. 

 

4.2.4.1 Wat is autonomie? 

Er worden verschillende definities van ‘autonomie’ gegeven, waarbij vooral de 

voorstanders van autonomie als opvoedingsideaal ingaan op wat dit volgens hen 

inhoudt. Wat al deze definities gemeen hebben, geeft het volgende beeld van 

autonomie. Autonomie houdt in dat je zelf keuzes kunt maken en richting kunt geven 

aan je eigen leven. Het houdt ook in dat je – voor een deel – jezelf kunt bepalen door 

middel van kritische reflectie op je eigen wensen, doelen en overtuigingen. Er moet 

                                                
36 Overigens zullen we zien dat veel van de vaardigheden die nodig zijn om te functioneren als liberaal 
burger, ook nodig zijn om het welzijn van het kind nu en in de toekomst te garanderen. Ook om deze 
reden staat het ouders niet vrij het aanleren van die vaardigheden te beperken of onmogelijk te 
maken. 
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daarbij ruimte zijn voor verandering. Autonome personen kunnen hun keuzes, hun 

leven en hun doelen evalueren en zonodig bijstellen (Blustein, 1982; Callan, 1997, 

2002, Levinson, 1999). Tegenstanders van het autonomie-ideaal gaan helaas minder 

uitgebreid in op wat autonomie volgens hen betekent. Ik zal hieronder proberen na te 

gaan wat deze auteurs onder autonomie lijken te verstaan en in hoeverre dit 

overeenstemt met de definities die voorstanders geven. 

 Auteurs als Crittenden, Macedo en Galston vinden niet dat autonomie moet 

gelden als opvoedingsideaal. Zij geven echter geen precieze definitie van autonomie 

en dus van datgene waar ze op tegen zijn. In de kritiek die ze uiten, wordt wel 

enigszins duidelijk wat ze zich bij autonomie voorstellen. Galston merkt bijvoorbeeld 

op dat het volgens hem niet nodig is sceptisch te staan tegenover je eigen 

overtuigingen (1995). Crittenden meent dat autonomie inhoudt dat iemand ieder 

aspect van zijn leven zelf bepaalt en werpt tegen dat dat niet mogelijk is omdat 

niemand in een sociaal of cultureel vacuüm leeft (1988). Veel kritiek is er ook op het 

idee dat ouders hun eigen moraal niet zouden mogen overdragen op hun kinderen 

(Burtt, 1994; Crittenden, 1988; Galston, 2003). Deze kritiek impliceert dat deze 

auteurs een opvoeding tot autonomie opvatten als een opvoeding waarin geen 

waarden worden overgedragen en waarin ouders hun eigen levensvisie niet mogen 

uitdragen, zodat kinderen vanuit een volstrekt neutrale positie een eigen conceptie 

van het goede ontwikkelen of kiezen. 

 Met deze kritiek wordt echter een beeld geschetst van het autonomie-ideaal 

dat niet overeenstemt met het beeld dat autonomieliberalen zelf geven. Diverse 

autonomieliberalen benadrukken juist dat autonome personen niet in een sociaal of 

cultureel vacuüm bestaan en dat kinderen wel degelijk waarden en morele 

overtuigingen bijgebracht moeten worden (Blustein, 1982; Feinberg, 1998; Levinson, 

1999). Ouders hebben daar zeker wel het recht toe. Autonomie betekent volgens hen 

ook niet dat alles voortdurend ter discussie moet staan en dat iemand nergens al te 

diep in mag geloven. Het betekent slechts dat reflectie mogelijk moet zijn en dat 

daarmee ook ruimte voor verandering ontstaat. Het autonomie-ideaal dat Crittenden 

en Galston bekritiseren lijkt een karikatuur van wat autonomie inhoudt volgens 

degenen die er voorstander van zijn.  

Het is jammer dat autonomie niet nader gedefinieerd wordt door de 

tegenstanders ervan, omdat het zo niet duidelijk kan worden in hoeverre hun kritiek 

terecht is. We weten immers niet wáár ze nu precies kritiek op hebben. Datgene 
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waarvan ze wel expliciet stellen dat ze ertegen zijn, is immers niet kenmerkend voor 

autonomie zoals dat verdedigd wordt.  

Een andere manier om de verschillen tussen autonomieliberalen en hun 

opponenten te verhelderen, is na te gaan wat deze opponenten dan wél noodzakelijk 

vinden in de opvoeding, om zo te kijken in hoeverre dat afwijkt van wat 

autonomieliberalen voorstellen. Wat moeten kinderen wel leren, wanneer ze niet 

hoeven te leren autonoom te worden? Politieke en diversiteitsliberalen zijn het over 

een aantal zaken eens. Kinderen moeten leren onafhankelijk te zijn, voor zichzelf te 

kunnen denken en zorgen. Ze moeten kennis nemen van hun eigen rechten, 

waaronder het recht op exit (vgl. Spiecker, De Ruyter & Steutel, 2006), en van het feit 

dat er verschillende ‘ways of life’ mogelijk zijn. Ze moeten kritisch kunnen denken en 

tolerant staan tegenover andersdenkenden (Burtt, 1994; Crittenden, 1998; Galston, 

1991; Macedo, 2000). Crittenden vindt dat kinderen in staat gesteld moeten worden 

om principiële keuzes te maken over en binnen hun eigen way of life (1988). Volgens 

Galston moeten kinderen ook leren keuzes te maken, maar hoeven ze dat slechts te 

kunnen wat betreft publieke zaken. Zo moeten ze opvattingen en voorstellen van 

verschillende politici kunnen evalueren en op basis daarvan een stem uitbrengen 

(1991). Ook Macedo meent dat kinderen moeten leren reflecteren op hun eigen 

‘commitments’, maar als politiek liberaal is hij van mening dat die reflectie alleen een 

publiek doel hoeft te dienen, “for the sake of justice and equal rights”. Wel vindt hij 

dat keuzevrijheid een geboorterecht is en dat alle kinderen het recht hebben 

alternatieven te leren begrijpen, afwegen, kiezen én uitvoeren (2000). 

Wanneer we ons houden aan deze voorschriften dan leren kinderen dus over 

het bestaan van verschillende concepties van het goede, leren ze kritisch en 

zelfstandig te denken, alternatieven af te wegen en keuzes te maken. Ook leren ze 

de vaardigheden die nodig zijn om die keuzes in daden om te zetten. Dit alles mag 

volgens bovengenoemde auteurs echter geen autonomie genoemd worden. Wat 

behelst autonomie dan nog meer, dat het volgens hen zo ongeschikt maakt als 

opvoedingsideaal in een liberale staat? Waarin zit nu het grote verschil tussen 

volwassenen die beschikken over de vaardigheden die ik zojuist opsomde en 

werkelijk autonome personen?  

Diversiteits- en politieke liberalen benadrukken telkens dat het kritisch 

denkvermogen en de keuzevrijheid niet hoeven te worden toegepast op het eigen 

leven, terwijl dit volgens autonomieliberalen juist wél zou moeten (Blustein, 1982; 
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Levinson, 1999, 2004). Het verschil zit dus vooral in de scherpe scheidslijn tussen 

publiek en privé. Politieke en diversiteitsliberalen willen slechts eisen stellen aan de 

burger in de publieke ruimte, terwijl autonomieliberalen menen dat we ook eisen 

mogen stellen aan de denkwijze van private personen37. Het pakket aan 

vaardigheden waarvan politieke en diversiteitsliberalen menen dat kinderen ze wel 

horen aan te leren, past eerder bij autarchie dan bij autonomie. Stanley Benn 

verheldert dit onderscheid in A Theory of Freedom (1988). Een autarchisch persoon 

is zelfsturend, iemand die op basis van redenen keuzes kan maken en zich in zijn 

handelen daardoor laat leiden, ‘a minimally rational chooser’ (p.311). Zowel Benn als 

Spiecker, De Ruyter en Steutel (2006) laten zien dat opvoeding het verschil kan 

maken tussen het wel of niet bereiken van autarchie en dat bepaalde 

opvoedingspraktijken niet verenigbaar zijn met het ontwikkelen van autarchie. 

Autonomie vereist echter meer dan autarchie en is volgens Benn een ‘excellence of 

character’, een ideaal dat je kunt nastreven maar waarvan niet iedereen mag hopen 

het te bereiken (1988). 

Het verschil lijkt dus vooral te zitten in de houding ten opzichte van de eigen 

conceptie van het goede. Een autonomieliberaal zal kinderen willen aanmoedigen 

hun eigen opvattingen kritisch te bezien, terwijl anderen deze aanmoediging 

achterwege laten. Zowel voor- als tegenstanders vinden echter dat kinderen een 

conceptie van het goede van hun ouders mogen (of zelfs moeten) meekrijgen én dat 

kinderen in het algemeen in staat moeten zijn verschillende alternatieven af te wegen 

en een keuze te maken. Hoewel de felle discussies soms anders doen geloven, lijken 

de opvattingen niet al te ver uiteen te liggen. Het maakt in de opvoeding van een kind 

geen enorm verschil of het einddoel autonomie is, zoals autonomieliberalen graag 

zien, of ‘slechts’ liberaal burgerschap, zoals diversiteits- en politieke liberalen 

verlangen. 

 

 

 

 

                                                
37 Wie bepaalde vermogens eenmaal heeft, zal die uiteraard kunnen toepassen op allerlei gebieden in 
het leven, niet alleen die gebieden waarvoor de ontwikkeling ervan bedoeld was. De scheiding tussen 
publiek en privé lijkt hier dus weinig zinvol. Ook de tegenstanders van autonomie als opvoedingsdoel 
zijn zich van dit ‘spill-over effect’ bewust, maar zij beschouwen dat als de prijs die nu eenmaal betaald 
moet worden voor het bereiken van een doel dat zij wel onderschrijven. 
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4.2.4.2 Wel of niet opvoeding tot autonomie eisen? 

Moet een liberale overheid nu wel of niet van ouders eisen dat zij in hun 

opvoeding erop gericht zijn van hun kinderen autonome personen te maken? 

Volgens mij moet een liberale overheid die eis niet stellen. 

Het belangrijkste argument dat autonomieliberalen gebruiken om aan te tonen 

dat kinderen recht hebben op het ontwikkelen van autonomie volgt de redenering dat 

wanneer volwassenen een functioneringsrecht hebben, kinderen het daarbij 

behorende ontwikkelingsrecht hebben. Deze redenering zagen we ook al in 

hoofdstuk 2, in de paragrafen over kinderrechten en welzijnsrechten. Wanneer 

volwassenen een functioneringsrecht op autonomie hebben, dan hebben kinderen 

daarmee het recht deze autonomie te ontwikkelen en dus op een opvoeding tot 

autonomie. Ik meen echter dat ook volwassenen geen recht hebben op autonomie. 

Zij hebben slechts het recht dat hun autonome beslissingen en keuzes 

gerespecteerd worden. Sterker nog: zij hebben het recht dat ál hun beslissingen en 

keuzes gerespecteerd worden, autonoom of niet, zolang zij toerekeningsvatbaar zijn 

en anderen geen schade doen. Dit vrijheidsrecht is kenmerkend voor de liberale 

moraal. Het ‘bezit’ van autonomie is mijns inziens echter geen recht, maar een ultiem 

belang, een ideaal dat men kan nastreven. Volwassenen kunnen geen autonomie 

voor zichzelf claimen, maar slechts de vrijheid hun eigen (al dan niet autonome) 

keuzes te mogen maken. Het bezit of verwerven van autonomie hoort daarom niet bij 

de welzijnsrechten. Dit leidt ook tot een verschil in de plichten die daarmee 

corresponderen. We zagen eerder (in hoofdstuk 2) immers dat een liberale overheid 

slechts welzijnsbelangen hoeft te beschermen; geen ultieme belangen, die immers 

afhankelijk zijn van de persoonlijke conceptie van het goede. Ultieme belangen 

hoeven slechts gerespecteerd te worden en niet beschermd of bevorderd. Ultieme 

belangen zijn verbonden met een specifieke conceptie van het goede en een 

neutrale overheid bevordert noch garandeert de realisering daarvan. Dit sluit aan bij 

de constatering dat ook autonomie weliswaar gerespecteerd, maar niet 

gegarandeerd of bevorderd hoeft te worden. Het welzijnsrecht op gezondheid houdt 

bijvoorbeeld niet alleen in dat derden iemands gezondheid niet mogen schaden, het 

houdt ook het recht op gezondheidszorg in. Wanneer er geen sprake is van 

gezondheid, heeft men recht op (pogingen tot) herstel hiervan. In het geval van 

autonomie is daarvan geen sprake. Een heteronome volwassene (mits 

toerekeningsvatbaar) wordt door de overheid niet anders behandeld dan een 
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autonome volwassene en kan ook geen aanspraken maken op bijzondere hulp of 

ondersteuning om die autonome status alsnog te bereiken. Autonomie wordt door 

een liberale overheid gerespecteerd, maar niet gegarandeerd of bevorderd.  

Hetzelfde geldt mijns inziens voor kinderen. Hun opvoeding tot autonomie 

moet worden gerespecteerd, maar hoeft door de liberale overheid niet te worden 

bevorderd, laat staan gegarandeerd. Kinderen hebben geen recht op een dergelijke 

opvoeding en hun ouders hebben daarmee dus niet de plicht erin te voorzien. 

Kinderen kunnen rechten doen gelden ten aanzien van hun welzijnsbelangen. 

Welzijnsbelangen werden immers gedefinieerd als die zaken waar geen mens 

zonder zou kunnen, ongeacht zijn ideeën of plannen. Autonomie is niet onmisbaar 

voor een acceptabel bestaan, niet iets waar niemand zonder zou kunnen 

functioneren, geen voorwaarde voor een menswaardig leven. Of autonomie wenselijk 

is of niet, is afhankelijk van iemands levensbeschouwing of conceptie van het goede 

en geen onvermijdelijk voortvloeisel van het menselijk bestaan. In het lijstje van 

welzijnsbelangen dat Feinberg (1984) noemt, komt autonomie dan ook niet voor. 

Hetzelfde geldt voor de primaire goederen die Rawls noemt (Rawls, 1971). Ook dit 

zijn zaken die ieder mens in een moderne samenleving nodig heeft en dus horen 

bepaalde cognitieve vaardigheden, het besef en begrip van hun eigen rechten en 

zelfrespect hierbij. Om te kunnen functioneren in onze samenleving dient een kind 

autarchisch te worden, zelfsturend en in staat tot het maken van rationele keuzes die 

richting geven aan het handelen (Benn, 1988; Spiecker, De Ruyter, & Steutel, 2006). 

Wat autonomie echter méér vereist dan dat, namelijk een zekere mate van 

zelfreflectie en het vermogen de eigen overtuigingen kritisch te bezien en zo nodig 

aan te passen, hoort hier niet bij. Kinderen die opgroeien zonder het vermogen tot 

zelfreflectie of zelfkritiek, zijn niet gedoemd tot een ongelukkig of gemankeerd 

bestaan. Ook een ‘unexamined life’ kan een ‘fulfilling life’ zijn38. Opvoeding tot 

autonomie – of althans tot wat autonomie méér inhoudt dan het aanleren van de 

cognitieve en keuzevaardigheden die kinderen straks nodig hebben om te kunnen 

functioneren in deze maatschappij – behoort dan ook niet tot de welzijnsbelangen 

van kinderen en daarom kunnen ze er geen recht op doen gelden. Autonomie is 

veeleer een ultiem doel, een ideaal dat door sommige ouders gewaardeerd en 

                                                
38 Gelukkig, mogen we wel zeggen, want lang niet alle volwassenen zijn hiertoe in staat. Door 
autonomie als voorwaarde voor een geslaagde opvoeding te stellen, wordt impliciet de levensstijl van 
al deze burgers als minder- of onwaardig voorgesteld, terwijl nog maar de vraag is of deze 
volwassenen dat zelf ook zo ervaren. 



 120 

nagestreefd zal worden en door anderen niet of in mindere mate. Hoe mooi dat doel 

wellicht ook mag zijn, het is niet een doel dat een liberale overheid zichzelf mag 

stellen in haar bemoeienissen met gezinnen. 

We zagen eerder in paragraaf 2.4 dat een liberale overheid in principe slechts 

ingrijpt wanneer er sprake is van schade aan derden of wanneer specifieke 

collectieve doelen (zoals het handhaven van het liberaal-democratisch bestel) in het 

geding zijn. Geen van beide lijkt mij hier het geval te zijn. Er is pas sprake van 

schade wanneer de welzijnsbelangen van het kind aangetast worden. Behalve de 

rechten van het kind zelf, zouden echter ook belangen van derden een reden kunnen 

zijn om opvoeding tot autonomie te verlangen van ouders. Komen er wellicht 

belangen van derden in gevaar wanneer een kind opgroeit tot een niet-autonome 

volwassene? We zagen eerder al dat autonomie geen vereiste is voor goed 

burgerschap. Daarvoor is autarchie voldoende. Burgers die in hun eigen 

levensonderhoud kunnen voorzien, die zich aan de wet houden en die in staat zijn 

deel te nemen aan een publiek debat en aan democratische verkiezingen, voldoen 

ruimschoots aan de vereisten voor goed burgerschap. Ook volwassenen zonder of 

met slechts een beperkt vermogen tot zelfkritiek en reflectie zijn hiertoe in staat. 

Kinderen die bijvoorbeeld opgevoed worden in een christelijke traditie, zonder het 

vermogen buiten die traditie te treden, haar te evalueren en eventueel aan de kant te 

zetten, kunnen uitstekende burgers zijn. In het publieke debat zullen zij een christelijk 

standpunt laten horen en bij verkiezingen zullen ze op een christelijke partij of 

politicus stemmen. Is het ondermijnend voor de democratische samenleving dat zij 

nooit zullen (kunnen en willen) switchen naar Groen Links of D66? Dat lijkt mij niet 

het geval. Gelukkig, zeg ik weer, want ons land is vol van dat soort uitstekende 

burgers. En zolang zij zich daarbij de liberale deugd van tolerantie voldoende hebben 

eigen gemaakt om alleen door middel van debat te proberen hun overtuigingen op 

anderen over te brengen en andere burgers met respect tegemoet treden, is er geen 

sprake van enige schade aan derden. Autonomie is geen vereiste voor goed 

burgerschap, zoals ook blijkt uit het feit dat auteurs die opvoeding tot burgerschap 

noodzakelijk vinden, toch niet ook per se het autonomie-ideaal onderschrijven.  

Mijn conclusie luidt dat een liberale overheid geen reden heeft om van ouders 

te verlangen dat zij hun kinderen opvoeden tot autonome burgers. Kinderen moeten 

leren argumenten af te wegen en keuzes te maken, ze moeten zich allerlei cognitieve 

vaardigheden eigen maken en een gezonde dosis zelfrespect verwerven. Wat een 
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opvoeding tot autonomie echter méér inhoudt dat dat, namelijk de aanmoediging ook 

kritisch te staan ten opzichte van de eigen overtuigingen en bereid te zijn deze te 

verlaten mochten ze de toets der kritiek niet doorstaan, is meer dan een liberale 

overheid mag eisen. Noch het kind, noch de maatschappij worden immers geschaad 

wanneer een kind deze vermogens niet verwerft. Het streven naar autonomie 

behoort tot de persoonlijke conceptie van het goede van de ouders en is geen 

universeel recht. Een liberale overheid heeft pas een legitieme reden om in te grijpen 

in het privé leven van gezinnen, wanneer ouders schade toebrengen aan hun 

kinderen, aan derden of aan de maatschappij als geheel en dat is niet het geval 

wanneer kinderen opgroeien tot volwassenen die weliswaar hun eigen keuzes 

kunnen maken en dus autarchisch zijn, maar niet geheel autonoom genoemd kunnen 

worden. 

 

4.2.5 Samenvatting 

Er zijn vier antwoorden mogelijk op de vraag wat in een liberale staat geëist mag 

worden met betrekking tot de opvoeding van kinderen. Het eerste mogelijke 

antwoord luidt dat we helemaal geen eisen mogen stellen. Ik heb mijn argumenten 

gegeven om dit antwoord te verwerpen.  

Een ander antwoord is dat ouders rekening moeten houden met de belangen 

van hun kinderen en dat zij de rechten van hun kinderen dienen te respecteren. Een 

derde, hiermee verenigbaar, antwoord is dat we mogen verlangen dat ouders 

rekening houden met het belang van de samenleving en hun kinderen opvoeden tot 

burgers die op een verantwoorde wijze kunnen deelnemen aan de liberale staat. In 

deze beide eisen aan ouders kan ik me vinden. Beide antwoorden zijn volgens mij 

verdedigbaar binnen het kader van de liberale moraal. Om de tweede eis 

(burgerschapsopvoeding) te kunnen onderschrijven is het slechts nodig te 

accepteren dat een samenleving het recht heeft zichzelf in stand te houden. Om de 

eerste eis (het respecteren van de welzijnsrechten van kinderen) over te nemen is 

het noodzakelijk het schadebeginsel te accepteren dat ik in paragraaf 2.2 al kort 

besproken heb. Hierop, en op de vraag wat deze eisen aan ouders in concreto 

inhouden – wat moeten ouders nu precies doen en nalaten? – zal ik in paragraaf 4.3 

nader ingaan.  

Het vierde antwoord ten slotte, luidt dat kinderen opgevoed moeten worden tot 

autonome burgers. Ik heb eerst besproken wat autonomie inhoudt en laten zien dat 
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de opvattingen van voor- en tegenstanders minder verschillen dan op het eerste oog 

het geval lijkt. Daarna heb ik betoogd dat het autonomie-ideaal mijns inziens 

afhankelijk is van de conceptie van het goede van de opvoeder en dat het opleggen 

ervan aan alle burgers niet verenigbaar is met de liberale moraal. 

Hiermee is duidelijk geworden met welke aspecten van de opvoeding de 

overheid zich wel en niet mag bemoeien. Zodra het welzijn van het kind nu of in de 

toekomst in gevaar is, of wanneer de burgerschapsopvoeding in het geding is, is het 

de taak van een liberale overheid om in te grijpen. Voorstellen tot vroegtijdig 

interveniëren in het gezinsleven, moeten dan ook betrekking hebben op één van 

deze twee aspecten, willen ze te rechtvaardigen zijn in een liberale staat. 

 

 

4.3 Taken van ouders en overheid 

 

4.3.1 Huidig en toekomstig welzijn 

Een belangrijk principe binnen de liberale moraal is het schadebeginsel. Dit houdt in 

dat burgers slechts vrij zijn te doen en laten wat ze willen, zolang zij anderen 

daarmee niet schaden. Doen zij dat wel, dan is een overheid gerechtigd in te grijpen 

(Feinberg, 1984; 1986a; Holtug, 2002, Kleinig, 1986). Dit principe geldt ook voor 

ouders: zij zijn vrij te doen wat hun goeddunkt, zolang zij hun kinderen (of anderen) 

daarmee geen schade toebrengen. Schade wordt hierbij gedefinieerd als een 

aantasting van iemands belang die tevens een rechtenschending inhoudt (zie 

paragraaf 2.2.1). Een liberale overheid mag dus ingrijpen in een gezin wanneer 

ouders de belangen van hun kinderen aantasten, maar alleen wanneer die 

aantasting ook de rechten van de kinderen schendt. Maar wanneer is er nu sprake 

van zo’n rechtenschending? Welke belangen dienen door de overheid beschermd te 

worden? 

 In hoofdstuk 2 zagen we dat de overheid alleen de welzijnsbelangen van 

burgers hoeft te beschermen en niet hun ultieme belangen (Feinberg, 1984). Ook 

waar het kinderen betreft is het dus de taak van de overheid om erop toe te zien dat 

hun welzijnsbelangen niet aangetast worden. De overheid hoeft echter niet de 

ultieme belangen van kinderen te beschermen.  

Ten eerste is het immers nog maar de vraag of kinderen wel ultieme belangen 

hebben. Ongetwijfeld hebben hun ouders en andere opvoeders wel bepaalde doelen 
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voor ogen, maar kinderen hebben zelf doorgaans geen diepgewortelde, stabiele 

verlangens ten aanzien van het doel en de richting van hun leven. Het zal dus lastig 

zijn – zeker voor een overheid die neutraal wil blijven – om vast te stellen wat het 

ultieme doel in het leven van een kind is en welke belangen het daaraan ontleent. 

Het is niet aan de overheid om te bepalen welke ultieme doelen burgers moeten 

nastreven en dus ook niet welke doelen kinderen moeten nastreven wanneer zij 

eenmaal volwassen zijn. Deze doelen zijn immers afhankelijk van de conceptie van 

het goede van degene die ze in zijn levensplan opneemt. De overheid kan niet nu al 

een (nog onbekend) belang beschermen dat het kind wellicht pas over 18 jaar in zijn 

levensplan opneemt. 

 Ten tweede komen ultieme belangen, ook wanneer wel vast staat wat dat doel 

inhoudt, doorgaans niet in aanmerking voor bescherming. Wanneer aan de 

welzijnsbelangen voldaan is, is het verder aan de burger zelf om zich doelen te 

stellen en die te verwezenlijken (Feinberg, 1984). Datzelfde lijkt mij ook voor kinderen 

te gelden. Wanneer aan hun welzijnsbelangen tegemoet gekomen wordt, hebben ze 

daarmee een uitgangspositie van waaruit vele en diverse opties bereikbaar zijn. 

Welke van die opties zij als (jong) volwassene uiteindelijk kiezen en op welke manier 

ze die trachten te verwezenlijken, is niet de zorg van de overheid – zolang zij geen 

anderen schaden in hun pogingen. Welzijnsbelangen zijn echter noodzakelijk om 

ultieme doelen te bereiken, welke doelen het ook betreffen mag. Ze zijn daarbij ook 

hetzelfde voor iedereen, ongeacht het persoonlijke levensplan (Feinberg, 1984). De 

overheid dient zich dus te beperken tot het beschermen van de welzijnsrechten van 

kinderen en volwassen burgers. Door deze belangen te beschermen, worden 

kinderen in staat gesteld als volwassenen een ultiem doel na te streven en hun 

levensplan te verwezenlijken, wat dat ook moge inhouden.  

 Bij kinderen doet zich wel de bijzondere situatie voor dat hun welzijnsbelangen 

tweeledig zijn, namelijk hun welzijn nu en hun welzijn later. Zo is een liefdevolle 

relatie met de ouders niet alleen noodzakelijk voor het welzijn van het kind op dit 

moment, maar ook voor het ontstaan van een veilige hechting, wat weer een 

voorwaarde is om op volwassen leeftijd gezonde relaties aan te kunnen gaan 

(Bowlby, 1969; Keenan, 2002; Shaffer, 1988; Van Acker, 1995). De liefdevolle zorg 

die ouders hun kinderen verschuldigd zijn, dient dan ook een tweeledig doel: het 

welzijn van het kind nu en het welzijn van de toekomstige volwassene. In de literatuur 

gaat de aandacht vooral uit naar het uiteindelijke doel van de opvoeding, in mijn 
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voorbeeld: een volwassene die in staat is gezonde relaties aan te gaan met anderen. 

Daarmee wordt in de literatuur het welzijn van het kind op dit moment vaak wat 

verwaarloosd. Er wordt vaak geredeneerd dat een kind goed verzorgd, onderwezen 

en gekoesterd moet worden, opdat het als volwassene goed zal kunnen 

functioneren. Maar een kind dient niet slechts goed behandeld te worden om 

uiteindelijk als volwassene een goed of gelukkig burger te zijn. Minstens zo belangrijk 

is het dat het kind ook op dit moment goed kan functioneren en op dit moment een 

aangenaam leven heeft. Het welzijn van een kind is niet slechts instrumenteel voor 

het bereiken van een verder weg gelegen doel en iemands jeugd is niet slechts een 

aanloopje tot het echte werk. Net als volwassenen hebben ook kinderen recht op 

(een bepaalde mate van) welzijn. Voordat we plannen gaan maken voor de 

toekomst, moeten we er eerst voor zorgen dat het kind nu een acceptabel leven 

heeft. Pas daarna komt de vraag naar wat het effect van dat huidige leven op het 

toekomstige leven zal zijn. Wanneer we ons afvragen of ouders goed genoeg voor 

hun kinderen zorgen – goed genoeg om een interventie door de overheid ongewenst 

te maken – moeten we dus in de eerste plaats kijken naar het leven van het kind op 

dit moment, naar het huidige welzijn. De vraag naar het resultaat van de opvoeding 

komt daarna.  

Net als volwassenen wel eens iets onprettigs accepteren in de hoop dat dat 

uiteindelijk iets beters zal opleveren, zullen we ons ook bij kinderen wel eens 

afvragen of het doel wellicht de middelen heiligt. Met andere woorden: soms wegen 

we belangen in de toekomst af tegen belangen van het kind op dit moment. Zo 

zouden sommige kinderen wellicht gelukkiger zijn als ze niet naar school hoefden; 

toch moeten ook zij onderwijs volgen. Ook bij deze afweging hoort echter voorop te 

staan dat het kind er recht op heeft dat zijn huidige welzijn gegarandeerd is. Dat 

betekent ten eerste dat ultieme doelen die ouders zich stellen in de opvoeding van 

hun kinderen – en die zij wellicht ook op hun kinderen zullen overdragen, zodat het 

kind later als volwassene hetzelfde doel nastreeft – nooit bereikt mogen worden ten 

koste van schade aan de huidige welzijnsbelangen van het kind. Het huidige welzijn 

mag niet beneden een bepaalde drempelwaarde komen, ook niet wanneer dat nodig 

is om een ultiem doel te bereiken. Ouders die hun kinderen bijvoorbeeld respect voor 

dierlijk leven en een veganistische levensstijl bij willen brengen, mogen dat doen, 

maar niet ten koste van gezonde voeding voor het kind op dit moment. Ouders die 

van hun kind een topatleet willen maken, mogen daarvoor geen fysiek letsel of lijden 
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bij hun kinderen toebrengen en hun niet de kans onthouden om naast de sport ook 

een toereikend sociaal leven erop na te houden.  

Het kan echter ook voorkomen dat het toekomstig welzijn van het kind iets 

vereist dat zijn huidige welzijn zou aantasten, bijvoorbeeld wanneer een kind met een 

hekel aan school er toch heen moet of wanneer een kind een vervelende medische 

behandeling moet ondergaan om te voorkomen dat hij als volwassene 

gezondheidsklachten zal krijgen. Ook verwacht welzijn in de toekomst kan echter 

slechts in beperkte mate gelden als rechtvaardiging voor het schaden van het welzijn 

nu. Het huidige welzijn mag slechts worden geschaad wanneer dat de enige manier 

is om te voorkomen dat het welzijn in de toekomst beneden een bepaalde 

drempelwaarde komt. Zo is het nodig dat een kind zich bepaalde cognitieve 

vaardigheden eigen maakt die hij nodig heeft om straks als volwassene te kunnen 

functioneren. We hoeven echter niet te accepteren dat het welzijn van het kind 

beneden een bepaalde drempelwaarde terecht komt om te bereiken dat hij straks 

méér cognitieve vaardigheden heeft dan noodzakelijk is. Ouders mogen hun 

kinderen dan ook niet een sociaal leven ontzeggen om hen klaar te stomen voor een 

topcarrière of een Nobelprijs. Daarentegen zouden we wel accepteren dat een kind 

met leerproblemen bijlessen krijgt als het daarmee mogelijk is te voorkomen dat hij 

als volwassene functioneel analfabeet wordt, ook al gaan die bijlessen ten koste van 

zijn welzijn. Ook hiervoor geldt echter dat de schade aan het toekomstig welzijn groot 

genoeg moet zijn en de schade aan het huidige welzijn niet te groot. De opbrengst 

moet duidelijk groter zijn dan de kosten, want toekomstige belangen wegen niet 

zwaarder dan het huidige welzijn.  

Zolang ouders garanderen dat hun kinderen een acceptabel leven hebben en 

dat hun welzijn niet beneden het minimum komt, staat het hun vrij om voor de 

toekomst de doelen na te streven die ze willen. Een welhaast exclusieve focus op 

wat een kind moet zijn geworden als het eenmaal volwassen is, lijkt mij echter 

onterecht. Het huidige welzijn mag slechts opgeofferd worden als dat nodig is om 

ernstige schade aan het welzijn in de toekomst te voorkomen. 

 

4.3.1.1 Taken ouders 

Gezien de aard van welzijnsbelangen zijn het in eerste instantie de ouders die 

zich voor de taak gesteld zien deze te waarborgen. Het welzijn van een kind is eerst 

en vooral afhankelijk van de opvoeding en verzorging die de ouders bieden. Hoewel 
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welzijnsbelangen voor alle kinderen gelijk zijn, én die belangen in de grond 

overeenkomen met de welzijnsbelangen die volwassenen hebben, zijn er toch 

verschillen aan te geven in de invulling die welzijnsrechten krijgen op verschillende 

momenten in een mensenleven. 

 Een belangrijk verschil is dat kinderen niet in hun eigen welzijn kunnen 

voorzien, terwijl volwassenen dat doorgaans wel kunnen. Als je volwassenen hun 

gang laat gaan, dan zorgen ze over het algemeen zelf voor hun eigen welzijn. 

Kinderen kunnen dat niet en moeten daarin dus beschermd en geholpen worden. Dit 

maakt hen in extreme mate afhankelijk van hun ouders of andere verzorgers en stelt 

deze volwassenen voor een zeer veelomvattende en verantwoordelijke taak: het 

waarborgen van de welzijnsbelangen van hun kinderen. Dat wil niet alleen zeggen 

dat volwassenen niets mogen doen dat het welzijn van kinderen aantast, maar ook 

dat ze de plicht hebben ervoor te zorgen dat hun welzijn niet beneden een bepaalde 

drempelwaarde39 komt.  

Om ervoor te zorgen dat kinderen zich zo kunnen ontwikkelen dat hun welzijn 

niet alleen nu, maar ook in de toekomst gewaarborgd is, is het nodig dat 

volwassenen zich met kinderen bemoeien. Ouders en andere opvoeders bepalen 

wat nodig is voor het welzijn van het kind en treden dus waar dat nodig is 

paternalistisch op tegenover kinderen. Deze vorm van paternalisme is ook in een 

liberale staat niet bezwaarlijk. In tegendeel, kinderen hebben er recht op 

paternalistisch tegemoet getreden te worden waar en voor zover dat nodig is om hun 

belangen te waarborgen (zie ook paragraaf 2.3). Het feit dat van kinderen niet 

verwacht kan worden dat zij hun eigen welzijn waarborgen, impliceert dat kinderen 

recht hebben op een zekere mate van dwang, op opvoeding en onderwijs, en op een 

op hun ontwikkelingsniveau afgestemde mate van paternalisme. Dit sluit ook aan bij 

het onderscheid dat Feinberg maakt tussen rechten voor volwassenen, rechten voor 

kinderen en rechten die volwassenen en kinderen delen (zie paragraaf 2.2.2). 

Dezelfde welzijnsbelangen krijgen een andere invulling wanneer het kinderen betreft, 

dan wanneer het volwassenen betreft. 

 Een tweede verschil is dat welzijnsbelangen voor kinderen vaak een andere 

inhoud hebben dan voor volwassenen. Het belang bij een gezond en fit lichaam is 

                                                
39 Zoals we al eerder zagen in hoofdstuk 2, hoeft de overheid niet op te treden tegen iedere 
verslechtering in iemands welzijn, en mag zij daarbij een drempelwaarde hanteren die afhankelijk is 
van de maatschappij waarin het kind opgroeit.  
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gelijk voor kinderen en volwassen. Hun belang bij minimale intellectuele 

vaardigheden is echter niet helemaal gelijk. Voor volwassenen houdt dit belang in dat 

ze op een bepaald niveau kunnen functioneren, voor kinderen houdt het in dat ze 

een ontwikkeling doormaken die op dit niveau moet eindigen. Beiden hebben belang 

bij intellectuele vaardigheden, maar voor volwassenen is dit een functioneringsrecht, 

terwijl het bij kinderen gaat om een ontwikkelingsrecht. Dit verschil geldt voor diverse 

(hoewel niet voor alle) welzijnsrechten. In sommige gevallen gaat het om een belang 

dat een kind heeft bij zijn functioneren op dit moment, soms om een belang bij de 

groei naar een bepaald niveau en soms om een combinatie van beide. 

Welzijnsrechten omvatten waar het opgroeiende kinderen betreft dus zowel 

ontwikkelings- als functioneringsrechten. 

 Hieronder zal ik de welzijnsbelangen die Feinberg geformuleerd heeft nog 

eens nalopen. Uiteraard is Feinberg niet de enige auteur die spreekt over 

welzijnsrechten. Wel is hij degene die dit het meest uitgebreid heeft uitgewerkt. Zo 

merkt Macedo bijvoorbeeld op dat kinderen recht hebben op de eerbiediging van hun 

basale belangen (Macedo, 2000), maar gaat hij niet in op wat die belangen precies 

zijn. Levinson gaat in haar hele redenering uit van het belang van het kind en diens 

recht op een gezonde ontwikkeling (Levinson, 1999, 2004), maar bespreekt ook niet 

aan welke belangen nu precies moet worden tegemoet gekomen om die gezonde 

ontwikkeling mogelijk te maken. Andere auteurs komen wel met overzichten die 

duidelijk moeten maken wat zij voor en kind zouden wensen – Galston (1991) noemt 

de ‘liberal goods’, Burtt (2002) heeft het over ‘developmental needs’ en Blustein 

(1982) verwijst naar de primaire goederen van Rawls – maar laten helaas in het 

midden in hoeverre deze wensen ook mogen worden afgedwongen. Deze wensen 

vertonen echter een grote overlap met de welzijnsrechten van Feinberg. Wat 

bijvoorbeeld telkens terugkomt is de balans tussen vrijheid en begrenzing die 

kinderen in staat moet stellen om op een veilige manier de wereld te exploreren. 

Andere overeenkomsten zijn de behoefte aan een stabiele, zorgzame en liefdevolle 

relatie met een volwassene, fysieke behoeftes zoals eten, onderdak, kleding en 

medische zorg en het verwerven van bepaalde kennis en cognitieve vaardigheden. 

Het voordeel van Feinbergs welzijnsbelangen boven de overzichten van de andere 

auteurs, is ten eerste dat deze welzijnsbelangen gelden voor iedereen, kind en 

volwassene. Dit maakt een vergelijking tussen de belangen van verschillende partijen 

(ouders, kinderen en derden) mogelijk. Daarbij zijn Feinbergs welzijnsbelangen zowel 
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vereist voor een gezonde ontwikkeling als noodzakelijk op ieder afzonderlijk moment. 

Ze kunnen een leven lang mee, al zullen ze niet voor iedereen op ieder moment 

dezelfde invulling hebben. Dat maakt ze toepasbaar op kinderen van alle leeftijden 

en maakt ook de afweging tussen huidige belangen en toekomstige belangen 

makkelijker. Ze zijn daarbij niet afhankelijk van een conceptie van het goede, zoals 

bijvoorbeeld Galstons ‘liberal goods’ dat wel zijn, of van min of meer omstreden 

ontwikkelingspsychologische inzichten, zoals de ‘developmental needs’ van Burtt, 

maar gelden als het absolute minimum voor alle mensen. Welzijnsbelangen worden 

duidelijk gepresenteerd als rechten, niet als wensen of behoeften waarvan het niet 

duidelijk is in hoeverre de overheid ze moet garanderen voor al haar burgers of voor 

kinderen in het bijzonder. Vanwege deze voordelen zal ik in het vervolg vasthouden 

aan de welzijnsrechten die Feinberg heeft geformuleerd in plaats van één van de 

overzichten die de auteurs uit het vorige hoofdstuk hebben geformuleerd, alhoewel 

er dus zeker sprake is van een grote overlap. 

 

Hieronder zal ik van ieder van de welzijnsbelangen bespreken wat ze betekenen 

voor kinderen en welke eisen dat stelt aan ouders. Daarbij ga ik steeds uit van wat er 

minimaal verwacht mag worden. Ik verwacht overigens niet dat ouders altijd in staat 

zijn om het welzijn van hun kind op ieder van deze aspecten te garanderen. Wel 

meen ik dat zij hulp van buitenaf horen in te schakelen wanneer zij hier zelf niet in 

slagen. Zo hebben sommige kinderen speciale behoeften waar de gemiddelde ouder 

niet zonder hulp aan kan voldoen, bijvoorbeeld als een kind een handicap of stoornis 

heeft. Ook kunnen de omstandigheden waarin ouders hun kinderen moeten 

opvoeden hun taak extra moeilijk maken, bijvoorbeeld wanneer ze kampen met 

armoede, traumatische gebeurtenissen uit het verleden of migratieproblematiek. Ten 

slotte kunnen ouders zelf bepaalde (fysieke) beperkingen hebben die extra 

ondersteuning of advies nodig maken. Zolang ouders dit soort speciale behoeften en 

beperkingen onderkennen en zelf zoeken naar de ondersteuning of hulp die ze nodig 

hebben om zich zo goed mogelijk te kwijten van hun opvoedingstaak, is 

overheidsinterventie niet nodig. Pas wanneer deze omstandigheden ten koste gaan 

van het minimale welzijn van het kind én de ouders verzuimen hulp te zoeken, dient 

de overheid in te grijpen. 

• gezondheid en vitaliteit 
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Kinderen hebben belang bij een goede gezondheid en voldoende energie en vitaliteit 

om te kunnen groeien en zich te ontwikkelen. Dit betekent dat ouders minimaal 

moeten voorzien in gezonde voeding en een gezonde leefomgeving. In haar artikel 

uit 2004 laat Lotz bijvoorbeeld zien dat het ouders aan te rekenen is wanneer 

kinderen ernstig overgewicht ontwikkelen. Zij noemt dit een vorm van 

kindermishandeling (Lotz, 2004). Ook wanneer ouders bijvoorbeeld verzuimen 

rekening te houden met allergieën van hun kind, een kind alcohol laten drinken of 

wanneer zij roken in de buurt van een kind dat astma heeft, schieten zij tekort in hun 

verplichtingen tegenover hun kind. Ouders moeten ervoor zorgen dat kinderen goed 

gekleed gaan en voldoende nachtrust krijgen. Ten slotte moeten ze voorzien in 

adequate medische zorg, zowel preventief als curatief. Dit betekent bijvoorbeeld ook 

dat ze er zorg voor dragen dat kinderen noodzakelijke medicijnen innemen of 

therapieën volgen. 

• minimale intellectuele vaardigheden 

Kinderen moeten de dingen leren die nodig zijn om te kunnen functioneren in de 

maatschappij waarin ze leven. Ze hebben het recht (naar vermogen) die 

vaardigheden te ontwikkelen die later functioneren in de maatschappij mogelijk 

maken. Dat betekent in Nederland onder andere dat ze moeten leren lezen, schrijven 

en rekenen en dat ze voldoende onderwijs moeten genieten om later deel te kunnen 

nemen aan de arbeidsmarkt. De overheid dient te voorzien in dit onderwijs. Ouders 

moeten erop toezien dat hun kinderen naar school gaan en dat ze in staat zijn om de 

lessen daar te volgen. Daarvoor dienen kinderen niet alleen (op tijd) aanwezig te zijn, 

er zijn ook andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zoals het spreken 

van de Nederlandse taal, fit en alert zijn, je kunnen houden aan bepaalde regels, en 

het maken van huiswerk. 

• emotionele stabiliteit 

Van kinderen kan niet dezelfde mate van emotionele stabiliteit worden verwacht als 

van volwassenen, maar wel kunnen zij een gezonde emotionele ontwikkeling 

doormaken, die er uiteindelijk toe zal leiden dat zij als volwassenen goed kunnen 

functioneren. Kinderen hebben er recht op dat hun ouders deze ontwikkeling 

mogelijk maken. Dat betekent onder andere dat er een veilige hechting ontstaat en 

dat kinderen opgroeien in een sfeer van geborgenheid, wederzijds vertrouwen en 

acceptatie. Een veilige relatie met de ouders is onmisbaar voor een gezonde 

emotionele ontwikkeling en voor het ontwikkelen van zelfrespect. Van ouders mag 
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verwacht worden dat zij hun kinderen deze veilige relatie bieden. Daarvoor is het 

belangrijk dat zij tegemoet komen aan de basale behoeften van het kind (eten, 

lichamelijke verzorging, maar ook aandacht en troost) en dat zij het kind niet 

kleineren, opzettelijk kwetsen of zijn zelfbeeld schaden. Daarnaast geldt voor de 

emotionele ontwikkeling van een kind hetzelfde als voor de fysieke ontwikkeling: 

wanneer er problemen ontstaan die ouders zelf niet kunnen oplossen (bijvoorbeeld 

wanneer een kind een traumatische gebeurtenis meemaakt, of wanneer er sprake is 

van een stoornis), dienen zij hulp in te schakelen voor hun kind. 

• de mogelijkheid om op een normale manier met anderen om te gaan en 

relaties te kunnen aangaan en onderhouden 

Ook dit is een vaardigheid die zich ontwikkelt naarmate kinderen ouder worden, of 

beter gezegd: de definitie van wat als een ‘normale relatie’ mag worden beschouwd 

en van wat geldt als een normale manier van omgaan met anderen, is afhankelijk 

van leeftijd en ontwikkelingsniveau. Als basis hiervoor is een veilige 

gehechtheidsrelatie met de ouder(s) nodig, die het kind basaal vertrouwen geeft in 

zichzelf en de medemens. Later komen daar contacten met leeftijdgenootjes bij, die 

door volwassenen gefaciliteerd moeten worden. Ook is het hiervoor noodzakelijk dat 

kinderen zich de sociale basismoraal eigen maken en voldoende sociale 

vaardigheden opdoen om prettige relaties aan te kunnen gaan. 

• een minimaal inkomen en financiële zekerheid 

Hoewel kinderen nog geen eigen inkomen nodig hebben, is voldoende 

gezinsinkomen zeker een voorwaarde voor het welzijn van kinderen. Zonder 

voldoende inkomen is het voor ouders niet mogelijk te voorzien in alles wat hun kind 

nodig heeft. Uiteraard is het gezinsinkomen niet louter afhankelijk van de goede wil 

en inspanningen van de ouders. Het is dan ook een taak van de overheid om ouders 

in staat te stellen dat inkomen te verwerven. Van ouders mag wel worden verwacht 

dat zij enigszins prudent met dat verworven inkomen omgaan. Wanneer ouders 

bijvoorbeeld gokverslaafd zijn of zoveel schulden hebben dat ze niet meer in staat 

zijn te voorzien in de behoeften van hun kinderen, schieten ze tegenover hen tekort. 

Daarnaast moeten kinderen in staat gesteld worden de vaardigheden te ontwikkelen 

die nodig zijn om als volwassene wel in hun eigen inkomen te voorzien. Onderwijs en 

het verwerven van de sociale vaardigheden zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 

kinderen op latere leeftijd in staat zijn zelf voldoende inkomen te verwerven. 

• een redelijke sociale en fysieke omgeving 
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Kinderen hebben er recht op op te groeien in een veilige en gezonde omgeving. Dat 

wil zeggen dat er voldoende ruimte moet zijn, en dat die ruimte ook aan bepaalde 

gezondheids- en veiligheidseisen moet voldoen. Uiteraard is een omgeving waarin 

geweld voorkomt niet veilig. Ook hier geldt dat de omgeving waarin kinderen 

opgroeien niet uitsluitend afhankelijk is van de inspanningen van de ouders en voor 

een deel zelfs nauwelijks door hen beïnvloed kan worden. Hier ligt dus een 

belangrijke taak voor de overheid. 

• een bepaalde mate van vrijheid en afwezigheid van dwang 

Er is een duidelijk verschil tussen de invulling die hieraan voor een volwassene 

gegeven kan worden en de invulling die hier voor een kind aan gegeven kan worden. 

Waar voldoende vrijheid voor volwassenen normaliter goed verenigbaar is met 

voldoende welzijn, is dat voor kinderen anders. Kinderen hebben juist een bepaalde 

mate van onvrijheid of dwang nodig om de andere welzijnsrechten niet in de knel te 

laten komen. Hoeveel vrijheid een kind aankan en hoeveel dwang nodig is om zijn 

welzijn te garanderen verschilt per kind en per leeftijd. Vandaar dat dit welzijnsbelang 

voor kinderen geformuleerd kan worden als: een goede balans tussen vrijheid en 

dwang, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. 

Daarbij ligt het voor de hand dat oudere kinderen meer vrijheid krijgen dan kleinere 

kinderen. 

• de afwezigheid van pijn, lijden of ernstige handicaps 

Dit belang brengt voor ouders de plicht met zich mee hun kinderen geen pijn, lijden 

of handicaps te bezorgen. Een verbod op geweld tegen kinderen vloeit in eerste 

instantie voort uit dit recht. Daarnaast betekent het echter ook dat ouders moeten 

zien te voorkomen dat een gezond kind ziek, gewond of gehandicapt raakt en pijn, 

lijden of beperkingen moeten proberen op te heffen door te voorzien in adequate 

medische zorg. 

• de afwezigheid van grote angst- of haatgevoelens 

Dit belang hangt sterk samen met het belang dat kinderen hebben bij emotionele 

stabiliteit. Hoe meer heftige angsten of haat- en wrokgevoelens zich ontwikkelen bij 

kinderen, hoe minder gunstig hun emotionele ontwikkeling verlopen zal. Kinderen 

opvoeden met gevoelens van grote angst of haat – bijvoorbeeld jegens een bepaalde 

bevolkingsgroep – belemmert hun gezonde emotionele ontwikkeling. Ook hindert het 

kinderen wanneer zij willen deelnemen aan de maatschappij en kan het zo een 

belemmering vormen voor het bereiken van de ultieme doelen die een kind zich stelt. 
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4.3.1.2 Taken overheid 

In de vorige paragraaf hebben we gezien wat kinderen minimaal van hun 

ouders mogen verwachten. Wat iemand verstaat onder een ‘goede opvoeding’ is 

(mede) afhankelijk van haar conceptie van het goede. Omdat de liberale overheid 

zelf geen conceptie van het goede uitdraagt of probeert te bevorderen, zal zij geen 

uitspraken doen over wat een ‘goede opvoeding’ is. Welke waarden, overtuigingen 

en doelstellingen ouders op hun kinderen proberen over te dragen, is hun eigen zaak 

en de overheid onthoudt zich van een oordeel hierover (vgl. De Ruyter, 2005). Wel 

hebben we kunnen vaststellen dat burgers in een liberale staat, ongeacht hun 

conceptie van het goede, bepaalde rechten hebben. Dit geldt ook voor kinderen. 

Welke plannen of ideeën hun ouders ook mogen hebben, kinderen hebben er recht 

op dat hun welzijn tot op zekere hoogte gegarandeerd wordt. Dit is geen schending 

van de levensbeschouwelijke neutraliteit, omdat de overheid hiermee geen 

uitspraken doet over het ultieme doel in het leven een kind. Het staat ouders vrij hun 

kinderen hun conceptie van het goede bij te brengen en hen aan te moedigen een 

bepaald levensplan als het hunne te accepteren. Welk levensplan of doel een kind 

ook kiezen zal, basaal welzijn is daarbij altijd onmisbaar. De aantasting van het 

basale welzijn betekent dan ook altijd dat het kind geschaad wordt en geeft de 

overheid daarmee een rechtvaardiging om in te grijpen en het kind tegen zijn of haar 

opvoeders te beschermen. 

Zolang ouders aan de hierboven genoemde plichten voldoen, beperkt de taak 

van de overheid zich tot het faciliteren van de opvoeding door ouders. Zo dient de 

overheid er bijvoorbeeld zorg voor te dragen dat er onderwijs en medische zorg 

beschikbaar is, dat ouders in staat zijn voldoende inkomen te verwerven en dat 

kinderen kunnen opgroeien in een gezonde en veilige leefomgeving. De overheid 

moet ervoor zorgen dat er voldoende geschikte woonruimte beschikbaar is voor 

gezinnen en dat buurten en wijken kinderen voldoende ruimte en veiligheid bieden 

om zich te kunnen ontwikkelen (vgl. Willems, 1999). Aan deze faciliterende taak 

wordt weinig aandacht besteed in de literatuur. Het is belangrijk onderscheid te 

maken tussen faciliteren en interveniëren, aangezien iedere bekommernis van de 

overheid met gezinnen door sommigen als teveel wordt gezien. Onder faciliteren 

versta ik het vergemakkelijken van de opvoedingstaak zonder ouders daarbij 

verplichtingen op te leggen of ongewenst inbreuk te maken op het privédomein. Het 

aanbieden van cursussen, ondersteuning of financiële tegemoetkoming valt daarmee 
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onder facilitering. Ouders kunnen gebruik maken van deze diensten als ze daar 

behoefte aan hebben, maar ze ook zonder verdere consequenties van de hand 

wijzen. Het consultatiebureau is daarvan een goed voorbeeld: alle gezinnen met een 

pasgeborene worden benaderd door de wijkverpleegkundige en zijn uitgenodigd om 

gebruik te maken van die diensten van het consultatiebureau. Als ouders hiervan 

afzien, gebeurt er verder echter niks; er staan geen sancties op en er bestaat geen 

wettelijke verplichting tot deelname. Met een interventie daarentegen bedoel ik een 

ingreep in het gezin waaraan de ouders zich niet zomaar kunnen onttrekken. De 

overheid dwingt ouders op straffe van een sanctie tot bepaald gedrag. Voorbeelden 

hiervan zijn kinderbeschermingsmaatregelen en de leerplicht. Hoewel veel ouders 

zich hier ook vrijwillig naar zullen voegen, is toch in de wet opgenomen dat zij hiertoe 

verplicht zijn. 

 Mijn centrale vraag is echter wat de rol van de overheid moet zijn wanneer 

ouders tekort schieten in hun verplichtingen. Simpel gezegd zou ik kunnen stellen dat 

de overheid moet ingrijpen wanneer de welzijnsbelangen van kinderen geschaad 

worden. Maar zo eenvoudig ligt het helaas niet. Ten eerste zou het onmogelijk en 

onwenselijk zijn in te grijpen bij íedere aantasting van een welzijnsbelang. Deze 

aantasting moet ernstig genoeg zijn om van ‘schade’ te kunnen spreken (zie 

paragraaf 2.2.1) Dat is pas het geval wanneer het welzijn beneden een (bij de 

huidige maatschappij passende) drempelwaarde komt. Ten tweede grijpt de overheid 

soms al in wanneer er alleen maar sprake is van een risico voor het welzijn. Zo stelt 

de Nederlandse overheid autostoeltjes verplicht, om te voorkómen dat kinderen bij 

een verkeersongeval ernstige schade oplopen. De aanwezigheid van een risico 

houdt per definitie in dat er nog geen schade is en dus zou je verwachten dat de 

overheid in die gevallen niets doet. Maar sommige aantastingen van de 

welzijnsbelangen van kinderen zijn zo ernstig, dat de overheid niet mag wachten 

totdat de schade een feit is. In die gevallen is een bedreiging van het welzijn, het 

risico op schade, al voldoende om in te grijpen. Het blijkt dus dat de overheid soms 

niet ingrijpt wanneer het welzijn van kinderen wel wordt aangetast, en soms wel 

ingrijpt wanneer er geen schade is. Blijkbaar is ‘schade’ toch niet zo’n eenduidig 

criterium. Soms blijkt schade immers niet erg genoeg en soms volstaat dreiging al 

om in te willen grijpen. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat de overheid niet hoeft 

in te grijpen wanneer tijdens een wandeling blijkt dat vader vergeten heeft de 

picknickmand mee te nemen, waardoor de kinderen met lege magen verder moeten 
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lopen, hoewel dit hun welzijn niet ten goede komt. In het geval van de ouders die zo 

verslaafd waren aan internetgames dat zij hun baby vergaten te voeden en het kind 

overleed (Volkskrant, 2006) zal iedereen vinden dat overheid wel had moeten 

ingrijpen. In het eerste geval was er nauwelijks sprake van schade en is het risico op 

schade (door ondervoeding) in de toekomst ook miniem. In het tweede geval was de 

schade evident en totaal. Ergens tussen deze twee uitersten ligt een – vrij schimmige 

– grens, waarvan ik zal proberen de contouren zo helder mogelijk te krijgen. Welk 

risico is te groot om te tolereren? Wanneer moet er ingegrepen worden? Hierop ga ik 

verder in in paragraaf 4.4. Nu zal ik eerst bespreken wat er in het kader van 

burgerschapsopvoeding verwacht mag worden van ouders en overheid. 

 

4.3.2 Burgerschapsopvoeding 

Hierboven hebben we gezien wat er van ouders verwacht mag worden wanneer het 

gaat om het welzijn van hun kinderen. Ouders hebben echter niet alleen een 

verantwoordelijkheid ten opzichte van hun kinderen, maar ook ten opzichte van de 

maatschappij. Kinderen groeien op tot burgers van een liberale staat en moeten 

daarin zelfstandig kunnen functioneren. Dat is niet alleen in hun eigen belang, maar 

ook noodzakelijk voor het voortbestaan van die samenleving. Als een samenleving 

zichzelf wil handhaven, zal ze zorg moeten dragen voor komende generaties. De 

overheid mag dan ook bepaalde eisen stellen aan wat kinderen moeten leren met het 

oog op hun rol als toekomstige burgers (Burtt, 1994; Crittenden, 1988; Galston, 

2003; Levinson, 1999; Macedo, 1995, 2000; Steutel & Spiecker, 2001). Deze 

burgerschapsopvoeding is voor een liberale staat net zo onmisbaar als voor iedere 

andere. 

 

4.3.2.1. Taken ouders 

Wat houdt die burgerschapsopvoeding nu in? Wat moeten kinderen leren? 

Verschillende auteurs komen met verschillende opsommingen van vaardigheden en 

attitudes die kinderen bijgebracht moeten worden. Galston noemt onder andere 

tolerantie, open staan voor overreding, respect voor andermans rechten, conflicten 

kunnen en willen oplossen door middel van discussie, en in het eigen onderhoud 

kunnen voorzien (Galston, 1991, 2003). Macedo wijst daarbij op het belang van 

redelijkheid en intellectuele vaardigheden zoals kritisch denkvermogen, het kunnen 

afwegen van verschillende standpunten en gebruik kunnen maken van begrijpelijke 
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argumenten in een discussie (1995). Levinson (1999) voegt toe dat kinderen moeten 

leren deel te nemen aan het democratisch proces en dat ze op de hoogte moeten 

zijn van de wetten in hun land en van de burgerrechten. Wanneer we de lijstjes van 

deze en andere auteurs naast elkaar leggen, dan kunnen we de zaken die genoemd 

worden grofweg indelen in drie categorieën.  

1. Kinderen moeten zo opgevoed worden dat ze de maatschappij en hun 

medeburgers later niet tot last zijn (Burtt, 2003; Galston, 1991; Levinson, 

1999; Macedo, 1995, 2000). Dat wil ten eerste zeggen dat ze zich aan de wet 

dienen te houden. Ze moeten bekend zijn met de (grond)wet en deze niet 

overtreden. Ten tweede moeten ze in staat zijn in hun eigen onderhoud te 

voorzien. Hiervoor is het nodig dat ouders hun kinderen de basismoraal 

bijbrengen en hun leren zich aan bepaalde regels te houden. Daarbij moeten 

kinderen de vaardigheden leren die nodig zijn voor het vinden en behouden 

van betaald werk. Het volgen van onderwijs is daarvoor uiteraard onmisbaar 

en ouders dienen dit te faciliteren. Daarnaast zullen kinderen bepaalde sociale 

vaardigheden moeten hebben om zich te kunnen handhaven in het sociale 

leven in het algemeen en een betaalde baan in het bijzonder. Ook hier is voor 

de ouders een belangrijke taak weggelegd.  

2. Kinderen moeten zo opgevoed worden dat ze later kunnen deelnemen aan 

het democratisch proces (Galston, 1991; Levinson, 1999; Macedo, 2000). 

Hiertoe is het nodig dat ze de intellectuele vaardigheden ontwikkelen die hen 

in staat stellen kennis te nemen van verschillende standpunten en deze tegen 

elkaar af te wegen, om zo tot een keuze te komen. Ook is het belangrijk dat ze 

in staat zijn deel te nemen aan een publiek debat. Ze mogen hun eigen 

opvattingen niet aan een ander opleggen, maar moeten proberen de weg der 

overreding te bewandelen en argumenten te gebruiken in plaats van geweld of 

dwang. Dit zijn allemaal vaardigheden die een kind op school kan leren. Aan 

ouders stelt dit geen hogere eisen dan dat ze het aanleren van die 

vaardigheden niet ondermijnen of tegenwerken in de opvoeding thuis. 

3. Kinderen dienen in de loop der jaren bepaalde attitudes aan te leren. Deze 

‘liberale deugden’ of ‘civic virtues’ zijn eigenschappen die het mogelijk maken 

dat burgers van verschillende achtergronden op harmonische wijze met elkaar 

samenleven. Tot deze deugden behoren tolerantie voor andersdenkenden, 

rechtvaardigheid, redelijkheid, de bereidheid conflicten op vreedzame wijze op 
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te lossen en respect voor medemensen en hun rechten (Galston, 1991; 

Levinson, 1999; Macedo, 2000; Spiecker & De Ruyter, 1993). Ook hiervoor 

geldt dat onderwijs een belangrijke rol speelt in het aanleren van deze 

deugden. Het is moeilijk om aan te geven wat ouders precies moeten doen om 

ervoor te zorgen dat kinderen deze attitudes aanleren. Ze mogen hun 

kinderen in ieder geval niet leren dat bepaalde groepen in de samenleving 

minderwaardig zijn. Ook mogen ze geen haatgevoelens jegens 

andersdenkenden kweken in hun kinderen. 

 

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat de burgerschapsopvoeding van kinderen heel 

wat minder eisen aan ouders stelt dan de zorg voor hun welzijn. Daarbij komt dat die 

dingen die ouders moeten doen om ervoor te zorgen dat hun kinderen uitgroeien tot 

verantwoordelijke burgers, weinig toevoegen aan wat ze toch al moesten doen met 

het oog op het welzijn van hun kinderen. Ten eerste dienen ze ervoor te zorgen dat 

hun kinderen zich de sociale basismoraal eigen maken. Dit is echter ook noodzakelijk 

om hun kinderen in staat te stellen zich op een prettige manier door de samenleving 

te bewegen. Kinderen moeten de sociale basismoraal in acht kunnen houden willen 

zij onderwijs kunnen volgen, vriendschappen of relaties aangaan of later een baan 

vinden. Dat dit ook noodzakelijk is om een goed burger te zijn, voegt dus weinig toe 

aan de opvoedtaken van ouders. Ten tweede moeten ze het onderwijs dat hun 

kinderen op school krijgen en waarin aandacht wordt besteed aan burgerschap 

faciliteren. Ze dienen er dus zorg voor te dragen dat hun kinderen op school 

verschijnen en in staat zijn daar onderwijs te volgen. Ze mogen datgene wat kinderen 

op school leren niet ondermijnen. Dat betekent ook dat ze hun kinderen geen 

denkbeelden mogen bijbrengen die in strijd zijn met de liberale deugden. Wanneer 

ouders dit doen, dan kan de burgerschapsopvoeding verder op school plaatsvinden.  

 

4.3.2.2 Taken overheid 

De taak van de overheid is dan ook in de eerste plaats om in dit onderwijs te 

voorzien. De overheid dient erop toe te zien dat op alle scholen in Nederland zorg 

gedragen wordt voor een burgerschapsopvoeding die kinderen voorbereidt op het 

leven als burger van een liberale staat. Voor een verdere analyse van de taak van de 

overheid te voorzien in liberale burgerschapsvorming door middel van onderwijs 

verwijs ik naar Gutmann (1984), De Jong (1998) en Van Leest-Borst (2005). Ingrijpen 
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in een gezin om het belang van de samenleving te beschermen, komt pas aan de 

orde wanneer ouders er hetzij niet in slagen hun kinderen de basismoraal bij te 

brengen, hetzij wanneer ze het onderwijs dat op school gegeven wordt belemmeren 

of weigeren hun kinderen door de overheid erkend onderwijs te laten volgen. In beide 

gevallen mag de overheid echter ook ingrijpen met een beroep op het welzijn van het 

kind, dat door het gedrag van de ouders waarschijnlijk veel directer wordt aangetast 

dan de burgerschapsopvoeding, die immers een veel verder weg gelegen doel is. De 

overlap tussen beide doelen (waarborgen van het welzijn en van de 

burgerschapsopvoeding) is groot, aangezien van ouders min of meer hetzelfde 

verwacht wordt om ieder van beide te bereiken. Daarbij geldt dat schade aan het 

welzijn van het kind veel dieper en directer in zijn of haar leven ingrijpt. Daarom zal 

aan schade doorgaans méér gewicht toegekend worden dan aan een gebrekkige 

burgerschapsopvoeding, waarvan de effecten immers verder weg in de toekomst 

liggen en die ook minder pijnlijke gevolgen zal hebben. Hierdoor zal een beroep op 

het welzijn van een kind eerder aanleiding zijn voor interventie. Het welzijn van 

kinderen komt ook eerder in gevaar komt dan burgerschap, aangezien hun welzijn 

veel directer door ouders aangetast kan worden dan de burgerschapsopvoeding, die 

minder afhankelijk is van ouders alleen. De invloed van de ouders wordt immers 

afgezwakt door andere invloeden, met name onderwijs. Het is zogezegd voor ouders 

veel ‘makkelijker’ om de welzijnsbelangen van kinderen te schaden dan om hun 

burgerschapsopvoeding in gevaar te brengen.  

Er zijn echter gevallen denkbaar waarin de burgerschapsopvoeding in gevaar 

komt en het welzijn niet, bijvoorbeeld wanneer orthodox religieuze ouders hun 

dochters leren dat zij niet mogen deelnemen aan de politiek en niet mogen stemmen. 

Zelfs wanneer ouders erin slagen hun dochters dit bij te brengen zonder hun welzijn 

aan te tasten, heeft de overheid hier toch een reden tot ingrijpen. Waar een beroep 

op het (huidige) welzijn echter voldoende is, heeft dat de voorkeur omdat het dan niet 

nodig is te verwijzen naar een verder weggelegen doel waarvan moeilijk te 

voorspellen zal zijn in welke mate het wel of niet bereikt wordt. Aangezien kinderen 

daarbij niet slechts een middel zijn tot het kweken van een ideale samenleving maar 

in de eerste plaats zelf een ‘object of moral concern’, heeft een beroep op het welzijn 

van het kind ook meer gewicht dan beroep op burgerschap. Het welzijn van ieder 

individueel kind is ook bijna volledig afhankelijk van de manier waarop opvoeders 

met hem of haar omgaan, terwijl het voortbestaan van de liberale staat 
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welbeschouwd pas in gevaar komt als er grote groepen kinderen niet tot burger 

worden opgevoed. Wanneer burgerschapsopvoeding in het geding is, zal een 

kosten-batenafweging eerder leiden tot het besluit niet in te grijpen, dan wanneer het 

gaat om de welzijnsrechten van een kind. Hoewel het belang dat de samenleving 

heeft bij de opvoeding van haar toekomstige burgers een geldig argument is ter 

ondersteuning van overheidsinterventie in gezinnen, zal het in concrete gevallen dus 

doorgaans overstemd worden door argumenten gebaseerd op de welzijnsrechten 

van kinderen. 

 

4.4 Preventieve interventie 

In de vorige paragraaf heb ik vastgesteld welke eisen gesteld mogen worden aan de 

opvoeding in een liberale staat en welke taken ouders en overheid op dit gebied 

hebben. Ouders die hier niet aan voldoen, mogen geconfronteerd worden met 

overheidsingrijpen, ook wanneer zij dat zelf niet op prijs stellen. De vraag is echter 

wat het juiste moment is om in te grijpen. Met welke factoren moet rekening 

gehouden worden wanneer we willen bepalen of er ingegrepen moet worden of dat 

dat (nog) niet nodig is? Ook zal ik ingaan op de vraag of we hier kunnen spreken van 

gedwongen preventief ingrijpen, of dat preventie toch vrijwillig moet blijven? 

 

4.4.1 Wat is het juiste moment voor ingrijpen? 

Risico wordt doorgaans uitgedrukt als de functie van de waarschijnlijkheid en de 

ernst van de mogelijke schade (Carson, 1997; Feinberg, 1984; Vandeveer, 1986). 

Hoe groter de kans op schade en hoe ernstiger die schade is, hoe meer reden we 

hebben om in te grijpen. Wanneer ouders hun baby geen eten geven, gaat die baby 

zeker dood. Zowel de waarschijnlijkheid als de ernst is hier heel groot. 

Overheidsingrijpen is hier dus geboden. Wanneer ouders hun 2-jarig kind voor het 

eerst een boterham met pindakaas te eten geven, is er een kleine kans dat hun kind 

een notenallergie blijkt te hebben en als gevolg van die boterham een anafylactische 

shock oploopt. Hoewel er hier sprake is van schade, is de kans erop dermate klein 

dat een algeheel pindakaasverbod voor kleine kinderen niet te rechtvaardigen is. Bij 

de voorschriften voor het gebruik van een autostoeltje, geldt dat er een weliswaar 

kleine, maar toch niet verwaarloosbare kans bestaat op een ongeval met ernstige 

schade als gevolg. De kans hierop is zo groot dat de overheid hier wel algemeen 

verplichtende preventieve maatregelen heeft willen nemen.  
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Hoe groot het risico is – en dus of er wel of niet voldoende reden is om 

ingrijpen te rechtvaardigen – wordt op deze manier bepaald aan de hand van de 

combinatie van waarschijnlijkheid en ernst van de schade.  

 

Waarschijnlijkheid van schade 

Het is lastig om precies te bepalen hoe groot de kans is op een bepaalde uitkomst. 

Als ouders hun baby nooit troosten wanneer deze huilt weten we zeker dat het 

welzijn van het kind op dát moment wordt aangetast doordat er niet voorzien wordt in 

zijn meest basale behoeften. Daarbij is het reageren op signalen van het kind een 

voorwaarde voor het ontstaan van een veilige hechting. Hoewel het niet mogelijk is 

precies aan te geven hoe groot de kans hierop is, kunnen we aan de hand van het 

gedrag van de ouders toch een redelijke inschatting maken of het kind de 

mogelijkheid krijgt zich aan hen te hechten of niet. Lastiger wordt het om aan te 

geven of het niet reageren op signalen van de baby op latere leeftijd zal leiden tot 

problemen met het disciplineren van het kind (Van Acker, 1995). Nog moeilijker is het 

om te voorspellen of dit uiteindelijk zal uitmonden in delinquent gedrag of een andere 

stoornis, hoewel we wel weten dat dit een mogelijk gevolg is (Hawkins et al., 1998; 

Loeber & Farrington, 1998; Peters & McMahon, 1996; Van Acker, 1998). Deze 

onzekerheid ondermijnt onze pogingen ingrijpen te rechtvaardigen. We doen er dus 

goed aan ons te baseren op gevolgen die zo dichtbij mogelijk in de toekomst liggen. 

Nog beter is het ons te baseren op de huidige situatie. Ouderlijk gedrag dat mogelijk 

in de toekomst schadelijke gevolgen heeft voor de ontwikkeling van het kind, 

betekent vaak ook op dit moment al een aantasting van het welzijn van het kind. Een 

baby die nooit getroost wordt, loopt een grotere kans als volwassene depressief te 

worden dan een kind dat wel getroost wordt. Net zo belangrijk en minder onzeker is 

echter dat het op dít moment slecht gaat met die baby. Het welzijn van het kind wordt 

aangetast en dat biedt aanknopingspunten om in te grijpen, los van eventuele 

gevolgen die pas over 10 of 20 jaar zichtbaar worden. Als een kind niet buiten met 

anderen kinderen mag spelen, schaadt dat zijn sociale ontwikkeling en vergroot het 

de kans dat dat kind later moeilijkheden zal ervaren om relaties aan te gaan en te 

onderhouden of delinquent wordt. Of dat gebeuren zal, weten we niet zeker. Wat we 

wel zeker weten is dat de welzijnsrechten van het kind nu worden aangetast doordat 

niet voorzien wordt in zijn behoeften aan sociaal contact met leeftijdgenoten. 
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 Willen we een solide basis voor overheidsingrijpen, dan doen we er goed aan 

argumenten te gebruiken waarvan we zoveel mogelijk zekerheid hebben dat ze 

geldig te zijn. Waar het mogelijk is wankele voorspellingen te vermijden door te 

verwijzen naar het welzijn van het kind in het hier en nu, heeft dit de voorkeur boven 

argumenten die verwijzen naar een mogelijke toekomstige situatie.  

 

Gedragspatroon van de ouders 

De voorbeelden die ik hier noem laten nog twee overwegingen zien die van belang 

zijn wanneer we moeten bepalen of overheidsingrijpen gerechtvaardigd zou kunnen 

worden of niet. De eerste is de context waarin het schadelijke gedrag van de ouders 

plaatsvindt. Ouders die hun 2-jarig kind voor het eerst een boterham met pindakaas 

geven, konden niet weten dat het allergisch is voor noten. Hoe anders wordt het 

wanneer die ouders wel op de hoogte waren van de notenallergie en desondanks 

pindakaas gaven. En wat te denken van ouders die een baby van 6 weken een 

boterham met pindakaas voeren? In beide laatste gevallen wisten de ouders dat hun 

gedrag schadelijk is voor hun kind (of ze hadden dat moeten weten). Ouders die hun 

kind moedwillig schade toebrengen, of dat nu uit sadistische overwegingen is, uit 

laksheid of uit onverschilligheid40, vormen een blijvende bedreiging voor het welzijn 

van hun kinderen. In deze gevallen is er dus een extra argument ter rechtvaardiging 

van overheidsingrijpen, namelijk de verwachting dat de ouders hun kinderen in de 

toekomst ook op andersoortige wijzen zullen schaden. Het gedrag van de ouders 

staat niet op zich, maar maakt deel uit van een patroon van riskant handelen ten 

opzichte van de kinderen. 

 

‘Trade off’ met andere belangen 

Een volgende overweging bij de beslissing of ingrijpen al dan niet te rechtvaardigen 

kan zijn, heeft te maken met de afweging tussen verschillende belangen. Kinderen 

die nooit buiten spelen en nooit ruwe spelletjes spelen, zullen zich veel minder vaak 

bezeren dan kinderen die dat wel doen. Ze missen echter ook belangrijke 

ontwikkelingskansen. Ze lopen allerlei gelegenheden om iets te leren en plezier te 

maken mis. Het verbieden van buitenspelen is dus zelf schadelijk, hoewel er ook 

schade mee voorkomen wordt. Vaak vindt er een dergelijke ‘trade- off’ plaats tussen 

                                                
40 in het geval van verwijtbare onkunde of onwetendheid, is er volgens mij sprake van laksheid of 
onverschilligheid. 
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diverse welzijnsbelangen, waarbij (mogelijk) schadelijk gedrag ook weer (mogelijke) 

voordelen oplevert. Een kind dat niet mee mag naar MacDonald’s bij een 

kinderfeestje, eet waarschijnlijk veel gezonder, maar loopt sociale contacten mis. 

Deze ‘trade- off’ tussen bevordering van het ene aspect van het welzijn en aantasting 

van een ander welzijnsbelang, moet meegenomen worden in de overweging. Hoewel 

het niet mogelijk is het ene welzijnsbelang boven het andere te stellen, is het wel 

mogelijk een grote vooruitgang op het ene gebied af te wegen tegen een kleine 

achteruitgang op een ander gebied. Ook is het mogelijk dat het bevorderen van 

meerdere welzijnsbelangen samen opweegt tegen een enkel welzijnsbelang dat 

aangetast wordt. 

 Daarbij moet niet uit het oog verloren worden dat ingrijpen an sich al negatieve 

gevolgen kan hebben. Het houdt een schending in van de privacy van het kind en 

kan ook een inbreuk in de vertrouwensrelatie tussen het kind en sommige 

volwassenen (zoals de ouders of leerkrachten) betekenen. 

 

Samengevat zijn er dus vier overwegingen waarmee rekening gehouden moet 

worden bij de beslissing of in een bepaalde situatie het risico op schade voldoende is 

om ingrijpen mogelijk te maken. Ten eerste de waarschijnlijkheid waarmee de 

schade optreedt. Ten tweede de ernst van de schade die voorkomen zou kunnen 

worden. Ten derde of het gedrag deel uitmaakt van een patroon van risicovol doen 

en laten van de ouders, en als laatste de mogelijke voordelen die het gedrag heeft 

ten opzichte van andere aspecten van het welzijn van het kind. 

 Bij de beslissing over al dan niet ingrijpen, moet de overheid uitgaan van waar 

een kind minimaal recht op heeft, niet van wat er maximaal wenselijk zou zijn voor 

het kind41. Hoewel het maximum natuurlijk nastrevenswaardig is, zou het niet 

haalbaar en niet correct zijn wanneer de overheid dit ook verplichtend op zou leggen. 

Ten eerste moeten ouders diverse taken en rollen met elkaar combineren. Ze dienen 

daarbij rekening te houden met de belangen van verschillende personen en kunnen 

zich dus niet altijd volledig inzetten voor het belang van één persoon. Zelfs een 

perfecte ouder zou haar beperkte energie en middelen moeten verdelen over al deze 

taken en alle personen die een beroep op haar doen. Ten tweede zouden pogingen 

                                                
41 Willems (1999) laat zien dat het VRK overheden ertoe verplicht garant te staan voor het minimum 
voor ieder kind en zich in te spannen voor het optimum. Mijn inziens is dat in overeenstemming met 
het doen van een uitgebreid maar vrijwillig aanbod van hulp, steun en facilitering aan alle gezinnen en 
het opleggen van verplichtingen aan gezinnen waar het minimum niet gegarandeerd is. 
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een maximaal welzijn te bereiken lijken op pogingen een bodemloze put te vullen. 

Want wanneer is er dan sprake van (bijvoorbeeld) ‘maximale cognitieve 

ontwikkeling’? Zou een kind niet altijd nog nét een beetje slimmer kunnen worden of 

een beetje meer kunnen weten wanneer we er nóg wat meer tijd en energie in 

staken? Wat men verstaat onder ‘maximaal wenselijk’ is daarbij ook nog eens veel 

sterker afhankelijk van een conceptie van het goede, dan datgene waar een kind 

minimaal recht op heeft. De ene ouder zal het winnen van een Nobelprijs of het lezen 

van de Ilias op kleuterleeftijd bewonderenswaardig vinden, terwijl een ander wellicht 

gruwt van het idee een ‘whizzkid’ of ‘nerd’ in huis te hebben. De overheid hoort niet 

te bepalen wie van deze ouders gelijk heeft en dus slechts te bewaken dat kinderen 

het minimaal noodzakelijke niveau bereiken. De Ruyter merkt verder op dat een 

interventie in een gezin wel in het belang van het kind moet zijn en dat het zeer de 

vraag is of dat het geval zal zijn wanneer het een interventie betreft in een goed-

genoeg-maar-niet-optimaal functionerend gezin. Hulpverlening vermag immers ook 

geen wonderen. Wanneer een kind schade lijdt in de huidige situatie, is de kans dat 

we die situatie kunnen verbeteren en de interventie dus ook daadwerkelijk het belang 

van het kind ten goede komt, aanzienlijk groter dan in een situatie waar bij aanvang 

al minder te verbeteren viel (De Ruyter, 1993, 2005). Hulpverleners zijn net zo min 

perfect als ouders, en zullen dus ook net zo min in staat zijn maximale doelen te 

bereiken. Ten slotte zijn er in hoofdstuk 2 verschillende argumenten aan bod 

gekomen die op zich al een goede reden vormen om overheidsingrijpen zoveel 

mogelijk te beperken; of het nu gaat om vrijheidsbeperkingen voor ouders of voor 

andere burgers, we willen er in principe zo weinig mogelijk van. 

Overheidsinterventie in gezinnen moet dan ook beperkt blijven tot die gevallen 

waar het echt nodig is en dat is waar de welzijnsrechten van kinderen geschonden 

worden.  

Simpson (1996) bespreekt drie ‘frameworks’ die toegepast kunnen worden bij 

een risico-inschatting. In een ‘confident framework’ gaat men ervan uit dat een 

situatie veilig is en geen zorg behoeft, totdat het tegendeel bewezen is. Bij een 

‘cautious framework’ gaat men ervan uit dat er wel gevaar dreigt en zijn veilige 

situaties de uitzondering. Bij een neutraal ‘framework’ ten slotte zijn er van tevoren 

geen aannames over hoe veilig of gevaarlijk een situatie is en wordt iedere situatie 

apart beoordeeld (Simpson, 1996). In de voorstellen tot preventief ingrijpen die ik in 

het eerste hoofdstuk besprak, zijn alle drie de ‘frameworks’ te herkennen. Junger-Tas 
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gaat ervan uit dat ouders hun werk goed doen en wil pas ingrijpen bij signalen dat dit 

niet het geval is (‘confident framework’). Willems gaat uit van een neutraal 

‘framework’. Hij wil alle ouders uitnodigen voor een gesprek om zo te beoordelen wie 

een risico vormt en wie niet. LaFolette, ten slotte, gaat ervan uit dat opvoeden een 

inherent riskante praktijk is, tenzij het wordt uitgevoerd door daartoe bevoegde 

ouderstellen (‘cautious framework’). Ouderschap is in zijn voorstel verboden, tenzij 

een vergunning verkregen wordt. Het lijkt mij onjuist om ouderschap voor te stellen 

als een bijzonder riskante praktijk waarvoor de gemiddelde volwassene waarschijnlijk 

onvoldoende is toegerust. Ook zonder overheidsinterventie slagen de meeste ouders 

er gelukkig in hun kinderen zonder al te veel problemen groot te brengen en groeien 

de meeste kinderen op tot gelukkig, goed functionerende volwassenen (Distelbrink, 

Lucassen & Hooghiemstra, 2005; Gerris c.s., 1996; Rispens, Hermanns & Meeus, 

1996; Unicef, 2007; Van Acker, 1995; Van der Linden & Dijkman, 1989; Wittebrood & 

Keuzenkamp, 2000; Zeijl, 2005)42. De kans dat een ouder een serieus risico vormt 

voor zijn of haar kind, is niet zo groot. Een ‘cautious framework’ lijkt mij dus niet nodig 

en niet wenselijk. Een neutraal ‘framework’ zou met zich meebrengen dat ieder gezin 

een bepaalde ‘inschattingsprocedure’ zou moeten doorlopen en informatie over hun 

privé leven ter beoordeling moet voorleggen aan (bijvoorbeeld) een medewerker van 

een consultatiebureau of een soortgelijke instelling. Een neutraal ‘framework’ komt in 

de praktijk dus neer op overheidsbemoeienis voor iederéén, ook voor gezinnen waar 

de huidige situatie geen enkele aanleiding geeft tot zorgen.  

 Gezien de grote waarde die in een liberale staat gehecht wordt aan het 

zelfstandig en naar eigen inzicht opvoeden van de kinderen en de bezwaren die er 

kleven aan overheidsingrijpen in gezinnen, lijkt de benadering van Junger-Tas dan 

ook het meest geëigend. Ouders krijgen in principe het voordeel van de twijfel en pas 

als er redenen zijn om te vermoeden dat zij niet voldoen aan de eisen die aan goed 

ouderschap gesteld mogen worden, is het moment voor overheidsingrijpen 

aangebroken. 

 

                                                
42 Het percentage van gezinnen die ‘het goed doen’ is uiteraard afhankelijk van meetmethode en 
interpretatie. Verschillende (internationale) studies komen dus tot verschillende resultaten en het beeld 
is niet altijd even rooskleurig. Afgaande op de onderzoeken die de afgelopen jaren gedaan zijn naar 
de Nederlandse situatie, meen ik echter te mogen concluderen dat deze zeker niet verontrustend is en 
dat de meeste gezinnen het inderdaad ‘goed doen’.  
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4.4.2 Is dit nu preventie? 

Mijn voorstel is om niet bij voorbaat aan te nemen dat ouders fouten zullen maken, 

maar pas in te grijpen wanneer zij het welzijn van hun kind daadwerkelijk schaden. 

Dit ingrijpen is niet (in de eerste plaats) bedoeld om ernstige consequenties op 

termijn te voorkomen, maar om het welzijn van het kind op dit moment te 

garanderen. Het gaat dan ook niet om een voorstel tot preventieve interventie.  

Zit er dan helemaal geen preventief aspect in de interventies die ik voorstel? Ik 

keer terug naar de twee voorbeelden die ik aan het begin van deze paragraaf gaf. 

Een vader vergeet de picknickmand en zijn kinderen moeten dus een maaltijd 

overslaan. Ik grijp niet in, want ik verwacht dat vader zijn kinderen over een paar uur 

weer te eten zal geven. Twee ouders zijn verslaafd aan internetgames en laten hun 

baby verhongeren. Hier grijp ik wel in, want ik verwacht dat deze situatie voort zal 

duren (in dit geval blijkbaar zelfs tot het kind overlijdt). In die zin is ieder ingrijpen dus 

preventief van aard; aangezien je het verleden niet kunt veranderen, is het altijd 

gebaseerd op de wens de situatie voor de toekomst te veranderen. Ik wil de situatie 

waarin het kind geschaad wordt veranderen en ben daarmee dus gericht op de 

(zeer) nabije toekomst. Het is echter niet nodig om allerlei rampen in de verre 

toekomst te voorspellen (zoals jeugddelinquentie) om overheidsingrijpen te 

rechtvaardigen. Het welzijn van het kind op dit moment volstaat hiervoor. 

Hoewel er dus aan ieder ingrijpen enig preventief aspect kleeft, is hier echter 

geen sprake van primaire preventie, want ik stel niet voor om al in te grijpen nog 

voordat een schadelijke situatie is ontstaan. Ik wil pas ingrijpen wanneer het welzijn 

van het kind daadwerkelijk geschaad wordt, wanneer ouders fouten maken en die 

niet zelf (kunnen) herstellen.  

Wanneer de overheid zou willen ingrijpen vóórdat het kind enige schade is 

gedaan, zijn er twee mogelijkheden. De ene optie is die waarvoor Willems en 

LaFolette kiezen, namelijk ingrijpen (hoe licht ook in het voorstel van Willems) in álle 

gezinnen. De andere optie is voorspellen in welke gezinnen het fout zal gaan. Die 

voorspelling moet dan gedaan worden voordat er sprake is van aantasting van de 

welzijnsbelangen van de kinderen of aantoonbaar falen van de ouders.  

Voor de eerste optie kan ik geen doorslaggevende argumenten vinden. Er is 

een aantal bezwaren tegen overheidsingrijpen in gezinnen (zie hoofdstuk 1 en 2) die 

maken dat ingrijpen alleen plaats hoort te vinden wanneer daar zwaarwegende 

redenen voor zijn. De overheid kan immers fouten maken en er bestaat het gevaar 
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van discriminatie en vals positieven. Belangrijker is het echter dat in een liberale 

staat iedere vrijheidsbeperking gezien wordt als iets negatiefs, iets wat 

rechtvaardiging nodig heeft. Vrijheid is het uitgangspunt en wie die wil inperken, moet 

zich verantwoorden. We moeten dus zeker weten dat deze achteruitgang in 

vrijheidsrechten gecompenseerd wordt door een grotere vooruitgang op een ander 

gebied, en dat de ingreep echt noodzakelijk was. Ook zal een liberale overheid 

ervoor terugdeinzen zich zonder gedegen aanleiding te mengen in de privé sfeer. De 

intieme relaties die burgers met elkaar hebben en de manier waarop ze daar gestalte 

aan willen geven, is bij uitstek een domein waar een liberale overheid niets te zoeken 

heeft. Deze bezwaren maken dat een liberale overheid zich van interventie moet 

onthouden zolang daar geen goede aanleiding voor is. Die aanleiding wordt zeker 

wel gevonden in het schenden van de rechten van kinderen, maar zeker niet in het 

enkele feit dat er een kind (op komst) is in een gezin. Het risico dat een willekeurig 

kind loopt is daarvoor niet groot genoeg. De kans op ernstige schade die niet op een 

andere manier voorkomen kan worden is niet bijzonder groot. De meeste ouders 

richten gelukkig geen ernstige schade aan bij hun kinderen. Wanneer we wachten 

totdat we enige zekerheid hebben over het opvoedingsgedrag van de ouders, 

kunnen we er nog vroeg genoeg bij zijn om ernstige schade te voorkomen. Daarvoor 

is het niet nodig een inbreuk te maken op de privé sfeer en vrijheidsrechten van álle 

burgers.  

De mogelijkheid die dan overblijft is voorspellen in welke gezinnen kinderen 

geschaad zullen worden. Dit moeten we dan doen aan de hand van zeer algemene 

demografische kenmerken (aangezien we immers niet álle ouders mogen verplichten 

tot een screeningsgesprek). Ten eerste komen we dan echter in botsing met de wens 

alle burgers gelijk te behandelen (zie paragraaf 2.1.2) Wanneer de overheid 

bepaalde bevolkingsgroepen bij voorbaat als ‘risicovol’ bestempelt, laadt zij daarbij 

de verdenking op zich niet neutraal te staan ten opzichte van de verschillende 

culturen en leefwijzen in de samenleving. De selectie van gezinnen die voor 

gedwongen preventie in aanmerking komen, is meestal gebaseerd op een of andere 

risico-inschatting. Zo is er een hele lijst risicofactoren gevonden voor het ontstaan 

van jeugdcriminaliteit (Ferwerda, Jacobs & Beke, 1996; Junger-Tas, 1996; Lipsey & 

Derzon, 1998; Loeber & Farrington, 1998) en voor het vóórkomen van mishandeling 

of verwaarlozing (Baartman, 1997b; Black, Heyman & Smith Slep, 2001; Hermanns, 

1999). Deze bevindingen zijn echter uitsluitend geldig op groepsniveau, niet op 
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individueel niveau. Zo mogen Marokkaanse kinderen als groep een grotere kans 

hebben om delinquent te worden, dat wil niet zeggen dat er in ieder individueel 

Marokkaans gezin sprake is van een verhoogd risico. Als we dus alle Marokkaanse 

ouders dwingen deel te nemen aan een of andere training of cursus, dan zou dit een 

vooroordeel impliceren, aangezien we dan individuen zouden beoordelen op basis 

van hun (niet zelf gekozen) lidmaatschap van een bepaalde groep. In de woorden 

van Feinberg (1984): “Prejudice is a kind of unfairness that is literally ‘pre-judging’, 

that is attributing a property to an individual person, and acting accordingly, in the 

absence of any evidence that he or she has that property, but only the very indirect 

evidence that other persons who share some resemblance to that person, have it (p. 

199)”. Oftewel: het is niet rechtvaardig te veronderstellen dat mijn kinderen crimineel 

zullen worden, alleen maar omdat de kinderen van buren crimineel zijn en we in 

dezelfde wijk wonen. Dit soort vooroordelen moeten dan ook waar mogelijk 

vermeden worden. Het inschatten van risico’s en van de noodzaak van 

hulpverlening, moet uitsluitend op basis van individuele, causale factoren gebeuren. 

Er moet iets aan de hand zijn met deze ouders, dat het waarschijnlijk maakt dat zij 

hun kind zullen schaden (d.w.z. dat zij de rechten van hun kind niet zullen kunnen 

waarborgen), anders dan dat ze toevallig tot een groep behoren die statistisch gezien 

nu eenmaal vaker schade berokkent. Aangezien het heel goed mogelijk is dit soort 

individuele kenmerken aan te wijzen die causaal verband houden met 

kinderbeschadiging, kunnen en moeten we statistische discriminatie vermijden. We 

kunnen er immers op letten in welke gevallen het welzijn van het kind door de ouders 

wordt aangetast en in die gevallen tot gedwongen hulpverlening overgaan. Op die 

manier is het goed mogelijk in te grijpen voordat er onherstelbare schade aan de 

ontwikkeling is toegebracht.  

Is het dan nooit mogelijk op aanvaardbare wijze schade te voorspellen voordat 

deze plaatsvindt? Jawel, ik meen dat er bepaalde groepen ouders aan te wijzen zijn 

bij wie we op basis van individuele kenmerken met redelijke zekerheid kunnen 

vaststellen dat zij hun kinderen schade zullen toebrengen. Het gaat dan om ouders 

die lijden aan een verslaving of een andere psychiatrische stoornis. Omdat mijn 

vraagstelling echter draait om ouders die volledig toerekeningsvatbaar geacht mogen 

worden, vallen zij buiten de focus van dit proefschrift. Een tweede groep betreft 

ouders die reeds eerder met de kinderbescherming in aanraking zijn geweest, in wier 

situatie niets veranderd is en die nu een volgend kind krijgen. Ouders die niet in staat 
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bleken voor hun oudste kind(eren) te zorgen en hen schade hebben berokkend, 

vormen een voldoende risico voor een jonger kind om primair preventief 

overheidsingrijpen te rechtvaardigen. Hoewel er dus wel al sprake is van 

aantoonbaar falen van de kant van de ouders, betrof dat falen niet dít kind en zou ik 

dus toch van primaire preventie willen spreken. 

Samenvattend concludeer ik dat primaire preventie niet nodig en niet wenselijk 

is. We hebben geen aanleiding in te grijpen in álle gezinnen. Het enkele feit dat er 

een kind geboren wordt, is geen reden te veronderstellen dat de ouders schade 

zullen doen. Willen we gezinnen selecteren, dan blijkt dat heel lastig zonder terug te 

grijpen op onrechtvaardige selectiemethoden. Wanneer we een sluitend stelsel voor 

jeugdzorg hebben, kunnen we het ons permitteren om te wachten totdat de eerste 

signalen binnenkomen dat er zich problemen voordoen in een gezin. We zijn er dan 

vroeg genoeg bij om te voorkomen dat een kind (blijvend) ernstig beschadigd wordt. 

Op deze manier kunnen we vermijden dat we inbreuk maken op het leven van 

gezinnen zonder dat we daar een gegronde reden voor hebben, en minimaliseren we 

de kans dat we zelf juist degene zijn die schade doen. Mijn voorstel 

overheidsingrijpen als verdedigbaar te beschouwen wanneer de welzijnsbelangen 

van kinderen geschaad worden, is dan ook geen voorstel tot primair preventief 

ingrijpen in gezinnen. Uitzondering zijn gevallen waarin ouders oudere kinderen 

ernstig geschaad hebben en van wie verwacht kan worden dat zij bij een volgend 

kind niet anders zullen handelen. 

 

4.4.3 Samenvatting 

We hebben hierboven gezien wat een liberale overheid mag verwachten van ouders. 

Ik heb betoogd dat de overheid, zonder zich buiten de grenzen van de liberale 

moraal te begeven, mag eisen dat ouders tegemoet komen aan de welzijnsrechten 

van hun kinderen en dat zij de burgerschapsopvoeding van hun kinderen faciliteren. 

Wat houden deze eisen aan ouders nu in concreto in? Als we alles wat hierboven 

genoemd werd samenvoegen, komen we tot de volgende punten. 

 Ten eerste dienen ouders zorg te dragen voor het fysieke welzijn van hun 

kinderen. Dat betekent dat ze moeten zorgen voor een veilige woning, voor gezonde 

voeding, geschikte kleding, voldoende nachtrust en gepaste medische zorg. 

Uiteraard mogen ze hun kinderen geen lichamelijk letsel of lijden toebrengen en 
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moeten ze zich inspannen om te voorkomen dat hun kinderen op een andere manier 

letsel of handicaps oplopen. 

 Ten tweede hebben de ouders de zorg voor de emotionele ontwikkeling van 

hun kinderen. Dit begint met het bieden van de voorwaarden voor een veilige 

hechting. Een veilige hechting legt immers de basis voor een gezonde emotionele 

ontwikkeling (Bowlby, 1969; Keenan, 2002; Shaffer, 1988; Van Acker, 1995). Het is 

van belang dat kinderen opgroeien in een omgeving waar ze zich veilig, 

geaccepteerd en geborgen kunnen voelen. Daarnaast moeten ouders voorkomen dat 

ze hun kinderen opzadelen met onnodige angst- of haatgevoelens.  

 Een derde belangrijk gebied waarop de overheid eisen mag stellen aan 

ouders betreft de sociale ontwikkeling van kinderen. Ook hier geldt weer dat een 

veilige hechting de basis is voor een gezonde verdere ontwikkeling. Daarnaast 

moeten ouders er zorg voor dragen dat kinderen voldoende contact hebben met 

leeftijdgenootjes, dat ze voldoende sociale vaardigheden aanleren en moeten ze hun 

de sociale basismoraal bijbrengen. 

 Een vierde belangrijke taak voor ouders is het faciliteren van het onderwijs dat 

hun kinderen volgen. Dit is van belang voor de cognitieve ontwikkeling en de 

ontwikkeling van goed burgerschap. Het aanbieden van goed onderwijs is weliswaar 

een taak van de overheid (Gutmann, 1984; De Jong, 1998; Van Leest-Borst, 2005), 

maar ouders zullen zich wel moeten inspannen om het volgen van dat onderwijs door 

hun kinderen mogelijk te maken. Daarvoor is het allereerst nodig dat ze ervoor 

zorgen dat hun kinderen (op tijd) naar school gaan en dat ze beschikken over de 

spullen die ze daarvoor nodig hebben. Daarnaast moeten kinderen, eenmaal 

aanwezig in de klas, ook in staat zijn op een goede manier deel te nemen aan het 

onderwijs. Ze moeten fit en gezond zijn, beschikken over een aantal vaardigheden 

die het mogelijk maken een les te volgen (zich aan regels kunnen houden, 

impulscontrole, sociale vaardigheden) en de Nederlandse taal op een adequaat 

niveau machtig zijn. 

 Ten slotte is het voor de ontwikkeling van kinderen van belang dat ouders een 

goede balans weten te vinden tussen vrijheid en dwang. Ze mogen hun kinderen niet 

belemmeren in hun weg naar zelfstandigheid en volwassenheid, maar moeten 

tegelijk zien te voorkomen dat die kinderen hun eigen welzijn schaden. In de 

benadering van hun kinderen op ieder van de hierboven beschreven gebieden, 
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dienen ouders daarom rekening te houden met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau 

waarop het kind zich bevindt. 

 Wat al deze zaken betreft geldt ten slotte dat de inspanningen van ouders niet 

altijd genoeg zijn. Men kan niet van ouders verwachten dat ze alles altijd alleen 

aankunnen of ieder probleem voor hun kind weten op te lossen. In sommige gevallen 

ontstaan er problemen die de ouders zelf niet kunnen oplossen. In dat geval dienen 

ze hulp te zoeken voor hun kind, om zo te proberen het welzijn van hun kind veilig te 

stellen met hulp of advies van buitenaf. Ouders die geen hulp zoeken in situaties 

waar dat nodig is om de welzijnsbelangen of de burgerschapsopvoeding van hun 

kind te beschermen, valt wel degelijk iets te verwijten. 

 De taak van de overheid bestaat in de eerste plaats uit het faciliteren van 

ouders, zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Pas in tweede instantie, wanneer 

ouders tekort blijken te schieten, dient de overheid direct in te grijpen in een gezin. 

Verplichte primaire preventie is niet nodig en niet wenselijk, aangezien in de meeste 

gezinnen geen problemen ontstaan die ouders niet zelf kunnen oplossen – al dan 

niet met vrijwillig opgezochte hulp – en omdat overheidsinterventie in het privé leven 

van burgers slechts onder strikte voorwaarden past in een liberale staat. Pas 

wanneer het welzijn van kinderen beneden een bepaalde drempelwaarde komt of 

wanneer de burgerschapsopvoeding thuis ondermijnd wordt en de ouders er niet in 

slagen deze situatie te verbeteren, grijpt de overheid in. Om te bepalen of interventie 

wenselijk is, kijken we naar de ernst van de mogelijke schade aan het kind en naar 

de vraag hoe waarschijnlijk het optreden van de schade is. Daarbij heeft het de 

voorkeur zich te baseren op wat nu reeds zichtbaar is boven voorspellingen over 

mogelijke schade in de toekomst. Ook houden we rekening met de context, waaruit 

we kunnen afleiden of er sprake is van een patroon van schadelijk gedrag door de 

ouders en met een eventuele ‘trade off’ met andere belangen. Ten slotte dient het 

besluit in te grijpen altijd gebaseerd te zijn op individuele kenmerken van een gezin 

en niet op kenmerken van de groep waartoe het behoort, zodat (statistische) 

discriminatie vermeden wordt. 
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4.5 Discussie  

 

Tegen eerder ingrijpen in gezinnen dan nu het geval is, zoals mijn voorstel impliceert, 

kunnen allerlei bezwaren ingebracht worden. Hieronder zal ik enkele van deze 

bezwaren bespreken en toelichten waarom deze bezwaren, zelfs al zijn ze legitiem, 

toch niet betekenen dat eerder ingrijpen niet geoorloofd is. Er zijn ook allerlei 

praktische bezwaren in te brengen tegen vroegtijdig ingrijpen. Zoals in hoofdstuk 1 al 

aan de orde kwam, zijn vragen als “hoe effectief is opgelegde hulp?” en “zullen we in 

staat en bereid zijn de extra kosten op te brengen?” zeker legitiem, maar ik daar zal 

ik hier nu niet op ingaan. Deze komen in het volgende hoofdstuk aan de orde. 

 

4.5.1 Conflicterende belangen  

De rechtvaardiging van ingrijpen door de overheid steunt op het belang van het kind. 

Een logisch eerste bezwaar is dan ook dat ook ouders belangen hebben en dat deze 

belangen in de knel kunnen komen wanneer een bemoeizuchtige overheid hen wil 

dwingen de welzijnsbelangen van hun kinderen te garanderen. Net zo min als 

kinderen instrumenten zijn waarmee ouders hun levensplannen kunnen vervullen, 

zijn ouders slechts instrumenten ter bevordering van het levensgeluk van hun 

kinderen (Galston, 2002). Ouders moeten dan ook de vrijheid hebben de belangen 

van verschillende betrokkenen tegen elkaar af te wegen: “If the moral burden of 

rearing children is not to engulf entire lives without residue, the burden must be 

curtailed by the recognition that parents have lives beyond the service they give their 

children, and that some discretion in how they balance that service against 

responsibilities that flow from other projects and roles, as well as the claims of self-

interest, rightfully belongs within their sphere of personal sovereignty” (Callan, 1997, 

p.146). 

Gelukkig zullen in veel gevallen de belangen van ouders en kinderen niet 

strijdig zijn en waar dit wel het geval is – de nachtrust van de ouders die lijdt onder de 

honger van hun baby – wordt het conflict door de ouders doorgaans in het voordeel 

van het kind beslecht. Maar wat wanneer dit niet het geval is en het conflict blijft 

bestaan? Voor dit soort belangenconflicten, heeft Feinberg (1984) enkele vuistregels 

opgesteld43: 

                                                
43 Deze vuistregels worden ook door andere auteurs onderschreven, al wijzen zij er ook op dat dit 
geen panklare oplossing biedt voor alle belangenconflicten. In ieder individueel geval zal opnieuw een 
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1. Hoe vitaler een belang, hoe zwaarder het meetelt. Dat betekent dus dat 

welzijnsbelangen boven ultieme belangen gaan. Wanneer er bijvoorbeeld een 

conflict ontstaat tussen de religieuze opvattingen van ouders en het welzijn 

van hun kind, dient dat laatste voorrang te krijgen. Het recht van kinderen op 

gezondheid weegt bijvoorbeeld zwaarder dan het recht van ouders op leven 

als goede christenen. Andersom hoeft de pianoles van junior niet ten koste te 

gaan van de medicijnen die vader nodig heeft.  

2. Wanneer het belang van de één versterkt wordt door het belang van een 

ander, heeft het meer gewicht. Het belang dat kinderen hebben bij het 

aanleren van de sociale basismoraal, wordt nog eens versterkt door het 

belang dat de rest van de samenleving erbij heeft dat een kind dit leert.  

3. Belangen van hoge morele kwaliteit, staan boven belangen van een lage 

morele kwaliteit, zoals sensatiezucht of sadisme. Gelukkig zal deze vuistregel 

doorgaans niet van toepassing zijn op de relatie tussen ouders en kinderen, 

behalve bijvoorbeeld in die gevallen waar sprake is van sadistische ouders. 

In die gevallen waar een overheid wil ingrijpen in het gezinsleven om de belangen 

van kinderen te beschermen, dient dus altijd de afweging te worden gemaakt welke 

belangen van ouders daarmee aangetast worden en of deze aantasting opweegt 

tegen de belangen van het kind en anderen die ermee bevorderd worden. 

Bovenstaande vuistregels kunnen daarbij behulpzaam zijn. We kunnen in ieder geval 

concluderen dat de ultieme belangen van ouders nooit opwegen tegen de 

welzijnsbelangen van hun kinderen én dat het belang dat de samenleving als geheel 

heeft bij gezonde, vaardige en verantwoordelijke burgers mee mag tellen in de 

afweging. Volgens James Dwyer is het opvoeden van kinderen sowieso een ultiem 

belang en kunnen ouders dus helemaal geen rechten doen gelden ten aanzien van 

de opvoeding van hun kinderen (Dwyer, 1997). Mij lijkt dat Dwyer hiermee te 

gemakkelijk voorbij gaat aan de mate waarin ook het welzijn van ouders afhankelijk is 

van de relatie met hun kinderen. Het verdriet dat bijvoorbeeld teweeg gebracht wordt 

wanneer ouders en kinderen gescheiden worden, al gebeurt dat met de beste 

intenties, is zeker een geldig bezwaar tegen dergelijk verregaand ingrijpen. Zo kan 

bijvoorbeeld het roven van zeer jonge kinderen in ontwikkelingslanden niet 

goedgepraat worden door erop te wijzen dat het welzijn van deze kinderen erop 

                                                                                                                                                   
afweging gemaakt moeten worden, waarvan de uitkomst deels afhankelijk is van de opvattingen van 
degene die hem maakt (Harcourt, 1999; Kleinig, 1986). 
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vooruit zal gaan. De emotionele schade bij ouders als gevolg van het verlies of de 

beschadiging van een van de belangrijkste relaties in hun leven, laat zien dat ook 

voor ouders niet uitsluitend ultieme doelen op het spel staan waar het hun kinderen 

betreft.  

Behalve emotionele belangen is er echter nog een welzijnsbelang van de 

ouders in het geding, en dat is hun belang bij vrijheid. Wanneer iemand zijn vrijheid 

ontnomen wordt, schaadt dat zijn welzijn. Daarom is het van belang de interventie zo 

weinig indringend mogelijk te maken. Daar waar dat mogelijk is zonder kinderen te 

schaden, moet de vrijheid van ouders intact gelaten worden. 

Over het algemeen geldt echter dat ouders maar een beperkt deel van hun 

vrijheid wordt ontnomen wanneer zij gedwongen worden hulp voor hun kind te 

accepteren. Een dergelijke interventie neemt een beperkte tijd in beslag en heeft ook 

slechts betrekking op één aspect van het leven van de ouders. Er blijft voor hen 

voldoende vrijheid over om hun levensplannen te vervullen. Belangrijker dan dat het 

slechts gaat om een beperkte aantasting van de vrijheid van de ouders, is echter de 

overweging dat ook vrijheid ergens zijn grens moet vinden: “the heart of the matter is 

how to distinguish base educational options that are within the scope of parents’ 

rights, from options that are bad in a way that puts them outside (Callan, 1997, 

p.146).” Vrijheid vindt zijn grens in het schaden van derden. Niemand heeft de 

vrijheid een ander kwaad te doen. De overheid grijpt dan ook pas in wanneer ouders 

die grens overschrijden. 

 

4.5.2 Paternalisme 

Wie voorstelt in te grijpen in het leven van anderen vanuit de overtuiging dat die 

ander problemen heeft die opgelost moeten worden, wordt al snel beschuldigd van 

paternalisme. Kuypers en Van der Lans, die menen dat (jeugd)hulpverleners zich 

actiever moeten bemoeien met ‘probleemgevallen’ en dat niemand aan zijn lot moet 

worden overgelaten, lopen zelfs alvast op dit verwijt vooruit door hun pamflet ‘Naar 

een modern paternalisme’ te noemen (Kuypers & Van der Lans, 1994). Ook 

voorstellen tot interventies in gezinnen zijn gevoelig voor dit verwijt (Dwarkasing, 

1997). De overheid zou zich paternalistisch opstellen tegenover ouders die immers 

heel goed hun eigen boontjes kunnen doppen. Dit verwijt is volgens mij niet terecht.  

Bij gedwongen preventieve interventie in een gezin kan paternalisme op twee 

manieren een rol spelen. De overheid handelt in zo’n geval zacht of pedagogisch 
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paternalistisch tegenover de kinderen, voor zover dat ingrijpen ook daadwerkelijk op 

de kinderen gericht is. De overheid meent te weten wat goed is voor kinderen en 

neemt daarom in hun eigen belang een deel van de opvoeding over. Dit is 

bijvoorbeeld het geval wanneer een kind naar voorschoolse opvang gestuurd wordt. 

Maar ook de leerplichtwet en het voorschrift autostoeltjes te gebruiken zijn hier 

voorbeelden van. Paternalisme tegenover kinderen wordt echter niet als 

problematisch gezien, maar juist als noodzakelijk om de veilige en gezonde 

ontwikkeling te garanderen (zie paragraaf 2.3). 

Gezinsinterventies kunnen echter ook paternalistisch zijn ten opzichte van de 

ouders. Dit is afhankelijk van de motieven die de overheid heeft voor haar ingrijpen. 

Als de overheid ingrijpt om de belangen van de ouders te bevorderen, dan treedt zij 

ten opzichte van hen paternalistisch op. Doorgaans zal dat echter niet het geval zijn. 

De overheid beperkt weliswaar de vrijheid van de ouders en meent het beter te 

weten dan die ouders zelf, maar het ingrijpen gebeurt niet in het belang van de 

ouders. Voor de rechtvaardiging van preventieve interventie wordt gewoonlijk een 

beroep gedaan op de belangen van het kind en / of op die van de samenleving als 

geheel. Dat ouders er ook beter van worden is mooi meegenomen, maar is niet de 

reden voor het ingrijpen. Hoewel het ingrijpen dus kenmerken vertoont van hard 

paternalisme (de overheid ‘weet het beter’), wordt het gerechtvaardigd op basis van 

het schadebeginsel. De overheid grijpt in om schade aan derden (in dit geval de 

kinderen) te voorkomen. Er is dus geen sprake van paternalisme tegenover de 

ouders. Aangezien gezinsinterventies plaatsvinden met een beroep op het 

schadebeginsel en niet met een beroep op het paternalismebeginsel, is dan het 

verwijt van paternalisme ook niet terecht.  

 

4.5.3 Schending privacy 

Een voor de hand liggend bezwaar tegen iedere vorm van ingrijpen in het 

gezinsleven, is dat dit een schending van de privacy inhoudt (Guggenheim, 1985; 

Lotz, 2004; Suidman, 2003; Willems, 2002, 2004). Ouders en kinderen hebben recht 

op eerbiediging van hun privé sfeer en inbreuken hierop door een al te 

bemoeizuchtige overheid zijn niet gewenst. De vraag is dus of de overheid de grens 

tussen privé en publiek niet al te gemakkelijk overschrijdt. Ik meen dat het antwoord 

op deze vraag negatief is. Ook hier kunnen we verwijzen naar het schadebeginsel. 

De overheid grijpt niet in, tenzij. Wanneer ouders hun kind schade toebrengen, 
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kunnen zij zich niet meer beroepen op hun privacy, die immers geen dekmantel mag 

worden waaronder ouders kunnen doen wat ze willen. Hetzelfde geldt immers ook in 

andere privé relaties. Ik mag mijn echtgenoot niet slaan en mijn oma niet oplichten, 

want daarmee berokken ik hun schade. Waarom zou dat dan met mijn kinderen wel 

mogen? Ook voor het kind geldt dat een geborgen relatie met ouders, zonder 

inmenging van buitenaf, weliswaar heel belangrijk is, maar toch niet ertoe mag leiden 

dat andere welzijnsbelangen geschaad worden. De overheid hoeft de privé sfeer van 

gezinnen niet te respecteren wanneer ouders hun kinderen schaden. En zij hoeft 

daarbij niet te wachten tot er sprake is van zeer ernstige en onherstelbare schade, 

zoals in het geval van mishandeling of misbruik. Iedere aantasting van de belangen 

van het kind die zijn of haar welzijn beneden een bepaalde drempel44 brengt, is 

voldoende reden tot ingrijpen. Daarbij is het wel belangrijk dat ingrijpen zo te 

organiseren dat er geen grotere inbreuk op het privé leven wordt gedaan dan nodig 

is om de schade op te heffen of verdere beschadiging te voorkomen. Dit betekent 

niet alleen dat de ingreep niet indringender of zwaarder moet zijn dan nodig, maar 

ook dat ervoor gewaakt moet worden dat niet méér gezinnen met een ingreep te 

maken krijgen dan nodig is. Preventief ingrijpen in álle gezinnen of in alle gezinnen 

uit een bepaalde doelgroep, betekent een schending van de privacy die niet 

gerechtvaardigd kan worden door het schadebeginsel. De consequenties die dit 

heeft voor de wijze van ingrijpen, zal ik bespreken in het volgende hoofdstuk. 

 

4.5.4 Schending neutraliteit 

Eén van de centrale kenmerken van een liberale overheid is dat zij neutraal staat ten 

opzichte van de diverse concepties van het goede die haar burgers erop na houden 

(zie paragraaf 2.1.3). Ze bevoordeelt niet de ene groep boven de andere en draagt 

zelf ook geen conceptie van het goede uit. Zodra een liberale overheid zich met de 

opvoeding gaat bemoeien, krijgt zij dan ook al gauw het verwijt van staatspedagogiek 

(Dwarkasing, 1997; Willems, 1999). De overheid zou bepalen hoe kinderen moeten 

worden opgevoed en wat zij moeten leren en daarmee dus haar neutraliteit verliezen.  

Mij lijkt dit verwijt onterecht. Ten eerste hoeft een liberale overheid, zoals we al 

zagen in paragraaf 2.1.3, niet tegenover alles neutraal te zijn; zogenaamde 

                                                
44 Wat die drempel is, is afhankelijk van de mogelijkheden en opvattingen in de maatschappij waarin 
een kind leeft. Hoewel de precieze grens altijd aanleiding zal blijven geven tot discussie, is het m.i. wel 
mogelijk om tot een plaats- en tijdsgebonden consensus te komen. 
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waardenneutraliteit is niet vereist (Brighouse & Swift, 2003; De Jong & Snik, 2002). 

We zagen eerder ook al dat ze de plicht heeft haar burgers te beschermen tegen 

rechtenschendingen (paragraaf 2.4.1). De overheid dient neutraal te blijven 

tegenover diverse opvoedpraktijken zolang deze kinderen niet schaden. Maar 

wanneer het beschadigen van het welzijn van kinderen deel uitmaakt van de 

conceptie van het goede van de ouders, mag een liberale overheid dat niet tolereren. 

Daarnaast heeft de overheid het recht de liberale staat in stand te houden. Ook 

tegenover niet-liberale concepties van het goede en de opvoedpraktijken die daarbij 

horen, hoeft zij dus niet neutraal te blijven. 

Ten tweede zijn de eisen die ik hiervoor aan ouders heb gesteld niet dermate 

veelomvattend dat zij slechts met een beperkt aantal concepties verenigbaar zouden 

zijn. Ze laten nog heel veel ruimte voor ouders om hun eigen invulling te geven aan 

het gezinsleven en om hun kinderen die normen en waarden bij te brengen die zij 

belangrijk vinden. Het schadebegrip is dan ook zeer minimaal gekozen, zodat alleen 

de welzijnsbelangen er deel van uitmaken. Deze welzijnsbelangen betreffen zaken 

die iedereen nodig heeft voor het verwezenlijken van zijn of haar levensplannen. Ze 

zijn dus verenigbaar met nagenoeg iedere conceptie van het goede. 

Ten derde hoeft ook een eventuele interventie door de overheid niet tot gevolg 

te hebben dat ouders alle gezag en invloed op hun kinderen en de opvoeding 

verliezen. De ouders behouden hun gezag doorgaans en hoeven slechts op een 

beperkt terrein inmenging te dulden. Het is zelfs goed mogelijk dat in bepaalde 

gevallen de interventie de ouders juist beter in staat zal stellen hun eigen conceptie 

van het goede op hun kinderen over te dragen. Eén van de belangrijkste doelen van 

hulpverlening is immers dikwijls ouders te helpen bepaalde vaardigheden te 

verwerven die hen in staat stellen hun invloed op hun kinderen te vergroten. 

Kortom: ingrijpen in de gezinsopvoeding hoeft voor een liberale overheid geenszins 

gepaard te gaan met verlies van substantiële neutraliteit. 

 

4.5.5 Ongelijkheid 

Wanneer we niet willen dat álle gezinnen te maken krijgen met overheidsinterventies, 

zullen we bepaalde gezinnen moeten selecteren. Dit houdt altijd het risico van 

ongelijke behandeling in. Voorstellen voor preventieve interventie zijn bijvoorbeeld 

onevenredig vaak gericht op allochtonen (Bessems, 2002; Eldering, 1998; Ince, 

Beumer, Jonkman & Pannebakker, Van Acker, 1998), waarbij doorgaans voorbij 
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wordt gegaan aan de enorme diversiteit binnen deze bevolkingsgroep. Het 

voorkomen van ongelijke behandeling dient dan ook een punt van aandacht te zijn. 

Met name de manier waarop gezinnen geselecteerd worden is hierbij van belang. 

Belangrijk hierbij is dat er niet geselecteerd wordt op basis van kenmerken die 

slechts een statistische samenhang vertonen met een voorspelde negatieve uitkomst 

(zie paragraaf 4.4). In plaats daarvan moet gekeken worden naar de situatie waarin 

het specifieke kind zich op dit moment daadwerkelijk bevindt en de invloed die het 

gedrag van de ouders hierop heeft. Aanleiding voor ingrijpen dient altijd te liggen in 

handelen of nalaten van de ouders, nooit in factoren waarop de ouders zelf geen 

invloed hebben. In het volgende hoofdstuk kom ik nog terug op de manier waarop we 

gezinnen die voor een interventie in aanmerking komen, kunnen selecteren.  

Verder is het van belang dat de eisen die we stellen op het gebied van 

burgerschapsopvoeding en welzijn van kinderen, gelijk zijn voor alle gezinnen. Ik heb 

vastgesteld dat welzijnsbelangen gelijk zijn voor alle kinderen, onafhankelijk van wie 

of wat zij zijn en wat hun conceptie van het goede ooit zal worden. Het kan dus niet 

zo zijn dat de criteria aan de hand waarvan de leefsituatie van een kind beoordeeld 

wordt, naar beneden worden bijgesteld op basis van bepaalde kenmerken van het 

kind of het gezin, bijvoorbeeld etniciteit, een handicap of de religieuze overtuigingen 

van hun ouders.  

 

Dat er in bepaalde situaties voldoende aanleiding is voor de overheid om in te grijpen 

in een gezin, zegt nog niets over de manier waarop dat dient te gebeuren, of over de 

mogelijke praktische bezwaren en overwegingen die ingrijpen uiteindelijk toch 

onwenselijk of onmogelijk maken. In hoofdstuk 1 heb ik reeds het onderscheid 

gemaakt tussen verschillende soorten vragen. De constatering dat een liberale 

overheid in bepaalde gevallen gerechtigd is in te grijpen in het privé leven van 

burgers, heeft te maken met de grondslag van onze samenleving, waarin de 

verhouding tussen overheid en burgers bezien wordt binnen het kader van de 

liberale moraal. Pas nu de vraag naar de fundamentele mogelijkheid van 

gezinsinterventie door een liberale overheid positief is beantwoord, worden 

praktische, juridische en morele vragen naar de manier waarop een dergelijk 

ingrijpen georganiseerd moet worden relevant. Door te kijken naar de grondslag van 

overheidsbemoeienis in onze samenleving, hebben we kunnen constateren dat de 

overheid vroegtijdig mag ingrijpen in gezinnen. Zoals we in hoofdstuk 1 echter reeds 
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gezien hebben, wil dat niet per se zeggen dat de overheid ook moet ingrijpen. 

Daarvoor zal het antwoord op andere soorten vragen (bijvoorbeeld naar het effect 

van een interventie) doorslaggevend zijn.  

 

 

4.6 Het dubbele criterium voor overheidsingrijpen in gezinnen 

 

Ik ben in het eerste hoofdstuk begonnen met het schetsen van een probleem dat zich 

voordoet in de dagelijkse praktijk van de jeugdzorg, namelijk de vraag in welke 

gevallen de wens van ouders met rust gelaten te worden gerespecteerd dient te 

worden en in welke gevallen men de wens van de ouders naast zich neer moet 

leggen en desnoods onder dwang moet interveniëren in een gezin. In de 

hoofdstukken 2 en 3 heb ik de theoretische achtergrond van dit vraagstuk 

bestudeerd en gekeken naar de verschillende opvattingen die er – binnen het kader 

van een liberale rechtsstaat – kunnen bestaan over de juiste verhouding tussen 

overheid en burgers, in het bijzonder waar het de opvoeding van minderjarige 

kinderen betreft. Dat leverde in dit hoofdstuk een aantal voorwaarden op waaraan de 

zorg voor kinderen en hun opvoeding dienen te voldoen. Aan de hand van die 

voorwaarden kon ook vastgesteld worden aan welke criteria overheidsingrijpen in 

gezinnen moet voldoen. Ten eerste kunnen we vaststellen dat een liberale overheid 

dient in te grijpen wanneer de welzijnsrechten van kinderen geschonden worden, of 

wanneer hun burgerschapsopvoeding in gevaar komt. Vervolgens is een tweede 

criterium dat de overheid ook uitsluitend in dit soort situaties mag ingrijpen en daarbij 

te werk moet gaan op een manier die de vrijheid en beslissingsruimte van ouders zo 

veel mogelijk intact laat. Deze twee criteria functioneren niet los van elkaar, maar 

vullen elkaar aan. Het tweede criterium geeft de beperkte geldigheid van het eerste 

criterium aan (‘ingrijpen mag, mits’) en vice versa (‘ingrijpen mag niet, tenzij’). Er zijn 

immers twee ‘machtige’ partijen betrokken bij de opvoeding van een kind en 

toekomstige burger: ouders en overheid. Het eerste criterium perkt de macht van de 

ouders in, het tweede criterium perkt de macht van de overheid in. De combinatie 

van beide moet zorgen voor een balans, waarbij geen van beide partijen zoveel 

zeggenschap krijgt over het kind of over de andere partij dat er een schadelijke 

situatie kan ontstaan. 
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In het volgende hoofdstuk zal ik een concreet voorstel doen tot vroegtijdig 

gedwongen ingrijpen in gezinnen, dat mijns inziens tegemoet komt aan de belangen 

van kinderen en van de samenleving, zonder daarbij de vrijheid van ouders onnodig 

te beperken. 
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HOOFDSTUK 5: EEN VOORSTEL TOT VROEGTIJDIGE 

GEZINSINTERVENTIE  

 

 

 

5.1 Inleiding 

 

In dit vijfde en laatste hoofdstuk wil ik terugkeren naar de praktijk en de vraag 

beantwoorden wat de criteria uit het vorige hoofdstuk in de dagelijkse praktijk van de 

jeugdzorg betekenen. Zoals ik in hoofdstuk 1 uiteengezet heb, ging het me in deze 

dissertatie in de eerste plaats om de vraag welke ruimte de liberale grondslag van 

onze rechtsstaat biedt voor vroegtijdig ingrijpen in gezinnen. In het vorige hoofdstuk 

heb ik laten zien aan welke voorwaarden een dergelijke vorm van ingrijpen moet 

voldoen, wil het mogelijk zijn dit te rechtvaardigen binnen de grenzen van de liberale 

moraal. Het gaat in essentie om de twee complementaire criteria van een optimale 

bescherming van de welzijnsrechten van het kind met een optimaal behoud van de 

vrijheidsrechten van zijn ouders. In dit hoofdstuk zal ik ook aandacht besteden aan 

de empirische kant van de zaak; argumenten op basis van de grondslag van onze 

samenleving, vinden hier hun vertaling naar de praktijk. Ik zal eerst ingaan op de 

betekenis van het dubbele criterium voor interventie en voorstellen van diverse 

auteurs die ik in het eerste hoofdstuk heb besproken hiermee vergelijken. Vervolgens 

wil ik een zo concreet mogelijk voorstel doen tot vroegtijdige, gedwongen 

gezinsinterventie door de overheid.  

In het vorige hoofdstuk heb ik verdedigd dat volgens mijn twee criteria de 

overheid mag ingrijpen in gezinnen waar de welzijnsrechten van kinderen niet door 

hun ouders gewaarborgd worden. Daarbij moet de overheid zo terughoudend 

mogelijk zijn als verenigbaar is met het beschermen van de rechten van kinderen. 

Enerzijds wil dit zeggen dat er veel eerder (en dus vaker) ingegrepen zal moeten 

worden dan nu het geval is. Volgens de huidige wet grijpt de overheid immers pas in 

wanneer er sprake is van een ‘ernstige bedreiging van de belangen van het kind’45. 

                                                
45 Er is nieuwe wetgeving in de maak waarbij de grond voor een OTS als volgt wordt geformuleerd: 
“De kinderrechter kan een minderjarige onder toezicht stellen […] indien dit noodzakelijk is voor diens 
onbedreigd opgroeien.” Dit betekent dat er nog slechts sprake hoeft te zijn van ‘dreiging’, en niet van 
‘ernstige dreiging’, zoals in de huidige wet. In theorie betekent dit dus dat er makkelijker een 
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Dit wordt door Weterings nader uitgewerkt: “Pedagogisch gezien is van ‘ernstige 

bedreiging’ sprake als het kind bij voortduring zijn ontwikkelingstaken niet conform 

zijn capaciteiten kan ontwikkelen” (Wetering, 1999). De praktijk wijst uit dat kinderen 

zich vaak geruime tijd in een zeer schadelijke situatie bevinden, alvorens er een OTS 

wordt uitgesproken (Komen, 1999). De wettekst met betrekking tot de OTS en de 

internationale verdragen die betrekking hebben op de rechten van het kind, staan toe 

dat er vroegtijdig ingegrepen wordt in de opvoeding, namelijk vóórdat er sprake is 

van onomkeerbare schade aan de ontwikkeling. In de praktijk interpreteren 

kinderrechters de wet echter op zo’n manier dat zij wel wachten totdat er sprake is 

van (ernstige) schade voordat zij een OTS opleggen (zie ook paragraaf 1.1). Deze 

voorzichtige interpretatie zou vervangen moeten worden door een interpretatie die 

toestaat dat er veel eerder ingegrepen kan worden in de opvoeding dan nu de 

praktijk is. 

Mijn voorstel is om niet te wachten totdat het kind zich ‘bij voortduring’ niet 

goed heeft kunnen ontwikkelen, maar in te grijpen vóórdat de ontwikkeling geschaad 

is, namelijk zodra er niet aan zijn welzijnsbelangen tegemoet gekomen wordt. In 

rechtsfilosofische zin is er op dat moment namelijk sprake van schade: de rechten 

van het kind worden geschonden, dus het kind wordt geschaad en heeft recht op 

bescherming door de overheid. In pedagogische zin is het echter naar alle 

waarschijnlijkheid te vroeg om reeds te kunnen spreken van een beschadigde 

ontwikkeling. Er is een schadelijke situatie ontstaan, die de ontwikkeling van het kind 

ongunstig zal beïnvloeden wanneer zij kan blijven voortduren. Dat moment hoeven 

we niet af te wachten, ‘schade’ in rechtsfilosofische zin is voldoende voorwaarde voor 

een liberale overheid om in te grijpen. Wanneer een kind bijvoorbeeld met ernstig 

overgewicht bij de schoolarts komt en de ouders er (blijkbaar) niet in geslaagd zijn de 

eetgewoonten van het kind te verbeteren, dan hoeven we niet te wachten totdat er 

sprake is van gezondheidsklachten of totdat het kind zich als gevolg van zijn 

overgewicht niet meer goed kan ontwikkelen (en dat dan ook nog ‘bij voortduring’). 

Het simpele feit dat het kind ongezond eet en de ouders daarmee niet in staat lijken 

voldoende zorg te dragen voor de gezondheid van hun kind, is voldoende 

rechtvaardiging voor de overheid om in principe in te mogen grijpen.  

                                                                                                                                                   
ondertoezichtstelling uitgesproken kan worden dan voorheen het geval was. Hoe dit verschil in 
formulering in de praktijk geïnterpreteerd zal worden en of kinderrechters genegen zullen zijn gebruik 
te maken van de mogelijkheid bij minder ernstige situaties een maatregel uit te spreken, zal moeten 
blijken. 
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Anderzijds moet de overheid zo terughoudend mogelijk zijn met ingrijpen. Dat 

wil zeggen dat ze niet méér mag doen dan noodzakelijk is om het welzijn van het 

kind te garanderen. Het is niet nodig het gezag van de ouders verregaand te 

beperken en ook niet om ouders al verplichtingen op te leggen nog vóórdat het 

welzijn van het kind is aangetast. Wellicht verwachten hulpverleners dat een jonge, 

alleenstaande bijstandsmoeder geen goede verzorger en opvoeder zal zijn, of 

menen politici dat een streng islamitisch gezin geen goede kweekvijver is voor 

burgerschapszin, maar zolang het gedrag van de ouders of de ontwikkeling van het 

kind geen concrete aanwijzingen daartoe oplevert, mag een hulpverleningsaanbod 

slechts op puur vrijwillige basis gedaan worden. Demografische kenmerken zoals 

leeftijd, inkomen, etnische achtergrond of religieuze overtuiging, mogen nooit een 

reden zijn tot ingrijpen door de overheid, net zo min als het ouderschap zelf dat mag 

zijn. Een liberale overheid wil haar burgers immers zo vrij mogelijk laten, zich niet 

inlaten met het privé domein en zo neutraal mogelijk blijven ten opzichte van de 

verschillende concepties van het goede die burgers erop na houden. Daarom grijpt 

ze alleen in als dat strikt noodzakelijk is om de rechten van kinderen te beschermen; 

de interventie moet op tijd komen en voldoende zijn, maar niet te vroeg zijn of te 

ingrijpend.  

Hieronder zal ik eerst de voorstellen tot vroegtijdige interventie die ik in het 

eerste hoofdstuk (paragraaf 1.2) besproken heb toetsen aan de hand van mijn twee 

criteria. Daarna zal ik een voorstel doen waarbinnen het volgens mij mogelijk is om 

weliswaar terughoudend te zijn met interventie in gezinnen en toch kinderrechten zo 

goed als mogelijk te beschermen. 

 

 

5.2 De voorstellen van Junger-Tas en Willems 

 

In paragraaf 1.2 besprak ik de voorstellen die Josine Junger-Tas en Jan Willems 

deden ten aanzien van vroegtijdige interventie in gezinnen. Nu zal ik nagaan of die 

voorstellen voldoen aan de criteria die ik hierboven heb genoemd. 

Junger-Tas stelt voor om uit te gaan van een drietrapsraket (1996b, 1997b). 

Als eerste zou aan alle ouders in achterstandwijken een vrijwillig aanbod van 

opvoedingsondersteuning gedaan moeten worden. Ten tweede zou aan gezinnen 

waar problemen bestaan een specifiek aanbod moeten worden gedaan, waarbij erop 
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aangedrongen moet worden dat ze de hulp ook accepteren. Een verplichting tot het 

accepteren van hulp wil zij echter alleen voor de derde groep gezinnen, namelijk 

gezinnen die reeds in contact zijn geweest met politie of de kinderbescherming maar 

voor wie een kinderbeschermingsmaatregel te zwaar gevonden wordt.  

In dit voorstel zijn de welzijnsrechten van kinderen naar mijn idee onvoldoende 

gewaarborgd. Lang niet alle gezinnen waar kinderen in de knel komen, komen 

immers in aanraking met politie of kinderbescherming en een maatregel wordt vaak 

pas opgelegd wanneer de situatie reeds lange tijd zeer ernstig is. Het onderscheid 

tussen de tweede en derde groep is ook niet helemaal duidelijk. Om een specifiek 

aanbod te kunnen doen, moet een gezin immers ook bekend zijn (of worden 

gemaakt) bij jeugdzorg. Het enige verschil zouden dan de politiecontacten zijn, maar 

voor wie voornamelijk geïnteresseerd is in het beschermen van het welzijn van 

kinderen, is dat geen goed criterium. Het ontbreken van contacten met politie of 

justitie wil immers niet zeggen dat het goed gaat met een kind. In het voorstel van 

Junger-Tas zullen er nog steeds kinderen zijn wier welzijnsrechten worden aangetast 

zonder dat de overheid hun ouders kan verplichten mee te werken aan het 

verbeteren van de situatie. Dit voorstel is dus niet ‘streng’ genoeg voor ouders en 

voldoet daarmee niet aan mijn eerste criterium. 

Jan Willems stelt voor om universele opvoedingsondersteuning te bieden aan 

prille en aanstaande ouders (Willems, 1998). Reeds tijdens de zwangerschap 

worden alle aanstaande ouders uitgenodigd voor een gesprek. Op deze manier 

hoopt Willems risicogezinnen te signaleren en een ‘aanbod-op-maat’ te kunnen 

doen. Wanneer een deskundige van mening is dat de (aanstaande) ouders niet zijn 

opgewassen tegen hun verantwoordelijkheid als opvoeders, volgt een aanbod. Het 

gesprek is verplicht voor alle ouders. Als ouders niet op het aanbod in willen gaan, 

zal per geval bekeken worden of de hulp moet worden opgelegd. In 2005 stelde 

Willems daarbij voor een opvoedcursus verplicht te maken voor alle aanstaande 

ouders. Wie niet deelneemt, ontvangt geen kinderbijslag. Een wijkverpleegkundige 

zal deze ouders bezoeken om na te gaan of het nodig is de rechter te verzoeken een 

of andere vorm van hulp of ondersteuning op te leggen (Willems, 2005a, 2005b). 

Beide voorstellen hebben te maken met verplichte screening of ondersteuning in het 

kader van opvoedingsfacilitering en hoewel een compleet hulpverleningstraject 

alleen na toetsing door de rechter kan worden opgelegd, is deelname aan screening 

en/of preventie verplicht voor alle (aanstaande) ouders. 
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Ook dit voorstel voldoet niet aan de criteria die ik hierboven geformuleerd heb. 

Een liberale overheid mag alleen interveniëren in het privéleven van burgers 

wanneer die burgers een ander schaden. Het enkele feit dat mensen zwanger zijn en 

een kind krijgen, is onvoldoende reden om aan te nemen dat zij een ander (het kind) 

zullen schaden. Het risico dat ouders de welzijnsrechten van hun kind niet zullen 

respecteren, is niet bijzonder groot  (vgl. Rispens, Hermanns & Meeus, 1996; Zeijl, 

2005) en ouderschap alléén mag dan ook niet als ‘risico’ worden aangemerkt. 

Voordat de overheid tegen de wil van ouders mag ingrijpen in een gezin, moet 

daartoe een concrete aanleiding zijn die duidelijk maakt dat in dit geval de ideeën 

van de ouders terzijde geschoven mogen worden om het welzijn van de kinderen te 

beschermen.46 Deze voorstellen van Willems maken een onnodig grote inbreuk op 

de vrijheid en privé sfeer van burgers en voldoen daarmee niet aan mijn tweede 

criterium.  

De voorstellen die ik hierboven besproken heb, hebben beide zeer 

waardevolle elementen, maar voldoen niet aan het dubbele criterium dat ik gesteld 

heb. Junger-Tas biedt te weinig bescherming aan de welzijnsrechten van kinderen 

en Willems biedt te weinig bescherming aan de vrijheidsrechten van ouders. Mijn 

eigen voorstel zal moeten balanceren tussen deze twee valkuilen; het moet voorzien 

in een overheid die zo terughoudend is als de bescherming van welzijnsrechten 

toelaat. Gezinnen moeten alleen met goede reden geconfronteerd worden met een 

ingreep in hun privéleven, terwijl het welzijn van de kinderen in die gezinnen zoveel 

mogelijk gegarandeerd is. In de volgende paragraaf zal ik een voorstel doen tot 

gedwongen vroegtijdige gezinsinterventie dat mijns inziens aan beide voorwaarden 

voldoet. 

 

 

5.3 Voorstel tot vroegtijdige gezinsinterventie 

 

Vroegtijdig ingrijpen in gezinnen begint met vroegtijdig signaleren. Ik heb al eerder 

aangegeven dat ik geen voorstander ben van universele maatregelen. Dat wil 

zeggen dat ik niet álle gezinnen zou willen confronteren met een interventie door de 

                                                
46 Er is uiteraard geen bezwaar tegen het vrijblijvend aanbieden van een cursus of oriënterend 
gesprek. In dit proefschrift gaat het echter uitsluitend over verplichtingen die ouders worden opgelegd, 
niet over mogelijkheden waar zij vrijwillig gebruik van kunnen maken. 
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overheid. Dit betekent uiteraard niet dat ik tegenstander ben van een gedifferentieerd 

en continu aanbod van opvoedingshulp en -facilitering aan alle gezinnen, in 

tegendeel. Dit aanbod dient echter in eerste instantie te gebeuren op vrijwillige basis. 

Non-interventie blijft het uitgangspunt dat slechts verlaten wordt wanneer daartoe 

een dwingende reden is. Maar hoe ontdekken we dan of er reden is het uitgangspunt 

van non-interventie te verlaten? Hoe komen we erachter dat het welzijn van een kind 

in een bepaald gezin geschaad wordt? Ik zie hier een taak voor alle volwassenen die 

in aanraking komen met kinderen die geen deel uitmaken van hun eigen gezin, met 

name voor professionals. Kinderen komen op veel verschillende plekken behalve in 

hun eigen gezin. Mensen die werken in de kraamzorg, op consultatiebureaus, 

kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen, of in de gezondheidszorg kunnen 

kinderen tegenkomen over wie zij zich zorgen maken; kinderen wier ouders niet in 

staat lijken hun welzijn te garanderen. We zouden het tot hun taak moeten rekenen 

in dit soort situaties voor het kind op te komen. Op dit moment kunnen mensen 

(professionals of bekenden van het kind) die een vermoeden hebben van 

kindermishandeling een melding doen bij het AMK. Maar waarom moet een kind 

mishandeld of verwaarloosd worden voordat volwassenen van buiten het gezin zich 

om de situatie mogen bekommeren? Ook bij minder ernstige problemen die niet met 

of door de ouders oplosbaar zijn, zouden professionals of anderen die goed op de 

hoogte zijn van de situatie van het kind een melding moeten (kunnen) doen. 

Wanneer het niet goed gaat met een kind en overleg met de ouders levert niets op, 

dan zou het mogelijk moeten zijn dit te bespreken met een deskundige van een 

centraal meldpunt, ook in gevallen die nu niet in aanmerking komen voor een 

melding bij het AMK omdat de problemen daarvoor niet ernstig of bedreigend genoeg 

zijn. In diverse regio’s wordt in de Centra voor Jeugd en Gezin nu al 

geëxperimenteerd de methode RAAK (onder diverse benamingen), die wordt ingezet 

om te voorkomen dat kinderen beschadigd worden (Kooijman, 2007; Hermanns & 

Ter Meulen, 2007). Deze centra voor Jeugd en Gezin zouden geschikt kunnen zijn 

om een dergelijk meldpunt te vestigen, onder meer vanwege de laagdrempeligheid 

en omdat de aanmelding en het vervolgtraject dan ingebed kunnen zijn in een 

bredere structuur en een continuüm van opvoedingsondersteuning en -facilitering. Dit 

is dus de eerste stap in mijn voorstel: iemand die zich zorgen maakt over het welzijn 

van een kind dat hij of zij kent en met die zorgen niet bij de ouders terecht kan of bij 

hen geen gehoor vindt, neemt contact op met een deskundige om de situatie te 
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bespreken. Nogmaals: dit hoeft niet te gaan om kinderen die mishandeld of ernstig 

verwaarloosd worden en die dus ook nu al voor gedwongen hulpverlening in 

aanmerking komen. Het kan ook een puber betreffen die veel spijbelt, een kind dat 

zich agressief gedraagt, een kleuter met overgewicht of een huilbaby die niet 

getroost wordt.  

Wanneer er een dergelijke melding gedaan wordt, besluit de medewerker van 

het meldpunt of de melding serieus genoeg is om mee verder te gaan. Is dat het 

geval, dan neemt ze contact op met de ouders en nodigt hen uit voor een gesprek. 

De ouders zijn vervolgens verplicht met het meldpunt te overleggen over hun kind. 

Het gaat hier niet om een bijzonder ingrijpende maatregel; ouders hoeven geen 

gezag af te staan, noch hun gedrag aan te passen, noch hun hele privé domein open 

te stellen voor een hulpverlener. Zij hoeven slechts met iemand te overleggen over 

het probleem dat nu naar voren is gekomen. Ook wanneer ouders zelf niet van 

mening zijn dat het een serieus probleem betreft of dat hun kind gebaat zou kunnen 

zijn bij hulp van buitenaf, is een dergelijk gesprek geen al te grote inbreuk op hun 

vrijheid of privacy en vergt het geen grote investering. Desalniettemin is dit het eerste 

moment dat er sprake is van dwang: ouders moeten overleggen met een deskundige 

over de situatie en over de zorgen die er bestaan met betrekking tot hun kind(eren). 

Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, kunnen verdergaande maatregelen 

volgen (bijvoorbeeld een OTS) of kan een sanctie worden opgelegd, net zoals het 

geval is met ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet. In het overleg met het 

meldpunt wordt de situatie van het kind besproken, evenals de ideeën die de ouders 

hierover hebben en wat zij tot nu toe gedaan hebben om verandering in de situatie te 

brengen. Ook wordt er overlegd over mogelijke oplossingen en vertelt de 

medewerker de ouders hoe het nu verder zal gaan.  

Naar aanleiding van de informatie van de melder en het gesprek met de 

ouders kan het meldpunt bepalen wat er vervolgens het beste gedaan kan worden. 

Uiteraard kan dit vervolgtraject heel verschillend zijn. In sommige gevallen blijkt dat 

het niet nodig is het gezin verder te ondersteunen. In andere gevallen zal een advies 

aan de ouders over hoe om te gaan met hun kind, zonodig gevolgd door een follow-

up, voldoende zijn. Maar soms ook kan het nodig zijn hulpverlening op te starten. 

Deze hulpverlening kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van welk 

probleem er is en welke strategie in deze context het meest veelbelovend lijkt. Het 

doel blijft steeds om het welzijn van het kind te bevorderen zonder daarbij dieper in te 
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grijpen in het gezinsleven dan noodzakelijk is. Bij de keuze van een vervolgtraject 

moet dan ook met verschillende zaken rekening gehouden worden: 

• Is er een wel effectieve methode beschikbaar om het welzijn van dit kind in 

deze situatie te bevorderen? Uiteraard heeft het alleen zin en mogen we de 

vrijheid en privacy van een gezin alleen aantasten wanneer er ook een 

effectieve methode voorhanden is om het probleem op te lossen. Het gaat dan 

niet alleen om methodes waarvan door wetenschappelijk onderzoek is 

aangetoond dat ze effectief zijn, maar ook om de vraag of deze methode in dit 

gezin effectief kan zijn. Het heeft geen zin een alleenstaande moeder te leren 

dat ze toezicht moet houden op haar kinderen, wanneer ze tevens verplicht is 

een baan aan te nemen die haar dit onmogelijk maakt. Ook kan het in 

sommige gevallen meer nut hebben de interventie te richten op het 

schoolsysteem of op het kind zelf, dan op de ouders of het gezin als geheel. 

Daarbij komt het in de reguliere hulpverlening nogal eens voor dat kinderen of 

gezinnen een hulpvorm aangeboden krijgen die eigenlijk niet geschikt is, 

omdat de hulpvorm die wel effectief zou zijn niet beschikbaar is of te lange 

wachtlijsten kent. Deze strategie zou in het geval van gedwongen vroegtijdige 

hulp zeker niet gebruikt moeten worden. Bij het ontbreken van een – naar te 

verwachten is – effectieve hulpvorm, vervalt de rechtvaardiging om te in te 

grijpen, aangezien het welzijn van het kind er immers niet mee gediend is en 

de overheid dus nodeloos de vrijheid en privésfeer van haar burgers aantast. 

• Eventuele nadelige gevolgen van de hulp moeten afgewogen worden tegen 

de positieve effecten. De ‘trade off’ van welzijnsbelangen die ik in het vorige 

hoofdstuk besprak, moet hier worden meegewogen. Stel bijvoorbeeld dat een 

uithuisplaatsing de enige mogelijkheid is om een kind met overgewicht op een 

gezond dieet te zetten. In zo’n geval zou het welzijn van het kind juist kunnen 

verminderen en dan wegen de voordelen van de maatregel niet op tegen de 

nadelen daarvan. Uiteraard is het dan beter verder niet in te grijpen.  

• Welke strategie heeft de voorkeur van de ouders en eventueel het kind zelf? 

Wanneer er verschillende mogelijkheden zijn, heeft het uiteraard de voorkeur 

om die strategie te kiezen waar de ouders en het kind zich het beste in kunnen 

vinden. De bedoeling is immers om hun beslissingsvrijheid zo weinig mogelijk 

aan te tasten. Er moet dus zoveel mogelijk gezocht worden naar een 

oplossing waar het gezin zelf ook heil in ziet. Wanneer bijvoorbeeld een 
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hulpverlener een groepstraining voorstelt, maar de ouders zien meer in 

individuele therapie, dan verdient die laatste de voorkeur, mits er een positief 

resultaat verwacht mag worden. 

• Wat is de lichtste vorm van ingrijpen die nog effectief zal zijn? Om de vrijheid 

van ouders en kinderen zo weinig mogelijk te beperken, moet de maatregel zo 

weinig mogelijk ingrijpen in het gezinsleven. Wanneer het meldpunt 

bijvoorbeeld inschat dat een sociale vaardigheidstraining voor het kind 

voldoende positief resultaat zal opleveren, moet men het daarbij laten en geen 

ingrijpender vorm van hulpverlening voorstellen dan noodzakelijk om het 

probleem op te lossen. Wanneer naar de inschatting van het meldpunt 

professionele hulpverlening niet nodig is omdat de ouders zelf in staat zijn het 

probleem aan te pakken, blijft een vervolgtraject uiteraard uit.  

 

Aan de hand van deze overwegingen besluit de medewerker van het meldpunt wat 

de beste manier zal zijn om het welzijn van het kind verder voor zover mogelijk te 

garanderen. Wanneer tot een vervolgtraject besloten wordt, wordt dit besproken met 

de ouders. De hoop is uiteraard dat zij met dit vervolgtraject zullen kunnen 

instemmen. Maar ook als dit niet het geval is, zijn zij verplicht hun medewerking 

eraan te verlenen. Kinderen hebben recht op een bepaalde mate van welzijn en 

wanneer een hulpverleningstraject nodig is om dat te garanderen, mogen ouders dat 

niet blokkeren. In sommige gevallen wordt van ouders niet méér medewerking 

gevraagd dan dat zij hun kind laten deelnemen aan een bepaalde training of 

therapie. In andere gevallen zal een grotere investering van ouders nodig zijn om het 

welzijn van het kind voldoende te garanderen. In ieder geval geldt dat medewerking 

wettelijk verplicht is, net zoals medewerking aan de leerplicht dat is. Ouders die niet 

aan deze verplichting voldoen – of zij nu al direct weigeren een gesprek over hun 

situatie aan te gaan, of dat ze pas verderop in het traject afhaken – kunnen een 

sanctie verwachten.  

Uiteraard moeten ouders en gezinnen geen willoze speelbal worden in de 

handen van de hulpverlener bij wie zij toevallig terechtkomen. Er moeten dan ook 

mogelijkheden bestaan bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing. In eerste 

instantie kunnen ouders uiteraard een interne bezwaarprocedure volgen bij het 

meldpunt. Wanneer zij blijvend van mening verschillen met de medewerker die hun 

case behandelt, moet er een mogelijkheid zijn dit voor te leggen aan een 
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bezwaarcommissie. Wanneer het ook langs deze weg niet lukt overeenstemming te 

bereiken over het te volgen traject, moet zowel voor de ouders als voor het meldpunt 

te mogelijkheid bestaan om een dossier aan de rechter voor te leggen. De ouders 

moeten bij de rechter een beslissing kunnen aanvechten en het meldpunt moet bij de 

rechter kunnen verzoeken tot het opleggen van een maatregel. Ook het opleggen 

van een sanctie mag slechts plaatsvinden na toetsing door de rechter. Deze 

mogelijkheid moet ouders beschermen tegen willekeur en tegen al te lichtvaardig 

ingrijpen in hun gezin. Hoewel ze altijd verplicht zijn een gesprek aan te gaan over 

hun kind en de zorgen die er bestaan, hoeven ze dus niet zonder meer akkoord te 

gaan met het vervolgtraject dat voor hen bedacht is. Het lijkt me niet wenselijk om in 

alle gevallen standaard een gerechtelijke procedure in te voegen. Ten eerste kost dit 

tijd en rompslomp, terwijl het alleen nodig is als er echt geen overeenstemming 

bereik kan worden. Ten tweede gaat het dan teveel lijken op een strafoplegging: 

ouders moeten voor de rechter komen en er wordt hen een hulpverleningstraject 

opgelegd. Dat is niet de bedoeling. Vroegtijdige overheidsbemoeienis met gezinnen 

is net zo min bedoeld als ‘straf’ als de bemoeienis van de overheid met scholen dat 

is. Daarom geef ik de voorkeur aan een regeling waarbij de rechter pas een rol gaat 

spelen wanneer ouders en hulpverleners er samen niet uitkomen.  

 

5.4 Praktische tegenwerpingen 

 

5.4.1 Teveel vertrouwen in beroepsgroep 

Het verplicht stellen van een hulpverleningstraject impliceert dat ik meen dat 

hulpverleners iets zinvols zouden kunnen betekenen in een gezin en dat kinderen 

erop vooruit zouden gaan wanneer naast hun ouders ook professionals zich met hun 

welzijn zouden bezig houden. Heb ik daarmee niet teveel vertrouwen in de 

jeugdzorg, die in mijn voorstel meer macht krijgt dan tot nu toe het geval was? 

Uiteraard hebben ook hulpverleners hun beperkingen en worden er soms 

teleurstellende resultaten geboekt in de jeugdzorg. Dat jeugdhulpverleners niet 

overal een oplossing voor hebben en fouten maken, is volgens mij echter geen 

goede reden om ouders dan maar onbeperkte macht te geven. Ouders maken 

immers ook fouten, zijn beslist niet onfeilbaar en kunnen niet altijd alles aan. 

Sommige ouders ontbreekt het aan de meest elementaire vaardigheden, of zij 

bevinden zich in omstandigheden waarin ze niet (langer) in staat zijn hun 
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opvoedingstaken op een goede manier vorm te geven. Zowel professionele 

opvoeders als ouders hebben hun tekortkomingen, en onbegrensd vertrouwen is 

daarom bij beiden misplaatst. In bovenstaand voorstel vullen beide groepen elkaar 

dan ook aan. Pas als ouders het laten afweten, mogen hulpverleners proberen of zij 

het beter kunnen. Door op tijd in te grijpen, wordt de kans op slagen alleen maar 

groter en de macht van de jeugdzorg juist kleiner. Wanneer we immers wachten 

totdat er grond is voor een OTS, zijn de problemen moeilijker oplosbaar geworden en 

een OTS ontneemt de ouders ook meer gezag dan in mijn voorstel het geval zou zijn. 

 

5.4.2 Psychologisch effect van opgelegde hulp 

Een mogelijk nadeel van vroegtijdige gedwongen hulpverlening is dat het negatieve 

psychische effecten zou kunnen hebben op ouders, zoals schaamte en verlies van 

zelfvertrouwen. Zij zijn immers de ouders die het niet zelf kunnen, hebben kinderen 

met wie iets ‘mis’ is. Dit is uiteraard een bezwaar dat geldt bij iedere vorm van 

hulpverlening, zowel vrijwillige als onvrijwillige. De constatering dat het niet goed gaat 

met je gezin en dat je hulp nodig hebt, kan schaamte oproepen en het zelfvertrouwen 

schaden. Dit hoeft geen reden te zijn om dan maar helemaal van hulpverlening af te 

zien. Voor- en nadelen van het aangaan van een hulpverleningstraject moeten tegen 

elkaar afgewogen worden. In het geval van vrijwillige hulpverlening doen mensen dat 

zelf, maar soms kan het de overheid zijn die deze afweging maakt, omdat de 

beslissing van de burgers (in dit geval de ouders) te nadelig uitpakt voor derden (in 

dit geval de kinderen). Bij deze afweging, moeten we daarnaast niet vergeten dat 

gezinnen met problemen vaak toch al onder psychische druk staan. Hoewel voor 

sommige gezinnen de melding als een verrassing zal komen, zullen veel ouders zelf 

ook lijden onder een situatie waarin ze moeite hebben met (een onderdeel van) de 

opvoeding of omgang. Wanneer hulpverlening deze situatie kan verbeteren, zal de 

psychische belasting juist afnemen.  

 

5.4.3 Stigmatisering 

Een veelgehoord bezwaar tegen gedwongen ingrijpen is dat gezinnen erdoor 

gestigmatiseerd zouden worden. Het opleggen van hulp of ondersteuning zou een 

publiek brevet van onvermogen zijn waarbij de overheid mensen tot ‘slechte 

opvoeders’ bestempelt. Ten eerste kun je je echter afvragen in hoeverre mijn voorstel 

daadwerkelijk zal leiden tot maatschappelijke stigmatisering van de betrokken 
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gezinnen. Zeker wanneer het gaat om een simpel gesprek waarin ouders met een 

professional kunnen overleggen, maar dat verder niet vervolgd wordt door een 

hulpverleningstraject, is er in feite weinig aan de hand. Net zo min als een 

tussentijdse afspraak met een leerkracht of een extra bezoek aan het 

consultatiebureau leidt tot een maatschappelijk stigma of veroordeling door de 

buitenwereld, zal dat ook niet zo snel het geval zijn wanneer ouders met een andere 

professional overleggen. Maar ook gezinnen bij wie er wel een vervolg komt, mogen 

immers zelf weten in hoeverre ze de buitenwereld daarvan op de hoogte stellen. Er 

komt geen aanplakbiljet op hun deur of brandmerk op hun voorhoofd, dus als ouders 

dat niet prettig vinden, hoeft niemand op de hoogte te zijn van het traject dat ze 

volgen. Wanneer ouders erg lijden onder hun eigen beleving van de situatie of niet in 

staat zijn steun te vinden in hun sociaal netwerk, dan zou dat juist een 

aandachtspunt kunnen zijn in de behandeling. Daarnaast moeten we niet vergeten 

dat de buitenwereld ook hard kan oordelen over ouders wier kinderen zich lastig of 

‘raar’ gedragen, ook dat kan een stigma opleveren. 

Daarbij: het is niet de taak van de overheid eventuele tekortkomingen van 

ouders te verdoezelen. Hoe vervelend het ook moge zijn voor de betrokken ouders, 

het recht van hun kinderen op een gezonde ontwikkeling gaat voor het belang dat 

ouders hebben bij het hooghouden van hun imago.  

 

5.4.4 Toename van het aantal ondertoezichtstellingen 

Sommigen zullen vrezen dat mijn voorstel zal leiden tot een toename van het aantal 

ondertoezichtstellingen, aangezien het weigeren van medewerking uiteindelijk 

immers zou kunnen leiden tot een OTS. Het zal inderdaad voorkomen dat een gezin 

langs deze weg geconfronteerd wordt met een OTS die er zonder die eerste melding 

nooit gekomen zou zijn. Vanuit een ander perspectief valt er echter juist ook een 

afname van het aantal ondertoezichtstellingen te verwachten. Wanneer we 

vroegtijdig ingrijpen, is de kans op succes immers groter dan wanneer we langer 

wachten. Veel gezinnen die nu met een OTS geconfronteerd worden – en die dus in 

een navenante opvoedingsituatie terecht zijn gekomen – zou deze maatregel 

bespaard zijn gebleven wanneer zij veel eerder de benodigde hulp hadden gekregen, 

al dan niet vrijwillig. Een situatie die aanleiding geeft tot een OTS komt niet uit de 

lucht vallen en is vaak het resultaat van een ontwikkeling van jaren waarbij een gezin 

in steeds grotere (opvoed)problemen terechtkomt en het kind steeds verder 



 171 

geschaad wordt. Wanneer we door vroegtijdig ingrijpen deze ontwikkeling sneller 

kunnen stoppen, kan een OTS juist vermeden worden. Of het aantal maatregelen per 

saldo zal toe- of afnemen, is dus niet zo eenvoudig te voorspellen, maar het is zeker 

niet gezegd dat er sprake zal zijn van een toename.  

Mijn tweede bedenking bij het bezwaar dat er vaker een OTS uitgesproken zal 

worden, is echter dat wanneer we werkelijk menen dat de situatie waarin een kind 

zich bevindt, vraagt om ingrijpen door de overheid, we er ook niet voor moeten 

terugschrikken deze consequentie te aanvaarden. Het is dan immers nodig om het 

welzijn van het kind te garanderen en als een OTS de enige manier is om dat te 

bewerkstelligen, dan zij dat zo, ongeacht het totale aantal ondertoezichtstellingen dat 

dit oplevert. 

 

5.4.5 Veel onnodige meldingen 

In mijn voorstel wordt een grote rol toebedacht aan mensen die een gezin ‘toevallig’ 

kennen, zowel professionals als kraamhulpen, pedagogisch medewerksters op 

kinderdagverblijven, leidsters op de peuterspeelzaal, leerkrachten en huisartsen, 

alsook aan mensen uit de familie- en kennissenkring van een gezin. Zij zijn immers 

degenen die geacht worden een zorgelijke situatie als eerste te bespreken met een 

medewerker van het meldpunt. Dit brengt het risico met zich mee dat mensen veel 

zaken gaan aanmelden die zij zelf wellicht ontoelaatbaar of zorgelijk vinden, maar die 

geen aanleiding hoeven te geven tot overheidsingrijpen. Ik mag het schadelijk vinden 

dat mijn buurvrouw haar baby de fles geeft (in plaats van borstvoeding), het 

verslechtert zijn welzijn waarschijnlijk niet in die mate dat het beneden de 

drempelwaarde terecht komt. Even zozeer kan de buurvrouw dan weer menen dat ik 

als ouder tekortschiet wanneer ik mijn kinderen niet naar een sportclub laat gaan, 

terwijl ik meen dat dat nergens voor nodig is. Het risico bestaat dat mensen melding 

gaan doen van allerlei van dit soort zaken. Dit risico lijkt mij echter niet heel groot. De 

ervaring leert juist dat mensen eerder te terughoudend dan te ijverig zijn bij het 

melden van een voor een kind schadelijke situatie. Zelfs in gevallen waar een 

vermoeden bestaat van ernstige mishandeling of seksueel misbruik, is de aarzeling 

om te melden groot. De uitdaging zal dus eerder zijn om mensen zo ver te krijgen dat 

ze een zorgelijke situatie ook daadwerkelijk bespreken met het meldpunt, dan om 

hen ervan te weerhouden al te lichtvaardig gebruik te maken van deze mogelijkheid. 

Daarbij is het in mijn voorstel niet zo dat ieder telefoontje naar het meldpunt per 
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definitie leidt tot het starten van een traject. Degene die de melding aanneemt zal 

eerst beoordelen of het nodig is om contact op te nemen met het desbetreffende 

gezin en ook daarna kan op ieder moment besloten worden dat het niet nodig is het 

traject verder te vervolgen. Onnodige meldingen kunnen dus heel snel eruit gefilterd 

worden. Uiteraard spelen hierbij ook de inschatting en persoonlijke opvattingen mee 

van de hulpverlener die een melding behandelt. Daarom is het belangrijk te zorgen 

voor duidelijke richtlijnen en voldoende onderling overleg, en daarom moet er ook 

een mogelijkheid tot bezwaar zijn voor ouders die geen overeenstemming kunnen 

bereiken met het meldpunt. Dit moet ouders beschermen tegen willekeur en tegen al 

te lichtvaardige bemoeienis van de buitenwereld met hun gezin.  

Behalve de mogelijkheid dat mensen voor ‘te lichte’ zaken contact opnemen, 

is er ook het risico dat mensen elkaar uit rancune aanmelden, bijvoorbeeld in het 

geval van een echtscheiding of familievete. Ook nu komt het immers voor dat 

(bijvoorbeeld) ex-echtelieden elkaar valselijk beschuldigen van mishandeling of 

misbruik, al zijn er geen cijfers bekend over hoe veelvoorkomend dit probleem is. Net 

zoals nu het geval is wanneer een gezin wordt gemeld bij het AMK, zal ook in het 

traject dat ik hier voorstel rekening gehouden moeten worden met deze mogelijkheid. 

 

5.4.6 Te duur, ondercapaciteit 

Een (overigens logische) eerste reactie op ieder voorstel dat een uitbreiding van de 

zorg voor gezinnen en kinderen inhoudt, is dat er al geen geld is om de huidige 

maatregelen goed uit te voeren. De wachtlijsten zijn eindeloos, er is geldgebrek, 

gebrek aan goed opgeleide professionals en jeugdbeschermers kunnen door hun 

enorme caseload beslist niet de zorg verlenen en de aandacht geven die hun 

cliënten zo hard nodig hebben. Hoe waar dit helaas ook moge zijn, het is geen reden 

om af te zien van hulp op plekken waar dat nodig is. Ten eerste niet omdat een 

investering in jonge kinderen later vaak juist geld oplevert. Voor de prijs van een 

verblijf in een gesloten setting, kun je heel wat peutercursussen geven en wie een 

agressieregulatietraining duur vindt, moet eens nazoeken wat een vernield bushokje 

kost. Belangrijker is echter dat onze ideeën over hoe jeugdzorg er idealiter uit zou 

zien, niet bepaald moeten worden door wat er bij de uitvoering van de huidige 

jeugdzorg misloopt. De vraag welke rechten kinderen hebben en wiens taak het is 

die te waarborgen, is van een geheel andere orde dan de vraag hoe de minister van 

financiën gedacht had dat te bekostigen. Wellicht dat die minister besluit zijn geld 
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liever aan andere zaken uit te geven. Een dergelijk besluit verandert echter niks aan 

de juistheid of onjuistheid van de ideeën die ik in dit boek naar voren heb gebracht. 

Wanneer de huidige OTS door geldgebrek en ondercapaciteit al niet goed uitgevoerd 

kan worden, ligt dat uiteraard niet aan de ideeën die aan de wet ten grondslag liggen, 

maar aan keuzes die bewindslieden maken en aan gebrekkig bestuur. 

 

 

5.5 Terugkoppeling naar cases 

 

Ik ben in hoofdstuk 1 begonnen met een beschrijving van drie gezinssituaties waarin 

de overheid volgens mij zou moeten ingrijpen. Ik wil nu nog eens terugkijken naar 

deze situaties, en de vraag of er hier voldoende grond is voor overheidsingrijpen 

opnieuw beantwoorden aan de hand van de criteria die ik hierboven heb 

geformuleerd. 

 

Gezin 1 

Familie Andriessen heeft twee dochters van 12 en 15. De oudste is sinds anderhalf 

jaar nogal aan het puberen geslagen. Ze heeft een hekel aan school en eigenlijk aan 

alles. Ze spijbelt regelmatig en maakt veel ruzie met haar moeder en zusje. Vooral de 

ruzies met haar vader kunnen de laatste maanden hoog oplopen. De buren horen 

regelmatig geschreeuw, gescheld en slaande deuren. Op een dag loopt het zo uit de 

hand dat de dochter de straat op rent en door haar vader achterna gezeten wordt. 

Vader haalt haar in en ze vliegen elkaar in de haren. Moeder haalt de twee met 

moeite uit elkaar en zegt tegen haar dochter dat ze maar even een tijdje weg moet 

blijven totdat vader gekalmeerd is. Scheldend en schreeuwend loopt de dochter de 

straat uit, terwijl ze dreigt de politie te zullen bellen. De buren zien dit alles en bellen 

het AMK. Vader wil echter geen hulpverleners over de vloer. Als zijn dochter nou 

maar gewoon naar hem luistert, dan komt het allemaal goed. 

 

In dit gezin wordt niet tegemoet gekomen aan de welzijnsbelangen van de dochter. 

Er is sprake van geweld en de ouders slagen er niet in een fysiek en emotioneel 

veilige omgeving te creëren voor hun dochter. Ook leren de ouders hun dochter niet 

hoe ze conflicten op een sociaal acceptabele wijze op kan lossen en gebruikt vader 

in plaats daarvan verbaal en fysiek geweld als oplossingsstrategie. Het spijbelen 
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betekent dat de dochter niet het onderwijs geniet waar zij recht op heeft. Ook voor de 

burgerschapsopvoeding van de dochter is het van belang dat zij naar school gaat en 

leert conflicten zonder geweld op te lossen. Dit laatste betekent dat ook het belang 

van de maatschappij in het geding is. De problemen spelen al anderhalf jaar en het is 

de ouders niet gelukt ze zelf op te lossen. Zij hebben desondanks geen hulp van 

buitenaf ingeroepen. In plaats daarvan verslechtert de situatie. De overheid mag hier 

ingrijpen om het welzijn van het meisje en het belang van de maatschappij veilig te 

stellen. In dit geval zijn het de buren die de problemen in het gezin meekrijgen en 

een melding doen. In mijn voorstel zou jeugdzorg zich niet neer hoeven leggen bij de 

weigering van vader om hulp voor zijn dochter te accepteren. De ouders zouden 

verplicht zijn te overleggen met een deskundige en samen met haar te zoeken naar 

een oplossing. Wanneer deze deskundige naar aanleiding van dit overleg een 

oplossing aan het gezin voorlegt, moet dit geen vrijblijvend voorstel zijn. Het staat de 

ouders niet vrij hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun dochter terzijde te 

schuiven en hun kind op die manier schade te berokkenen. Aangezien ze tot nu toe 

niet in staat gebleken zijn het welzijn van hun dochter te garanderen, zullen ze nu 

hulp moeten accepteren. 

 

Gezin 2 

Timo is een jongen van 9 jaar. Hij is erg teruggetrokken en somber en het valt 

leerkrachten op dat hij nauwelijks met andere kinderen speelt. Op school staat hij 

meestal aan de kant, vaak zelfs met zijn rug naar de andere kinderen toe. Als hij 

thuis is, blijft hij meestal binnen, bij voorkeur op zijn eigen kamer. Als hij 

aangemoedigd wordt met anderen te spelen, zegt hij dat hij de spelletjes niet leuk 

vindt, of dat de andere kinderen hem er niet bij willen hebben. De leerkracht 

bespreekt zijn zorgen met Timo’s vader. Deze ziet het probleem ook wel, maar heeft 

ook eigenlijk liever niet dat Timo met de kinderen van school speelt, want dat zijn 

“achterbuurtkinderen”. Bovendien zijn hij en zijn vrouw uitstekende pedagogen; ze 

zullen het zelf wel oplossen. De leerkracht bemerkt echter geen vooruitgang 

gedurende het schooljaar. 

 

In deze situatie is er weer sprake van een kind wiens welzijnsbelangen bedreigd 

worden. Zowel zijn sociale als zijn emotionele ontwikkeling lopen gevaar. De ouders 

schieten hierin tekort, omdat zij niets doen om de situatie van hun zoon te 
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verbeteren, noch eigenhandig, noch met hulp van buitenaf. In plaats daarvan duren 

de problemen voort en heeft Timo weinig kans zich sociaal te ontwikkelen op een 

manier die past bij zijn leeftijd. Het is de taak van de overheid om Timo’s 

welzijnsrechten te beschermen en zij mag dus ingrijpen om dat doel te bereiken. Ook 

hier zou de leerkracht de problemen moeten kunnen melden bij jeugdzorg, waarna 

met de ouders overlegd kan worden en gezocht kan worden naar de oplossing. 

 

Gezin 3 

Ineke is 17 als ze zwanger raakt. Haar moeder biedt aan het kind op te voeden, maar 

als Ineke dat weigert, ontstaat er ruzie en wijst zij haar dochter de deur. Ineke en 

haar vriend vinden een flatje en scharrelen een tweedehands babyuitzet bij elkaar. 

Ineke stopt met haar opleiding omdat deze moeilijk te combineren is met de 

zwangerschap. Haar vriend vindt werk als vrachtwagenchauffeur, maar is daardoor 

veel van huis. De zwangerschap verloopt problematisch en eindigt in een 

vroeggeboorte. Niet lang daarna loopt Inekes relatie stuk. De verpleegkundige op het 

consultatiebureau maakt zich zorgen; ze weet uit ervaring dat zulke jonge moeders 

vaak veel problemen ondervinden in de opvoeding, zeker wanneer de kinderen de 

moeilijke peuterleeftijd bereiken. Daarbij heeft Ineke weinig steun uit haar omgeving. 

Er zijn zoveel risicofactoren dat het de verpleegkundige verstandig lijkt dat Ineke 

extra hulp en begeleiding krijgt. Wanneer ze dit Ineke echter aanbiedt, wordt deze 

boos en zegt dat al die vooroordelen en bemoeienis haar alleen maar onzekerder 

maken. Als de verpleegkundige zo moeilijk blijft doen, komt ze helemaal niet meer 

naar het consultatiebureau. 

 

Hoe terecht het wellicht ook is dat de wijkverpleegkundige extra hulp en begeleiding 

aanbiedt, Inekes situatie geeft geen aanleiding dit aanbod ook dwingend op te 

leggen. Al deze risicofactoren verhogen weliswaar de kans op bepaald gedrag of een 

bepaalde ontwikkeling, maar vormen geen garantie dat het mis zal gaan. Het is net 

zo goed mogelijk dat Ineke ondanks alle tegenslag in staat is haar dochter een 

veilige en prettige omgeving te bieden om in op te groeien. Voordat we voldoende 

argumenten hebben om Ineke te verplichten zich te laten begeleiden, zullen we een 

concrete aanleiding moeten vinden in haar gedrag als opvoeder of in de ontwikkeling 

van haar dochtertje. Pas wanneer zij zich niet gedraagt zoals je van een moeder 

verwachten mag op basis van de welzijnsrechten van haar kind, heeft de overheid 
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voldoende grond om te interveniëren zonder Inekes goedvinden. Zover is het in dit 

voorbeeld (nog) niet en dus moet het bij een vrijblijvend aanbod blijven. 

 

In twee van de situaties die ik hier heb laten zien, worden kinderen beschadigd 

doordat er onvoldoende tegemoet wordt gekomen aan hun welzijnsbelangen. Deze 

welzijnsbelangen zijn voldoende grond voor de overheid om in te grijpen. Ze hoeft 

zich daarbij niet te beroepen op een inhoudelijke conceptie van het goede of op een 

niet-neutraal verder weg gelegen opvoedingsdoel. Wat de conceptie van het goede 

van de ouders ook mag zijn, en welk levensplan de kinderen zelf ook ooit zullen 

ontwikkelen, ze hebben daarbij bepaalde zaken nodig. Hun welzijnsbelangen zijn 

onafhankelijk van hun levensplan of de conceptie van het goede van hun ouders. 

Juist deze ‘universele’ belangen komen in gevaar in de hierboven beschreven 

situaties. Het gaat erom dat hier en nu de rechten van deze kinderen geschonden 

worden.  

 Als aanvullende reden voor ingrijpen kan bij gezin 1 gevreesd worden dat de 

burgerschapsopvoeding van het kind in gevaar komt. Hier kan de overheid dus een 

beroep doen op het belang van de maatschappij en het recht van de liberale staat 

om zichzelf in stand te houden. Naast de schade aan de welzijnsbelangen van de 

kinderen, is ook dit een rechtvaardiging voor overheidsingrijpen in gezinnen. 

 

 

5.6 Tot slot 

 

In hoofdstuk 1 heb ik een probleem gesignaleerd dat zich voordoet in de praktijk van 

de jeugdzorg, namelijk hoe we ervoor kunnen zorgen dat kinderen en gezinnen op 

tijd de hulp krijgen die zij nodig hebben, zelfs wanneer ouders onwillig zijn hulp te 

zoeken of te accepteren. Zonder meer ‘inbreken’ in een gezin en ouders allerlei 

verplichtingen opleggen, stuit op fundamentele bezwaren in een democratische 

rechtsstaat. De vraag was dus hoever we binnen de grenzen van de liberale moraal, 

die richtinggevend is in zo’n rechtsstaat, kunnen gaan met het opleggen van hulp en 

ondersteuning bij de opvoeding binnen het gezin. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 heb ik 

deze vraag op theoretische wijze benaderd door een analyse te geven van 

verschillende opvattingen over de liberale moraal en de mogelijkheden tot 

bemoeienis die deze de overheid bieden. In dit laatste hoofdstuk heb ik geprobeerd 



 177 

deze theorie weer te koppelen aan de praktijk door een concreet voorstel te doen tot 

verdergaande bemoeienis met gezinnen waarover zorgen bestaan.  

Een liberale overheid kan, zonder haar boekje te buiten te gaan, veel meer 

bescherming bieden aan kinderen dan nu het geval is. Het is niet nodig te wachten 

totdat de ontwikkeling van een kind – wellicht onherstelbaar – beschadigd is. In 

rechtsfilosofische zin is er immers veel eerder al sprake van schade en daarmee van 

een rechtvaardiging voor de overheid om in te grijpen. Zodra vastgesteld kan worden 

dat de welzijnsrechten of de burgerschapsopvoeding van kinderen niet gewaarborgd 

zijn, is interventie mogelijk zonder dat er een conflict ontstaat met de grondslag van 

de liberale staat. Deze welzijnsrechten behelzen veel meer dan het recht niet 

mishandeld, verwaarloosd of misbruikt te worden, zoals we gezien hebben in 

hoofdstuk 4. 

In dit hoofdstuk heb ik dan ook voorgesteld dat iedereen die op enige manier 

betrokken is bij een gezin, in staat moet zijn haar zorgen over de situatie waarin een 

kind verkeert voor te leggen aan een medewerker van een centraal meldpunt. Deze 

zorgen kunnen het welzijn van kinderen betreffen of hun burgerschapsopvoeding, 

maar er hoeft geen sprake te zijn van (een vermoeden van) kindermishandeling, 

misbruik, of een bij voortduring ontwrichte of gestagneerde ontwikkeling. Vervolgens 

kunnen de ouders uitgenodigd worden voor een gesprek waarin de situatie van kind 

besproken wordt, waarna het meldpunt een voorstel kan doen voor een 

vervolgtraject. Ouders mogen hun medewerking hieraan niet weigeren, al kunnen ze 

wel tegen een beslissing in beroep gaan. In het uiterste geval, waarbij 

overeenstemming tussen ouders en jeugdzorg niet mogelijk blijkt, moet de rechter de 

knoop doorhakken. Aangezien het welzijn van kinderen de rechtvaardiging voor het 

ingrijpen vormt, kan de hulpverlening slechts dwingend worden opgelegd wanneer 

dat naar verwachting ook inderdaad een verbetering van dat welzijn zal opleveren. 

Dit stelt ons voor de uitdaging effectieve behandelmethodes te ontwikkelen én deze 

beschikbaar te maken voor alle gezinnen die ze nodig hebben. Uiteraard zal een 

uitbreiding van het aantal gezinnen dat met jeugdzorg in aanraking komt vragen om 

investeringen en om meer gekwalificeerd personeel. In eerste instantie zullen de 

kosten en het aantal ondertoezichtstellingen dan ook toenemen, al is bekend dat 

vroegtijdig ingrijpen op termijn juist goedkoper is en leidt tot minder problemen – en 

dus minder behoefte aan zorg – op latere leeftijd. Een derde uitdaging zal zijn om de 

procedure zo in te richten dat er zo weinig mogelijk sprake is van willekeur en van 
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vals positieven, gezinnen die ten onrechte met een verplichte interventie 

geconfronteerd worden.  

Door op deze wijze te werk te gaan, kan de overheid voldoen aan de beide 

criteria voor gezinsinterventie die ik in dit boek geformuleerd heb. Zij kan de privacy 

en de autonomie van ouders respecteren en tegelijk de welzijnsrechten en 

burgerschapsopvoeding van hun kinderen waarborgen.  
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Samenvatting 
 

Dit proefschrift gaat over gedwongen overheidsingrijpen in gezinnen waar zich 

problemen voordoen die weliswaar reden tot zorg zijn, maar die niet ernstig genoeg 

zijn om onder de huidige wetgeving een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. 

In de huidige praktijk van de jeugdzorg wordt er vaak niet ingegrepen terwijl bij 

diverse betrokkenen het idee bestaat dat dat wel nodig is in het belang van het kind. 

In dit proefschrift laat ik zien waarom de overheid ouders eerder dan nu het geval is 

zou moeten (kunnen) dwingen hulp te accepteren bij het oplossen van de problemen 

die spelen in het leven van hun kind. Hoewel er een aantal bezwaren is in te brengen 

tegen overheidsingrijpen in dit soort gevallen, maak ik duidelijk waarom deze 

bezwaren niet doorslaggevend mogen zijn. 

In hoofdstuk 1 bespreek ik een aantal voorstellen die erop gericht zijn 

vroegtijdige overheidsbemoeienis met gezinnen te vergroten. Kenmerkend hieraan is 

dat het de overheid is die als actor optreedt, dat ouders gedwongen worden mee te 

werken en dat het ingrijpen plaatsvindt in gezinnen die niet onder de huidige OTS-

regeling vallen. Dit soort voorstellen stuit echter op bezwaren. Behalve juridische en 

empirische kwesties zijn er ook bezwaren van meer fundamentele aard. Deze 

bezwaren hebben te maken met de grondslag van overheidsoptreden in een liberale 

staat. In onze samenleving moet overheidsingrijpen gerechtvaardigd worden binnen 

het kader dat de liberale moraal biedt. De vraag is of vroegtijdig gedwongen ingrijpen 

in gezinnen verdedigbaar is binnen dit kader. Het lijkt immers op enkele punten in 

tegenspraak met de kernwaarden van het liberalisme. De overheid beperkt burgers in 

hun vrijheid, schendt daarmee het non-interventie principe en negeert de scheiding 

tussen het publieke en private domein. Daarbij is er de vraag of de overheid haar 

neutraliteit verliest door een bepaalde manier van opvoeden als ‘beter’ te 

propageren. Het is echter tevens een overheidstaak haar burgers zo nodig in 

bescherming te nemen. Het is dan ook onwenselijk dat kinderen het slachtoffer 

worden van een al te terughoudende overheid. In dit proefschrift zal ik daarom 

onderzoeken of het mogelijk is vroegtijdige gezinsinterventie te verdedigen binnen de 

logische ruimte die de liberale moraal biedt. Wanneer een overheid trouw wil blijven 

aan de liberale moraal en haar handelen hierdoor wil laten leiden, is het dan toch 

denkbaar dat zij ouders dwingt hulpverlening in hun gezin toe te staan, vóórdat zij 

kan aantonen dat deze ouders hun kinderen onherstelbaar geschaad hebben? 

Welke eisen kan een dergelijke overheid aan ouders stellen? 

In hoofdstuk 2 ga ik nader in op de liberale moraal en de implicaties die deze 

heeft voor de bemoeienis van de overheid met gezin en opvoeding. Aan bod komen 

eerst een aantal kernwaarden van het liberalisme: vrijheid, gelijkheid, neutraliteit en 

de scheiding van publiek en privé. Er komen verschillende liberale stromingen aan 



 188 

bod die deze kernwaarden allemaal onderschrijven, maar die van elkaar verschillen 

wat betreft hun opvattingen over de precieze invulling ervan en de implicaties ervan 

voor het handelen van de overheid.  

Ook bespreek ik drie argumenten op basis waarvan de overheid de vrijheid 

van burgers mag beperken. Ten eerste het schadebeginsel: de overheid mag slechts 

ingrijpen wanneer burgers elkaar schade toebrengen. Met schade wordt bedoeld dat 

iemands belang wordt aangetast op zo’n manier dat het een rechtenschending 

inhoudt. Er is sprake van een rechtenschending wanneer de welzijnsbelangen van 

een individu dermate worden aangetast dat zij beneden een bepaalde 

drempelwaarde komen. In tegenstelling tot welzijnsbelangen leveren ultieme 

belangen geen rechten op; zij hoeven niet door de overheid te worden beschermd. 

Ten tweede het paternalismebeginsel: het idee dat de overheid in sommige gevallen 

ook mag ingrijpen op schade aan de actor zelf te voorkomen. Ten slotte mag een 

liberale overheid interveniëren om bepaalde publieke goederen te beschermen. Het 

betreft hier goederen waar niemand zonder kan en die een gezamenlijke inspanning 

of bijdrage vragen van alle burgers. Veiligheid, de instandhouding van de liberaal-

democratische samenleving en wetshandhaving horen hierbij. Om publieke goederen 

veilig te kunnen stellen en de liberaal-democratische rechtsstaat in stand te kunnen 

houden, is het nodig dat kinderen – als toekomstige burgers – bepaalde attitudes en 

gewoontes aanleren. De overheid heeft het recht op deze burgerschapsopvoeding 

toe te zien. 

In hoofdstuk 3 bespreek ik vier liberale stromingen aan de hand van het werk 

van enkele auteurs die deze vertegenwoordigen en die het diepst zijn ingegaan op 

de implicaties ervan voor de rol van de overheid in opvoeding en gezinsleven. Ten 

eerste de liberale minimalisten, die van mening zijn dat de rol van de overheid op 

ieder gebied zo klein mogelijk moet zijn. Voor hen is (negatieve) vrijheid van burgers 

het grootste goed. De minimalistische liberaal Chandran Kukathas, wiens werk ik hier 

bespreek, stelt uiteindelijk zelfs geen enkele eis aan ouders, omdat dat niet past in 

zijn ideeën over de verhouding tussen overheid en volwassen burgers. Aan de hand 

van het werk van William Galston en Shelley Burtt ga ik in op het 

diversiteitsliberalisme. Voor hen staat voorop dat burgers in een liberale staat hun 

eigen manier van leven mogen hebben en dat verschillen tussen mensen 

gerespecteerd moeten worden. Tolerantie en neutraliteit zijn voor hen daarom erg 

belangrijk. Galston heeft daarbij vooral oog voor toekomstig burgerschap, terwijl Burtt 

ook aandacht besteedt aan de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Daarna 

bespreek ik de opvattingen van Stephen Macedo, die het politieke liberalisme 

vertegenwoordigt. Centraal in deze stroming staat de strikte scheiding van het 

publiek en privé. Liberale burgers hoeven slechts in het publieke domein als 

autonome personen met liberale deugden te kunnen functioneren. Het private 
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domein staat hier los van en hier mag de overheid dan ook geen eisen stellen. 

Politiek liberaal Macedo ziet in kinderen dan ook vooral toekomstige burgers die op 

hun rol moeten worden voorbereid. Tenslotte ga ik aan de hand van het werk van 

Jeffrey Blustein en Meira Levinson in op het autonomieliberalisme. Hier staat het 

recht op ontwikkeling tot autonomie centraal. Liberale burgers horen autonome 

burgers te zijn, die in staat zijn om zelfstandig een conceptie van het goede te 

vormen en eventueel te herzien en die hun keuzes daarop baseren. De overheid 

moet erop toezien dat alle kinderen in staat gesteld worden autonomie te 

ontwikkelen. 

Bovenstaande auteurs bespreken met name tot wat voor volwassene een kind 

zich zou moeten ontwikkelen (autonoom persoon, liberale burger, lid van een 

culturele gemeenschap) en leiden daaruit af hoe de opvoeding er dan uit zou moeten 

zien. Voor het leven en welzijn van kinderen vóórdat zij volwassen zijn, is weinig 

aandacht. Voor de vraag naar overheidsingrijpen in gezinnen is echter juist het 

welzijn en de opvoedingssituatie van het kind op dít moment van belang.  

In hoofdstuk 4 laat ik zien dat een liberale overheid van ouders mag verlangen 

dat zij de welzijnsrechten van hun kinderen waarborgen en dat zij hun bijdrage 

leveren aan de burgerschapsopvoeding. Voor wat betreft de eerste taak ga ik uit van 

de welzijnsrechten zoals Feinberg die heeft geformuleerd. Deze welzijnsrechten 

nemen voor kinderen twee vormen aan: ten eerste het recht op welzijn op dit moment 

en ten tweede het recht op een ontwikkeling die toekomstig welzijn mogelijk maakt. 

De overheid mag ingrijpen wanneer ouders de welzijnsbelangen van hun kinderen 

onvoldoende garanderen, of wanneer kinderen zo opgroeien dat hun toekomstig 

welzijn in gevaar is. Voor het ontwikkelen van burgerschap is het volgen van 

(liberaal) onderwijs cruciaal. De overheid dient hierin te voorzien. Ouders moeten er 

zorg voor dragen dat hun kinderen dergelijk onderwijs volgen en daarnaast thuis de 

basis leggen voor goed functioneren in de maatschappij, onder andere door het 

aanleren van de sociale basismoraal. Daarnaast betoog ik dat kinderen geen 

aanspraak kunnen maken op het recht op ontwikkeling tot autonomie. Autonomie 

behoort namelijk tot de zogenaamde ultieme belangen, doelen die passen binnen 

een specifieke conceptie van het goede. Een neutrale overheid doet geen uitspraken 

ten aanzien van de conceptie van het goede van haar burgers en probeert ook niet 

een specifieke conceptie te bevorderen. Ze hoeft de ontwikkeling van autonomie dus 

niet te waarborgen en mag ook niet ingrijpen wanneer deze ontwikkeling niet plaats 

lijkt te vinden. Om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij is autarchie, 

het vermogen keuzes te maken op basis van redenen en daarnaar te handelen, 

voldoende. 

De taak van de overheid bestaat in de eerste plaats uit het faciliteren van 

ouders. Pas in tweede instantie, wanneer ouders tekort blijken te schieten en het 
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welzijn van kinderen beneden een bepaalde drempelwaarde terecht dreigt te komen, 

dient de overheid in te grijpen in een gezin. Om te bepalen of interventie wenselijk is, 

wordt de ernst en waarschijnlijkheid van de schade aan het kind meegewogen 

(waarbij het de voorkeur heeft zich te baseren op wat nu reeds zichtbaar is boven 

voorspellingen over mogelijke schade in de toekomst). Ook wordt er rekening 

gehouden met de context, of er sprake is van een patroon van schadelijk gedrag 

door de ouders en met een eventuele ‘trade off’ met andere belangen. Ten slotte 

dient het besluit in te grijpen altijd gebaseerd te zijn op individuele kenmerken van 

een gezin en niet op kenmerken van de groep waartoe zij behoren, zodat 

(statistische) discriminatie vermeden wordt. Het is echter niet nodig om – zoals in de 

huidige praktijk het geval is – te wachten tot de ontwikkeling van kinderen geschaad 

is (schade in pedagogische zin). Ingrijpen is daarentegen  al gerechtvaardigd 

wanneer er nog ‘slechts’ sprake is van aantasting van de welzijnsrechten van het 

kind (schade in rechtsfilosofische zin). De welzijnsrechten waarop kinderen 

aanspraak kunnen maken behelzen namelijk veel meer dan het recht niet 

mishandeld, verwaarloosd of misbruikt te worden. Deze opvatting geeft de overheid 

meer ruimte om te interveniëren in de opvoeding dan zij zich tot nu heeft 

toegeëigend. Verplichte primaire preventie is echter niet nodig en niet wenselijk, 

aangezien in de meeste gezinnen geen ernstige problemen ontstaan die ouders niet 

zelf kunnen oplossen – al dan niet met vrijwillige opgezochte hulp – en omdat 

overheidsinterventie in het privéleven van burgers slechts onder strikte voorwaarden 

past in een liberale staat. 

Op grond van het voorgaande concludeer ik dat er sprake is van een dubbel 

criterium voor vroegtijdig overheidsingrijpen in gezinnen. Ten eerste kunnen we 

vaststellen dat een liberale overheid dient in te grijpen wanneer de welzijnsrechten 

van kinderen geschonden worden en  wanneer hun burgerschapsopvoeding in 

gevaar komt. Het tweede criterium luidt dat de overheid ook uitsluitend in dit soort 

situaties mag ingrijpen en daarbij te werk moet gaan op een manier die de vrijheid en 

beslissingsruimte van ouders zo veel mogelijk intact laat. Deze twee criteria vullen 

elkaar aan en zijn niet los van elkaar te zien. 

In het vijfde hoofdstuk stel ik het volgende voor. Iedereen die zich zorgen 

maakt over de situatie waarin een kind verkeert, moet de mogelijkheid hebben dit 

voor te leggen aan een medewerker van een centraal meldpunt. Deze zorgen 

kunnen het welzijn of de burgerschapsopvoeding van een kind betreffen, maar er 

hoeft geen sprake te zijn van (een vermoeden van) kindermishandeling, misbruik, of 

een bij voortduring ontwrichte of gestagneerde ontwikkeling. Naar aanleiding van 

zo’n melding worden ouders uitgenodigd voor een gesprek waarbij de zorgen die er 

omtrent hun kind bestaan besproken worden. Op basis van dit gesprek volgt zo 

nodig een voorstel tot een vervolgtraject. Ouders mogen hun medewerking hieraan 
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niet weigeren, al kunnen ze wel tegen een beslissing in beroep gaan. Aangezien het 

welzijn van kinderen de rechtvaardiging voor het ingrijpen vormt, kan de 

hulpverlening slechts dwingend worden opgelegd wanneer dat naar verwachting een 

verbetering van dat welzijn zal opleveren. Dat betekent bijvoorbeeld dat er effectieve 

behandelmethodes beschikbaar moeten zijn en dat het voorgestelde vervolgtraject 

afgestemd moet zijn op de specifieke situatie van het gezin. Daarbij moeten ouders 

zelf zoveel zeggenschap in handen houden als verenigbaar is met het welzijnsrecht 

en burgerschapsopvoeding van hun kind. 

Door op deze wijze te werk te gaan, kan de overheid voldoen aan de beide 

criteria voor gezinsinterventie die hierboven genoemd worden. Zij kan de privacy en 

de autonomie van ouders respecteren en tegelijk de welzijnsrechten en 

burgerschapsopvoeding van hun kinderen waarborgen.  
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Summary 
 

This thesis addresses the issue of state intervention in families that give reason for 

concern about the welfare and upbringing of their children but do not meet the 

current legal criteria for limiting parental authority over their offspring. By current law 

it is often impossible to intervene in cases where professionals do feel this would be 

in the best interest of the child. I will argue that the state should have the right to 

intervene earlier compelling parents to accept help much sooner than is currently 

possible. I will discuss a number of objections against state intervention in such 

cases, and show why these objections should not be decisive.  

The first chapter presents several proposals aimed at increasing the 

possibilities of state intervention in families. In each of them the state is the actor, 

obligating parents to comply, in situations that are currently not (yet) eligible for state 

intervention. Such proposals invite various objections and questions. In addition to 

legal questions and practical problems, more fundamental objections may be raised. 

These objections concern the foundations of state authority in a liberal democracy. In 

our society, any state intervention is to be justified within the realm of liberal morality. 

The critical question here is whether or not early intervention in families is defensible 

within this scope. This kind of intervention involves limiting civil liberties and revoking 

the separation of the public and private domains. Moreover, there is the risk of the 

state losing its neutrality by implying that one way of raising children is ‘better’ than 

another. On the other hand, in a liberal-democratic state, protecting citizens against 

maltreatment by others is an important duty of the government. We do not want 

children to become the victims of a state afraid to act. Therefore, I want to explore the 

possibilities of justifying early intervention in families within the boundaries of liberal 

morality. Is it possible for a state whose actions are guided by liberal principles to 

compel parents to accept aid and assistance in their families, even when it is not (yet) 

obvious that these parents damage their children or their children’s development? 

Which demands may a liberal state make on parents? 

The second chapter discusses liberalism and its implications for state 

intervention in families and upbringing. Basic values central to liberalism are: liberty, 

equality, neutrality, and the separation of the public and the private domain. I 

distinguish four main trends within liberalism, each of them endorsing these core 

values but each with their own interpretation of these values and their implications for 

the radius of action of the liberal state. 

According to liberalism, there are two principles that justify restrictions to the 

liberty of citizens. The first is the harm principle: the state may intervene if, and only 

if, citizens harm one another. Harm is defined as a setback in interests that is also a 

violation of rights. Rights are violated if welfare interests are thwarted beyond a 
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certain threshold value. In contrast to the welfare interests that all citizens share, 

ultimate interests depend on a specific conception of the good and therefore do not 

warrant protection by the state. Secondly, a liberal state may impose restrictions in 

order to protect certain public goods. These are goods that no person in our society 

can do without and that require a joint effort or contribution by all citizens. Public 

safety and upholding the nation’s laws and liberal democracy are examples of public 

goods. In order to protect public goods and to maintain a democratic constitutional 

state, it is necessary for children – our societies’ future citizens – to acquire certain 

attitudes and capabilities. Therefore, the state is entitled to safeguard the civic 

education of its future citizens. 

The third chapter discusses the four liberal views mentioned above by taking a 

closer look at the work of some representative authors. Furthermore, I elucidate the 

implications of their ideas on the role of the state in the education and upbringing of 

children. The first view is liberal minimalism, claiming that the role of the government 

should be as limited as possible in every domain. Here, (negative) liberty is the 

greatest good. Chandran Kukathas, whose work I discuss, does not want to impose 

any demands on parents whatsoever, because that would go against his ideas about 

the relations between a liberal state and its mature citizens. Next, I examine diversity 

liberalism by discussing the work of William Galston and Shelley Burtt. To them, 

respecting differences between people and the liberty of citizens to live their own way 

of life is crucial. This means that tolerance and neutrality are very important. When it 

comes to the upbringing of children, Galston’s main concern is their future 

citizenship, whereas Burtt also stresses the developmental needs of children. The 

third view is political liberalism, represented here by Stephen Macedo. A core 

concern of political liberalism is the separation of the public and private sphere. In the 

public domain, liberal citizens are expected to act as autonomous persons showing a 

liberal attitude. The private domain is considered to be separated from this; it should 

not to be subjected to any demands from the state. Thus, with regard to state 

involvement in education, Macedo focuses on children as future citizens, to be 

prepared for their future roles in the public domain. Finally, autonomy liberalism is 

represented here by the work of Jeffrey Blustein and Meira Levinson. At the forefront 

of their ideas on education and family life is the development of autonomy. In their 

vision, the liberal citizen should be an autonomous person, capable of forming and 

revising his or her own conception of the good and of choosing independently on the 

basis of this conception. The state should warrant the development of autonomy for 

every child.  

All of these authors base their ideas about what the education and upbringing 

of children should involve mainly on the kind of future adult the child is to become, be 

it an autonomous person, a liberal citizen, or a member of a cultural community. They 
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do not pay much attention to the life and welfare of children before the age of 18, 

except from a developmental perspective. However, in exploring questions of state 

intervention in family life, it is the child’s current situation and welfare that I claim to 

be most important.  

In the fourth chapter I argue that a liberal state may indeed press certain 

demands on parents, namely concerning their children’s welfare and civic education. 

The demands concerning welfare are based on the welfare rights that Joel Feinberg 

claimed every human being to possess. In the case of children, these welfare rights 

appear in two ways. First, children are entitled to welfare rights now, in their 

childhood, while and because they are children. Second, they are entitled to 

developing in a way that does not threaten their future welfare as adults. The state 

may intervene if parents do not guarantee their children’s welfare, or if children grow 

up in a way that interferes with minimal welfare later on in life. Furthermore, children 

should go to school and receive civic education in order to develop the attitudes and 

capabilities associated with liberal citizenship. The state should provide for this. 

Parents should ensure that their children receive school education and they should 

enable them to function well in society, for instance by teaching them basic social 

skills and morality.  

While I argue that children do have certain welfare rights and the right to 

schooling and civic education, I do not claim they have a right to developing 

autonomy. In my view, autonomy is rightly considered to be an ultimate interest, 

specific to some conceptions of the good, but not to others. A neutral state should not 

pass judgement on its citizens’ conceptions of the good, nor should it impose or 

favour one conception of the good rather than another. Therefore, a liberal state 

need not and should not guarantee or impose the development of autonomy, nor 

should it interfere if such a development does not seem to take place.  

The primary task of the state is to facilitate citizens in carrying out their role as 

parents. Only when parents do not meet the standards as proposed here, should the 

state intervene. To determine whether or not an intervention is warranted, both the 

seriousness and the probability of a setback in interests should be taken into 

consideration. And, preferably, the decision should be based on what is apparent in 

the current situation, rather than on predictions about what is to be expected in the 

future. In addition, the context should be looked at, in order to find out whether there 

is a pattern of harmful behaviour by the parents and if there may be a trade off with 

other interests. Finally, in order to avoid (statistical) discrimination, the decision to 

intervene should always be based on the individual characteristics of a particular 

family, not on characteristics of any group they belong to.  

On the other hand, we must not wait until a child’s development is clearly thwarted, 

as is often done now. On the contrary, intervention is justified as soon as welfare 
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rights are being impaired. Children’s welfare rights encompass much more than the 

right not to be abused or neglected. This point of view makes it possible for the state 

to intervene much more often than it does at present. However, a requirement of 

compulsory participation in primary prevention programmes for all (future) parents is 

not suitable, as most families do not experience serious problems that the parents 

cannot deal with themselves (or with some aid they may have arranged for 

themselves) and because intervention in the private lives of citizens is acceptable in 

a liberal state only under very strict conditions.  

From the above considerations I then deduce a double criterion for early state 

intervention in families. First, we can maintain that a liberal state should intervene if 

children’s welfare rights are violated or if their civic education is endangered. Second, 

the state may only intervene in these situations, and in doing so should respect 

parental liberty and authority as much as possible. These two criteria complement 

each other and cannot be separated.  

In the final chapter I develop a practical proposal. Anybody who is concerned 

about any child’s situation should have the possibility to discuss their worry with a 

professional working for a central agency. The concern may be about a child’s 

welfare or about his or her civic education. There need be no suspicion of child 

abuse or neglect or of a seriously disrupted development; much less grave worries 

suffice to warrant a report. Following this report parents are invited to confer about 

the worries concerning their child. This may result, if necessary, in a proposal for 

some course of action to the parents, which they are not allowed to refuse (although 

they may of course challenge every decision, whether or not in a legal procedure). As 

the welfare of their child is the justification for the proposed intervention, parents can 

only be compelled to cooperate in a course of action that reasonably can be 

expected to improve their child’s welfare. For one thing, this means that effective 

treatment strategies should be available indeed, and also that all decision making 

should be sensitive to the specific situation of the child and family. During the 

process, the parents should maintain as much authority as is compatible with their 

child’s welfare and civic education. By working in this manner, the state can meet the 

double criterion for intervention in families indicated above, respecting family privacy 

and parental autonomy, while at the same time guaranteeing children’s welfare rights 

and civic education. 
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