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Expressief masculinisme

Over de toekomst van 'zinloos' geweld

B. A. M. van Stokkom
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Een belangrijk deel van de groei van geweldscriminaliteit na 1970 kan worden
toegeschreven aan het instrumentele geweld dat onder andere tijdens een diefstal
of inbraak wordt gebruikt. 1 De verwachting dat impulsief geweld in de dagelijkse
omgang tussen mensen, zowel privé als publiek, verder zou afnemen of stabiel
zou blijven (Franke 1991), is echter niet bewaarheid. Impulsief geweld - waarvoor
inmiddels ook de formule 'zinloos geweld' wordt gebruikt - lijkt in de jaren negentig
een come back te hebben gemaakt, vooral onder jongeren.2 Gewelddadige
incidenten die op onverwachte momenten losbarsten en waarvoor een gemakkelijk
herkenbaar doel ontbreekt, stellen ons voor raadsels.

Van de vele verklaringen die voor 'zinloos geweld' worden gegeven, wordt bijna
altijd de factor alcohol en drugs genoemd. Vergeleken met vroeger is het nu
ieder weekend kermis, waarbij veel wordt gedronken en gesnoven, terwijl experi-
menteel gedrag wordt beproefd. Er zijn echter andere, minder voor de hand
liggende verklaringen nodig die ook iets zeggen over de veranderingen in het
psychologische huishouden van jongeren. Ik geloof dat mannelijkheid daarin
een grote rol speelt.
De laatste vier decennia heeft het beeld van mannelijkheid veel verandering
ondergaan. De patriarchale mannelijkheid van weleer lijkt te zijn weggevaagd:
de man die emotioneel afstand hield en zich geen affectieve aandacht voor

kinderen kon permitteren. 'Man zijn' is sterk beïnvloed door feministische

Instrumenteel geweld is een middel om gewenste goederen en/of diensten te verkrijgen. Het veronder-
stelt een voorafgaande kostenbaten analyse. Expressief of impulsief geweld is daarentegen een
ontlading van emoties: tijdens ruzies of gevechten komt het verlangen op om de tegenstrever té
verwonden ofte doden.

Jongeren lijken te zijn 'overgestapt' van vermogenscriminaliteit naar geweldscriminaliteit (zie Van der
Laan 1999: 24). Gaan we af op de politiestatistieken dan zien we in de jaren negentig een flinke toe-
name van het aantal minderjarige verdachten van mishandeling, bedreiging roet geweld en misdrijven
tegen het leven. Deze registraties zijn mogelijk sterk overtrokken (zie o.a. Wittebrood 1998), met name
door de toegenomen aandacht van politie en justitie voor jeugdcriminaliteit.
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normen. Mannen - althans in de middenklassen - hebben zich leren inschikken

en mogen niet meer terugvallen op fysieke macht. Velen spreken over een 'crisis
van masculiniteit': mannen zijn verward, onzeker en angstig geworden (zie o. a.
Segal 1990). Niettemin lijkt masculiniteit vanaf de jaren tachtig veel aan kracht te
hebben gewonnen sinds de machoman in films, sport en commerciële media als
ideaal rolmodel is gaan fungeren. Mannelijkheid wordt niet meer vereenzelvigd
met arbeid maar met stoer en opzichtig vrijetijdsgedrag. De identiteit van jongens
en jonge mannen - het gevoel mee te tellen en erkend te worden - wordt afhanke-

lijker van normen als 'snel leven'. Die masculiniteit is naar mijn mening ook
verantwoordelijk voor de verruwing en het onberekenbaar gebruik van geweld
op straat en in het uitgaansleven. Ik zal die ontwikkeling als een proces van
deciviiisering beschrijven.
Ondanks deze verruwing is het goed te beseffen dat geweld steeds minder aanvaard-
baar wordt gevonden. De laatste decennia heeft de beschermwaardigheid van
personen veel meer aandacht gekregen (denk aan de bescherming van kwetsbare
groepen als patiënten, gevangenen en minderheden). Met name de aandacht, zorg
en genegenheid voor kinderen zijn sterk toegenomen. De acceptatie van slaan, ook
het uitdelen van de befaamde 'pedagogische tik', lijkt verder af te nemen. Dit proces
gaat gepaard met een norminflatie: allerlei vormen van misbruik (pesten, seksuele
intimidatie, kinderverwaarlozing) worden eerder gesignaleerd en er wordt sneller
tegen geageerd. De definitie van geweld wordt almaar opgerekt (Van Stokkom 1997)
Ziet men deze basistendens van verdere humanisering - met al haar dubbelzinnig-
heden3 - over het hoofd dan is de huidige zorg om 'zinloos' geweld moeilijk te
begrijpen.

Meestal wordt gewelddadig gedrag in verband gebracht met de gedepriveerde
situatie van jongens en jonge mannen in stedelijke gemarginaliseerde milieus
(waaronder veel allochtonen). Qua lokatie en omstandigheden vindt de groei van
jeugdgeweld voornamelijk plaats in achterstandswijken van de grote steden (zie De
Haan 1997). Veel wijst erop dat de situatie waarin jongens in deze milieus opgroeien
verslechterd is: gezins- en wijkverbanden lijken uiteen te zijn gevallen, terwijl de
oriëntatie op arbeid is verdwenen. Met name de informele straateconomie

(drughandel) schept een klimaat waarin snel geweld wordt gebruikt (Terpstra 1997;
Collison 1996; Van Gemert 1998).4
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Zo dragen de grotere aandacht en zorg voor slachtoffers bij aan een harder strafklimaat.
Het gedoseerde' geweld dat kenmerkend was voor jongens in de voormalige volkswijken (Terpstra
1997), lijkt plaats te hebben gemaakt voor excessievere uitingen van geweld. Een mogelijke verklaring
is dat de mannelijke hiërarchieën binnen kansarme families en buurten niet meer intact zijn. De
virulentie en gevoelens van almacht van sommige jonge mannen krijgen hierdoor onvoldoende
tegenwicht (Athens 1989).
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Toch wil ik de aandacht in dit artikel richten op het toegenomen geweldgebruik
van de 'aangepaste' schoolgaande jongens in de middenklassen. 5 Eigenlijk is het
verwonderlijk dat onder deze teenagers meer gewelddadig gedrag voorkomt. De
betreffende jongens komen doorgaans uit gezinnen waar vesl aandacht en warmte
wordt gegeven. Hen is reeds vroeg bijgebracht rekening te houden met anderen. Ik
zoek de verklaring in het impulsieve acting-out gedrag dat deze jongens vertonen
(ontladingsgeweld) en de verbreiding van populaire soorten macho-gedrag ('keihard
de leukste', coolness). Voor ik daar op in ga, geef ik eerst aan welke verbanden er
bestaan tussen mannelijkheid en geweld.
In het afsluitende gedeelte komen enige toekomstige ontwikkelingen aan bod
die op speculatieve wijze worden geschetst. Wat de toekomst van mannelijkheids-
idealen betreft verwacht ik dat het beeld van de vrijgevochten playboy - een
moderne variant van het mannelijke oertype van de krijger - een grotere invloed
zal verkrijgen.

In de slotparagraaf laat ik het thema van macho-gedrag los en ga ik in op de adoles-
centiefase. Criminaliteit is meer en meer een overgangsverschijnsel geworden, een
passageprobleem van (groepen) jongens. Het verschil jong-volwassen wordt niet
effectief overbrugd: jongens regelen hun overgangsfase zelf, en gaan helemaal op
in een steeds vroeger uithuizig beleefde jeugdcultuur. Door vroegere biologische
rijpheid zal de toekomstige adolescentiefase waarschijnlijk met enige jaren worden
opgerekt; de piekleeftijd - de leeftijd waarop criminaliteit het hoogste is - zal verder
naar voren schuiven. Het komt er mijns inziens op aan een geschikt initiatiebeleid
ingang te laten vinden zodat jongens de kans krijgen zich volwassen te gedragen.
Misschien dat ontscholing daaraan kan bijdragen.

De term 'middenklassen' duidt in feite op alle burgerlijke en welgestelde milieus, dus ook de hogere
lagen. Een indicatie voor het toegenomen geweld van jongeren uit de middenklassen is dat het
percentage vwo-havo scholieren (12 t/m 17 jaar) dat betrokken is bij vechtpartijen tussen 1990 en
1996 is toegenomen van ongeveer 5 tot 15 procent. Ook vernielingen geven een sterke stijging te zien
tzelfrapportage-gegevens, zie Van der Laan e.a. 1998).
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Masculinisme en geweld

Geweld is voornamelijk een mannelijke aangelegenheid.6 De dominante noties
van masculiniteit lijken inherent criminogeen te zijn: man zijn betekent in zekere
zin risico nemen, gevaar opzoeken en grenzen verleggen. Mannelijkheid wordt
geafficheerd met dominantiegedrag, agressie, instabiliteit en onbestendige
bindingen (Rutenfrans 1989).
Volgens de antropoloog Gilmore moeten mannelijke ideologieën worden begrepen
als aanpassingen aan de (economische) omgeving, niet slechts als mentale
projecties. Hoe harder het bestaan en hoe schaarser de bestaansbronnen, hoe
sterker mannelijkheid wordt benadrukt en als doel gesteld (Gilmore 1990: 186).
Anders gezegd, agressie is voor mannen noodzakelijk om te overleven. Dat betekent
dat mannen die in arme en ontwrichte wijken wonen, eerder gedwongen worden op
mannelijke dwang en agressie terug te vallen. Mannen in welvarende klassen hoeven
daarentegen niet meer hun toevlucht te nemen tot fysieke confrontaties. Hun beeld
van mannelijkheid berust meer op slimheid en zachte dwang. In één formule:
anderen controleren en voorkomen zelf gecontroleerd te worden. Maar daarmee is
niet gezegd dat mannelijkheid uitsluitend samenhangt met de sociale positie waarin
men verkeert. Zowel gedepriveerde jongens in probleemwijken als verwende
middenklassen-jongens kunnen een overdreven macho-attitude cultiveren, ook
als ze over voldoende bestaansbronnen beschikken.

Mannelijk gedrag is cool. Het etaleren van een onaangedane houding houdt de
schijn op van onafhankelijkheid en controle: je kunt voor jezelf opkomen, initiatief
nemen of tot manipulatie overgaan. Mannelijk gedrag kan dan ook worden begrepen
als een opstand tegen 'het kind in de man'. Wie een goede man wil zijn mag geen
zwakte, geen kinderlijk of jongensachtig gedrag vertonen, want dat zou aan een
afhankelijke periode herinneren (Gilmore 1990). Ook vriendelijk of aardig zijn is
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Ongeveer 85-90 procent van de totale criminaliteit wordt door mannen gepleegd. 'Zinloos geweld'
blijkt echter nog meer een mannen-aangelegenheid te zijn. Uit de doorYoung e.a. (1998) onderzochte
incidenten van 'zinloos geweld' bleek 93, 6 procent van de verdachten man te zijn. Niettemin is er ook
onder meisjes een toename te signaleren van geweldsdelicten: in de jaren negentig liefst een vervier-
voudiging (Mertens e.a. 1998; zie ook Junger-Tas 1995). Wellicht kunnen we dat interpreteren als een
masculinisering van meisjes. Net als veel mannen zich als zorgzame vaders kunnen opwerpen en
vrouwelijke' normen internaliseren, kunnen meisjes in de adolescentieperiode een 'mannelijke'
houding van afdwingen en gewelddadigheid eigen maken. Maar deze attitudes zijn situatiegebonden.
Zo blijkt dat bende-meisjes en vrouwen die in het leger werkzaam zijn, hun 'harde' gedrag alleen in de
mannelijke omgeving ten toon spreiden (Messerschmidt 1997).

De onaan

wanneer)

mannelijk
en geweld
Luckenbil

Luckenbil

of een cafi
in termen

publieke li
inhouden



92 Expressief masculinisme 93

een teken van zwakte, en bovendien een uitnodiging om anderen over je heen te
laten lopen.7
Voor macho's is het een kick te kunnen bevelen, dwingen en anderen te overtroeven.

Steeds gaat het er om leeftijdgenoten te imponeren. De reputatie van een stoere
man hangt af van het volharden in een geloofwaardige dreiging met geweld. Hij
dient anderen af te schrikken zich met hem te bemoeien of lastig te vallen. Dat kan
door verbale of lichamelijke uitdrukkingen, maar ook door de fysieke verschijning:
een opgepompt lijf, ruige kleren en tatoeages. Ook uit het pronken met waardevolle
objecten die men in bezit heeft (van auto's tot sieraden en vrouwen) en mogelijk
buit gemaakt kunnen worden en dus verdediging behoeven, blijkt een trotse en
onbevreesde houding (Collison 1996; Hagedorn 1998).
Vechten (en bereid zijn te vechten) is een publieke demonstratie dat men geen
bescherming behoeft en dat men bereid is zijn eigen belangen door directe
vergelding te verdedigen. Het is tegelijk een persoonlijke toets om te kijken waar
men staat en een publiek signaal een belangrijkere plaats in de ogen van anderen
in te nemen. De mannelijke man acteert dus op een podium, zijn daden moeten
door iedereen gezien en beoordeeld kunnen worden. Moed tonen, risico's nemen en
vastbesloten handelen hebben het volle daglicht nodig: mannen moeten de straat
op of naar het voetbalstadion om zich in strijd te bewijzen.

Er bestaat een existentieel verband tussen mannelijkheid en eer. Het zijn twee zijden
van dezelfde munt (Anderson 1998; Nye 1993; Kroese 1995). Voor mannen betekent

eer dat hun mannelijkheid niet geschonden mag worden. Ze zijn ertoe geneigd aan
negatieve ervaringen onmiddellijk aanstoot te nemen, verwijten te uiten, genoeg-
doening te eisen, en geweld in te zetten om een ruzie te beslechten. 8 Voor elk klein
ongemak of verstoring (een botsing, een duwtje, een licht geringschattende
opmerking) wordt een verontschuldiging verlangd. Indien deze uitblijft, resteert
alleen vergelding om het publieke aanzien te herstellen. Eer verlangt dat de man
fysiek in staat is om aan zijn claim op overheersing en onafhankelijkheid gevolg
te geven. Confrontaties zijn contests ofhonour. Het ageren tegen de ogenschijnlijk
kleinste belediging moet begrepen worden binnen de context van sociale status en
voorkomen van schande (save face) (Polk 1994).9

»

De onaangedane houding kan ook uitgelegd worden als het maskeren van onzekerheid. Met name
wanneer hun heteroseksuele prestaties in twijfel worden getrokken, weten jongens zich in hun
mannelijkheid bedreigd (Goodey 1997; Bouw 1991). Voor de samenhang tussen schaamte, zelfachting
en geweld zie Van Stokkom 1998.
Luckenbill en Doyle (1989) spreken over naming, claiming and agressing.
Luckenbill (1977) beschrijft de standaard-fasen van een conflict dat zich in de openbare sfeer, een zaal
of een café, afspeelt. Voordat er tussen dader en slachtoffer een woordenwisseling plaats vindt, heeft er
in termen van Erving Goffman vaak al een face game plaatsgevonden. Beide partijen houden in een
publieke lokatie elkaars bewegingen en lichamelijke taal in de gaten die mogelijk gezichtveriies kunnen
inhouden (bijvoorbeeld staren, wijzen of grappen maken).
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Zoals gezegd is dit gedrag vooral kenmerkend voor jongens en jonge mannen in
kansarme stedelijke wijken. Ze zijn veelal grootgebracht in een 'subcultuur van
geweld' waarin ruzies met de vuist moeten worden beslecht (Terpstra 1997;
Messerschmidt 1993). 10 Voor jongens uit de middenklassen ligt dat anders. Ze zijn
weliswaar onderling in een concurrentie-slag gewikkeld en maken gebruik van
dreigementen en intimidatie om hun zin te krijgen. Maar ze lijken niet snel over te
gaan ïoc fysiek geweld. Ze ontwikkelen 'respectabele' manieren om hun macht en
status in de adolescenten-wereld te vergroten: controle houden door berekening,
raffinement en sluwheid. Het streven naar een maatschappelijke carrière staat
voorop (Messerschmidt 1993).

Ontladingsgeweld

Hoe dan het geweldgebruik onder middenklassen-jongens te verklaren? Een
geschikte verklaring is agressie te zien als acting ouï-gedrag dat jongens tijdelijk
bevrijd van het aangepaste gedrag waarop zij thuis en op school zijn aangewezen.
Anders gezegd: agressie kan begrepen worden als een ontlading, een reactie op
'oversocialisering'. Juist in de fase als ze hun vleugels uit willen slaan en de toege-
nomen bewegingsruimte willen benutten, hebben ze het gevoel te worden gekooid.
Ze zoeken vervolgens een uitweg in baldadigheid en 'primitief' groepsgedrag in de
marge van de stedelijke samenleving (Janssen 1994: 77). Terwijl ze zich wel zelf-
standig voelen, beseffen de jongens dat ze weinig zeggenschap hebben over zaken
die er werkelijk toe doen (inkomen; auto). Ook dat ongemak kan zich regelmatig
vertalen in het overtreden van regels.
Acting ouf-gedrag kan ook voortkomen uit gevoelens van verveling, leegte,
machteloosheid en isolement. Zo omschrijft Donna Gaines (1991) de suburbane
slaapsteden als een teenage wasteland waarin 'vergeten tieners' - opgegroeid tussen
McDonalds, warenhuizen en MTV- een uitzichtloos bestaan leiden. Ze hebben er

alles over om aan deze deprimerende omgeving te ontsnappen en storten zich op
allerlei buitenissige en vaak agressieve subculturen.
Doorgaans blijft acting ouf-gedrag beperkt tot de adolescentie-fase. Jongens uit
kansarme lagen daarentegen beginnen veel eerder met delinquent gedrag en blijven
ook na de tienerjaren langer in dat gedrag volharden. Ze beschikken over weinig
zelfcontrole en kunnen zich moeilijk aan nieuwe of andere situaties aanpassen
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10 Bernard (1989) wijst er op dat mensen die in armoede leven en regelmatig blootgesteld zijn aan
discriminatie snel een gevoel van woede en agressie ontwikkelen. De daders hebben een veel lagere
drempel voor waargenomen onrecht of kwaad; vooral personen die onder grote druk staan of zich
onmachtig of gediscrimineerd voelen, zijn er toe geneigd die drempel te verlagen. Ook sociaal
isolement leidt tot snelle geprikkeldheid en omzetting daarvan in agressie.
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(Moffitt 1997). Middenklassen-jongens zijn veel flexibeler. Volgens Terry Moffitt
worden zij in dé vroege adolescentiefase als een magneet aangetrokken tot de meer
ervaren (semi-)aeiinqueme jongens. Door om ie gaan met deze populaire, vaak wat
oudere straatgeoriënteerde jongens menen ze toegang te krijgen tot de status en
macht van het leven van volwassenen.

Voor adolescente jongens vormen misdragingen een effectief middel om zich aan
de 'brave' sfeer van school en het ouderlijk huis te onttrekken, en te bewijzen dat ze
onafhankelijk kunnen handelen en nieuwe uitdagingen aan kunnen. Elke drug die
wordt geslikt, of auto die wordt gestolen is een bewijs dat men de kinderperiode
achter zich heeft gelaten. Ze zijn in staat gebleken de eisen van volwassenen naast
zich neer te leggen, en zonder ouderlijke toestemming te handelen. Ook de initiatie
in de wereld van alcohol en drugs symboliseert onafhankelijkheid.
Daarbij komt dat jongeren sinds de jaren zestig zijn geëmancipeerd. Zij hebben
meer macht verworven; het gezag van ouders en leraren wordt slechts voorwaarde-
lijk geaccepteerd. Opvoeders worden gedwongen jongeren met meer aandacht en
geduld te benaderen en kunnen niet meer terugvallen op fysieke straf. In veel
middenklassen-gezinnen spitsen de opvoedingsproblemen zich toe op weinig
toezicht en gebrek aan ouderlijk gezag (Lawick 1998; Komen 1997).
Werd vóór de jaren zestig in een gezagsverhouding gehoorzaamheid geëist, zodat
jongeren zich in moesten houden, nu zijn ze onafhankelijk en bijten ze sterker en
ongeremder van zich af. Hun omgangsvormen getuigen van minder schroom en
ingetogenheid (Kapteyn 1985; Franke 1991). De behoefte om de eigen vrijgevochten
levenswijze publiekelijk te laten zien en horen, heeft acting out tot een vast onder-
deel gemaakt van het jeugdige gedragsrepertoire.
De jeugdcriminaliteit lijkt dus te zijn gestegen in samenhang met het afzwakken
van machtsverschillen en hiërarchische verhoudingen. Bovendien is de directe
sociale controle verminderd en hebben jongeren meer bewegingsruimte gekregen
(Junger-Tas 1995). Aan deze analyse voegen velen in een adem toe dat de zelf-
controle van sommige groepen jongeren achter is gebleven bij de verwachtingen.
Jongeren leerden onvoldoende hun agressieve impulsen beheersen (Kapteyn 1985,
Komen 1997).

Toch is het de vraag of acting out-gediag wel het resultaat is van verminderde
zelfcontrole, zeker als het gaat om jongens die thuis in de pas lopen. Het
gesignaleerde tekort kan er ook op duiden dat ze in sommige omstandigheden
zelfcontrole niet relevant of nodig vinden. Veel jongens leiden een flexibel

11 Moffitt (1997) spreekt over respectievelijk adolescent-limited-offending en life-course-persistent
offending. Jongens bij wie dit laatste patroon zichtbaar is, hebben doorgaans (ongedisciplineerde)
probleemouders, een onveilige en weinig affectieve opvoedingsomgeving (verwaarlozing) en lopen al
vroeg taal- en leerachterstanden op. De persistente groep (volgens Moffitt ongeveer 5% van alle
jongens) bevat ook veel psychopathische jongens.
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dubbelleven. Ze zijn doordeweeks aangepast, doen hun huiswerk en hebben
plannen voor verdere studie, maar in het weekend wordt actie gezocht en de beer
uitgelaten. Delinquent gedrag beperkt zich dus tot de vrije tijd. Hun levensstijl loopt
over twee sporen die beide gewaardeerd worden, zonder dat het tot een innerlijke
strijd hoeft te komen (Matt 1995; Harris 1999).
Het gaat dus niet om een gebrek aan innerlijke controle of een tekort aan vaardig-
heden, maar om het verlangen een stoere reputatie hoog te houden. 12 Jongens
hebben een podium nodig om wangedrag (vandalisme, geluidsoverlast, of het
provoceren van voorbijgangers) publiekelijk te etaleren. Gangbare normen worden
opzichtig genegeerd. De gebruikelijke veronderstelling dat wangedrag verborgen
moet blijven gaat dus niet op; wangedrag loont juist (en kan daarom moeilijk
'zinloos' genoemd worden). Elk duidelijk teken van afwijzing van de volwassenen-
wereld biedt een hoger aanzien. 3 En omdat de negatieve reacties van het publiek
als applaus worden ervaren, wint het vechten, vernielen of rotzooi trappen aan
(amusements)waarde (Emler en Reicher 1995: 129 e.v. ; Lutz 1993). 14
De zorg te voldoen aan de reputatie van de groep kan verklaren waarom 'beschaaf-
de' jongens zich op straat of in de disco heel anders gedragen dan thuis. Maar om
het impulsieve 'zinloze' geweld op straat en in uitgaanscentra te duiden is meer
nodig: de verbreiding van een expressief soort masculinisme.

De verbreiding van macho-gedrag: coolness

Sociologen die het werk van Norbert Elias tot leidraad nemen, vatten civilisering op
als stijging van het niveau van wederzijds verwachte zelfbeheersing. Mensen hoeven
niet meer door extern gezag tot inperking te worden gedwongen, maar leggen zich-
zelf beperkingen op. (Partiële) decivilisering is een ontwikkeling die tegengesteld
verloopt aan dat proces (Wilterdink 1998; Fletcher 1997): het niveau van zelfcontrole
in jongerengroepen, met name jongens uit kansarme buurten en etnische minder-
heden, blijft achter bij andere groepen of neemt af.
Deze zienswijze op decivilisering - veelvuldig verwoord door Kapteyn - behoeft een
specifiekere uitwerking. Nogmaals, het is niet waarschijnlijk dat zelfcontrole onder

12 Daarbij worden vaak welbewuste keuzen gemaakt. Daarom is lang niet alle wangedrag impulsief van
aard.

13 Judith R. Harris (1999: 290) zegt daarover: 'De grote vraag van de adolescentie - de onuitgesproken
vraag die onder tieners voortdurend wordt gesteld en beantwoord - luidt: ben je een van ons of een
van hen? Als je een van ons bent bewijs het dan maar. Dat kun je doen door te laten zien dat je lak
hebt aan hun regels. ' Regels overtreden maakt van een daad van ongehoorzaamheid een blijk van
saamhorigheid: wij jongeren tegen de volwassenen..

14 De sociale controle-theorie kan ons wat dit betreft weinig leren. Evenmin kan deze theorie incidenten
van 'zinloos geweld' verklaren. Immers, daders blijken juist door de aanwezigheid van omstanders te
worden aangemoedigd (Young e. a. 1998: 33). De verklaring daarvoor is simpel: door de aanwezigheid
van derden neemt de zorg om geen gezichtsverlies te lijden, toe (zie ook Felson 1993).
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pmelï^ln tng;r:^,nomen;veeleer is het zo dat Z1Jin de adolescentie-

^e^Ïig owrschakelen op °pzichtiS ^geloversc^d^nd^ag^r
pnlrósjalde"vmsering kan beter geduid worden als eenp^ces'w^n^ng^ns en

S7om"l°^g;5Ï^:mm:n":;m^:mlo °^^
^^TS^^ÏUI^OrtLfilm>videoenpopmuziek?l;ebbe^^^t
^^S^:^^fÏ;ll ngang gevonden ond-Ï"gens'uïdel ^^en-
S^n^^IS;Ïldt!rades-seksistische ^PP-en'-afzeSZ ̂ . ;;i^ü
^n^maal.wo.rdengevonden' een grote POPUfa "teit\eTebbengeckrlegvelnlZk
^^^ïbu^^^^^z';:;o:^^^^^
^bdbeï/HertZn lb^'Ïm^wtae"ge:=^^^^^^
g.Z°rd!nlHeIgaat.infeite om een omgekeerd Pro"ces vanciviUsenng.-geïn^Znd
^"e".TÏcmZ::". ';p=:eÏ?"n; ̂ ^^^^and
^miïde. commerciële media-Het proces onttrekt ̂  dan'o^'aan7e'ki^sieke
heersende kaders (kerk; politiek; onderwijs).
^dTÏ tachtig besteden de comm"ciële media buitengewoon veel aandacht
z^^ "]^^e-h^^l^^l^s^^e^dacht
^ZrnT^S, !lt reldymagazmes"jken het ideaarv an ^nnelijkheiduitbluund, g tewmen^evestigen (Messner-1992). ̂ amelijkefitheid^Z^^^^^6
^Ïg^^lscho^d "i=::n;=^S^C^(^^m
Vertoon van seksueel bekwaam en gereed''^n^^l^ïeeas gaat het om
rDe, medróbleden onoPhoudeliJk gewelddadige mannehjkheid'als vermaak aan.
ss: ̂ :z^m^mz=:^:^^^'^
^ ̂^;h;"iem;, Elkedag krijgen zebeelden ̂ ^^ ̂ ^n

LÏSSmgen voor Problemen en moeilijkheden. De vraag'Ïswelk^i'n^ed c
hd:,>Ir"ïrl. D.:u"ïmn:M:nd==edneeT«^^^^^^^
Ïlg edrag"vankijkers' zijn tentatief^ ongewis'iz ie o.a.7p'arksI lv9916)UNZauróliÏ
gbe^:lI8 "Dn.Ï:nct^tÏ, ÏEl^?'?8ik :;^^^^^^
^S^^^tlh ?den:n^ameHoliïw;od:bI=;t:;;^^
SZ^^ga;ns^Ïendwer aan een wraakzu^tigeprivé^velcito^:ge^'
hdeel^r^eo^gen^r^;!r. lo róln dusweinigidentif"aï
le róseonogtÏe°wd^ ̂ d;: ̂ :nchÏtraen. geen angst7e"hebben5;rlimTt alüIelevaane

soort geweld (Sparks 1996; Steinert 1997).

^^i^Z^e:!deld ;;^ultuurindustri"anbiedt- -arschijnlijk wel

^^^et^:^:allSdÏÏ"n-jongens- zo ]iJkt de ^ttÏnS li:
^^^^v^!dlg. gebru!kel!de. amechtige herh^g-nkut:S^;;lt
^Ï, J,oli n, elke.zln)e_engrote aantrekkin^rach«e'hebben6 O'ok^d^eZ 

en

spreuken als -Okay, it-sshoowti^e;-G7aï:add:n;a;eïyD d"yud^ ,lnitgdeaSÏiln.s

" ^s^^^s^^s^^':^^^^^^'-
een =^^ ̂ Z^S^^1^:^^^ ̂  een bevesti^^^"
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^rhkaZ^T^ÏlT!, npoplïair te zijn geworden-In die "^rukkingen komt

,
tta lh ldJ"hÏmïelijkze ewustzlJn"totuitdru nÏ^Tegï^^
Zn̂  ̂ °:ÏÏ^ de^kuzen ^^b^lTt ^^^^1
SJî Ti ngespeeld zijn; ^^°^eidv^1^^^
lieiïïenm"ïtieve genres als film-maar ook in satiri<xAe praatprogran. ^^

^S[etro rdtg"^genontlee^'aant hetlkwet:nl^^^^en.
S^PZ:mma^ben^nc^^nn^^^;l^^^^p^S^elf
^wikkeldmwathet kritiseer^ en-zoud^^^^Se^^^S^lf
kunnen stimuleren (Best en Keiïner 1998). 16 --"""-"
E^Ï T".een premieophet gebruik van kra^ttermen en sick jokes. Schelden,
rt^±igenenafachrikken worden ^associeerdn^fune:;;!^^
151' Ïng.elsJoneld aarm!e_aandat zecoo/ziJn- Sinds JamesDean'het p7oato^pe
^n,de.nac;oriogslo er-teenager {a rebel without a ^lookin^esent^f^
nZar.tt!ullr wsons)' heeft molness eenoP^^eÏkemeTw ZdTSg^
Ï;ssenl994: 70)- voor:ma-elijke- jongens ishetd^st 'o^e^nïon-
^mt ek.o.men'ze doen hun bes7-rtuigend7gurlotae-Zdstbulturf^ kl

eren,

^^^etwise voor en suggereren dat ze in"alleÏh-menTanhuetTecve<lnclt:"'
Hlh eeft.eraue_schijn vandat coolness zich inmiddels heeft gedemocratiseerd: het

^lgew^:ranhet^edaagse leven van J°"geren:-NaïvS'engo:dS;iglt;l
Ï;dg;al^TOO^eergstezonden-. voor veel J-gensi^^.nZS'
^lëtdlaë:an bekendenöfTden'to;aS;^ iZT^^l
lu;:lm b:zo:?"n'.goedecijfershalen op sch°°l"en7mguanrn;:itlleTaZe^> 

een

re kenen van soft gedrag en dodelijk voorree7manneUjke6raep8 uZiLe.

t;raren zljn

vTô ^^nnvllÏ^IS lhmigTOOrkomenwasvroeg;r^^^^^^
ZLmann,enmkansarme lagen-17 Het verschafte hen een zelfverzekerd imago'^
^o>o, r,hulachterst!llmgbeter teverdragen^rM aTeT;sZTecrraanZragng
?klmen/n. de_wijze_waarop co°! gedrag geuit wordt- De'coolpo^'ng^n1^
langer als een psychologisch defensie-meTh~anism^7m7arL ZZt'ffeunlsgeerm ^eztet
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en wordt geassocieerd met het uithalen van stunts: avontuurlijk 'mannelijk' vertoon
biedt erkenning, trots en waardigheid.
Zowel de cynische cultuur van 'keihard de leukste' als de grootstedelijke cool pose
effenen de weg naar expressief gedrag dat alle ogen op zich weet te richten. Het is
aannemelijk dat dit gedrag op straat en in uitgaancircuits veelvuldig confrontaties
uitlokt. Jongens en jonge mannen gaan sneller de competitie aan en raken eerder
geïrriteerd. Het dominantiespel wordt hierdoor onberekenbaarder, vooral in
groepsverband. Ook in het verkeer lijkt de behoefte aan treiteren en intimideren

te zijn toegenomen. Kleine schermutselingen als snijden, wegdrukken en opjagen
zijn iedere dag waarneembaar. 19
De hiervoor geschetste tendensen geven aan dat jongens uit de middenlagen
gedurende de adolescentieperiode meer en meer overschakelen op macho-gedrag.
Net als jongens uit kansarme milieus willen zij een onverschrokken publieke
reputatie ophouden en zichzelf bewijzen. Het grote verschil is dat geweldgebruik
van de eerste groep voornamelijk voortspruit uit een gebrek aan zelfcontrole, terwijl
het geweld van middenklassen-jongens als ontladingsgedrag geduid kan worden. De
agressie waartoe zij overgaan, is geen doel in zichzelf, maar eerder een afgeleide van
de toegenomen behoefte aan 'cool zijn', 'keet trappen' en het provoceren van de
volwassenenwereld.

De toekomst van mannelijkheid: de playboy

Sinds de jaren tachtig, toen de cultuurindustrie macho-gedrag en lichamelijke
exposure in de etalage zette, hebben mannelijke ondeugden - onbuigzaamheid en
rauwheid - een opmerkelijk eerherstel gekregen. In de media- en reclamewereld
wordt mannelijkheid niet meer vereenzelvigd met het vervullen van patriarchale
verplichtingen (de kost verdienen en bescherming bieden). De patriarchale man
wordt als oud, vaderlijk, zwak en corrupt afgeschilderd; zijn gezag heeft afgedaan.
De patriarch heeft plaatsgemaakt voor een ander mannelijk oerbeeld: de krijger. Zij
het dat het om een nieuwsoortige, en individueel opererende krijger gaat die zich in
het sport-, seks- en uitgaansleven moet bewijzen. Deze playboys keren zich tegen de
hoeders van maatschappelijke orde en tegen de 'hoge cultuur', en kiezen voor een
vrijgevochten, hedonistisch bestaan dat aan het economische domein lijkt te zijn
onttrokken (Steinert 1997). In termen van ThorsteinVeblen: de roofdier-behoeften

18 De coolpose kan worden begrepen als een vorm van impression management zoals Goffman die

schetste. Maar het normale gedrag om zich veilig door het publieke domein te verplaatsen zoals hij dat
omschreef - civil inattention en het ontlopen van gevaren (Goffman 1971) - is bij veel jongerengroepen
in het tegendeel omgeslagen. Hun strategie is juist de aandacht wel op zich te richten.

19 Veel 'zinloos' geweld vloeit voort uit gedragingen van verkeersdeelnemers. Young e. a. (1998) stelden
in hun onderzoek vast dat twee-derde van het aantal 'zinloze' geweldsdelicten op de openbare weg
plaatsvond.
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Ïd!nnum het domein van vrije tijd hun bevrediging. Daar kunnen jonge mannen
met elkaar meten en elkaars zaken buit maken.

In de zoektocht naar avontuur en prikkelingen komt een nieuw beeld van stoere
mannel!'khe? tot uitdr'Jkking waarvan de ontwikkeling misschien pas net"een'
aanvangheeft_genomen' vermoedeliJk zal de cultuurindustrie naastl "uitg'aan"
en sport nieuwe arena's scheppen waar mannen zich kunnen bewij-zen, "en
zullen de commerciële media de machoman verder aanprijzen. 'Immers:"
masculinity sells.

Helfeitdat_het ideaal van de playboy zo sterk als rolmodel wordt aangeprezen,

geeft aan dat de norm van mannelijkheid op zijn kop is gezet. Heïide^daT
lpeÏLhe. t Ïensdoel van de man zou moeten ziJ"^°""indejaren~viJfti"gnog
shockerend zijn geweest. Volgens velen heeft dat ideaalbeeld -o~p~avontu^rga6an
ln buitenshuis plezier maken -een zeer grote invloed °P het gedrag vanTo
mannen:ze age.ren tegen het gezin en de suffige huiselijke sfeer; ze gaan;
duurzame bindingen aan en stellen een gereguleerd en aangepast be°staan&uk
(zie o. a. Ehrenreich 1983).

De vraag is of de invloed van macho-fantasieën die het middelpunt vormen van de
amusementsindustrie, zo ver reikt. Heeft het beeld van de machoman wel dergelijke
hegemomsche vormen aangenomen? Het ligt wellicht meer voor~de'hand'om^etlj
ov^!°edige aanbod van macho-ideaalbeelden op te vatten als een poging om het
terrein terug te winnen dat mannelijkheid na de jaren zestig had verloren. Want"
heLgezin'_de scholen enhet_domei" van arbeid worden niet meer gekenmerkt"'
door de typisch mannelijke hegemonie van weleer. De harde en me°edogenÏox ze

prak,ïenZan"defabriekswerkplaats zijn ingeruild voor coöperatiev7wöerk^zen
in -platte' organisaties. De omgangsvormen op het werk zijnvervrouwelijkt. 'Her
machtsvacuüm dat de gevallen patriarch heeft achtergelaten, lijkt op"d7e"erst7

. te zijn opgevuld met feministische normen als warm en invoelend ziir
en je kwetsbaar opstellen.

 

et. teminzullende macho-idea^eelden de -vrouwelijke- moraal van leedpreventie
danig op de proef stellen. Maar zij zal er geenszins onder bezwijken"Alhoe"^h'et"
publieke domein in de grote steden deels'door machogedragwordTgedomineerdT
^taat dat gedrag te ver af van het -normale' leven van onderlinge samenwerkir
Boyin dlen,zal de gevoeligheid voor leed - mede door onze vervreemdmg'van"
^pnmitieve-TOrmen van geweld zoals jagen en slachten, ziekte en dood -"bliiv
toenemen De feminiene moraal van kwetsbaarheid zal ook mannen ertoe blijv
bewegen allerlei vormen van leed sterker te bestrijden. Ook de'tendensÏchte^
vormen van misbruik en verwaarlozing onder geweld te rangschikken, zal verder
aan Kracm winnen (Clark 1997).
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De toekomst van adolescentie: langer gegijzeld

D.ln e.emln ?,w!gdaTwe]dscriminaliteit tiJdens de adolescentiefase een verdere

g^^SÏ1 geven- Dat is niet °Pm^elijk:Gaat ^a;^^^^Je
^^i^^^^a^Ït"ntoenamevangeweld-riminali;^et
^2,de^tlÏ!deI'evenzeer in het verschiet- Factoren als wezKloosheid;"
^noÏ;trvle n ogoenbreS aanbinding ZUIlen vermoedel^eeng"rotere^ÏgZ;pelen
S.dlLalS^l'dT.ÏmMto^^
^Zr le lTlh to"ne)mÏeus- !k wil daarom -tot b^^-'deuaandaach°tZ^LOF
l eeïn ^^°;ru ÏLdlc nmmaliteit van^-^ ̂ ^S^ich
ktdï- ?noo^Tlo ls tig.probÏemzalopwerpen: de ve-derd:be;evTng"Zdezl
^^ÏrÏen:Kverwachten VEÜt^het gezag;n^^:^Z^ ,e
vknolm±le :e.nnia;erderzal afnemen; dat. de '^hïid"-"de"besuchuervmlde^Zs daee
^la f8aande aan de tienerjaren -zijn betekenis zal veniezen~en^7e7e n^eZ
ÏÏe^e^het;erb!ijfin de maatschaPP^-cMka^^^^^e van
Z^Zm::. '^±!'Ï:m^'zv =:^^^^
^1 en, co,ncen;rle rmlo p enige voorwaarden waaronder toekomst^ï out-

.8s"zxa""""den'om dte "de"2al It °°k nte°;"'»°°^P^n"^:"-

^^^dwaranceofchildhooci (1982) stelt Neil po^man dat in de
SÏ lT.UIÏrZolwassenen voor een grooïdeelhungezagoolvear"krn lde^e
Sb^r^?:^:UÏt?visie t;kiJkenllÏ-?^^;eïZZe r te

Z:^m"(Ïl!n ZIek!eLalle asPectenvanhet menselijk^t^nZZ^^
^ncÏe?e^nZlTp p^LT:ond- Er is een tende-het gehele pnvélev:;^
b^otlgZeI:"VOÏ"postman is_het voor elektr°"-chem7dia6oZcoSl cwaT
^^ÏZ^Ï^b::aï:^zon^geh;im'kanz=sl :l:I=^^
^^Jo st^nb"eschouwtdetelevisiedanlo okals"deg^^^^^^^^^^^
opvoeden nagenoeg onmogelijk zou worden. 21 

°" " o"'JXV'"uiv'"

^ddeerdladnlle Ï;e z^etgehÏ backstage-theater van de volwassenenwereld
;n/^hÏwerp!r'Kinderen zijn op steeds vegere leeftijd "op"deÏooügtevcvaT
Ï^mofln;c^"'Sn «:^^Ïhedm^;:=^^^^
emnefarle°nm met geïdealiseerde ouders- maar met P"-"en die doorlopend twijïelen
vDeer^to nlch:.m:dlhebben_d_e bescher^equarantaine van het kind laten

^róïnen'. Inzekere zin lijken we teru§ te 2iJn in voormoderne'tijdert ouenaL
kinderen niet beschermd werden tegen "de . verderfelijk7were;dbSlnZlils.

; S=^=^^^^ï=^"'M)'WOId"°onpdd
2- ^=s^ïEd 5EïSHS:rd -EIdn 
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ÏnMSlT. larelk inÏren bekend met het alledaaSse kw-d en konden zij in
^ÏÏ opzicht sne!mee metv°^^-"en (Dasbergl994):Echt^;^ ^t
eklnnd^"^LÏ^gend. gÏen_alLeen imperfect wezeno ^^^^^ Ihea[d
^mlo p^d!riijke_aandacht hoefde te reken^"""^hetukin7koL m^lgeZrZ.
Mnderenh!bbenop veelJon8ere ]-ftyd vrijheden veroveKidi:^^ ̂ en^
:^^^;^^rb^en^p]=u^::^^^^naan
onophoudelijk in het middelpunt van de belangsteÏling.
Ma.ardat"staat allesbehalve garant voor een ""bezorgd leven. Kinderen willen als
^^zê^^^ï^^:^:{^^ ^s
.OLhlZslep;n"Ennaarmate devor^v-^e;e7steZl Z;dTbnem^
^^ÏÏ^'Ï Ï hun gedrag vroeg^dig-de";bep^;^
SÏera:odÏ"u8dcu"uur' De °m8an8 .u-"^"""~<-"n"7="
^Ïld oles;eÏ;efase: ÏSJOngeren biJna ëeheel georiënteerd raken op leeftijd-
^le nr"Te kken2ezich^n^me^aanohet-re nl cZJeZe^Tr"Seren

lon^ lo gweuïis maar ouders hebben -g-/hent'everu telI:nucE;wZe rheenn
hTl8;;i8d/ir"g ^.^^^^^'^^n
^ZnSe^ïkenio ïrennoggeendeelm
Zv^^^b^o^^wel^'kmder^k^^fu;^;^^^Ïkle
^e^^^;^Ï:ec"om^hezelfstandigheïd'en'de;l^^g^
^^^;mbestaateen spanning: °P twa^Jar^v;eeftijdi:;n1^^
wn.lle ln^ets u:l.eÏIe. te beginnen' maa7ze-°etu:nsjoumrn ;cecer"duanzïen1acïr
^achTvoorze. afgestudeerd zijn en economis7hze"lfstandigzaiJni

ccl utln "en Jaar

^^;Ïs^dulv cmkarakter veranderd: adol-men'zijn biologisch
cs^^Zn ëen. tel seksw.elwezen te zijn' -bii jvenïn;n3':;
Sc^^^op^naudereen mogen ^eenb-i-"^^"l^^en.
z^etïopdehooëtevan dingen diebelangr^ziJ"vo^het^gemijZ^^;'
^!k;TOmtemet; nieuwe_P^ucten) maar datkemu;oven^Z;^ ^
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wijst erop in westerse landen de curve tussen de 15 en 18 jaar een steeds hogere
piek te zien geeft, terwijl dezelfde curve in weinig geïndustrialiseerde naties veel
minder geprononceerd is (Moffitt 1997; Janssen 1994).

Ontscholing?

Het lijkt daarom zaak de maturity gap te dichten. Vroege initiatie in volwassen-
rollen kan jongeren van delinquent gedrag afhouden. 22 Ze komen dan minder in
de verleiding om wangedrag na te volgen en hebben meer te verliezen, waaronder
carrièremogelijkheden. Als jongeren van veertien zouden trouwen en volwassen
verantwoordelijkheden zouden dragen, zou rebels gedrag nergens op slaan. De
motivatie om zich van de volwassenenwereld te onderscheiden valt weg. Ook het
gulzige groepsgevoel van adolescenten zou geen rol meer spelen. Ze zullen zich
gewaardeerd weten als verantwoordelijk persoon en niet langer het gevoel hebben
dat de hele wereld om hen draait.

Ook voor ouders zou deze wending welkom kunnen zijn: de verwachtingen die ze
van hun kinderen hebben, worden wellicht minder hoog opgestapeld; ze worden
voor hun emotionele welbevinden minder afhankelijk van hun kinderen (minder
snel gekwetst en aangedaan als hen iets gebeurt).
We zouden jongeren kunnen verplichten vanaf hun veertiende werk te verrichten
zodat hun (financiële) zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden vergroot
(onderwijs in combinatie met stages en werk-oriëntatieplaatsen). In de jaren
zeventig werd een dergelijke ontscholing om ideologische redenen nagestreefd
(doorbreken van de kloof tussen school en leven, tussen theorie en praktijk). In
de toekomst kan ontscholing wel eens noodzaak blijken te zijn.
Ontscholing lijkt haaks te staan op de idealen en automatismen van een beschaafde
(kennis) maatschappij. Om meer grip te krijgen op arbeidersjongeren werd er in het
verleden steeds voor gekozen jongeren langer op school te laten verblijven (leer-
plichtverienging). Fabrieksarbeid werd ontmoedigd zo'dat arbeidersjongeren de
ruimte zouden krijgen zich geestelijk te vormen (Brinkgreve en De Regt1991).
Deze strategie die breed werd ondersteund, dreigt aan haar eigen succes ten onder
te gaan. In de adolescentieperiode zonderen jongeren zich steeds meer af van de
wereld van volwassenen en laten zich steeds meer leiden door de speciaal op hen
gerichte consumptiemarkt. Ze regelen hun overgangsfase zelf, met de hun beschik-
bare middelen en mogelijkheden. De leeftijdshomogene groepen die in de scholen
samenkomen, zijn in zichzelf criminogeen. Een toekomstig beschavingsoffensief
zou daarom rechtsom kunnen keren en ontscholing tot maatstaf kunnen nemen.

22 Zowel jongeren die zeer laat hun puberteit ervaren als jongeren die vroeg toegang krijgen tot volwassen
verantwoordelijkheden (reeds vroeg over eigen werk en een eigen sociaal leven beschikken), lijkert nie7
tot delinquent gedrag over te gaan (Moffitt 1997: 33).
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