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KORTE SAMENVATTING
Over domme, criminele, gevaarlijke, gewelddadige en radicaliserende jonge
mannen is afgelopen decennia steeds meer te doen. Honderden boeken en
duizenden wetenschappelijke artikelen zijn er de afgelopen honderd jaar
geschreven over probleemgedrag van jongens en jonge mannen. Nauwelijks
zijn boeken te vinden die de schoonheid, kracht, creativiteit, zorgzaamheid
en onmisbaarheid van jongens en jonge mannen voor het voortbestaan van
onze families en samenlevingen zichtbaar maken. Nog minder onderzoek
maakt de, bij tijd en wijle, intense kwetsbaarheid zichtbaar waarin elke
adolescent tijdens hun risicovolle reis naar volwassen werelden terecht komt.
De antropologische blik in dit boek laat probleemjongens zien als
klokkenluiders van systeemfouten in onze gezinnen, families,
gemeenschappen, scholen en andere instituties.

De titel en ondertitel van dit boek verwoordt dat uitgangspunt. Jonge mannen
signaleren in al hun 'deviante' gedrag wat niet goed gaat in hun families, in
de gemeenschappen en instituties waarin zij volwassen worden. Zij willen
optimaal volwassen worden om van dienst te zijn aan vrouwen, moeders,
families en een betere wereld. Hun probleemgedrag thuis, op school, op
straat, in de psychiatrie, in de gevangenis, in de TBS, is een waarschuwing
aan én een roep om hulp van volwassenen (vooral mannen en vaders).
De auteur begeleidde als 'klinisch antropoloog' en groepstherapeut 10 jaar
lang circa 500 jonge mannen opgenomen in de psychiatrie. Zijn
ambitie....leren van jonge mannen in diepe problemen om inzichten voor
preventie te ontwikkelen. Dit boek is de uitkomst van die ambitie. Hij trainde
en leidde de laatste 25 jaar honderden professionals op in de psychiatrie,
jeugdzorg, jeugdgevangenissen en onderwijs.

Dit boek is deels met collega hulpverleners geschreven, ongewoon
vernieuwend op meer manieren, en niet eenvoudig leesbaar. De bioloog,
antropoloog en (eco) systeemdenker Gregory Bateson (1904-1980) groeide
op in een Britse omgeving van kunstenaars en families van evolutionaire
denkers. Vanuit die geschiedenis en contexten ontwikkelde hij een
kenniszoekende positie dat alle biologische ecosystemen, ook die van
mensen, kunnen ontsporen. En dat alle personen, families, gemeenschappen
oplossingen in zich dragen om zich te herstellen en weer in synchronie te
komen met hoe natuur werkt als macro-ecosysteem. Dit is een uitgangspunt
in het denken in dit boek.

Hij ontdekte, mede door regelmatige reflecties op zijn eigen ervaringen als
adolescent, dat jonge mannen verlangen naar diep-veilige situaties in hun
families, op straat, op school, in sport en vrije tijd, in de psychiatrie en in
detentie. In die transitionele ruimtes kunnen zij schuilen als de buitenwereld,
school- en andere contexten, te onveilig worden om te kunnen groeien.

Uit die familiegeschiedenis nam Bateson ook mee dat wetenschap zonder
kunst (inclusief humor/ironie/ spel/rituelen) is zoals mannen zonder
vrouwen, en nacht zonder dag en andersom natuurlijk. Daarom zit dit boek
ook vol kunstkoppelingen in brede zin: gedichten, popsongs, artisinale en
beeldende kunst, mythologische thema's in boeken en films en rituelen. In
deze combinatie van wetenschap en kunst, een cultuurvergelijkende
opvatting van menselijke betekenisgeving meent de auteur, vinden mensen
schoonheid, soelaas (grace), communitas, lichtheid en verlossing.

Zij zijn klokkenluiders van deze 'systemische incongruenties', van
herhalende communicatie patronen gevuld met dubbele 'tegengestelde'
boodschappen.

Dat geldt zeker bij de jonge mannen en hun families die hij vele jaren
begeleidde. Maar ook bij de professionals die hij opleidde.

Volgens van Bekkum verdwijnen die plekken de afgelopen decennia stap
voor stap waardoor jongens zich toenemend verzetten. Hun 'afwijkend'
gedrag kan gelezen worden als het signaleren van structurele onveiligheden,
systeemfouten, in omgevingen waarin zij opgroeien.

Met hen en vele anderen ontwikkelde van Bekkum het concept van
transitionele ruimtes waarin jonge mannen floreren en optimaal volwassen
mannen, in hun families én volwaardig burgers van Nederland, kunnen
worden.

LANGE SAMENVATTING
Ontspoorde organismen en ecosystemen dragen oplossingen in zich om
weer te synchroniseren met hoe Natuur werkt. Alle organismen, dus ook
menselijk ecosystemen, dragen oplossingen in zich om weer in synchronie
met hun omgeving te komen.
(Dirck van Bekkum bouwende op Bateson’s zoeken naar systemische
wijsheid zie Appendix )
Voor u ligt een antropologisch ‘systemisch’ boek omdat hier robleemgedrag
van jonge mannen gelezen wordt als signalen van disfunctionerende sociale
systemen waarin zij volwassen worden. Het levert een brede en verdiepende
kijk op nieuwe generaties jonge mannen in onze multiculturele samenleving
en is bedoeld voor professionals in de jeugdzorg, voor beleidsmakers,
bestuurders, journalisten en voor politici. De antropologische blik, dit
cultuurvergelijkend kijken, maakt op een nieuwe manier gedrag van jongens
en jonge mannen ‘maatschappelijk’ zichtbaar en begrijpelijk. Deze bundel
vertelt verhalen van jonge mannen die in de knel komen. Zij vinden te
weinig omgevingen waarin zij een, door henzelf en hun omgeving, gewenste
volwassenheid bereiken. Hun ‘deviante’ gedrag kan ontrafeld worden als
signalen van falende instituties. Van bijvoorbeeld spijbelend schoolgedrag
van jongens tot het gewelddadige gedrag van jonge mannen naar zichzelf en
naar anderen. Het is tijd om weeffouten in onze families, scholen,
jeugdzorginstellingen en jeugdgevangenissen scherper onder de loep te
nemen. Door hun vormen van hun ‘verzetsgedrag’ te vergelijken kunnen we
‘lezen’ wat er mankeert aan hun families, het onderwijs en de hulpverlening.
Over mooie, intrigerende, domme, gevaarlijke en gewelddadige en
radicaliserende jonge mannen is afgelopen decennia steeds meer te doen.
Honderden boeken en duizenden wetenschappelijke artikelen zijn er de
afgelopen honderd jaar geschreven over probleemgedrag van jongens en
jonge mannen. Nauwelijks zijn boeken te vinden die de schoonheid en
onmisbaarheid van jongens en jonge mannen voor het voortbestaan van
onze families en samenlevingen zichtbaar maken. Theorieën die probleemjongens zien als klokkenluiders van systeemfouten in onze gezinnen,
families, gemeenschappen en instituties zijn schaars en ontoegankelijk.

Dit is een casuïstiekboek en een naslagwerk voor alle professionals in
systemisch en transcultureel werken met jonge mannen, hun peergroepen en
hun families. Het bevat twee en twintig artikelen, rond mannelijke
volwassen-wording, gepubliceerd tussen 1992 en 2016 door antropolooggroepstherapeut-docent-kunstenaar Dirck van Bekkum.
De hoofdstukken weerspiegelen een scala aan contexten en situaties waarin
jonge mannen ‘afwijkend gedrag’ gedrag vertonen en daar vooral
persoonlijk voor verantwoordelijk worden gehouden. Van Bekkum’s
uitgangspunt in begrijpen van al hun gedrag is: wanneer contexten, waarin
zij hun mannelijkheden ontwikkelen, veiliger (congruenter), liefdevoller én
begrenzender worden vermindert hun ‘probleemgedrag’ en verdwijnt
uiteindelijk.
Rode lijnen in deze bundel
Van Bekkum verkeerde zelf als probleemleerling, laatbloeier, stapelaar en
later als docent/trainer zijn leven lang in onderwijs-, en werkte 35 jaar voor
en in jeugdzorg- en GGZ instellingen en bij gemeentes. Van 1983-1993
begeleidde hij als groepstherapeut meer dan 500 jonge mannen opgenomen
in de psychiatrie. Als hulpverlener en opleider deed hij vijf en dertig jaar
actieonderzoek naar mannelijke volwassenwording.
De auteur komt uit een familie zonder migratieachtergrond. Hij trouwde
tweemaal in in een familie met migratieachtergronden en heeft twee
kinderen en twee kleinkinderen. Daarom koos hij voor een
cultuurvergelijkende antropologische wetenschap en voor klinischpedagogisch onderzoek. Zijn gedachten en teksten in deze bundel
ontstonden uit drie decennia participerende observatie in klinische en
educatieve praktijken. Hij probeert jonge mannen in problemen te begrijpen
op een antropologische (historiserende en cultuurverge-lijkende) manier.
De artikelen weerspiegelen een ‘groot zoeken’ van de auteur naar zijn eigen
manwording en naar dat van honderden jonge mannen die hij, met collega’s,
begeleidde. Door als antropoloog het vreemde in anderen te bestuderen
ontdekte hij veel ongeziene en verborgen delen in zichzelf, in zijn vadersen moeders families, en in zijn christelijk-Amersfoorts-Nederlandse cultuur,
Door jonge mannen beter te begrijpen en het geleerde daaruit ‘cirkelend
terug te ploegen’ in zijn artistieke, therapeutische, onderwijs en
wetenschappelijke praktijken ontstonden unieke vormen van validerend

cultuursensitief ‘handelend weten’ voor hemzelf en voor professionals in
jeugdzorg- onderwijs-, (forensische) psychiatrie- en justitiële instellingen.
Reflexiviteit en onthullen eigen culturele achtergrond
Terugkijkend is dit boek de neerslag van 40 jaar studie naar zichzelf en zijn
families. Hij probeert met deze bundel ook mijzelf, als witte autochtone
Europees-Nederlandse heteroman uit lagere christelijke middenklasse, te
onthullen. Een zoeken naar wat hij miste tijdens zijn volwassenwording als
jonge man en in zijn vader-moederschoonfamilies en in katholiekcalvinistische, middenklassen en in de Nederlandse cultuur. Een
belangrijkste rode lijn in dit boek is zijn verlangen naar diep-veilige
(transitionele) ruimtes. Als kind en jonge man miste hij die ruimtes in zijn
families en zeker op scholen om optimaal te groeien en te leren. Pas na zijn
25e kon hij, in zijn studie antropologie, dat gemis gaan uitvouwen naar
begrijpen. Hij vond die diep-veilige ruimtes uiteindelijk via het, als
groepstherapeut, mogen samenwerken en samenleren met meer dan 500
jonge mannen die in de psychiatrie waren opgenomen (1999). De laatste tien
jaar vond hij die diep-veilige ruimtes met collega-docenten in het opleiden
van transculturele systeem (familie) therapeuten. Het co-creëren van
‘transitionele ruimtes’ is in o.a. Rituelen en Beschermjassen voor therapie
en onderwijs uitgewerkt.
Onderbouwing van antropologisch leren kijken
De wetenschappelijke discipline die het meest ruimte biedt om anders naar
jonge mannen te leren kijken is de sociale en culturele antropologie met
name het werk van Gregory Bateson, Margaret Mead, Victor Turner, Pierre
Bourdieu, Edward T. Hall, Sarah Hrdy, Edith Turner, Unni Wikan, Sarah
Hrdy, Philomena Essed, Gloria Wekker en Ellen Dissanake.
Van Bekkum ontwikkelde, met vele andere zorg/onderwijsprofessionals,
toepasbare concepten, inzichten en modellen door antropologische ideeën en
concepties met systeemtheoretische en systeem (familie) therapeutische
inzichten te vervlechten (Van Bekkum e.a. Migratie als Transitie 1996; Van
Bekkum e.a. Rituelen en Beschermjassen 2010).
De wereld van familie- en systeemtherapie, waarin Van Bekkum tien jaar
co-opleider was, ziet klachtenpatronen van adolescenten vooral als signalen
van (dis)functioneren van sociale systemen. Jongeren, vooral jongens,
kunnen daarmee gezien worden als barometers van de ‘congruente’

(groeizame/veilige) staat van hun families en van nationaliserende instituties
zoals onderwijs-, jeugdzorg-, penitentiaire en psychiatrische instellingen.
Als die sociale systemen onveiliger (incongruenter) worden ontstaat verzet,
dat wij probleem/afwijkend gedrag, en psychiatrische en leerstoornissen,
zijn gaan noemen (van Dijk 2005; Van Bekkum 2005). Antropologische
(cultuursensitieve) en systemische (groepsgerichte) benaderingen zijn in
Westerse samenlevingen marginaal maar dringend nodig. Vanuit een
cultuurvergelijkende en systemische (a-pychologiserende) blik wordt
gekeken naar problemen van jongeren.
Antropologen probeert al meer dan een eeuw te begrijpen hoe sociale
systemen (families/gemeenschappen/ organisaties/instituties) het gedrag van
individuen bepalen. Het is een broodnodige aan vulling op huidige
individualiserende (psychologiserende) dominante denken-doen. In dat
wereldbeeld worden jonge mannen (en
andere burgers) persoonlijk verantwoordelijk houdt voor hun daden. Het
neoliberale denken, stoelend op de westerse individualiserende kosmologie,
zijn jonge mannen ook nog eens verantwoordelijk voor hun maatschappelijk
slagen en falen. Antropologisch leren lijken betekent dat ‘afwijkingen’
(devianties) van jonge mannen een nogal andere betekenis krijgen.
Probleemgedrag van jonge mannen wordt geobserveerd en geduid vanuit
verschillende invalshoeken (individuen, families, instituties) die
samenkomen in een systemische benadering. Gedragingen, als herhalende
communicatiepatronen, zijn slechts voor een deel individueel bepaald en
beïnvloedbaar.
Jonge mannen, zijn, net als andere mensen, biologische organismen met een
gigantische evolutionaire geschiedenis. Volgens onder andere Bateson zijn
zij, ingebed (genesteld) in voortdurende wisselwerking met hun contexten,
toch zelfsturend en autonoom. Met hun families en gemeenschappen
vormen zij ‘cybernetische’ systemen: zelfgenererend, zelforganiserend,
zelfcorrigerend. Over meer generaties gezien kunnen jonge mannen, als
individuele organismen, slechts ontstaan en, bestaan in die wijdere
systemen. Dat beseffen jonge mannen ‘pre-cognitief ’ en daarin is ook hun
‘verzetsgedrag’ geworteld. Omdat zij een ‘autonoom weten’ leven van
waaruit zij deel willen worden van hun families, van hun gemeenschappen
en van instituties waarin zij in natiestaten opgroeien. Er is sprake van diepe
wederkerige systemische samenhang en beïnvloeding waarin balanceren
tussen passend gezag en hiërarchie in vrouw-manwerelden en in generaties

een centrale rol spelen. Het gaat in het antropologische systeemdenken in dit
boek om deze zeer complexe dynamiek en processen meer te begrijpen.
De sociale wetenschappen kennen deze manier van kijken vanuit de eerste
helft van de vorige eeuw maar hebben dat perspectief meer en meer
verwaarloosd. In alle hoofdstukken vindt u expliciet en impliciet deze twee
vragen terug:
1 Hoe wordt het gedrag van deze jongen(s) beïnvloed door hun ouders,
door hun familie, door hun religieuze, regionale, klasse en eventuele
migratieachtergrond in Nederlandse multiculturele contexten?
2 Hoe wordt hun ‘gezonde’ zoekend gedrag naar passende vormen van
mannelijkheid beïnvloed door het psychiatrisch (ADHD en vel andere
leerstoornissen), en criminologisch diagnosticeren en etiketteren?
Antropologisch uitgangspunt is dat jongens en jonge mannen, net zoals
meisjes, (in alle samenlevingen) op een bijzondere manier kwetsbaar zijn
door massieve hormonale en sociale veranderingen tijdens hun adolescentie
(13-23 jaar). Tijdens die transitie naar werelden van volwassenen dwingt
deze biologische ‘maturatie’ hen een daarbij passende sociaal-culturele
identiteit te vinden. Zonder veel steun, sociale warmte en stevige begrenzing
vanuit hun omgevingen is dit onmogelijk. Nagenoeg alle onderzoeken en
veranderpraktijken in Nederland, en andere Westerse samenlevingen, nemen
individuele ontwikkeling, met name de ‘persoonlijkheid’ en het ‘brein’, als
ingang voor verklaringen en veranderingen van ‘pathologisch en probleemgedrag’. Van Bekkum ‘leest’ psychiatrische en leerstoornissen, crimineel en
verslavingsgedrag als signalen van disfunctionerende sociale systemen
waarin zij volwassen worden. ‘Probleemjongeren’ worden dan klokkenluiders die wij straffen voor aan de kaak stellen van falende instituties.
Deze antropologische benadering biedt een verdiepende, cultuursensitieve,
kijk op nieuwe generaties jonge mannen in onze multiculturele samenleving. De inzichten in dit boek en zijn bedoeld voor ouders en families,
voor professionals in de jeugdzorg, in het onderwijs, voor beleidsmakers,
bestuurders, journalisten en politici. Deze bundel vertelt verhalen van en
door jonge mannen, en hun families. Beide komen in de knel omdat zij te
weinig diep-veilige omgevingen (transitionele ruimtes) vinden om een
optimale overgang naar manwording te maken.

Om jonge mannen en onze Westerse families en instituties vanuit reflexivief
perspectief (cultureel zelfreflecterend) beter, of liever op meer manieren
anders, te begrijpen bestudeert de antropologie al meer dan honderd jaar
kleinschalige samenlevingen buiten Europa. Wij antropologen leren door de
ogen van deze inheemse volken terug te kijken naar hoe wij onze kinderen
grootbrengen (Malinowksi 1925; Mead 1928; 1949; Firth 1929; Bateson
1935; Turner 1969). Deze kleinschalige samenlevingen functioneren
fundamenteel anders dan ‘natiestaten’ zoals Nederland.
Van Bekkum noemt deze samenlevingen ‘eerste naties’ (first nations) zoals
zij zichzelf in Canada noemen en natiestaten tweede naties (second nations:
Van Bekkum 2015b). Eerste naties zijn voor ons westerlingen
exemplarische voorbeelden hoe de gestapelde – milieu, economische,
oorlogs- en vluchtelingen – crises van dit moment te overleven. Zij leven, al
vele millennia, in harmonie met hun omgevingen. Zij zijn, al vele
generaties, in staat culturele continuïteit te creëren en telkens opnieuw,
onder veranderende omstandigheden, nieuwe generaties kinderen groot te
brengen. Toch hebben eerste naties binnen de meeste natiestaten een
marginale rechtspositie. Hun voortbestaan wordt door ons wes terse
natiestaten ernstig bedreigd. Al vier eeuwen hebben wij fragmenterende en
vernietigende invloeden op deze ‘eerste naties’. Door mentaal te
koloniseren, via kerstenen en beschaven, en door toe-eigening van hun
grondgebied zijn vele oorspronkelijke samenlevingen verdwenen en worden
nog steeds vele met uitsterven bedreigd (Gone et. al. 2012). Sinds 2007
hebben zij, als indigenous peoples, een officiële status bij de Verenigde
Naties. Veel jongens en hun families die van Bekkum begeleidde kwamen
uit de Randstad maar een aantal ook uit dergelijke ‘Eerste Natie’
gemeenschappen zoals Molukse, Roma, Friese, Baskische, Amazigh, en
Marron. Door langdurig lotgevallen en verhalen van jonge mannen uit eerste
én tweede naties te vergelijken ontdekte hij uiteindelijk een ongezien
onoverbrugbaar verschil, tussen belangen van ouders/families/
gemeenschappen en ‘statelijke’ professionals/onderwijs- en jeugdzorginstellingen, in grootbrengen van kinderen (Van Bekkum 2014; 2015).
Collectiverende en individualiserende sociale systemen
Ouders/families/gemeenschappen zijn, historisch en cultuurvergelijkend
gezien, vooral collectiverende (wij-gerichte) sociale systemen terwijl
professionals en hun instellingen vooral individualiserend (ik-gericht) zijn.
De laatste systemen hebben in hun DNA (al eeuwenlang) de neiging om

kinderen/jongeren/volwassenen die (stevige) klachten vertonen, in
problemen zijn en/of /veroorzaken, ‘los te weken’ en ‘los te knippen’ (uit te
bedden) uit hun ‘oorspronkelijke’ sociale netwerk-, familie en
gemeenschapssystemen (Foucault 1982; Scott 2009). Dat gebeurt o.a. via de
volgende maatregelen en statelijke systemen: OTS, uit huisplaatsing,
residentiële jeugdzorg, jeugdgevangenissen, gezinsvervangende huizen,
pleegzorg, adoptiesystemen. Uit van Bekkum’s onderzoek blijkt deze
ongeziene ‘doxale’ belangentegenstelling, van collectiveren en
individualiseren, de grond is voor vele structurele spanningen tussen
jongens/ouders/families en professionals/instellingen. In bijna alle
hoofdstukken keert dit dilemma terug en in de latere hoofdstukken wordt
deze onverenigbaarheid meer zichtbaar en duidelijk.
Onze alledaagse en wetenschappelijke kennis van de werking van
‘statelijke’ en ‘nationaliserende’ instellingen is beperkt, Van hun invloed op
het functioneren van onze families/ gemeenschappen, en in dit geval op
onze zonen, nog minder. Michel Foucault en Pierre Bourdieu maakten voor
de auteur de fragmenterende ‘doxale’ (door macht verhulde) invloed van
controletechnieken op families zichtbaar vanuit het christendom,
monarchieën en natiestaten op families en gemeenschappen duidelijk
(Foucault 1982; Bourdieu 1989/1996; 2000).
Volgens Foucault is de rode lijn, in een eeuwenoude continuïteit van, in
pastorale, soevereine en bio-fysieke, machtuitoefening: het ‘losweken’ en
‘losknippen van individuen uit hun beschermende familie-, gemeenschapsen dorpsverbanden (Foucault 1979). Foucault was niet de eerste. Voor Plato,
in zijn vertoog over ‘De Ideale Staat’, zijn familiebanden de belangrijkste
hindernis voor en goed functionerende Staat. Die bindingen dienen verzwakt
te worden ten gunste van een loyaliteit naar De Staat (Tjin A Djie 2010).
Naast het denken van Foucault en Bourdieu was antropoloog James Scott, in
het bijzonder zijn boek ‘De Kunst van niet gereerd worden’ (2009),
doorslaggevend om de dikke doxa van onze natiestaat rond jonge mannen te
onthullen te ontrafelen.
Black box van rituelen en transitionele ruimtes voor Westerlingen
Wat maakt dat zij drugs gebruiken, dansfeesten bezoeken, fanatiek
voetbalfan zijn en rebelleren tegen allerlei instituties incluis hun eigen
ouders en families? Waarom hebben jonge mannen (en vrouwen) alles over
om in transitionele (diep-veilige) ruimtes terecht te komen? Wat gebeurt er

dan in transitionele ruimtes waar zij naar smachten? Honderduizenden
jongeren, vooral in de westerse wereld, maken sinds de jaren zestig van de
vorige eeuw ervaringen in transitionele ruimtes tijdens muziek festivals, in
dance events en in rave, punk, pagan en hip hop scenes (St. John 2012). Die
ervaringen zijn deels illegaal, deels risicovol maar individueel en collectief
weldadig, regenerend, vitaliserend en diep verbindend. Studies van huidige
generaties antropologen en andere onderzoekers naar deze music and dance
scenes, hebben de deur naar transitionele ruimtes gevonden, ervaren én
begrepen. Zij hebben zelf transitionele ervaringen (St. John 2008; Rohrer
2014; Ezzy 2014; Schulze 2015). Vanuit een perspectief van succesvol
volwassen worden zijn hun ervaringen, in al die contexten, uiteindelijk
maatschappelijk marginaal. Het blijven geïsoleerde ervaringen die niet
direct leiden naar een, voor henzelf én hun omgeving, gewenste mannelijke
volwassenheid (van Bekkum 1998d; 2001). Al deze onderzoekers vallen
terug op de het conceptuele kader en taal van de antropologen Victor Turner
(1969) en Edith Turner (2012). . Als echtpaar is het hen gelukt. als enige
sociale wetenschappers, in decennia lang onderzoek het geheim van de
werking van (overgangs- en herstellende rituelen te ontsluieren en te
vertalen naar Westerse contexten. Zij hebben overdraagbare taal gevonden
die zich verspreidde in vele domeinen van de sociale wetenschappen en
maatschappelijke praktijken (Wagner-Willi 2001; Braunlein 2012). Maar
ook Victor en Edith Turner en genoemde andere specialisten hebben, op
Roy Rappaport (2000) na, hun rituele theorieën nooit gedegen verbonden
met het systeemdenken van Bateson. Het integreren van de denkkaders van
de Turners en Bateson is langzaam zichtbaar naarmate de hoofdstukken
jonger worden in dit boek.
In de appendices van dit boek wordt het procesgerichte en system-ische
verband in rituelen explicieter gelegd. In de Engelstalige bundel (2019)
wordt dat verder uitgewerkt.
Deze bundel laat zien dat het systemische transitiemodel geworteld in onder
andere het werk van de Turners (echtpaar) en de Bateson’s (vader en
dochters) toepasbaar en met succes bruikbaar is in onderwijs-, GGZ-,
jeugdzorg- en detentiepraktijken. Conclusie in dit boek, uit het langdurige,
empirisch en klinisch, actieonder-zoek, is de volgende:
Wanneer de contexten, waarin jonge mannen volwassen mannelijkheden
ontwikkelen, diep-veiliger (congruenter) en steviger begrenzend worden zal
hun probleemgedrag verminderen en uiteindelijk verdwijnen. Families en
instituties kunnen van hen leren liefdevolleren meer heel (helend) te worden.

