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n.a.v. mijn  inleiding. 

 

Bij alle inspanningen, gedachten en inzichten in dit boek is de volgende vooronderstelling 

leidend. Wanneer wij volwassenen, (groot)ouders, politici, journalisten, ambtenaren en 

professionals) afwijkend gedrag van jongens leren zien als signalen van falende instellingen 

en families dan vinden we sneller oplossingen om de systeemfouten in instellingen te 

herstellen. Daarmee doen wij jonge mannen meer recht aan de positieve kanten van hun 

verzetsgedrag en deviante, afwijkende interactie patronen.  

 

In mijn klinische en educatieve antropologische zoektochten, de afgelopen 30 jaar, ben ik een 

aantal keren vastgelopen in concepties van verzet, resistance, en afwijkende gedrag, deviantie. 

Ik kon er antropogisch en systemisch niet goed mee uit de voeten. Nu, in 2017, werd mij 

duidelijk dat het resistance concept in de sociale wetesnschappen teveel is verweven met de 

conceptie van macht. En voor het idee en concept van macht  was Bateson allergisch (Harries-

Jones 1995; Guddemi 2006; 2010; Charlton 2010). Bateson redeneert als volgt...in natuur 

komt geen macht voor zoals wetenschappers zich dat voorstellen ...wel dominerende en 

onderschikkende patronen. En alles wat donineert en onderschikt heeft een functie in 'making 

differences that makes a difference' (Bateson 1970). Verzet van jonge mannen heeft voor mij 

in deze bundel de betekenis dat zij een verschill willen maken dat verschil maakt.Voor 

verdere verdieping en uitgebreide literatuur rond resistance, verzet en deviantie van jonge 

mannen zie Appendix XVI. 

 

Het fenomeen en de conceptie resistance heeft de afgelopen 100 jaar een oceaan aan 

onderzoek en literatuur in sociale wetenschappen opgeleverd (Shaw 1930/1966; Shaw 2009).  

 

Omdat ik in mijn  zoektochten gekozen had om biologische en menselijke systemen te 

koppelen. En om ik het, zeer verborgen en docale, anti-bilogisme in de antropologie niet 

herkende en erkende kwam ik automatisch bij de antropologen Bateson en Turner uit. 
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