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Veel ouders geven het op, het idee van opvoeding, als hun kinderen gaan
puberen. Ze denken niet op te kunnen tegen de invloed van vrienden en internet.
Maar volwassenen, overheid incluis, moeten kinderen juist een mening geven en
hen stimuleren daarover na te denken.

Pubers zijn de thermometer van de maatschappij. Ze laten ons daar veel van
zien. De mazen van de wet, want ze zoeken grenzen op. De normen en waarden, want
ze overschrijden grenzen. De moderniteit, want ze willen al het nieuwe
ontdekken. De valkuilen van de maatschappij, want ze willen experimenteren en
onderzoeken. Pubers kondigen de nieuwe tijd aan, want hun sprankelende
intelligentie vormt de nieuwe ideeën. Ze toetsen de kracht van de samenleving,
want ze stellen haar ter discussie. Ze laten de kwetsbaarheid van de
maatschappij zien, want ze missen de ervaring om alles op waarde te kunnen
schatten.

Pubers zijn geweldig, we moeten ze serieus nemen, we kunnen van ze leren en
ze kunnen verantwoordelijkheden aan: dat is de les die we vorige eeuw hebben
geleerd, toen in de jaren zestig jongeren actievoerden en opkwamen voor hun
rechten.

Toch blijven het pubers, en ze hebben recht op bescherming, leiding en
begeleiding, juist omdát ze de ervaring missen om alles op waarde te kunnen
schatten. Toch is in Nederland sluipenderwijs een nieuw taboe ontstaan: je mag
alles zeggen en alles laten zien, maar je mag er niets van zeggen. De puber gaat
zijn gang. In al zijn glorie, maar ook drinkend, seksend, blowend, gamend,
chattend en werkend in plaats van lerend. Natuurlijk niet alle pubers,
natuurlijk niet de hele tijd; maar letten we wel genoeg op en verwaarlozen we ze
niet door hen niets te besparen Aan de andere kant - moeten we ze dan weer
beschermen zoals in de jaren vijftig Alsjeblieft niet. Maar laten we niet een
paar baby's met het badwater weggooien.

Mochten ze vroeger te weinig meedoen omdat ze werden onderschat, nu stellen
pubers de norm zonder echt te weten waar ze het over hebben. Ze worden in hun
kleutertijd al gestigmatiseerd als puber, volgens de nieuwe term
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'kleuterpuberteit'. Onzin, de puberteit vindt ruwweg plaats tussen de leeftijd
van twaalf en achttien jaar, ook neurologisch. De puberteit is uitgebreid met
een pseudopuberteit waar kinderen nog voor de groeispurt gestimuleerd worden om
zelfstandig en mondig te zijn, waardoor ze zichzelf steeds harder in de vingers
snijden. Zo ontstaan 'pseudopubers', die zich gedragen als pubers maar de
hersenen en het bevattingsvermogen missen om met alle informatie en vrijheden om
te gaan. Ze hebben onvoldoende identiteit opgebouwd om de groepsdruk van
leeftijdgenoten het hoofd te bieden.

Nederlandse pubers hebben veel vrijheid. Zelfs meer dan ze willen. Ze krijgen
bijna net zoveel, en vaak méér vrijheid dan ze vragen. Vrijheid moet wel binnen
de context van hun mogelijkheden passen. Een puber is niet een volwassene in
zakformaat, maar een volwassene in wording.

Die constatering geldt wereldwijd, maar er zijn verschillen. Als ik in Peru
training geef over communiceren met pubers, dan staat bij hen mondigheid net zo
goed voorop, maar de onderlinge sociale waarden staan iets steviger. In België
luisteren scholieren - te - muisstil naar hun docenten, in Nederland moet je als
leraar door de rinkelende mobieltjes heen praten.

Vooral de waardering van gehoorzaamheid is in Nederland een stuk minder dan
in België, Engeland of Spanje. Alternatieven als eigen verantwoordelijkheid en
mondigheid staan bij ons hoog in het vaandel. Waarden als serieus nemen wat een
ander zegt, of ervaring van ouderen respecteren, zijn (nog) onvoldoende
ontwikkeld. Dat betekent dat pubers in belangrijke mate afhankelijk zijn van wat
ze zelf meemaken, zonder kader om dat in te plaatsen.

Zo ook op school. Kennis is geen hooggewaardeerd goed, de nieuwe generatie
moet kunnen opzoeken op internet. Je hoeft niets te weten, je moet kunnen
vinden. En dat kunnen ze. Internet is groots en lijkt te zijn uitgevonden voor
de flexibele intelligentie van de puber. Maar om resultaten van die zoektocht op
waarde te kunnen schatten, heb je ervaring nodig en opnieuw: die missen ze.
Kennis is naast opvoeding de manier om een kader aan te brengen, om ervaring te
kunnen plaatsen: als een filter.

Onderwijs wordt steeds meer afhankelijk gemaakt van de wensen van de jongere.
Toch is dat niet waardoor je geniet van leren. Leren doe je als je je briljant
voelt, dan kun je bergen verzetten, dan schiet je in een flow. Briljant voel je
je als je iets blijkt te kunnen waarvan je dacht dat je het niet kon. En waarom
zou je iets doen wat je niet kunt

Dat doe je alleen als iemand je ertoe verplicht en stimuleert. Iemand die
weet dat je op het randje van je kunnen zit, maar die voelt dat je het met een
duwtje in de rug zult volbrengen. Dát is de echte docent. Vrijheid verwordt
makkelijk tot vrijblijvendheid en geeft spectaculaire, maar oppervlakkige
kennis. Scholen moeten noch kennisfabrieken zijn noch pretparken. Je moet leren
omgaan met grenzen en frustraties.

Pubers willen grenzen, maar daar bedanken ze hun ouders niet voor. Ouders
willen dat er van ze gehouden wordt en dan is het lastig om grenzen te stellen
en protest het hoofd te bieden.

In onze maatschappij is een democratische opvoeding gebruikelijk. Die staat
bol van overleg. Maar tegen de tijd dat kinderen pubers zijn, lijkt alle rek
voor overleg er al weer uit. Het gevolg is dat ouders het dreigen op te geven,
omdat ze zich niet in staat achten de invloed van vrienden en internet het hoofd
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te bieden. Daarmee gooien ze hun kinderen voor de wolven. Wat volwassenen
eigenlijk zouden moeten doen, is om met hun kennis en ervaring de hersens van
pubers op 'aan' te zetten door een mening te geven en hen te stimuleren daarover
na te denken. Een jongere probeert dat uit bij zijn vrienden: 'Mijn ouders
zeggen...'. Gewoon eens kijken hoe dat valt.

Een puber loopt spitsroeden. Hij of zij moet zowel bij ouders gewenst blijven
als bij vrienden; en die partijen lijken recht tegenover elkaar te staan. Het
meest verstandige is dan om je eigen mening maar een tijdje achter te houden.
Dus: meedoen met je vrienden, en je verzetten tegen je ouders, want die laten je
toch niet in de steek. Ouders zijn de bodem van je bestaan. Ook al laat een
puber dat niet merken, de mening van ouders doet ertoe.

Pubers willen hun hersens gebruiken, volwassen zijn bang dat ze dat niet
doen. Ouders voelen zich soms lamgeslagen omdat zij willen verbieden wat
tegelijkertijd bij vrienden van de puber toch wel te zien en te doen valt: dus
laten ze het verbod maar zitten. Maar de norm van ouders is wezenlijk, jongeren
benaderen de rest van hun leven de wereld met die norm in hun achterhoofd: dat
wil natuurlijk niet zeggen dat ze zich ernaar gedragen tijdens de puberteit, dat
doen ze later wel, maar dat ze een filter hebben om de wereld binnen te laten.

Een student vertelde een treffend voorbeeld. Hij mocht vroeger van zijn
ouders bepaalde tekenfilms niet zien. Dat vond hij belachelijk en protesteerde
hevig. Bij zijn vriend stond die film gewoon aan. Toch ging hij daar vertellen
hoe slecht die films waren. Hij gebruikte de norm van zijn ouders, maar heeft
dat zijn ouders nooit laten weten. Het was die 'filter' die hem beschermde tegen
wat hij zag.

Nog een voorbeeld. Joost blowt regelmatig. Zijn ouders hebben niets door. Hij
leert makkelijk, dus niemand merkt het nog. De ouders van een vriend waarschuwen
zijn ouders en die pakken het probleem aan. Protest Ja, maar het werkt en niet
veel later gaat Joost naar de ouders van de vriend om hen te bedanken. Vergis je
niet: pubers willen grenzen.

Voor het eerst in de geschiedenis is er een nieuwe opvoedende instantie
bijgekomen: de media, met als belangrijkste medium internet. Het virtuele
milieu. Internet is een opvoedende instantie die niet als zodanig bedoeld is. De
invloed is overal. Op het gebied van seks en agressie krijgen kinderen al lang
vóór de puberteit alles ongevraagd op hun netvlies en in hun oren. Ging je
vroeger vieze boekjes zoeken en gniffelend lezen, nu zit harde porno ongevraagd
onder een blitse knop in je chatbox. Moeten we terug naar vroeger Nee! Maar het
is wel heel wat anders of je op zoek gaat naar seks omdat je er aan toe bent of
dat je het ongevraagd op je bord krijgt, zonder kader om het te plaatsen.

Wie beschermt je tegen het idee van seks als ruilmiddel, als jij nog bezig
bent met voetbalplaatjes ruilen Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de
invloed van seks in de media, bang als we zijn om preuts over te komen. Maar we
kunnen met ons gezond verstand een eind komen als we om ons heen kijken en een
mening durven te hebben.

De wijdverbreide beschikbaarheid van seks is alsof je een kind een
klappertjespistool geeft met kogels. Waar halen we de naïviteit vandaan om
verbaasd te zijn dat seksueel overdraagbare aandoeningen zich verspreiden onder
zeer jonge kinderen Hoe wil je dat jongeren seks niet meer 'vies', maar zelfs
leuk gaan vinden als ze in hun kindertijd al pornobeelden te zien krijgen die
koud, weerzinwekkend en belachelijk overkomen als je niet begrijpt hoe het
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werkelijk zit

Je kunt tegenwerpen dat de jeugd in alle tijden wordt blootgesteld aan seks.
De bijnaam van Elvis Presley was 'Elvis the pelvis', en zijn jonge fans hebben
dat tijdperk toch ook overleefd Toch lag dat anders. Elvis veroorzaakte een
verschuiving, en je kunt niet blijven schuiven. Bovendien: zijn die volwassenen
tevreden met hun relaties Daar duiden de cijfers van echtscheidingen en
alleenstaanden niet op. De flitsscheiding gaat de somberste waarschuwing van de
ouders van de jaren zestig te boven.

Experimenteren is het terrein van de puber, maar dat is iets anders dan
geconfronteerd worden met dingen die je niet begrijpt en die je als kind gaat
imiteren. Via imitatie, niet door zélf te experimenteren, raakt het
basisschoolkind opgezadeld met het gedragsrepertoire van een puber.

Het bijzondere is overigens dat de manier waarop kinderen en jongeren met
seks omgaan, schokkend lijkt te zijn voor álle leeftijden en lagen van de
bevolking, ook voor ouders en de kinderen zelf.

De invloed van de nieuwe media is zo omvangrijk dat we het niet op ouders af
kunnen schuiven: iedereen moet er iets aan doen, van ouder tot overheid.
Politici durven nauwelijks. De verkiezingen staan voor de deur, maar wie durft
Niet handelen is ook handelen! Je kunt er als puber niet op rekenen dat je
ouders alles weten, alles begrijpen en je beschermen. Je hebt een dorp nodig om
een kind op te voeden, zeggen ze in Nigeria. Je hebt een regering en de wereld
nodig om internet te mannen.

In de jaren zestig dachten we dat er een generatiekloof was, dat bleek niet
zo te zijn. Nu is hij er wel: maar dan niet tussen generaties, maar tussen
twintig- en zestienjarigen. Jongeren vanaf twintig jaar begrijpen hun broers en
zussen onder de zestien al nauwelijks meer. Ook omdat ze hun taal niet meer
kunnen volgen. Snelheid van communicatie is voorwaarde voor acceptatie; en steno
is een uitvoerige taal vergeleken met de teksten die kinderen op internet maken.
Jongeren leven actief in een virtuele wereld waar je via games, chatten en
profielsites de wereld naar je wensen vormt. Daarbuiten valt het tegen en ben je
als jongere vaak overgeleverd aan de groepscultuur.

De internetgeneratie leeft als een kameleon, deze pubers kiezen een virtuele
identiteit en missen het ontwikkelen van een eigen identiteit. En je kunt dat
niet missen. Puberteit betekent het ontwikkelen van een identiteit: naar binnen
kijken en jezelf ontdekken. Dat is niet altijd prettig en je hebt waardering
vanuit je omgeving voor nodig om dat aan te durven.

Pubers willen contact. Ze zijn meesters in communicatie, en straffen
meedogenloos af als je niet écht in contact treedt. Zij gebruiken de
communicatiemiddelen uitvoerig en ontwikkelen op een vanzelfsprekende manier
nieuwe vormen van contact. Ze bellen, sms'en, msn'en, e-mailen, chatten. Ze
zoeken elkaar op en proberen contact te maken. Ze zijn de hele dag letterlijk en
figuurlijk online, maar aan de andere kant wordt het ze steeds moeilijker
gemaakt om zich structureel, langdurig met een ander te verbinden. Ze
ontwikkelen nieuwe communicatievormen: ze blokkeren of verwijderen een contact
dat hen niet bevalt. Bepalen of ze wel of niet iemand accepteren die zich
aanmeldt. Virtueel kwetsen is nu eenmaal makkelijker dan recht in iemands
gezicht.

Zijn Nederlandse pubers zelfstandiger geworden Op het eerste gezicht wel,
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maar schijn bedriegt. Ze lijken wel groot, maar blijven steeds langer klein.
Pubers kruipen bang bij hun ouders in bed, dat is tegenwoordig heel
gebruikelijk, merk ik in mijn praktijk. Vervolgens zijn ze het ouderlijk huis
niet uit te branden - thuis blijven wonen is goedkoper. Want hoe moet je
rondkomen in een wereld waar, om te beginnen, het beltegoed op je mobieltje al
zoveel geld kost

Het roept een beeld op van de jongvolwassene in driedelig kostuum, met beren
op zijn sokken en rugzakje, die kinderboeken leest. Hij lijkt volwassen, hij
lijkt zo mondig. Maar hij heeft duidelijk begeleiding nodig. Zijn we eigenlijk
nog van plan om die te geven

Verwaarlozen we pubers juist niet door hen niets te besparen

Ouders moeten de hersens van pubers op 'aan' zetten door hun mening te geven
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