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Beknopte samenvatting 
Jeugdland is een periode in de tijd waarin het kind in een beschermde omgeving moet 
kunnen rijpen tot volwassenheid. Jeugdland zelf is ook tijdsgebonden én plaatsgebonden: 
het beperkt zich tot de westerse wereld van 1750 tot ongeveer de Tweede Wereldoorlog. 
Vanaf 1750 wordt het idee verder uitgewerkt. De aristocratie omarmt het concept het eerst. 
Later volgt de gegoede burgerij. 

In Jeugdland worden steeds meer aspecten van de volwassen wereld aan het kind 
onttrokken, omdat het er niet mee om zou kunnen gaan. Het kind wordt fysiek en mentaal  
uitgesloten van de ‘echte’ wereld, waardoor Jeugdland een pedagogisch eiland wordt. 
Hierdoor versimpelt de wereld van het kind. Dit leidt tot een steeds moeilijkere overstap naar 
de volwassen wereld. Deze transitie uit zich in een steeds problematischer puberteit. 

Jeugdland laat zich uitstekend aantonen in de literatuur. Eerst lezen kinderen nog dezelfde 
literatuur als volwassen, en voornamelijk de Bijbel. Later vervangt men steeds meer 
aspecten door eufemismen om de tere kinderziel te beschermen. Voorheen was het kind 
gewend aan ziekte, sterfte en seksualiteit in zijn directe omgeving. Met de introductie van 
Jeugdland werden deze onderwerpen verborgen door de afzondering van het kind. Maar ook 
in de literatuur werden zij steeds meer gemeden. 

Voor 1750 moest het kind vanaf ongeveer zes jaar deelnemen aan de volwassen 
maatschappij. Maar door de introductie van Jeugdland hoeft dit niet meer. Langzaam wordt 
het kind steeds meer uitgesloten van de wereld van de volwassenen. Het probleem van 
Jeugdland is dat door de geïsoleerde opvoeding, zonder de realiteit van de wereld, het kind 
bij volwassenheid in jaren niet meer volwassen in gedrag kan zijn. 

Waarde van het boek 
‘Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel’ geeft een historisch overzicht 
van de ontwikkeling van opvoedingsmethoden sinds 1750. De huidige pedagogische theorie 
en praktijk kunnen hierdoor in een historisch kader geplaatst worden. Dit kan het begrip 
hiervan vergroten. 

Daarnaast wordt duidelijk wat het probleem is met een pedagogisch eiland als Jeugdland. 
Hierdoor is het dus ook mogelijk om dit eiland niet te laten ontstaan. Historisch besef biedt 
de kans om de positieve aspecten van voorgaande theorieën over te nemen in nieuwe 
theorieën. Ook kan men de aspecten die tot problemen leiden aanpassen of verwijderen.  

Een nadeel van dit boek is dat het erg gedateerd is. Het feit dat het eigenlijk een kwart eeuw 
mist, maakt het boek minder actueel wat betreft de maatschappelijke visie van de auteur. De 
historische waarde van het boek blijft gehandhaafd, maar een visie op de jeugdproblematiek 
van nu vereist toch een diepgaander onderzoek van de 25 jaar die sinds de eerste druk 
verstreken zijn. Ook de toevoeging door Dasberg in 1985 is te lang geleden om nog actueel 
te zijn. 
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Persoonlijke visie 
Kinderen waren nog niet zo lang geleden met zes jaar al klaar en verplicht om deel te nemen 
aan de maatschappij. Nu is dit, in elk geval wat betreft de economische verplichting, voor 
een groot deel van de kinderen pas met 16, 18 of zelfs 25. Dit is grotendeels de verdienste 
van Jeugdland. 

Door echter een Jeugdland of -eiland te creëren, schept men een probleem: het kind 
vervreemdt van de maatschappij van de volwassenen. Op het moment dat het economisch 
verplicht wordt om aan deze maatschappij deel te nemen, wordt het kind in het diepe 
gegooid. 

Door de sociaal-economische omstandigheden lijken kinderen in de westerse wereld steeds 
eerder klaar te zijn voor de volwassen werkelijkheid. Dit uit zich zowel fysiek, in de steeds 
vroegere seksuele rijpheid, als mentaal, in het mondiger zijn vanwege de stimulatie van 
meningsvorming en -uiting. Hierdoor kunnen kinderen van nu eerder zelfstandig 
functioneren. 

Echter het lijkt erop dat het eiland in volle glorie hersteld gaat worden. Door de 
conservatievere houding van mensen in het algemeen wordt het kind mijns inziens weer 
onnodig en buitenproportioneel beschermd tegen ‘schadelijke’ invloeden. Ouders en 
regelgevers van nu willen het kind weer terug op het eiland, en liefst op een pedagogische 
planeet, ver weg van al het slechte in de wereld. Dit uit zich onder andere in het gebruik van 
de kijkwijzer. 

Zelfs virtueel, op het internet, wordt middels filters een pedagogisch verantwoord internet 
gecreëerd. Dit is een kunstmatige realiteit. Door delen van het internet voor kinderen te 
verbergen, neem je de zelfstandigheid van de kinderen weg. Beter is om samen met het kind 
een internetbeleid uit te zetten, waarin je afspraken maakt. Opdat voor het kind duidelijk is 
dat er gevaar bestaat. 

Door op een volwassen manier met de randvoorwaarden van de opvoeding bezig te zijn 
respecteer je het kind. Kinderen zijn voldoende uitgerust om met de werkelijkheid van de 
huidige maatschappij om te gaan. Laat ze dus ook met de werkelijkheid leven. Maak geen 
beveiligd eiland van de omgeving waarin kinderen opgroeien, maar biedt ze de kans om alle 
aspecten van de huidige wereld mee te maken, opdat ze in volwassenheid groeien. 
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