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Inleiding: 

 

“Die jeugd van tegenwoordig!” is een veel gehoorde kreet. Misschien is het inmiddels 

al weer enigszins verstomd omdat deze uitspraak goeddeels een cliché is geworden. Een 

cliché wat bovendien soms geassocieerd wordt met kortzichtigheid. Bezorgdheid omtrent het 

verval van de jeugd dateert echter al uit de klassieke oudheid. Hoewel de mate waarin deze 

bezorgdheid aan de oppervlakte komt, van tijd tot tijd varieerde, zit er dikwijls zeker een 

menselijke waarheid achter. Desondanks is deze waarheid soms niet de volledige waarheid 

zoals de “opvoeders” die hadden vermoed. 

In 1915 en 1946 werden er door de toen zittende Ministers van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen commissies ingesteld om onderzoek te verrichten naar de zorgelijke toestand 

van de jeugd. De onderzoeksresultaten van deze commissies zijn gepubliceerd in 

respectievelijk 1919 en 1952. Het rapport van de eerste commissie is getiteld: ‘verslag van de 

Staatscommissie tot onderzoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen van 13 – 18 jaar’  

en het stuk uit ’52 gaat bijna gebukt onder de titel:‘Maatschappelijke verwildering der Jeugd: 

rapport betreffende het onderzoek naar de geestesgesteldheid van de massajeugd’. Uit deze 

gebeurtenissen, en alleen al uit de ernstige bewoordingen in de titel van het tweede stuk, lijkt 

te blijken dat er in beide periodes tot in de hoogste regionen een grote bezorgdheid heerste 

over de toestand van de jeugd. 

In hoeverre deze bezorgdheid gegrond was, waarom deze stukken vervaardigd werden, 

en welke factoren mogelijkerwijs op het jeugdbeeld van invloed waren, is wat ik zal gaan 

behandelen in dit artikel. Dit doe ik door de twee bovengenoemde vroeg 20
ste

 eeuwse 

uitdrukkingen van bezorgdheid naar context, tijd en inhoud in een historisch perspectief tegen 

elkaar af te zetten.  

Ik zal beginnen met het uiteenzetten van een model van de relevante maatschappelijke 

tendensen in het begin van de 20
ste

 eeuw. In de rest van dit artikel zal ik nog dikwijls naar dit 

model verwijzen. Daarna bespreek ik het rapport met betrekking tot de jeugdige personen uit 

1919. Hierna volgt een stuk waarin ik de veranderingen tijdens het interbellum en de Tweede 

Wereldoorlog behandel. Als laatste passeert het veel bediscussieerde rapport over de 

verwilderde massajeugd, waarbij ik ook een korte beschrijving geef van de manier waarop dit 

ontvangen is. En tot slot geef ik als extra toevoeging nog een aantal kanttekeningen op de 

door mij hier gehanteerde werkwijze, gevolgd door de conclusie. 

 

Tendensen in de 20e eeuw: 

 

Eind 19
e
 eeuw, begin 20

ste
 kwam de jeugdbeweging, het clubhuiswezen, en een 

beginnende jeugdzorg op. Meestal – volgens de eigen statuten – om de ervaren zedelijke 

neergang van de jeugd een halt toe te roepen.
1
 Dergelijke jeugdgerichte organisaties waren 

niet beperkt tot de confessionele hoek. De eerste, het algemene Nederlands Jongelings 

Verbond, werd al in 1853 opgericht.
2
 Pas ten tijde van de Doleantie splitste zich een 

protestants Gereformeerde organisatie af. Daarnaast waren de studentenverenigingen er al 

veel langer. En vanaf 1910 kon de jeugd eveneens bij de Padvinderij terecht. Ook voor de 

socialistische jeugd begon het al aan het einde van de 19
e
 eeuw met de Socialistische 

                                                 
1
 Peter Selten ‘Massajeugd een nieuw fenomeen?’ in: Frans Meijers, Manuella du Bois-Reymond, Op zoek naar 

een moderne pedagogische norm: Beeldvorming over de jeugd in de jaren vijftig: Het massajeugdonderzoek 

(1948 - 1952) (Amersfoort 1987) 134. en Mieke Lunenberg, Geluk door geestelijke groei: De institutionalisering 

van de jeugdzorg tussen 1919 en midden jaren dertig, uitgewerkt voor Amsterdam (Zwolle 1988) 19 - 22. 
2
 Ger Harmsen, Blauwe en rode jeugd: Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse Jeugdbeweging 

tussen 1853 en 1940 (Nijmegen 1975) 17. 
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Jonglieden Bonden. Bovendien kwam de landelijke Arbeiders Jeugd Centrale tot stand rond 

1920
3
. 

 Deze jeugdorganisaties werden meestal in bepaalde mate geleid door de jeugdigen 

zelf. Wat weer niet wil zeggen dat ze het bestuur binnen deze organisaties – die men 

desondanks de vrije jeugdvorming noemde – helemaal zelf in handen hadden. De vrije 

jeugdvorming stond meestal zeer direct onder de idealistische invloed van een aantal – 

dikwijls ook actief meewerkende – volwassenen. In de hoogtijdagen was slechts 15 tot 20 

procent van de jeugd aangesloten bij een jeugdorganisatie. Toch werd dit georganiseerde deel 

van de jeugd opgeworpen als model voor de rest van de jeugd. De vrije jeugdvorming werd 

namelijk over het algemeen gezien als onderdeel van de goedburgerlijke cultuur.
4
 De jeugd 

zou zich hierin idealistisch en in binding aan de zuil kunnen vormen. Tegelijkertijd kon de 

jeugd een vorm van de zo verlangde onafhankelijkheid behouden door middel van het 

zelfbestuur. 

 Het punt dat de burgerlijke cultuur de norm was, en dat de jeugdbeweging gezien werd 

als vervulling van de norm is belangrijk voor het begrip van de situatie. Deze burgerlijke 

norm stamde al uit de 19
e
 eeuw en bevatte zelfs een heel aantal elementen die teruggevoerd 

kunnen worden op de Verlichting. Afgezien van wat er in de twee wereldoorlogen (en in 

bepaalde mate tijdens de crisis) gebeurde, kan men deze norm en de vervulling van deze norm 

hier voor het gemak als een constante beschouwen. Men beoordeelde anderen op basis van de 

mate waarin zij aan deze norm leken te voldoen. En men velde dit oordeel relatief ten 

opzichte van de eigen perceptie van deze norm. 

In de alinea’s hieronder behandel ik twee andere belangrijke punten. Dit zijn enerzijds 

de processen in verband met de sociaal-psychologische aspecten van de Industriële Revolutie, 

en anderzijds het zich scherpstellende en zich verbredende blikveld van de burgerlijke sociale 

wetenschappen. Ik zal laten zien hoe dezen er samen voor zorgden dat de tijdgenoot zich een 

beeld ging vormen waarin de jeugd zich in een neergaande spiraal bevond. 

De sociaal-psychologische aspecten van de Industriële Revolutie zijn belangrijk omdat 

de industrialisatie grote sociale verschuivingen met zich meebracht. Men was van mening dat 

deze veranderingen veel invloed hadden op de jeugd. De Industriële Revolutie werd door de 

19
e
 en 20

e
 eeuwse mens (met betrekking tot de jeugd) werkelijk als een grote omslag beleefd.

5
 

Vooral ook de versnelling van het tempo waarin de samenleving veranderde vormt een 

belangrijke verklaring voor de vorming van het jeugdbeeld. Vanuit de perceptie van iemand 

die de maatschappij goed achtte zoals die was, zal een zich versnellende verandering er 

immers al snel uitzien als (de veroorzaker van) een neergaande lijn. 

 Het uitkomen van de twee staatsrapporten bewijst al dat de blik van de burgerlijke 

sociale wetenschappen zich vergrootte. Er werd veel meer en diepgaander onderzoek verricht 

naar de toestand van de jeugd. Een andere belangrijke kant van dit aspect is dat de 

arbeidersjeugd in het onderzoek werd opgenomen.
6
 Het onderzoeksveld werd dus ook breder. 

Bovendien gingen veel onderzoekers uit van het stilzwijgend aanwezige ideaalbeeld van de 

preïndustriële plattelandssamenleving. Dat armen en (land)arbeiders, toen zij nog op het 

platteland woonden, misschien ook onder erbarmelijke omstandigheden hadden geleefd, werd 

vaak niet expliciet opgemerkt. Hierdoor namen de onderzoekers aan dat de arbeiders door de 

industrialisatie verworden waren tot wat men op dat moment concreet aantrof. Wat daarmee 

                                                 
3
 Harmsen, Blauwe en rode jeugd, 27, 176 – 179. 

4
 Willibrordus Anthonius Wilhelmus de Graaf, De Zaaitijd bij uitnemendheid: Jeugd en puberteit in Nederland 

1900 – 1940 (Leiden 1989) 99 – 104. en Piet de Rooy, Republiek van Rivaliteiten: Nederland sinds 1813 

(Amsterdam 2002) 173 – 174. 
5
 A.G. Dyserinck, S Groshans, S. C. Van Leersum, Is onze rijpere jeugd in wezen anders dan vroeger?: Rapport 

over een enquete inzake vooruitgang of achteruitgang in het geestelijk en zedelijk gehalte van de rijpere jeugd, 

ingesteld door den Bond ter Behartiging van de Belangen van het Kind (Den Haag 1923) 63 – 69. 
6
 Selten, ‘Massajeugd een nieuw fenomeen?’, 134 – 135. 
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goeddeels over het hoofd werd gezien was dat men destijds pas met het onderzoek de grenzen 

van het toelaatbare uitzette en dat men dus daarmee tevens het moment van de ontdekking van 

het ontoelaatbare definieerde. En met het moment waarop men de ontdekking van het 

ontoelaatbare definieerde, definieerde men eveneens het moment waarop deze ontoelaatbare 

toestanden volgens deze perceptie waren ontstaan in de maatschappij. 

Samenvattend en simplificerend zien de 20
e
 eeuwse tendensen er dus uit als drie 

lijnen. In de grafiek hieronder kun je dit zien in een schematische voorstelling. De burgerlijke 

moraal is een constante die tijdens de beide wereldoorlogen in een tijdelijke puntenwolk 

uiteenvalt. Dit is de norm. De dalende lijn (de omgeving) is de visie op de maatschappelijke 

ontwikkelingen vanuit de ogen van iemand die alles voornamelijk zo wil laten als het is. Tot 

slot stelt de stijgende lijn de toename voor in scherpte en breedte van het burgerlijk 

wetenschappelijke blikveld. Het resulterende jeugdbeeld is de som van de lijnen van het 

groeiende blikveld, van de neergaande omgevingslijn, en van de burgerlijke norm. Deze drie 

tendensen gaan we zo meteen terugzien in de bespreking van de ontwikkelingen in het 

jeugdbeeld aan de hand van de staatsrapporten. 

 

De drie vroeg 20
ste

 eeuwse tendensen die samenvloeien in het jeugdbeeld 

 

 
 

 

 

 

Lijnen 



 5 

Staatsrapport 1919: Ontwikkeling der jeugdige personen 

 

In dit rapport werden de volgende externe oorzaken voor de zorgwekkende toestand 

van de jeugd genoemd: de opkomst van het grootbedrijf met onpersoonlijke arbeidsrelaties, 

het voor jongeren vrij snel en relatief gemakkelijk te verdienen hoge loon in de industrie, het 

verzwakken van het bevolkingsaandeel van de ‘zenuwsterke’ plattelandsbevolking als gevolg 

van de urbanisatie, de woningnood in de steden, het onzedelijke stadsvertier, de toegenomen 

mobiliteit dankzij nieuwe vervoersmiddelen, de film en tot slot de schokkende invloed van de 

Eerste Wereldoorlog.
7
 Voor de oorlogsinvloed werd als bewijs de tijdens de oorlog gestegen 

jeugdcriminaliteit aangehaald.  

Onder de interne ontwikkelingen die de jeugdige doormaakte werden de puberteit en 

de aanzet tot verinnerlijking van het geloof al genoemd. Een andere belangrijke constatering 

die gedaan werd in dit rapport is dat het onderwijs te kort schoot, vooral wat kwantiteit 

betreft. De scholen bereikten te weinig jongeren, en er was een te korte leerplicht. De 

leerplicht moest worden uitgebreid tot 14 jaar, waarbij in de laatste jaren differentiatie naar 

beroep, aanleg, etc. mogelijk was. Tevens wilden ze van het 14
e
 tot het 18

e
 levensjaar een 

verplichting tot het volgen van deeltijdonderwijs ingevoerd zien.
8
 

De commissie zag de vrije jeugdvorming als een geschikt vehikel voor de complete 

ontwikkeling van de jeugdige persoonlijkheid. In deze organisaties speelde immers naast 

kennis ook karaktervorming en samenwerking een rol. Onder andere werden de volgende 

twee dringende adviezen gegeven: het instellen van een Centrale Jeugdraad en het subsidiëren 

van de jeugdorganisaties.
9
  

De commissie die het rapport voortbracht, werd ingesteld in 1915 naar aanleiding van 

een toespraak in de Tweede Kamer vanuit de SDAP. In deze toespraak werd gewezen op de 

tekortkomingen van het onderwijs en op de toename van het aantal klachten over baldadig en 

crimineel gedrag onder de jeugd. Deze commissie werd onder invloed van de sociale 

ontwikkelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1917 verheven tot staatscommissie.
10

 

 Een opmerkelijk punt is dat de gegevens zoals die verstrekt werden door het 

Jeugdwerk en door de Jeugdorganisaties de voornaamste bron vormden voor het onderzoek. 

Daarnaast zijn er voor dit onderzoek drie congressen georganiseerd en men heeft ook gebruik 

gemaakt van statistieken met betrekking tot het onderwijs. Maar toch blijft de vrije 

jeugdvorming zowel het voornaamste punt van aandacht, als ook de voornaamste bron van 

gegevens. De uitgebrachte adviezen legden bovendien voor een groot deel de nadruk op 

staatsondersteuning aan die zelfde jeugdbeweging. Deze samenwerking doet een symbiose 

van gegevensverschaffers (de bronnen) en onderzoekers vermoeden.
11

 Ook al omdat een 

aantal van de onderzoekers en beleidsmakers zelf in de vrije jeugdvorming actief waren.
12

 

 Echter een veel duidelijker aspect van vertekening wat volgt uit deze constatering is 

dat de jeugdbeweging, het ideaaltype, de norm, gegevens verschafte over wat niet bij hen 

hoorde. Deze door de jeugdbeweging geprofileerde buitenstaander was de van het geloof 

vervreemde, de slappe passieveling, de aan de vermaakindustrie geketende, etc., kortom de in 

hun ogen abnormale. De georganiseerde jeugd fungeerde in het onderzoek als norm voor de 

                                                 
7
 Verslag van de Staatscommissie tot Onderzoek naar de Ontwikkeling der Jeugdige Personen van 13 – 18 jaar, 

ingesteld bij Koninklijk Besluit van 18 Juni 1917 N
o
. 58 met een supplement op de verzameling van rapporten 

1918 (1919 Amsterdam) 13, 9 – 32. 
8
 Verslag van de Staatscommissie, 13, 156 – 161. 

9
 Ibidem, 13, 169. 

10
 Selten, ‘Massajeugd een nieuw fenomeen?’ 133. 

11
 Ibidem, 134. 

12
 Ibidem, 137. 

Inhoud 

Ontstaan 
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rest.
13

 Men geloofde dus dat de jeugd iets behoorde te zijn wat slechts ten hoogste de 

georganiseerde 20% van de jeugd was in belanghebbend woord, laat staan in daad.  

Kortom de opgesomde externe oorzaken voor de jeugdtoestand zijn samen te brengen 

als een beeld van de neergaande sociale industrialisatie lijn. De schokkende invloed van de 

Eerste Wereldoorlog kan men zien als een directe trigger voor de vergrootte bezorgdheid die 

leidde tot het instellen van het onderzoek. Het uitvoeren van het onderzoek en het feit dat 

daarbinnen de arbeidersjeugd werd gemeten naar burgerlijke maatstaven, past op de opgaande 

lijn van burgerlijke verwetenschappelijking. 

 

Het onderzoek voorafgaand aan, en het verschijnen van het Staatsrapport in 1919 

geprojecteerd op het jeugdbeeld 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 de Graaf, De Zaaitijd bij uitnemendheid, 133. 
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Tussen de rapporten 

 

 De aanwijzingen van de Staatscommissie met betrekking tot de steun aan de vrije 

jeugdvorming werden grotendeels opgevolgd. In 1920 werd de Centrale Jeugdraad opgericht. 

Tevens werden de subsidies verschaft. Desondanks slaagden de Jeugdorganisaties er niet in 

om de gehele jeugd te bereiken. Het percentage leden bleef ten hoogste 20%.
14

 

 Deels als gevolg hiervan begon men te twijfelen aan de jeugdbeweging als 

opvoedingsinstitutie. In de eerste plaats werden er twijfels geuit over het elitaire karakter van 

de jeugdorganisaties. Zouden normen zoals dikwijls niet roken, niet drinken, afkeer van het 

massavermaak, en vooral de nadruk op idealisme, niet te hoog gegrepen zijn ? Ten tweede, en 

in het verlengde hiervan, lag de twijfel of de zogenaamde ‘slappedanige meerderheids-

jongeren’ misschien biologisch gezien gedetermineerd waren tot hun passieve, laagstaande 

gedrag.
15

 Deze uitspraak werd geschraagd door een destijds niet overtuigend te weerleggen 

theorie die stelde dat bij de meerderheid van de mensen de geestelijke groei vanaf het 14
e
 

levensjaar zijn top had bereikt. De puberteit en de daarmee samenhangende noodzaak tot 

ontwikkeling binnen de jeugdbeweging zou dan als norm voor een gezonde 

jeugdontwikkeling onterecht op het gros van de arbeidersjeugd geprojecteerd zijn. 

Toch blijkt uit een in 1922 gehouden enquête onder mensen die beroepshalve met 

jeugd in aanraking kwamen dat het jeugdwerk wellicht dan tenminste wel een kwalitatieve 

verbetering bewerkstelligde. Met name door mensen die werkzaam waren binnen de 

Jeugdorganisaties en studentencorpsen werd een wat positiever beeld van de gehele jeugd 

geschetst. In dit beeld vormden een toegenomen idealisme, zedelijkheid, zelfstandigheid, en 

godsdienstigheid de belangrijkste positieve punten.
16

 Terwijl de rest beduidend negatiever 

was. Op zich zelf gezien hoefde dit natuurlijk nog geen aanwijzing te zijn voor de positieve 

uitwerking van de vrije jeugdvorming. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat mensen die sowieso al 

positief en openhartig waren ten opzichte van de jeugd er eerder toe kwamen om jeugdwerk te 

gaan doen. Dit zou ook kunnen verklaren waarom het beeld wat vanuit deze organisaties 

gegeven werd positiever is. Dus de enquête wees wat dit aspect betreft op niet meer dan een 

positievere perceptie van ervaringen met de Jeugd door de in Jeugdbewegingen werkzame 

mensen. 

 Een belangrijker punt wat blijkt uit deze enquête is dat de criminaliteitsstijging onder 

jongeren tijdens de Eerste Wereldoorlog die destijds voor onrust zorgende, inmiddels al weer 

tenietgedaan was. Daarnaast kon worden opgemerkt dat de introductie van kinderrechters, het 

openen en sluiten van strafinrichtingen, en het criminaliseren van dingen die voorheen 

gedoogd werden (paasvuren, palingtrekken) meer invloed hadden op de 

criminaliteitsstatistieken dan verschuivingen met betrekking tot de toestand in de 

samenleving.
17

 

 Als oorzaken voor de negatieve ontwikkeling van de jeugd werden vrijwel dezelfde 

zaken genoemd als in het rapport uit 1919, hoewel een aantal dingen wat gevarieerder werden 

bekeken. In de enquête merkte iemand bijvoorbeeld op dat bezorgdheid om de jeugd voor een 

deel gelegen zou zijn in vergeetachtigheid met betrekking tot de eigen jeugdjaren. Ook werd 

er gerept van de aangebroken nieuwe tijd waaruit de jeugdigen na omzwervingen weer als 

sterkere persoonlijkheden tevoorschijn zouden komen.
18

 De enquête was dus beduidend 

minder negatief dan het staatsrapport. 

                                                 
14

 Ibidem, 99. 
15

 Ibidem, 120. 
16

 Dyserinck, Is onze rijpere jeugd in wezen anders dan vroeger?, 61. 
17

 Ibidem, 76 – 78. en Selten, ‘Massajeugd een nieuw fenomeen?’ 135. 
18

 Dyserinck, Is onze rijpere jeugd in wezen anders dan vroeger?, 72, 87. 

Twijfel 
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Het meest directe gevolg van de crisis van 1929 was werkeloosheid. Dit bleef niet 

beperkt tot de volwassenen, maar het bereikte ook de jeugd. Toch werd de jeugd wat minder 

zwaar getroffen dan de volwassenen aangezien de respectievelijke werkeloosheidspercentages 

tijdens het hoogtepunt van de crisis voor volwassenen op 12,2% en voor de jeugdigen op 

8,1% lagen.
19

 In het Staatsrapport van 1919 werd nog beweerd dat arbeid slecht zou zijn voor 

de jeugd. Deze mening sloeg tijdens de crisisperiode grotendeels om. Nu werd gewezen op de 

karaktervormende eigenschappen van het werk, en op het feit dat het voor de jeugd dé manier 

bij uitstek was om een gerespecteerd, zich conformerend lid van de samenleving te worden.
20

 

Niet-werken zou leiden tot onzedelijkheid, afhankelijkheid (waaruit ruzies in het gezin 

konden voortkomen), en als belangrijkste, verlies aan geoefende arbeidskracht. Dit zou een 

verzwakking van de volkskracht (de moreel-economische productiecapaciteit van het volk) 

teweegbrengen.
21

  

Vrijwilligerswerk, of vorming in Jeugdbewegingen kon maar ten dele een oplossing 

zijn. De verzakelijking had namelijk de hierboven genoemde karaktervormende 

eigenschappen van het werk verzwakt. Hierdoor was het verdienen van geld het voornaamste 

arbeidscriterium geworden. Waarmee vrijwilligerswerk eigenlijk geen respectabel werk meer 

was. Volgens de pedagogen ondervond de jeugd in de eerste plaats geestelijk nadeel van de 

crisis. Dit in tegenstelling tot de volwassenen voor wie de financiële kant als het grootste 

probleem werd gezien. Er werd namelijk verondersteld dat volwassenen door hun vroegere 

baan al voldoende gevormd zouden zijn.
22

 Ondanks deze problematiek werden er door de 

Jeugdbewegingen pogingen ondernomen om werkelozenkampen te organiseren. Vanaf 1935 

werd de invloed van de overheid hierop dominanter, en kregen deze kampen steeds meer het 

karakter van werkkampen.
23

 Er werd binnen de overheid zelfs gedebatteerd over 

jeugdregistratie en arbeidsdienst toen bleek dat ook wat kampdeelname betreft het percentage 

op 20% bleef steken.
24

 Deze plannen riepen echter verzet op. Bovendien brak spoedig de 

Tweede Wereldoorlog uit en de Duitsers brachten zo hun eigen oplossingen voor het 

werkeloosheidsprobleem. 

De oorlog bracht wederom een verwarring teweeg met betrekking tot het jeugdbeeld. 

Allerlei factoren werden ervaren als nadelig voor de jeugd. Kwalijke invloeden waren 

bijvoorbeeld het afwezig zijn van de vader als gevolg van tewerkstelling in Duitsland of het 

vermengen van normen en waarden door de legering van Amerikaanse militairen in 

katholieke landsdelen. Ook de aantasting van het ontzag voor gezag door verzetswerk werd 

genoemd
25

 Daarbij kwam een verhevigde angst voor radicalisatie van de (werkeloze) jeugd. 

De gevolgen van radicale politiek waren duidelijk geworden in WO II. Ook de steeds 

dreigender wordende USSR had zijn aandeel in de beeldvorming. Bovendien zouden 

extremistische opvattingen door de armoede (weer) gemakkelijk kunnen opkomen in de door 

de oorlog geschokte, en al in de decennia daarvoor geatomiseerde samenleving.
26

 De jeugd 

werd gezien als een onstabiele massa, de zogenaamde massajeugd. 

 In vogelvlucht: ondanks de genoten steun faalde de Jeugdbeweging in haar rol de 

gehele jeugd te verheffen. Het begrip massajeugd werd gevormd. Ook bleken de zorgen om 

de gestegen jeugdcriminaliteit voorbarig te zijn geweest. De crisis bracht een gedeeltelijke 

omslag in de visie dat arbeid voor jeugd slecht zou zijn. De door de oorlog aangerichte 
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geestelijke en economische vernielingen veroorzaakten op hun beurt een nieuwe verwarring 

in het jeugdbeeld. De normlijn was wederom verstoord. Het hieronder behandelde 

zorgwekkende rapport was dan ook geen verassing. 

Rapport Massajeugd ‘52: Maatschappelijke verwildering der Jeugd 

 

Opvallend is dat het rapport van ´52 geen betrekking heeft op Brabant en Limburg, 

maar daarover meer bij de ontstaansgeschiedenis. Opmerkelijk is verder dat de verwilderde 

jongere bijna wordt beschreven als een apart, bijna zielloos specimen onder de primaten: ‘De 

verwilderde jeugd leeft in een wereld, die verregaand gestalteloos genoemd mag worden’
27

, 

‘…de stem en de articulatie geven de personale uitdrukking van de holle leegte: men loeit, 

men brult, men kletst als een eindeloos geleuter, men gilt, men tiert, men jengelt en zeurt. Er 

is geen stem die als een man op een man afkomt…’
28

 en ‘Er heerst in dergelijke gezinnen geen 

gezinssfeer, wel apenliefde’.
29

 

 Verwilderd wordt letterlijk gedefinieerd als weggezakt uit de bestaande 

maatschappelijke structuren.
30

 De nadruk ligt wat oorzaken betreft in dit rapport dan ook 

vooral op de nadelen van het losser worden van de maatschappij. Ook de verderfelijke invloed 

van de massamedia wordt niet vergeten. De negatieve houding ten opzichte van jeugdarbeid 

wordt veel minder uitdrukkelijk geuit, en voor zo ver wel, vooral in de context van het te hoge 

loon wat uithuizigheid en een te grote vrijheid bewerkstelligde. De verwilderde massajeugd 

wordt verondersteld zich in principe onder alle geledingen van de maatschappij te bevinden. 

In het geval van jongeren uit een hogere stand wordt echter gesproken van de gepolijste 

massajeugd. Deze jeugd zou niet gemakkelijk te herkennen zijn omdat ze zou sluimeren onder 

een (dun) vernisje van beschaving.
31

 

 De adviezen van de onderzoekers spitsten zich toe op het hernieuwen van sociale 

structuren. Belangrijk hierin waren o.a. het thuishouden van moeder voor een tevreden vader 

en een hecht gezin. Ook de bestrijding van woningnood en pedagogisch verantwoordde 

(opvoed)cursussen voor ouders, chefs en docenten worden genoemd. Daarnaast werd het 

ondersteunen van jeugdwerk belangrijk geacht. Dit maal in de zin van het mogelijk maken 

van clubhuizen en het scheppen van een professionele beroepsgroep van jeugdleiders. 

Waarbij men het jeugdwerk moet definiëren als jeugdzorg voor de arbeidersjeugd. Dit in 

tegenstelling tot de in het rapport van 1919 begunstigde vrije jeugdvorming, die meer plaats 

had onder de zelfzorgzame jeugd. 

 Het ontstaan van het rapport met betrekking tot de verwildering der massajeugd is een 

verhaal apart. De opdracht werd gegeven aan zeven instituten die zowel op het gebied van de 

pedagogiek / sociologie als wat samenwerking betreft nog weinig ervaring hadden. Bovendien 

verkeerden deze wetenschapsrichtingen in een financiële en wetenschappelijke 

underdogpositie. De betrokken onderzoekers wilden daarom deze opdracht en het daarmee 

loskomende geld graag binnenhalen, zelfs ondanks het feit dat ze de opdracht misschien niet 

aankonden. De verzuiling zorgde er sowieso al voor dat de overheid onmogelijk de opdracht 

aan een bepaald instituut kon geven. Het werden er dus tenslotte zeven. De overeenstemming 

tussen de instituten was slecht. Het katholieke Hoogveld Instituut scheidde zich meteen al af 

en begon aan een eigen rapport, vandaar de exclusie van Brabant en Limburg.
32

 De rest ging 
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door in een soort losse unie waarin iedereen betrekkelijk onafhankelijk en op eigen wijze de 

eigen regio onder de loep zou nemen. Er was geen sprake van een centrale 

onderzoeksmethode. 

Zelfs de onderzoeksvragen werden intuïtief en ter plekke bedacht.
33

 Er werden ruim 

honderd deelrapporten vervaardigd die zelfs volgens de betrokkenen ernstig in kwaliteit 

verschilden. Onder tijdsdruk werd het samenvoegen van de deelrapporten overgelaten aan 

Langeveld, een sociaal pedagoog met een grote naam in zijn vakgebied. Deze liet een groot 

deel van het werk (met name de fabricatie van het zwaar bekritiseerde bronnenboek) 

uitvoeren door zijn toenmalige assistent W. A. Nell.
34

 

 Het onderzoek naar de maatschappelijke verwildering der jeugd werd op verzoek van 

Van der Leeuw (SDAP) ingesteld in 1946. In dat zelfde jaar werd met de komst van het 

kabinet Beel-I de voor het Buitenschoolse Jeugdbeleid verantwoordelijke minister (SDAP) 

vervangen door Gielen (KVP). Aangezien uit een daaropvolgend debat bleek dat de 

katholieken sowieso veel minder zagen in staatsbemoeienis met de Jeugd, was hiermee 

eigenlijk de politieke basis van het onderzoek al verdwenen.
35

 

 Daar komt bij dat de jeugd al weer veilig onder de hoede van de zuilen zat toen het 

onderzoek uitkwam in 1953. De verzuilde maatschappijstructuur was ook onder de jongeren 

en in de jeugdorganisaties weer duidelijk hersteld na de onderbreking die de oorlog was 

geweest. Daarnevens was dankzij de aantrekkende economie de armoedeproblematiek al 

minder actueel geworden. De betrokken ambtenaren wisten zich bovendien eigenlijk geen 

raad met de adviezen en constateringen die er gedaan werden in het rapport. Cals verzocht een 

andere commissie om op basis van het rapport concrete bestuursadviezen uit te brengen. Dit 

verzoek werd aanvankelijk uitgesteld – het jeugdbeeld is inmiddels nog meer tot rust 

gekomen –, en tenslotte werd het wegens het vertrek van de verantwoordelijke naar een 

andere betrekking, überhaupt niet gehonoreerd.
36

 

 De grootste kritiek op het rapport betrof echter de methodiek (die onherroepelijk 

uitlekte) en zelfs de keuze en de modellering van het onderwerp. Wat was precies de 

verwilderde jeugd, en waar kon men haar (nog) vinden ? Stof tot nadenken is dat de mate van 

subjectieve twijfel aan het wetenschappelijk peil sterk varieerde (van ‘urgente materie’ tot 

‘verwilderd gemodder’).
37

 Een mogelijke aanwijzing in deze is dat politiek links – vanwege 

haar voorkeur voor staatsinterventie – lofwaardiger was dan rechts, hoewel kritiek op de 

methodiek bij alle groepen in een bepaalde mate aanwezig was. De onderzoekers zelf hebben 

zich waar dat nog kon gedistantieerd van het onderzoek. Zelfs Langeveld gaf toe dat het geen 

wetenschap was: ‘het woord ‘massajeugd’ durfde je niet meer te noemen.’
38

 

Uit de definitie van het woord verwildering – weggezakt uit het bestaande – en uit het 

rapport als geheel, blijkt duidelijk dat het beeld van de neergaande lijn met betrekking tot de 

omgevingsfactoren ook hier afgeleid kan worden. De maatschappij zoals die was is namelijk 

de horizon. Alles wat daar van afwijkt en er daarmee zegmaar onderuitzakt, is een neergang. 

De toenemende verwetenschappelijking en de bijbehorende lijn zijn ook zeker hier aanwezig. 

Het onderzoek was ondanks haar mislukking namelijk één van de eersten van zijn soort. 

Wederom is er voorafgaande aan het rapport een vertroebeling van de norm en daarmee een 

vertroebeling van het jeugdbeeld te zien. Ditmaal gebeurde het als gevolg van de Tweede 

Wereldoorlog. Een oorlog waar Nederland veel directer mee in aanraking kwam dan de 
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Eerste, vandaar de grotere amplitudes. In dit geval is het nog duidelijker dan bij het rapport uit 

1919 dat een verstoring in het jeugdbeeld als trigger fungeerde, aangezien ook blijkt uit de 

ontvangst van het rapport in ‘52 dat het als mosterd na de maaltijd kwam. 

 

Het rapport betreffende de verwilderde massajeugd geprojecteerd op het jeugdbeeld. 

 

Kanttekeningen 

 

Het gebruik van modellen is binnen de geschiedwetenschap een discutabel iets. Zo zou 

ook ik hier kritiek kunnen hebben op het door mij geïntroduceerde model met de drie 

tendensen. De werkelijke situatie was namelijk ongetwijfeld complexer en genuanceerder. 

Voor zo ver de drie bewegingen al van elkaar te onderscheiden zouden zijn, hebben ze veel 

meer kanten gekend dan die ik er hier uit kon lichten. Daarnaast is het feit dat het precies drie 

ontwikkelingen zijn al een reden tot bezorgdheid. Het is namelijk zo dat de menselijke 

voorliefde voor het getal drie in elk geval cultureel, en misschien zelfs biologisch-cognitief 

bepaald is. De meeste mensen zullen namelijk zelfs wanneer een model met twee of vier 

factoren voor de hand ligt, in veel gevallen “intuïtief” toch nog liever kiezen voor een model 

met drie factoren. 

 Een ander punt van kritiek wat ik kan opwerpen tegen mijn eigen methode, is dat de 

gebruikte literatuur per onderwerp en vooral per periode niet gevarieerd genoeg is. Deels is dit 

te wijten aan het feit dat er niet zo veel geschreven is over deze thematiek. 

 Iets wat hieruit voortvloeit, en deels ook uit de manier waarop men in de eerste helft 

van de 20
e
 eeuw pedagogische onderzoeken opzette in Nederland, is dat geen van de door mij 

gebruikte bronnen echt stoelde op het jeugdbeeld zoals dat waarschijnlijk bij ‘de gewone 
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man’ leefde. De besproken percepties van de jeugd zijn beperkt tot die van jeugdwerkers, 

onderzoekers en politici. 

 Dit feit, namelijk dat het duidelijk percepties van een vrij kleine, intellectuele groep 

betrof, maakt mijn keuze voor de introductie van de - misschien wat anachronistische - notie 

van de zich vergrotende blik van de burgerlijke wetenschap, wat inzichtelijker. Ik heb 

geprobeerd om een beeld te geven wat bij de huidige historisch-wetenschappelijke stand van 

zaken past. Een gedachte die men daarbij, en ook bij het bestuderen van andere secundaire 

literatuur altijd in z’n achterhoofd moet houden, is dat ook de moderne historicus in de strikte 

zin van het woord nooit objectief kan zijn, en derhalve altijd de sporen van zijn eigen tijd in 

zijn werk achterlaat. 

Conclusie: 

 

De ontwikkelingen in de bezorgdheid om de jeugd zijn te zien als het gevolg van de 

volgende drie tendensen. De eerste is de Industrialisatie die een versnellende verandering 

teweegbracht in de samenleving. Hier kwamen ontwikkelingen uit voort zoals de 

verzakelijking en atomisering van de samenleving, de urbanisatie, en tot slot een crisis binnen 

religie en in mindere mate een crisis binnen het gezin. Dit leverde in de ogen van de aan oude 

structuren vasthoudende volwassenen een neergaande lijn op met betrekking tot de omgeving. 

Maar ook de onderzoekers bleven niet hetzelfde. Het onderzoek wat gebruik maakte 

van de burgerlijke moraal verbreedde zich, en verdiepte zich. Waarmee grenzen, en daarmee 

overtredingen van diezelfde grenzen werden aangewezen op plekken waar ze voordien nooit 

geconstateerd waren. Dit is de stijgende lijn van de blik. Door de grotere blik werd het beeld 

van de neergaande situatie met betrekking tot de jeugd nog versterkt.  

Tevens was het zo dat de burgerlijke moraal niet helemaal constant bleef. Tijdens de 

schokkende Wereldoorlogen kwam zowel de eis om een betere toekomst, alsook de vrees 

voor verder verval sterker op. Deze verwarring tussen verwachting en werkelijkheid werd 

versterkt door de gebeurtenissen rond de oorlog zelf, die zowel verschrikkelijk, alsook nieuw 

waren voor de meeste mensen. Daadoor werden ze al snel als mogelijke katalysators voor 

verder verval aangewezen. Hiermee veroorzaakten die zaken – totaal los van de vraag of ze al 

dan niet gegrond bleken te zijn – een tijdelijke toename in de bezorgdheid omtrent de jeugd. 

Het verschijnen van de twee staatsrapporten kon al grotendeels verklaard worden met 

de bovenstaande processen: verwetenschappelijking en bezorgdheid om de veranderende 

samenleving, gecombineerd met verstoringen door de Wereldoorlogen die als triggers voor de 

onderzoeken fungeerden. Maar zoals reeds naar voren kwam, waren er ook een aantal 

praktische belangen bij betrokken. Het is evident dat jeugdzorg van staatswege voor de arme 

arbeidersjeugd aansluit bij het politieke belang van de SDAP. Wat we ook niet moeten 

vergeten is de symbiose van de vrije jeugdvorming en de onderzoekers die het rapport uit 

1919 samenstelden. De financieel-prestigieuze belangen van de zeven onderzoeksinstituten 

bij het onderzoek van 1952 zijn tenslotte eveneens moeilijk uit te wissen. 

 Hiermee zijn zowel het onderzoek naar de Maatschappelijke verwildering der jeugd, 

als ook het rapport betreffende de ontwikkeling der jeugdige personen van 13 – 18 jaar, in 

hun historische context geplaatst. Zowel wat betreft hun moraliserende inhoud, wat betreft de 

betrokken belangen, alsook wat betreft de momenten van totstandkoming, passen ze daarin 

precies. De grafiek hieronder geeft het gehele overzicht nog eens.  

Het was vanuit onze tijd misschien verbazingwekkend dat er in de eerste helft van de 

20
e
 eeuw al zoveel ophef was rond de jeugd, terwijl de jaren zestig hun aanvang nog moesten 

nemen. Maar misschien is het, vanuit de hier behandelde context, veeleer vreemd dat er 

tegenwoordig zoveel mensen rondlopen die de jaren zestig beschouwen als het momentum 

van de jeugdonrust. Ze doen dit zelfs zo uitbundig dat ze de hier behandelde periode in het 
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niet doen vallen. Misschien is het zo dat vooral het vergeten van de eigen jeugd – zoals dit 

werd opgemerkt in de enquête van 1923 – op een ongewone wijze heeft plaatsgevonden. 

Waar de jeugdige in het begin van de 20
ste

 eeuw de brave dingen onthield en de overtredingen 

vergat of verdrong, beklonk “de generatie” misschien vooral op tegendraads-selectieve manier 

zijn eigen ondeugende daden en de opvallende gebeurtenissen, terwijl het brave, gewone werd 

vergeten… ? 

 

De beide rapporten verschenen op de momenten dat het jeugdbeeld verstoord was door de 

twee Wereldoorlogen. 
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