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Expressief masculinisme
Over de toekomst van 'zinloos' geweld

an ze positie
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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

ofinbraakwordtgebruikt. 1 Deverwachtingdatimpulsiefgeweldin de dagelijkse
am University

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

eencomebackte hebbengemaakt,vooral onderjongeren.2 Gewelddadige
incidenten die op onverwachte momenten losbarsten en waarvoor een gemakkelijk
rfending;

herkenbaar doel ontbreekt, stellen ons voor raadsels.

net Practice

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 experimenteel 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
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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
-g
Instrumenteel geweld is een middel om gewenste goederen en/of diensten te verkrijgen. Het veronder-

derspers
.

tellen over

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.

Jongerenlijken te zijn 'overgestapt' van vermogenscriminaliteit naar geweldscriminaliteit (zieVan der
Laan 1999: 24). Gaan we af op de politiestatistieken dan zien we in de jaren negentig een flinke toename van het aantal minderjarige verdachtenvan mishandeling, bedreigingroet 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

Toch

en mogen niet meer terugvallen op fysieke macht. Velen spreken over een 'crisis

van d

van masculiniteit': mannen zijn verward, onzekeren angstiggeworden (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 gaanfungeren. Mannelijkheid wordt niet meer vereenzelvigd
met arbeidmaarmet stoer en opzichtigvrijetijdsgedrag.Deidentiteitvan jongens

verwc

betre)
wordt
zoeki
(ontla

en jonge mannen - het gevoel mee te tellen en erkend te worden - wordt afhanke-

de lei

lijker van normen als 'snelleven'. Diemasculiniteitis naarmijn meningook

besta;

verantwoordelijk voor de verruwing en het onberekenbaar gebruik van geweld
op straat en in het uitgaansleven. Ik zal die ontwikkelingals een proces van

In het

deciviiiseringbeschrijven.

die op
ideale

Ondanks deze verruwing is het goed te beseffen dat geweld steeds minder aanvaard-

mode:

baarwordt gevonden.Delaatste decenniaheeftdebeschermwaardigheidvan

zal ve:

personenveel meer aandachtgekregen (denk aan de beschermingvan kwetsbare

In de ;

groepenals patiënten,gevangenenen minderheden).Met name de aandacht,zorg
en genegenheidvoor kinderenzijn sterk toegenomen. De acceptatievan slaan, ook

het uitdelenvan de befaamde'pedagogischetik', lijkt verder afte nemen. Dit proces
gaatgepaardmet een norminflatie: allerlei vormen van misbruik (pesten, seksuele
intimidatie, kinderverwaarlozing) worden eerder gesignaleerd en er wordt sneller
tegen geageerd.De definitievan geweldwordt almaar opgerekt (VanStokkom 1997)

Zietmen dezebasistendensvanverderehumanisering- met al haardubbelzinnig-

heden3- overhethoofddanisdehuidigezorgom'zinloos' geweldmoeilijk te
begrijpen.

centie
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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).Veelwijsterop datde situatiewaarinjongensin dezemilieus opgroeien
verslechterdis: gezins-enwijkverbandenlijken uiteente zijn gevallen, terwijl de
oriëntatie op arbeid is verdwenen. Met name de informele straateconomie

(drughandel) schepteenklimaatwaarinsnel geweldwordtgebruikt (Terpstra 1997;
Collison 1996;Van Gemert 1998).4

Zo dragende grotere aandachten zorgvoor slachtoffersbij aaneen harder strafklimaat.

Het gedoseerde'gewelddatkenmerkendwasvoorjongensin devoormaligevolkswijken (Terpstra
1997), lijkt plaats te hebben gemaakt voor excessievere uitingen van geweld. Eenmogelijke verklaring
is dat demannelijke hiërarchieënbinnen kansarme families enbuurten niet meer intact zijn. De
virulentie en gevoelens van almacht van sommige jonge mannen krijgen hierdoor onvoldoende
tegenwicht (Athens 1989).
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Tochwilikdeaandachtin ditartikelrichten ophettoegenomen geweldgebruik
vande'aangepaste' schoolgaandejongens in demiddenklassen. 5 Eigenlijkishet
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 deverklaring in het impulsieve acting-out gedrag dat dezejongens vertonen
(ontladingsgeweld) en deverbreiding van populaire soorten macho-gedrag ('keihard
de leukste', coolness). Voor ik daar op in ga, geefik eerst aanwelke verbanden er
bestaan tussen mannelijkheid en geweld.

Inhet afsluitende gedeelte komen enigetoekomstige ontwikkelingen aanbod

dieopspeculatieve wijzewordengeschetst.Watdetoekomst vanmannelijkheidsidealen betreft verwacht ik dat het beeld van devrijgevochten playboy - een
moderne variant vanhet mannelijke oertype van dekrijger- eengrotere invloed
zal verkrijgen.

In de slotparagraaf laat ik het thema van macho-gedrag los en gaik in op de adolescentiefase. Criminaliteit is meer enmeer een overgangsverschijnsel geworden, een
passageprobleem van (groepen) jongens. Het verschil jong-volwassen wordt niet

effectiefoverbrugd:jongens regelenhunovergangsfase zelf, engaanhelemaal op
in eensteedsvroeger uithuizigbeleefdejeugdcultuur. Doorvroegere biologische
rijpheid zal de toekomstige adolescentiefase waarschijnlijk met enigejaren worden
opgerekt; depiekleeftijd - deleeftijd waarop criminaliteit hethoogste is- zalverder
naarvoren schuiven.Het komt er mijns inziensop aaneengeschiktinitiatiebeleid

ingangte laten vindenzodatjongens dekans krijgen zichvolwassen te gedragen.
Misschiendat ontscholingdaaraankan bijdragen.

Determ 'middenklassen' duidtinfeiteop alleburgerlijke enwelgestelde milieus, dusookdehogere

lagen.Eenindicatievoorhettoegenomengeweldvanjongerenuit demiddenklassenis dathet
percentagevwo-havoscholieren(12t/m 17jaar) datbetrokkenis bijvechtpartijentussen 1990en

1996istoegenomenvanongeveer5 tot 15procent.Ookvernielingengeveneensterkestijgingtezien
tzelfrapportage-gegevens,zieVan der Laane. a. 1998).
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Masculinisme en geweld

een teke

latenlop

Geweldis voornamelijk eenmannelijkeaangelegenheid.6 De dominantenoties
van masculiniteit lijken inherent criminogeen te zijn: man zijn betekent in zekere

Steeds ge

zin risico nemen, gevaar opzoeken en grenzen verleggen. Mannelijkheid wordt

man han

geafficheerd met dominantiegedrag, agressie, instabiliteit en onbestendige
bindingen (Rutenfrans 1989).
Volgens

de

antropoloog

Gilmore moeten mannelijke

Voor mai

dient an(
door vert

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).
Andersgezegd, agressieis voormannennoodzakelijkom te overleven. Datbetekent

dat mannen die in arme en ontwrichte wijken wonen, eerder gedwongen worden op
mannelijke dwangen agressieterugte vallen. Mannenin welvarendeklassenhoeven
daarentegennietmeerhun toevlucht te nemen tot fysiekeconfrontaties. Hun beeld
vanmannelijkheidberustmeerop slimheiden zachtedwang.In éénformule:
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 oftot manipulatie overgaan. Mannelijk gedragkan danookworden begrepen
als een opstand tegen 'het kind in de man'. Wie een goede man wil zijn mag geen
zwakte,geenkinderlijkofjongensachtiggedragvertonen, wantdatzouaaneen

afhankelijke periode herinneren (Gilmore 1990). Ook vriendelijk ofaardig zijn is
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Ongeveer85-90procentvandetotalecriminaliteitwordtdoormannengepleegd.'Zinloosgeweld'
blijktechternogmeereenmannen-aangelegenheidtezijn.UitdedoorYounge.a. (1998)onderzochte
incidentenvan'zinloosgeweld'bleek93,6 procentvandeverdachtenmantezijn.Nietteminiserook
ondermeisjeseentoenametesignalerenvangeweldsdelicten:indejarennegentigliefsteenverviervoudiging(Mertense.a. 1998;zieookJunger-Tas1995).Wellichtkunnenwedatinterpreterenalseen
masculiniseringvanmeisjes.Netalsveelmannenzichalszorgzamevaderskunnenopwerpenen
vrouwelijke' normen internaliseren, kunnenmeisjes in deadolescentieperiode een'mannelijke'

houdingvanafdwingenengewelddadigheideigenmaken.Maardezeattitudeszijnsituatiegebonden.

Zoblijkt datbende-meisjes envrouwen dieinhetlegerwerkzaamzijn, hun'harde'gedragalleen inde

mannelijke omgeving ten toon spreiden (Messerschmidt 1997).
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»
een teken van zwakte, en bovendien een uitnodigingom 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 afvan het volharden in een geloofwaardigedreigingmet geweld. Hij
dient anderen afte 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 geschondenmag 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

voorkomenvan schande (saveface) (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-fasenvan een conflict dat zich in de openbare sfeer, een zaal
of een café, afspeelt. Voordat er tussen dader en slachtoffer een woordenwisselingplaats vindt, heeft er
in termen van Erving Goffman vaak al eenfacegame plaatsgevonden. Beide partijen houden in een
publieke lokatie elkaars bewegingenen 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'waarinruziesmet de vuist moeten worden beslecht (Terpstra 1997;

worden zij i

Messerschmidt 1993). 10Voorjongens uit demiddenklassen ligt datanders. Zezijn

oudere stra;

weliswaaronderlingin eenconcurrentie-slaggewikkelden makengebruikvan
dreigementenenintimidatieom hunzinte krijgen. Maarzelijken niet snel overte

macht van l

(Moffitt 199
ervaren (sei

Voor adoles

gaan ïoc fysiek geweld. Ze ontwikkelen 'respectabele' manieren om hun macht en

de'brave' si

status in de adolescenten-wereldte vergroten: controle houdendoorberekening,

onafhankeli

raffinement en sluwheid. Het streven naar een maatschappelijke carrière staat

wordt geslil

voorop (Messerschmidt 1993).

achter zich
zich neer te

Ontladingsgeweld

in de werek

Daarbij kon

Hoe dan het geweldgebruikonder middenklassen-jongenste verklaren? Een

meer mach)

geschikteverklaringis agressiete zienals actingouï-gedrag datjongenstijdelijk
bevrijdvanhet aangepastegedragwaaropzij thuis en op schoolzijn aangewezen.
Andersgezegd:agressiekanbegrepenwordenals eenontlading, eenreactie op

lijk geaccep
geduld te bi

'oversocialisering'. Juist in de fase als ze hun vleugels uit willen slaan en de toegenomen 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 zichwel zelfstandigvoelen, beseffendejongens dat ze weinigzeggenschaphebbenover zaken

middenklas
toezicht en
Werd vóór c
Jongeren zii

Acting ouf-gedrag kan ook voortkomen uit gevoelens van verveling, leegte,

ongeremde:
ingetogenh'
levenswijze
deel gemaa
De jeugdcri

machteloosheid en isolement. Zo omschrijft Donna Gaines (1991) de suburbane

van machts

slaapsteden als een teenage wasteland waarin 'vergeten tieners' - opgegroeid tussen

sociale con

die er werkelijk toe doen (inkomen; auto). Ook dat ongemak kan zich regelmatig
vertalen in het overtreden van regels.

McDonalds, warenhuizen en MTV- een uitzichtloos bestaan leiden. Ze hebben er

(Junger-Tas

alles over om aandezedeprimerendeomgevingte ontsnappenen storten zichop

controle va:

allerlei buitenissige en vaak agressieve subculturen.

Jongeren Ie

Doorgaansblijft actingouf-gedragbeperkt tot de adolescentie-fase.Jongensuit

Komen 199'

kansarmelagendaarentegenbeginnenveel eerdermet delinquentgedragen blijven
ookna detienerjarenlangerin datgedragvolharden. Zebeschikkenoverweinig
zelfcontrole enkunnenzichmoeilijk aannieuweofanderesituaties aanpassen

Toch is het

10 Bernard (1989) wijst er op dat mensendie in armoedeleven en regelmatigblootgesteldzijn aan

discriminatiesneleengevoelvanwoedeenagressieontwikkelen.Dedadershebbeneenveellagere
drempel voor waargenomen onrecht ofkwaad; vooral personen die onder grote druk staan of zich
onmachtigofgediscrimineerdvoelen, zijn er toe geneigddie drempel te verlagen. Ooksociaal
isolement leidt tot snelle geprikkeldheid en omzetting daarvan in agressie.
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(Moffitt 1997). Middenklassen-jongens zijn veel flexibeler. Volgens Terry Moffitt

van % .

wordenzij in dévroege adolescentiefaseals een magneet aangetrokkentot de meer

Ze zijn

ervaren (semi-)aeiinquemejongens. Door om ie gaan met deze populaire, vaak wat
oudere straatgeoriënteerde jongens menen ze toegang te krijgen tot de status en

/an
over te

cht en
ening,
;aat

n

delijk
'wezen.

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
onafhankelijkkunnen handelenen nieuwe uitdagingenaankunnen. 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.

i't

Daarbijkomt datjongeren sinds dejaren zestigzijn geëmancipeerd.Zij hebben

il'j

meer macht verworven; het gezagvan ouders en leraren wordt slechts voorwaardelijk geaccepteerd. Opvoeders worden gedwongen jongeren met meer aandacht en
geduld te benaderen en kunnen niet meer terugvallen op fysieke straf. In veel

ie op

middenklassen-gezinnenspitsen de opvoedingsproblemenzichtoe op weinig

;toege-

toezicht en gebrek aan ouderlijk gezag (Lawick 1998; Komen 1997).

gekooid.
-agin de
1 zelf-

Werdvóórdejaren zestigin een gezagsverhoudinggehoorzaamheidgeëist,zodat
jongeren zich in moesten houden, nu zijn ze onafhankelijken bijten ze sterker en

er zaken

ingetogenheid (Kapteyn 1985;Franke 1991). De behoefte om de eigenvrijgevochten

Imatig

irbane

levenswijze publiekelijk te laten zien en horen, heeft acting out tot een vast onderdeel 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

eid tussen

sociale controle verminderd en hebbenjongeren meer bewegingsruimtegekregen

.

;bben er
zich op

ongeremder van zich af. Hun omgangsvormen getuigen van minder schroom en

(Junger-Tas 1995). Aan deze analyse voegen velen in een adem toe dat de zelf-

controle van sommige groepenjongeren achteris gebleven bij de verwachtingen.

l

Jongeren leerden onvoldoende hun agressieve impulsen beheersen (Kapteyn 1985,
'ns uit

; en blijven
weinig
assen

Komen 1997).

Toch is het de vraag of acting out-gediagwel het resultaat is van verminderde
zelfcontrole, zeker als het gaat om jongens die thuis in de pas lopen. Het

gesignaleerdetekort kan er ook op duiden dat ze in sommige omstandigheden
zelfcontrole niet relevant of nodig vinden. Veeljongens leiden een flexibel
ïi:J

ij n aan

veel lagere
in of zich
iciaal

11 Moffitt (1997) spreekt over respectievelijk adolescent-limited-offendingen life-course-persistent
offending.Jongensbij wie dit laatste patroon zichtbaaris, hebbendoorgaans (ongedisciplineerde)
probleemouders, een onveilige enweinigaffectieveopvoedingsomgeving(verwaarlozing) en lopen al
vroeg taal- en leerachterstanden op. De persistente groep (volgens Moffitt ongeveer 5% van alle
jongens) bevat ook veel psychopathischejongens.
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dubbelleven. Ze zijn doordeweeksaangepast, doen hun huiswerken hebben
plannenvoor verdere studie, maar in het weekendwordt actie gezocht en de beer
uitgelaten. Delinquent gedrag beperkt zich dus tot de vrije tijd. Hun levensstijl loopt
over twee sporen die beide gewaardeerdworden, 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-

Expressief masci
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proces van
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heden, maar om hetverlangen een stoere reputatie hoogte houden. 12Jongens

klassen. Ze

hebben een podium nodig om wangedrag (vandalisme, geluidsoverlast, of het
provoceren van voorbijgangers) publiekelijk te etaleren. Gangbare normen worden
opzichtiggenegeerd. De gebruikelijkeveronderstelling datwangedragverborgen
moet blijven gaatdus niet op; wangedragloont juist (en kan daarommoeilijk
'zinloos' genoemdworden). Elk duidelijkteken van afwijzingvan de volwassenen-
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heersende

(amusements)waarde(Emleren Reicher 1995: 129 e.v. ; Lutz 1993). 14
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De zorg te voldoen aan de reputatie van de groep kan verklaren waarom 'beschaafde' jongens zichop straat of in de disco heel anders gedragendan thuis. Maar om
het impulsieve 'zinloze' geweld op straat en in uitgaanscentrate duiden is meer
nodig: de verbreidingvan een expressiefsoort masculinisme.
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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 gezagtot inperkingte worden gedwongen,maar leggen zichzelf 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 minderheden, blijft achterbij andere groepen of neemt af.
Dezezienswijzeop decivilisering- veelvuldig verwoord door Kapteyn- behoeft een
specifiekere uitwerking. Nogmaals, het is niet waarschijnlijk dat zelfcontrole onder
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Jongeren
andere tij
brutale o
daarvan i

het gedrs
bestaat e

gebruike
geven zi(
de corru

helden g
dat soon
Toch lat<

12 Daarbij worden vaak welbewuste keuzen gemaakt. Daarom is lang niet alle wangedrag impulsief van
aard.
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14

sporen r

Judith R. Harris (1999: 290) zegt daarover: 'De grote vraag van de adolescentie - de onuitgesproken

macho-i

vraag die onder tieners voortdurend wordt gesteld en beantwoord - luidt: ben je een van ons of een
van hen?Alsje eenvanons bentbewijshet dan maar. Datkunje doen door te laten zien datje lak
hebt aanhun regels. ' Regelsovertreden maaktvan een daadvan ongehoorzaamheideen blijk van

fuckyou
spreuke:

saamhorigheid:wij jongeren tegen de volwassenen..
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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: superieur
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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

evestigd
mma's
ersonen.

tamelijk zelf
;aalgedrag

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
Schelden,
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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.
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De toekomst van mannelijkheid: de playboy
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Sinds de jaren tachtig, toen de cultuurindustrie macho-gedrag en lichamelijke
exposure in de etalage zette, hebben mannelijke ondeugden- onbuigzaamheiden
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
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18

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

schetste. Maarhet 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 aandachtwel op zich te richten.
19 Veel 'zinloos' geweld vloeit voort uit gedragingenvan 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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wijst erop in westerse landen decurve tussen de 15 en 18jaar eensteedshogere

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 volwassenrollen kanjongeren van delinquent gedrag afhouden. 22Ze 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 zichvan devolwassenenwereld te onderscheiden valt weg. Ookhet
gulzige groepsgevoel vanadolescenten zou geenrol meer spelen. Zezullen zich
gewaardeerd weten als verantwoordelijk persoon en niet langer het gevoel hebben

dat de hele wereld om hen draait.

Ookvoorouderszoudezewendingwelkomkunnenzijn:deverwachtingen dieze
vanhunkinderen hebben, wordenwellicht minder hoogopgestapeld; zeworden
voor hun emotionele welbevinden minder afhankelijk van hun kinderen (minder
snel gekwetsten aangedaanals heniets gebeurt).
We zouden jongeren kunnen verplichten vanafhun veertiende werk te verrichten

zodathun (financiële) zelfstandigheid enverantwoordelijkheid worden vergroot
(onderwijs in combinatie met stages enwerk-oriëntatieplaatsen). In dejaren
zeventig werd een dergelijke ontscholing om ideologische redenen nagestreefd

(doorbreken van deklooftussen school enleven, tussen theorie enpraktijk). In

de toekomst kan ontscholing wel eens noodzaak blijken te zijn.
Ontscholing lijkt haakste staan op deidealen en automatismen vaneenbeschaafde
(kennis)maatschappij. Om meer grip te krijgen op arbeidersjongeren werd er in het

verleden steedsvoorgekozenjongeren langeropschooltelatenverblijven (leerplichtverienging). Fabrieksarbeidwerdontmoedigd zo'datarbeidersjongeren de
ruimte zoudenkrijgen zichgeestelijk te vormen (Brinkgreve enDeRegt1991).
Deze strategie die breed werd ondersteund, dreigt aanhaar eigen succes ten onder
te gaan.In de adolescentieperiodezonderenjongeren zichsteedsmeer afvan de

wereldvanvolwassenen enlatenzichsteedsmeerleidendoordespeciaalophen
gerichte consumptiemarkt. Ze regelen hun overgangsfase zelf, met de hun beschik-

bare middelen en mogelijkheden. Deleeftijdshomogene groepen die in de scholen

samenkomen, zijninzichzelfcriminogeen. Eentoekomstig beschavingsoffensief

zou daarom rechtsom kunnen keren en ontscholing tot maatstafkunnen nemen.

22 Zoweljongerendiezeerlaathunpuberteitervarenalsjongerendievroegtoegangkrijgentotvolwassen
verantwoordelijkheden(reedsvroegovereigenwerkeneeneigensociaallevenbeschikken),lijkertnie7
tot delinquent gedragover te gaan (Moffitt 1997:33).
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