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Hoog tijd voor 

een jongens- en 

jongemannenbeleid 

HELEEN CRUL 

Wel eens joyriding door meisjes meegemaakt? Vrouwelijke voetbalsupporters 

een trein of een stadcentrum zien verbouwen? Wie stichten er brand? Moor

den? Randen aan? Plegen vandalisme? Beroven burgers, winkels ofbanken? 

Dat zijn als je justitie, CBS en de media moet geloven, 'jongeren'. Maar deze 

sekseneutrale aanduiding die zo algemeen in zwang is, versluiert dat de da

ders vrijwel altijd jongens en jongemannen zijn. De afgelopen 30 jaar heeft de 

brede maatschappelijke discussie over opvoeding, scholing, sociaal-wenselijk 

gedrag en toekomstperspectief zich vooral op meisjes gericht. Maar met meis

jes is niets mis. Het zijn de jongens die door aanleg en opvoeding een gevaar 

zijn voor zichzelf en anderen. Een jongensbeleid is dringend noodzakelijk. 

Niet alle mannen zijn crimineel, maar de meeste criminelen zijn man. Dit ge

geven doet zich wereldwijd voor. Het aantal wegens misdrijf schuldig verklaarde 

strafrechtelijke minderjarigen tussen de twaalf en achttien jaar bestaat voor 

ruim So procent uit jongens. Zij zijn, met mannen tussen de achttien en dertig 

jaar, grotendeels verantwoordelijk voor de verharding van de samenleving, de 

groeiende onveiligheid, maar vooral de hoge criminaliteit met zwaardere delic

ten. Weliswaar is de criminaliteit onder meisjes en jonge vrouwen iets gestegen, 

maar deze staat in geen verhouding tot de (bewegings)vrijheid die meisjes door 

het emancipatieproces hebben gekregen. Meisjes tussen de tien en de vijftien 

mishandelen geen peuters of dieren, ze verkrachten geen leeftijdsgenoten in het 

zwembad, en boven de vijftien trekken ze geen pistool of mes of sla~m weerloze 

voorbijgangers in elkaar. 

Op de website van het ministerie van Justitie staat te lezen: 'jongeren gebruiken 

steeds meer en zwaardere vormen van fysiek geweld. De leeftijd waarop jonge

ren voor het eerst met de politie in aanraking komen daalt'. 'Vroegtijdig, snel en 

consequent handelen' moet volgens het ministerie de jeugdcriminaliteit terug

dringen. 

Gerede twijfel aan deze aanpak is op zijn plaats, zolang ministerie en samenle

ving blind blijven voor de oorzaken van ontspoorde mannelijkheid of dit accep

teren alsof het om onstuitbaar natuurgeweld gaat. Hoewel dit laatste niet van 
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waarheid ontbloot is -er is een duidelijke relatie tussen dominant en agressief 

gedrag en het mannelijk hormoon testosteron- is 'vroegtijdig, snel en conse

quent handelen' vooral gebaat bij het inzicht dat problematisch en crimineel ge

drag bij jongens en jonge mannen ook gestimuleerd wordt door culturele veran

deringen in de afgelopen dertig jaar. Analyse van deze uiteenlopende verande

ringen is noodzakelijk om tot een gedifferentieerde aanpak van jongenscrimina

liteit te komen, preventief, restrictief en constructief. 

Gespierde christelijkheid 

Jongens van de straat houden en hun tomeloze energie in goede constructieve 

banen leiden is altijd een maatschappelijk probleem geweest. Kerk en staat heb

ben zich in het verleden gemeenschappelijk ingespannen om jonge, mannelijke 

burgers in het gareel te houden. Via de zuilen kregen ze in het onderwijs niet 

alleen rekenen en schrijven maar ook stringente normen voor sociaal wenselijk 

gedrag onderwezen, in hun vrije tijd werden ze gevormd tot gespierde christe

lijkheid, sobere socialisten of bestookt met Baden Powell-idealen. Lage welvaart, 

weinig vrije tijd en een strikt arbeidsethos van de grote agrarische-, arbeiders- en 

middenstandsklasse leidden gedurende een zesdaagse werkweek de energie en 

dadendrang van jongens en jonge mannen in goede banen. Ze kwamen bekaf 

van hun werk thuis waar ieder dubbeltje drie keer moest worden omgedraaicl 

voordat het werd uitgegeven. Tot in het midden van de jaren zestig bestonden er 

bovendien eensluidende normen en waarden, werden gezagsverhoudingen ge

eerbiedigd, bleven gezinnen bijeen en heerste er sociale controle van de buurt of 

van de politie. Ontzuiling en individualisering hebben die vroegere normen en 

waarden in diskrediet gebracht: de vrijheid-blijheidmoraal kwam in de plaats 

van de zedelijke bedilzucht en dwingelandij van de zuilen. 

'Er is een kern jongeren die niet meer reageert op de goede impulsen uit de Ne

derlandse samenleving. Dat is niet een exclusief probleem voor de discotheek

houders. Het is een probleem voor de gehele maatschappij. Niemand heeft de 

oplossing. De een zegt: werkkampen. De ander zegt: heropvoeding. Ikzelfweet 

het niet. Ik ben geen socioloog', aldus de Amsterdamse discotheekhouder Ton 

Poppes in een krant. Een andere discotheekhouder uit Zeeland meent: 'Een dis

cotheek is een spiegel van de samenleving. En die maatschappij is steeds verder 

verhard. Het is niet mis in de discotheek, het is mis in de maatschappij. Dat 

blijkt thuis, op school, op het voetbalveld, en in de horeca. Je hebt teveel slechte 

opvoeders. We krijgen nu een eigen koekje van eigen deeg. De afgelopen twintig 

jaar waren er geen regels, geen discipline'. 

Een analyse van het jongens- en jongemannengeweld leert dat dit uiteenvalt in 

drie categorieen: de harde kern van de jeugdcriminaliteit, het uitgaansgeweld en 

het grijze circuit van intimidatie, vandalisme, grove omgangsvormen, diefstalle-
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tjes, pesten, kortom irritante onhandelbaarheid waarvan wij iedere dag als bur

gers de sporen zien, maar die vaak niet in de criminaliteitstatistieken terug te 

vinden zijn. We hebben era! mee leren Ieven, het is er kennelijk bij gaan horen. 

Hoe uiteenlopencl de jongens en jonge mann en qua achtergroncl, opleicling en 

woonomgeving ook kunnen zijn, ze hebben hun sekse met elkaar gemeen. En 

die sekse is een kwetsbare sekse. Vervolgens is er een aantal andere factoren die 

jeugclcriminaliteit in een oplopencle schaal van ernst kunnen verklaren. Die ver

klaringen gelclen allen te samen of ieder voor zich voor jongens en jonge man

nen in verschillencle sociale klassen, allochtoon of autochtoon. 

Man worden is een moeilijl<er ontwild<elingsweg 

Dit gegeven !weft een biologische om·sprong maar worclt vervolgens versterkt 

door de opvoeding van jongem. Mannelijke geslachtshormonen be'invloeden in 

de prenatale fase het zenuwstelsel waarcloor een afwijkencle hersenstructuur bij 

de mannelijke foetus ontstaat en de basis worclt gelegcl voor agressief clominan

tiegeclrag. Vanaf het moment van conceptie tot in de volwassenheid zijn jongens 

lichamelijk en geestelijk kwetsbaarcler dan meisjes, hetgeen tot uiting komt in 

een grotere kans op complicaties bij de bevalling, meer sterft:e in de eerste we

ken en het eerste levensjaar. een grotere prikkelbaarheid, een verhoogde vatbaar

heicl voor ziekten en meer problemen in hun inclividuele ontwikkeling. Drie 

keer zoveel jongens als meisjes worden in de leeftijdsgroep van vijf tot negen 

jaar psychiatrisch behancleld voor emotionele stoornissen. In aile vormen van 

speciaal onclerwijs zijn jongens sterk in de meerclerheicl. 

Een maand na de geboorte is het verschil in rijping tussen jongens en meisjes, 

clat zich a! zes weken na de conceptie ontwikkelt, opgelopen tot vier weken. In 

de puberteit groeit clat uit tot twee jaar, in de jonge volwassenheicl tot clrie jaar. 

'Sekse lijkt de beste voorspeller van het voorkomen en het voortcluren van pro

blematisch geclrag dat zich a! op de kinclerleeft:ijd manifesteert', menen clan ook 

de Leiclse peclagogen L.Tavecchio, W. Oomen-Van de Kerkhof en J. Rom·da-Hone, 

in Gezin, tijdschrift voor primaire leefVormen. Niet aileen verloopt de psychologi

sche ontwikkeling van jongem aanzienlijk problematischer clan die van meisjes. 

hun opvoecling lijkt die aanleg te versterken. 

Een zoon luijgt een andere moeder en vader dan een dochter 

Binnen het normale onclerwijs vertonen jongens meer en ernstiger antisociaal 

gedrag clan meisjes. In de leeftijd van 5 tot 24 jaar vormen ongevallen bij jon

gens een belangrijke oorzaak van verwoncling en sterfte. Dat geldt in verhevigcle 

mate voor de leeftijd tussen 15 en 24 jaar. Die periode kan door zijn sterke nei

ging tot riskant geclrag zoals bij sportbeoefening. deelname aan het verkeer, 
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cafe- en discobezoek en rondhangcn op straat, levensgevaarlijk genoemd worden. 

Jongcns van vijftien jaar en ouder, en mannen in het algemeen hebben een aan

zienlijk grotere kans slachtoffer te worden van (seksueel) geweld dan meisjes en 

vrouwen. In de lecftijdsgroep 15-29 jaar worden meer mannen dan vrouwen op

genomen in psychiatrische inrichtingen. Aanzienlijk meer jonge mannen dan 

vrouwen hebben problemen met alcohol-, drugs-, gok- of seksverslaving. Jongens 

zijn oververtcgenwoordigd onder de jeugdige gebruikers van maatschappelijke 

zort,rvoorzieningen. 

Problema tisch gedrag van jongens en jonge mannen -geldingsdrang, roekeloos

heid, branie, agressiviteit- is, evenals hun grotere neiging tot verslaving en zelf

doding, terug te voeren tot wat psychologen 'onveilig hechtingsgedrag' noemen. 

Moeders praten minder tegen jongensbaby's dan tegen meisjesbaby's. Een half 

jaar na de geboorte treden er nog grotere verschillcn op in interactiepatronen. 

Dan begint een moecler op nabijheidzoekendgedrag (huilen, vastklampen, be

hoefte aan koestering, troost, contact) van ecn jongensbaby minder welwillend 

en gereserveerder te reageren. Het proces van hechting en losmaking vindt bij 

jongetjes niet geleidelijk en harmonieus plaats, de losmaking wordt geforceerd 

voordat de hechting zich heeft kunnen voltrekken. jongens krijgen, als kind, 

minder koestering en meer straf, en deze houding van de moeder zou vooral in

gegeven worden door de vader die 'zachtere interactievormen blokkeert uit be

zorgdheid om de mannelijkheid van zijn zoon'. De seksespecifieke socialisatie 

van jongens, en met name ook de druk zo snel mogelijk onafhankelijk en zelf

stanclig te worden, veroorzaken gevoelens van angst, onzekerheid en onveilig

heicl. Daardoor kunnen jongens in het algemeen minder goed omgaan met psy

chosociale stress en allerlei gedragsproblemen ontwikkelen. Met branieachtig 

gedrag, stoer en sterk zijn, overschreeuwen ze hun gevoelens van onzekerheid. 

Omdat jongens leren hun emoties te onderdrukken, kan alcoholgebruik een uit

barsting van deze gevoelens, onrijp, ongecensureerd, stimuleren. Dit alles ver

klaart waarom (uitgaans)geweld vaak veroorzaakt wordt door 'hele normale, aar

dige jongens'. jongens tussen de 12 en 25 jaar vall en in een emotioneel en rela

tionee I gat. 

Mannelijkheid heeft in onze cultuur geen ruimte meer 

Vroeger waren vee! eigenschappen van mannen een voordeel omdat de mens

heid leefde in een omgeving die nog helemaal tysiek veroverclmoest worden. Nu 

zijn deze eigenschappen een nadeel geworden. In eenland waar iedere vierkante 

meter ordelijk is verkaveld of bebouwd en het lijfsbehoud nauwelijks eigen in

spanningen vraagt, zijn er nog weinig legale manieren om tysiek daden te stel

len. Dankzij een evolutie van miljoenen jaren beschikken jonge mannen over 

krachtige, uiterst behendige lichamen en een tomeloze energie waarmee zij oor-
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log kunnen voeren, op voedsel kunnen jagen, kuddes vee kunnen drijven, zeeen 

kunnen bezeilen, nieuwe Ianden kunnen ontdekken, bomen kunnen rooien en 

onderkomens kunnen bouwen, kortom enorme tysieke inspanningen kunnen 

verrichten, constructief en inventief. Die hele evolutionaire erfenis is in Neder

land na de Tweede Wereldoorlog, met een versnelling in de afgelopen twintig 

jaar, 'uit de tijd' geraakt. Wat moeten Uonge) mannen in Nederland aan met hun 

energie, hun hang naar avontuur, hun natuurlijke drang tot expansie, de han

den uit de mouwen steken en grensverlegging die het voorbestaan van de stam 

en de gemeenschap waarvan zij dee! uitmaakten, altijd hebben gediend? Zelfs de 

dienstplicht is afgeschaft:. Het !even van jonge mannen kent geen initiaties en 

rituelen meer die een ultieme inspanningsproef van mannelijk vernuft, kracht 

en uithoudingsvermogen eisen, en jongens na gebleken geschiktheid als een vol

waardig lid begroeten van de mannelijke gemeenschap en de maatschappij. Het 

avontuur van het manzijn is in onze samenleving van A tot z gereguleerd, er zit 

geen enkele legale rek in. 'Voetbalgekte' en uitgaan zijn voor mannen compense

rende, rituele uitlaatkleppen geworden, waarbij vaak met behulp van drank en 

agressie de druk van hun psycho-tysisch systeem wordt gehaald. Fysieke arbeid is 

bovendien door onze high-techcultuur grotendeels overbodig gemaakt, en waar 

het nog nodig is. heeft het een !age status. Geen wonder dat de spirit van die jon

ge lichamen. de kracht die er in schuilt, de behoefte aan uitdagingen en het stel

len van daden bij sommige groepen een uitweg zoekt in wan- en gewelddaden. 

Het macho-ideaal is dubbelhartig 

De huidige mannelijkheidsidealen zijn een waaier van tegenstrijdigheden. Ener

zijds krijgen jongens vanuit het feminisme het gebod hun zachte kanten te ont

wikkelen, anderzijds moedigt de prestatie- en vechtmaatschappij ze voortdurend 

aan een winnaar te zijn, de held in hun eigen Jevensverhaal. Videospelletjes, Tnter

netsites en televisieseries wekken de indruk dat het gebruik van geweld en snelle 

radicale oplossingen bij de mannelijke stijl van !even hoort. Jongens hebben geen 

duidelijk beeld meer wat mannelijkheid in deze tijd zou moeten inhouden. Over

tuigende mannelijke autoriteiten zijn, sinds de jaren zeventig, uit onze samenle

ving verdwenen en hun potentiele rolmodellen in hun omgeving -leraren, agen

ten, sportleiders- ervaren zij niet als hun 'meerdere' maar als 'softies'. De puberteit 

die met tien jaar begint, is de start van een identiteitscrisis die voor jongens hevi

ger en met grote onzekerheden over hun rol verloopt. Ze moeten het grotendeels 

doen met verbeelding, fantasie, irreele beelden uit de media, blufvan oudere jon

gens, en vaders die zwijgen of zelf moeite hebben met aile tegenstrijdige eisen 

van hun rol. De puberteit is een periode waarin een kind zich vragen stelt: wie 

ben ik, wat wil ik, wat is mijn relatie tot de wereld om mij heen? Het is een 

krachtmeting met je zelf, die het moet hebben van experimenten en grensverleg-
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ging. Meisjes hebben het daarmee makkelijker dan jongens. Ze communiceren 

vlotter. worden nadrukkelijker gecorrigeerd door hun ouders en omgeving, en 

beschikken bovendien over meer reele rolmodellen waarmee ze zich positief kun

nen identificeren dan jongens. Juist omdat jongens geen duidelijk beeld hebben 

wat manzijn inhoudt, verleggen ze voortdurend hun grenzen. Omdat ze daarbij 

nauwelijks gecorrigeerd worden, blijven ze eindeloos naar een vorm zoeken door 

te experimenteren met allerlei uitingen van zogenaamde mannelijkheid. 

Laaggeschoolde, werldoze mannen zijn de nieuwe tweede sekse 

Kritische kanttekeningen bij het censureren en castreren van het begrip 'manne

lijkheid' door onze westerse cultuur onder invloed van vrouwenemancipatie en 

beschavingsdwang worden slechts mondjesmaat geplaatst. Feit is echter dat het 

streven van vrouwen naar gelijkwaardigheid een nieuwe groep slachtoffers heeft 

gemaakt: de ongeschoolde, ongehuwde werkloze mannen. Zoals vroeger het 

emancipatiestreven van vrouwen uiteenviel in twee, tegenstrijdige doelen, name

lijk het recht van de arbeidersvrouw om niet te hoeven werken en zelfvoor haar 

kinderen te zorgen, terwijl de 'burgermevrouw' juist buitenshuis wilde gaan 

werken, zo !open ook de idealen van werkende mannen uit de hogere en lagere 

sociale klassen uiteen. Voor de hoogopgeleide man met de witte boord en goede 

baan houdt het begrip 'zorgen' in dat hij thuis in opvoeding en huishouding 

daadwerkelijk een aantal zorgtaken op zich neemt. Binnen de tradities van de la

gere sociale klassen wordt het begrip 'zorg' voor mannen echter vertaald in het 

'voor vrouw en kinderen kunnen zorgen' door werk te hebben dat een redelijk 

inkomen verschaft. In tegenstelling tot wat wel eens gesuggereerd wordt, bestaat 

'mannenwerk' en 'vrouwenwerk' nog steeds. Vrouwen halen geen vuilnis op, ze 

zijn zelden bouwvakker, ze vinden hun banen in een snel groeiende sector: de 

thuiszorg, de gezondheidszorg, de kinderopvang, de gegevensverwerking, de 

zakelijke dienstverlening. Het 'mannenwerk' in de agrarische sector, in de indus

trie, in de middenstand, heeft de afgelopen dertig jaar een dramatische terug

gang vertoond. Water nog van over is, geniet weinig sociaal aanzien. Overal in 

Europa doet zich hetzelfde beeld voor: meer dan 6o procent van de langdurig 

werkloze jonge mannen heeft nooit werk gehad. Veertig procent doet er twee 

jaar of Ianger over om hun eerste baan te vinden. De groei van de economie is 

hand in hand gegaan met een verslechtering van de positie van de mannelijke 

arbeider. De combinatie van traditionele seksuele rolopvattingen en werkloos

heid onder jonge, laaggeschoolde mannen geeft ze een uitzichtloos toekomstper

spectief: geen werk, geen inkomen betekent ook dat zij niet aantrekkelijk zijn als 

huwelijkspartner. Ze missen in aile opzichten de maatschappelijke aansluiting. 

Hun kansarmoede op de arbeidsmarkt en hun kansarmoede op de huwelijks

markt belemmert hun socialisering in belangrijke mate. Mannen socialiseren-
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dat wil zeggen de wet gehoorzamen en voor vrouw en kinderen zorgen- niet van

zeit~ maar deze socialisatie is een proces dat grotendeels wordt afgedwongen 

door werk en gezin_ Dan raken ze, zoals dat heet 'hun wilde haren kwijt'_ Werk 

brengt mannen in contact met de wereld van discipline. het dragen van verant

woordelijkheid, maar ook met informele netwerken, clubs, e.d. Het hebben van 

een partner, kinderen en een huis, draagt eveneens bij tot een netwerk dat socia

liseert. Niet voor niets zijn de criminaliteitscijfers en het sociaal onwenselijk 

gedrag van jonge mannen tot hun 25, 30ste jaar het hoogst. Met de vaste vriend

in doemt oak het rechte pad van de maatschappelijke aanpassing op. 

Werkloosheid, en niet de annoede onder jonge mannen, is de hoofzaak van de 

desintegratie in binnensteden. Aanpassing aan onze beschavingsdwang loont 

voor hen niet. Werkloze jonge mannen trekken zich terug in een mannenwereld 

bij uitstek, de wereld van de straatbendes, van de sociale verbanden binnen de 

criminaliteit. Maar ook als zij dat niet doen, dan kunnen de stress en frustratie 

door het missen van doelen en uitdagingen in een tijd die de illusie van ge

lijkheid predikt, zo toenemen, dat deze voortdurend kunnen uitbarsten in agres
sief of desperaat gedrag. 

Jongens moeten liefde ervaren, discipline en zelfbeheersing 

'Een adequaat aanwezige vader die actiefbijdraagt aan een harmonieuze ont

wikkeling van kinderen, met name zijn zonen, zou op de langere termijn wei 

eens effectiever kunnen zijn in de strijd tegen criminaliteit en geweld, dan extra 

getralied beton en meer blauw op straat', meent dr. B. ter Heine, klinisch psycho

loog en gerechtelijk deskundige te 's Hertogenbosch. Dat eenoudergezinnen met 

afwezige vaders funest kunnen zijn voor de ontwikkeling en toekomstperspectie

ven van juist jongens, is een inzicht dat avera! in de westerse wereld daagt_ 

Jongens moeten de kans krijgen een stabiele relatie te leren opbouwen met een 

mannelijke autoriteit, dat stelt hen oak in staat een aantal rationele toekomst

verwachtingen te verwerven. 'Een gemeenschap die grate aantallen jonge man

nen laat opgroeien in gebroken gezinnen vraagt om chaos en krijgt die. 

Misdaad, geweld, onrust, wanorde zijn zo goed als onvermijdelijk', meent sena

tor Daniel Patrick Moynihand uit New York, de meest vooraanstaande sociale 

wetenschapper in de Amerikaanse politiek. Waar rijpe, verantwoordelijke man

nen ontbreken die jongens leren hoe ze goede volwassenen kunnen worden, 

doen benden dat. Het gebrek aan gezinsstructuur is een van de belangrijkste 

oorzaken van de huidige criminaliteit, met name het ontbreken van de vaderfi

guur. De rol die de vader in de opvoeding speelt, wordt zwaar onderschat. Ameri

kaans onderzoek toont aan dat naarmate zoons een beter emotioneel-affectieve 

band met hun vader hebben, zij minder neigen tot gewelddadigheid. Daarnaast 

dringen de feiten aan op het inzicht dat kinderen in het algemeen, maar jon-
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gens in het bijzonder de duidelijkheid van regels en discipline nodig hebben. 

Ook een lang beschimpte waarde als zelfbeheersing en het aanleren daarvan is 

als pedagogisch doe! weer gerehabiliteerd. jongens moe ten leren zichzelf in de 

hand te houden, iets dat tegenstrijdig is aan het opvoedingsideaal sinds de jaren 

zeventig: namelijk jezelf zijn. Discipline en zelfbeheersing vallen en staan met 

het stellen van eisen en grenzen, hetgeen haaks staat op de verleidingen van on

ze welvarende, consumptiemaatschappij die directe behoeftebevrediging en snel

le oplossingen voor onlustgevoelens predikt. Dat geweld en rellenschopperij zo 

vaak samengaan met alcoholgebruik, bewijst dat het toezicht op hun handelen 

en de controle daarvan bij vee! jongens ontbreekt. 

Hoog tijd voor een jongensbeleid 

Diskwalificatie van sekseneutrale aanduidingen als 'jongeren', 'jeugdigen' en 

scholieren' als het in feite om jongens en jonge mannen gaat, is een eerste vereis

te voor de maatschappelijke bewustwording dater een jongensvraagstuk is. Het 

inzicht moet groeien dat jongens, meer dan meisjes, een kwetsbare sekse zijn, 

wiens positie bovendien extra bedreigd wordt door ontbreken van eensluidende 

normen en waarden, de individualisering, de erosie van gezagsstructuren, het 

grotendeels wegvallen van sociale controle, de crisis in mannelijkheidsideologie 

en het gebrek aan ruimte waarmee de ontwikkeling van Inannelijkheid in een 

hoogontwikkelde cultuur letterlijk en figuurlijk gepaard gaat. De basis van een 

algemeen jongensbeleid moet gebaseerd zijn op het inzicht dat de emotionele, 

sociale en intellectuele ontwikkeling van jongens en hun rijpingsproces een lan

gere weg is, meer begeleiding en inspanningen vraagt van opvoeders en de sa

menleving, dan die van meisjes. Ouders leggen hun dochters beperkingen op ten 

aanzien van locatie, activiteit, gezelschap en tijdstip van thuiskomen die ze hun 

zonen niet opleggen. Deze zouden echter gebaat zijn bij extra zorg, aandacht en 

bescherming, en minder vrijheid, hetgeen ook een veiliger hechtingsgedrag ten 

goede zou komen. Aanwezige vaders spelen bij de opvoeding van jongens een 

grote rol. Meer betrokkenheid bij kinderen, met name zonen, staat en valt met de 

hechting van die vader aan die kinderen. Als deze in een zo'n vroeg mogelijk sta

dium op gang komt, ontwikkelt dit gedrag zich beter. Een verplicht, doorbetaald 

vaderschapsverlofvan een maand na de bevalling, alsmede het bevorderen van 

korter werken door mannen, kan leiden tot meer betrokken vaders. 'Vroegtijdige 

opsporing' van jeugdcriminaliteit is te laat, wanneer het plaatsvindt in een 

samenleving die een glijdende schaal van grove omgangsvormen tolereert; ver

nielingen, pesten, diefstalletjes, kortom gebrek aan respect voor anderen en 

andermans bezittingen. De puberteit begint tegenwoordig rond het tiende jaar, 

vandaar dat de daders van criminaliteit 'steeds jonger' worden: de fase waarin ze 

zich gaan afzetten en experimenteren is vervroegd. Bijsturing en herkansings-
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programma's hebben meer succes naarmate zij eerder beginnen, en individueler 

zijn. Bij echte probleemjongeren vol agressiviteit is er na het dertiende jaar 

meestal niet erg veelmeer aan te doen. Algemene beleidsmaatregelen en sociale 

programma's herstellen niets, zolang het meer om persoonlijke en psychologi

sche problemen van jongens en jongemannen gaat, zo weet men nu in Amerika. 

In ons land worden op dit moment op lokaal niveau allerlei initiatieven ontwik

keld om problematische jongens en jonge mannen te corrigeren en te resocialise

ren. Er zijn cursussen opvoedingsondersteuning voor en training van ouders van 

probleemjongens. spoedcursussen sociale vaardigheden voor probleemjongeren 

zelf, waarin ze leren hoe zich te gedragen zonder in de problemen komen, met 

coaching daarna bij het zelfstandig wonen, rondkomen van geld en op kamers 

gaan wonen. In Rotterdam wordt een cm·sus gegeven die jongens en jongeman

nen in staat stelt te overleven op hun werk. Op dit moment krijgt een tiental 

jeugdige 'draaideurcriminelen' in Amsterdam de mogelijkheid een vak te leren in 

de eel en daarna hulp bij het vinden van een baan en een waning. Ook wordt in 

Amsterdam mannelijke autoriteit ingezet in de vorm van Marokkaanse buurtva

ders die smveilleren om de sociale controle aan te wakkeren. Inventarisatie van 

a! deze uiteenlopende initiatieven en de ervaringen die ermee op zijn gedaan, 

zouden de basis kunnen vormen voor een samenhangend preventief. restrictief 

en constructiefjongensbeleid, dat rekening houdt met leeftijd, leefsituatie, oplei

ding, de oorzaken en de mate van crimineel gedrag. Het motto 'Leer een vak in de 

bak', zou voor aile jonge draaideurcriminelen in speciale jeugdgevangenissen mo

gelijk moet worden. Een divers scholingsprogramma clat maatwerk kan leveren 

voor ongeschoolde, werkloze mannen, meer prikkels om te gaan werken en een 

lonend verschil tussen uitkering en inkomen, kan voorkomen dat we in cle 21ste 

eeuw met een grate onderklasse in dichte concentraties in de steden zitten. Niets 

voor niets valt er in toenemende mate te beluisteren dat de dienstplicht nooit 

afgeschaft had mogen worden. Via de dienstplicht maakten sommige jongens 

voor het eerst in hun Ieven kennis met regels, discipline, het dragen van verant

woordelijkheid, actieve sportbeoefening en andere sociale klassen dan waaruit zij 

zelf kwamen. Beter dan een jongen een half jaar in een gesloten inrichting te 

Iaten verblijven en hem daarna weer doelloos de maatschappij in te sturen, is het 

om zo'n verblijf te Iaten volgen door een maatschappelijke stage. Beter clan jonge 

mannen werkloos te Iaten rondhangen op straat, is het om in een kader van bege

leide herintegratie een vorm van sociale dienstplicht in te voeren, waarin zij een 

vak kunnen leren, aan de veiligheid en leefbaarheid van de samenleving kunnen 

bijdragen, en zo het gevoel kunnen krijgen van waarde te zijn voor die samenle

ving. Het gevoel niet op een positieve manier van waarde te kunnen zijn is de 

kern van het problema tisch geclrag van jongens en jongemannen. 
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