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DE PROBLEMATISERING 
VAN JONGENSGEDRAG: EEN HISTORISCH 

PERSPECTIEF UIT NEDERLAND

In jongensopvoedboeken van eind negentiende tot begin eenentwintigste eeuw wor‑
den vier eigenschappen met grote regelmaat genoemd: baldadigheid, hoogmoed, 
luiheid en zwijgzaamheid. Tot in de jaren vijftig stonden ze bekend als de ‘ziels‑ 
eigenschappen’ van jongens. Dit waren natuurlijke jongenseigenschappen die door 
opvoedkundige bemoeienis in goede banen moesten worden geleid. Gedurende de 
eerste helft van de twintigste eeuw was deze opvoedkundige bemoeienis mild te  
noemen. Een historisch perspectief uit Nederland…

In 1939 schreef Albertine Schelfhout-van der Meulen twee wellevendheidsboekjes: een 

voor jongens en een voor meisjes. Van de meisjesuitgave werden 10.000 exemplaren 

verkocht, van de jongensuitgave 5.000. Met deze laatste uitgave streefde Schelfhout-

van der Meulen ernaar jongens te helpen bij het verminderen van hun verlegenheid. 

Door zich aan de regels van wellevendheid te houden, zouden zij hun verlegenheid kun-

nen ombuigen tot een ‘gepaste vrijmoedigheid’. Zoals de vrijmoedigheid een meisje in 

een drukke trein de eigen zitplaats aan te bieden (1).

Angela Crott
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Vier jongenseigenschappen

‘Verlegenheid’ of ‘zwijgzaamheid’ is een van 

de vier jongenseigenschappen die steeds 

opnieuw worden genoemd in opvoedboe-

ken voor jongens die verschenen van het 

eind van de negentiende tot in het begin 

van de eenentwintigste eeuw. De andere 

drie eigenschappen zijn: ‘baldadigheid’ of 

‘kattenkwaad’, ‘hoogmoed’ of ‘grootspraak’ 

en ‘ledigheid’ of ‘luiheid’. De meeste jon-

gens hebben ze in meerdere of mindere 

mate en in grotere mate als ze met andere 

jongens samenzijn. Tot ver in de twintigste 

eeuw worden deze eigenschappen tot de 

‘zielseigenschappen’ van jongens gere-

kend (2). Het zijn eigenschappen die jon-

gens van nature hebben en die door 

opvoeding moeten worden bijgeschaafd.

Naarmate de twintigste eeuw vordert, krijgt 

dit opvoedkundig bijschaven steeds meer 

het karakter van dwingend afleren, waar-

door jongensgedrag langzaamaan wordt 

geproblematiseerd. Aan deze problematise-

ring hebben een aantal maatschappelijke 

ontwikkelingen bijgedragen (2). Daarvan 

beschouw ik de individualisering, de uitbrei-

ding van de leerplicht en de tweede femi-

nistische golf, met ‘hét succesvolle product’ 

genderstudies, als de belangrijkste (3).

De jongenseigenschap die het eerst tot 

probleem werd verklaard was de eigen-

schap die voor de meeste overlast zorgde: 

baldadigheid. Daarna volgden hoogmoed, 

luiheid en zwijgzaamheid. In dit artikel zal 

ik proberen de problematisering van deze 

vier eigenschappen vanuit een historisch 

perspectief te laten zien.

Baldadigheid
In hun drang de wereld te verkennen 

halen jongens van oudsher ongeoorloofde 

streken uit. Zulke streken werden ‘vroo-

lijke leuke, snakerige jongens’ (een jongens- 

opvoeder in 1915) lange tijd vergeven (4). 

In 1954 voert een psycholoog ‘de daden-

krachtige, de werkelijk durvende, de inder-

daad manlijk-explorerende jongen’ op, die 

met attributen als stok en steen de weer-

stand van de wereld verkent en haar zo tot 

zijn territorium maakt (5).

In de jaren vijftig was er op het platteland 

nog genoeg ruimte voor jongens om 

de weerstand van de wereld te verkennen 

zonder dat ze daarmee hun volwassen 

medemens veel last bezorgden. Dat zou 

veranderen met de urbanisatie van de jaren 

zestig. In de dichtstbevolkte steden begon 

het baldadige gedrag van jongens al in de 

jaren vijftig voor overlast te zorgen. Toch 

kwam men in deze tijd de jongen nog tege-

moet door zijn streken eerder als lichtzin-

nig dan als kwaadwillig te beschouwen (6). 

Ondanks deze tegemoetkoming kregen 

vanaf 1952 steeds meer grotere steden 

in Nederland een MOB (Medisch 

Opvoedkundige Bureau), waar vooral jon-

gens werden aangemeld. In 1982 gingen 

deze MOB’s (ongeveer 65) op in de 

Regionale Instellingen voor Ambulante 

Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG’s) (7).

In de opvoedboeken wordt het MOB voor 

het eerst bij naam genoemd in de jaren vijf-

tig. Toen werd de geestelijke ontwikkeling 

van de adolescente jongen steeds meer het 

object van wetenschappelijk onderzoek en 

werd ook vaker professionele hulp ingescha-

keld voor het oplossen van gedragsmoeilijk-

heden van jongens. In 1956 krijgen moeders 

de volgende raad: ‘Wanneer uw jongen wer-

kelijk erg moeilijk is, neem dan uw toevlucht 

tot een dokter, een medisch-pedagogisch 

bureau’ (8). Menig overbezorgde moeder 

volgde deze raad op. Redenen voor aanmel-

ding waren: brutaliteit en vernielzucht,  

angsten en onzekerheid, maar vooral 

‘neurasthenie’ of zenuwachtigheid (7). Met 

dit laatste werd druk en snel afgeleid gedrag 

bedoeld dat met name op school voor pro-

blemen zorgde.

Met de toename van de leerplicht nam ook 

het aantal jongens toe dat vanwege dit 

gedrag vanaf de jaren zeventig werd gedi-

agnosticeerd met MBD (Minimal Brain 

Dysfunction), en vanaf de jaren negentig 

met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) (2). Zo werd de lawaaierigheid 

en beweeglijkheid die altijd al met de jon-

genseigenschap ‘baldadigheid’ gepaard 

was gegaan langzamerhand gemedicali-

seerd. Toen deze medicalisering steeds 

In de jaren vijftig was er op het 
platteland nog genoeg ruimte 
voor jongens om de weerstand 
van de wereld te verkennen 
zonder dat ze daarmee hun 
volwassen medemens veel 
last bezorgden.

Fotograaf Louis van Paridon. Foto Spaarnestad.
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meer begon op te vallen door het groei-

ende aantal jongens dat met ADHD werd 

gediagnosticeerd, trokken jongensopvoe-

ders rond de eeuwwisseling aan de bel. 

Volgens hen zijn de meeste jongens ruste-

loos, overbeweeglijk en ongeconcentreerd. 

Zelfs voor een ervaren deskundige is het 

moeilijk om aan te geven waar leer- en 

gedragsmoeilijkheden beginnen en druk 

jongensgedrag ophoudt. De diagnose 

ADHD wordt veel te vaak gesteld ‘op aan-

wijzing van bezorgde leraren en andere 

begeleiders’. In plaats van zo duidelijk hun 

onmacht te demonstreren, zouden volwas-

senen zich niet alleen meer moeten verdie-

pen in jongensgedrag, maar jongens ook 

moeten helpen hun energie te doseren (10).

Net als de vroegere MOB-deskundigen 

beroepen de tegenwoordige ADHD-

deskundigen zich erop dat criminaliteit 

door behandeling (bij hen vooral door medi-

catie) kan worden voorkomen (9). De met 

ADHD samenhangende grensoverschrij-

dende acties – zoals het ingooien van 

ramen – vielen vanaf de jaren zeventig niet 

meer onder de noemer ‘kattenkwaad’, 

maar onder ‘jeugdcriminaliteit’. Dat was ook 

het tijdperk waarin de jongenseigenschap 

‘hoogmoed’ tot taboe werd verklaard.

Hoogmoed
Tot in de jaren zestig hebben jongensop-

voeders het over de absolute, ongenuan-

ceerde oordelen van jongens die op 

besliste toon worden gegeven. Zo oordeelt 

de twaalf- tot zestienjarige jongen in 1933 

“over sociale misstanden, over de econo-

mische crisis, over de “dwaze wetten” van 

de regeering, alsof hij al minstens Kamerlid 

is geweest” (11). De zestien- tot achttien-

jarige jongen wil in 1943 op zijn beurt 

‘tegen en met iedereen’ redetwisten, waar-

bij hij vooral gebruik maakt van ‘holle fra-

zen en slagwoorden’ (12).

In de jaren vijftig waren opvoeders van 

mening dat het hoogmoedige gedrag van 

jongens, dat vanaf hun dertiende jaar tot 

uiting kwam, hun volwassenwording 

inluidde. Dan begonnen ze de tekortko-

mingen van de volwassenen te zien, 

waardoor hun jeugdig ideal isme 

opspeelde. Met de hele wereld als ‘een 

enorme vlakte’ voor zich vatten ze dan 

vaak het plan op alles anders en vooral 

beter te gaan doen (13). Daarbij zetten ze 

– meestal kortstondig – enthousiast in op 

hun eigen hervorming en die van de maat-

schappij. Opvoeders riepen ouders op 

begrip te hebben voor de eigendunk van 

hun zonen en deze niet meteen de kop in 

te drukken (14). 

Wie de eigendunk van jongens wel de kop 

wilden indrukken, waren de meisjes. Ze 

hebben een hekel aan jongens die zo ver-

waand zijn dat ze over iedereen de baas 

spelen, staat te lezen in ‘Over meisjes 

gesproken’… (1963) (15). Met de eman-

cipatiestrijd van de jaren zeventig was het 

afgelopen met verwaand de baas spelen 

en werd mannelijke hoogmoed tot taboe 

verklaard. De jongen mocht zich niet meer 

verheven voelen. Zeker niet boven een 

meisje. Hoogmoed kwam samen met bal-

dadigheid onder de eigenschap ‘agressie’ 

te vallen, een eigenschap die vooral aan 

jongens werd toegeschreven.

Hoogmoed bleef de kop opsteken. De jon-

gen die in zijn hoogmoed meende dat hij 

op school niets nuttigs kon leren had wei-

nig behoefte zich op dit instituut van zijn 

ijverigste kant te laten zien.

Luiheid
In 1882 constateert Jan Holland dat de 

drang naar kennis van jongens afneemt 

naarmate ze langer naar school gaan. 

Deze drang is volgens hem al minder  

in de hogere klassen van de lagere school 

en neemt, na een opleving in de eerste 

klas van de middelbare school, gestaag 

af (16).

Tegenover de gehoorzaamheid en ijver die 

de school van hen verlangde, zetten jon-

gens hun ongehoorzaamheid en luiheid 

door, waardoor schoolverlaten en zitten-

blijven veel voorkwamen. In 1953 noteren 

een onderwijsinspecteur en een school- 

directeur dat op de middelbare school vier 

van de vijf jongens een tot twee keer of 

zelfs nog vaker blijven zitten en dat dit 

vaker met luiheid dan met een gebrek aan 

intelligentie te maken heeft (17). Van dit 

laatste is in 1965 ook een sociaal weten-

schapper overtuigd. Volgens hem hebben 

veel jongens zo’n hekel aan leren dat ze 

op de lagere school hun (achtjarige) leer-

plicht uitzitten waardoor er op sommige 

scholen ‘een residu van veel te oude jon-

gens’ ontstaat die zich bekwamen in het 

nietsdoen (18). Zodra jongens in die tijd 

hun leerplicht met veertien jaar hadden 

afgesloten, verlieten de meeste opgelucht 

de schoolbanken om in de maatschappij 

verantwoordelijkheid op zich te nemen en 

een rol van betekenis te gaan spelen.

Voor deze rol van betekenis moesten 

ze met de toename van de leerplicht 

(tot 12 jaar in 1985) steeds langer naar 

school. In de jaren vijftig begonnen opvoe-

ders steeds meer kanttekeningen te plaat-

sen bij het langdurig schoollopen. In 1956 

noteert een opvoeder dat de dagindeling 

op middelbare scholen voor jongens te 

saai is en dat ze beter af zijn op de 

ambachtsschool, omdat ze daar niet de 

hele tijd in de schoolbanken hoeven te zit-

ten (8). Een onderzoek uit 1950 onder 

ambachtsschooljongens had dit al beves-

tigd. Van de 1.000 ondervraagde jongens 

waren 987 voornamelijk positief over 

school (19). Daarbij zal ook meegeholpen 

hebben dat de jongens binnen afzienbare 

In de jaren vijftig waren opvoeders van mening 
dat het hoogmoedige gedrag van jongens, 
dat vanaf hun dertiende jaar tot uiting kwam, 
hun volwassenwording inluidde.

Vervolg op blz. 33.
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tijd (drie jaar) hun vak konden gaan uitoe-

fenen en zo de gemeenschap van dienst 

konden zijn.

Het was de Nederlandse overheid een 

doorn in het oog dat veel scholieren de 

middelbare school voortijds en zonder 

diploma verlieten in de veronderstelling 

dat ze er klaar voor waren om een maat-

schappelijke bijdrage te leveren. Met de 

Mammoetwet van 1968 werd een drieja-

rige schoolopleiding al snel verleden tijd 

en een diploma verplicht. Vanaf het tijd-

perk van individualisme dat in 1970 

begon, moest de jongen in de schoolban-

ken zijn individuele persoonlijkheid vor-

men door steeds meer algemene 

ontwikkeling tot zich te nemen. Dat moest 

hij doen in een schoolomgeving die sinds 

de Mammoetwet gemengd was. De veron-

derstelling van sommige jongensopvoe-

ders dat hij een voorbeeld zou nemen aan 

de ijver van de meisjes werd niet bewaar-

heid. Terwijl in de jaren tachtig emancipa-

tiewerksters werden ingezet om er voor te 

zorgen dat jongens op school hun haan-

tjesgedrag afleerden, werd met de invoe-

ring van het vak ‘verzorging’ (onder sterke 

druk van de vrouwenbeweging) in het 

begin van de jaren negentig de luiheid van 

jongens om hun zorgzaamheid te ontwik-

kelen aangepakt. In 1995 concludeerde 

een sociaal wetenschapper dat zorg voor 

jongens geen thema van betekenis was 

(20). Ondertussen ruilden jongens in de 

eerste jaren van de middelbare school het 

zittenblijven in voor het afstromen naar 

een lager schoolniveau (9).

In 2000 doet Nan Dodde, emeritus hoog-

leraar in de geschiedenis van het onder-

wijs, het voorstel de leerplicht te verlagen 

of zelfs af te schaffen. Dat is volgens hem 

de beste oplossing voor schoolverzuim en 

schoolverlaten. Het is niet nodig dat de 

leerplicht toeneemt naarmate de maat-

schappij ingewikkelder wordt. Door de uit-

breiding van de leerplicht zijn er groepen 

leerlingen ontstaan ‘die gestimuleerd 

moesten worden onderwijs te volgen’. De 

leerplicht kan verlaagd worden naar vijf-

tien jaar. Dan kunnen zij die dat willen, na 

afronding van hun basisvorming, de 

maatschappij instappen om deel te nemen 

aan het arbeidsproces (21). Helaas voor 

veel jongens werd dit voorstel niet 

opgepakt.

Het voorstel van feministen en genderwe-

tenschappers jongensgedrag (volgens hen 

aangeleerd en niet natuurlijk) via het 

onderwijs te resocialiseren, was wel opge-

pakt. Na baldadigheid, hoogmoed en lui-

heid was zwijgzaamheid aan de beurt. 

Jongens moesten afgeleerd krijgen te zwij-

gen over zaken waar ze geen interesse in 

hadden en dat gold vooral gevoelszaken.

Zwijgzaamheid
De meeste jongensopvoeders verwijzen 

naar de zwijgzaamheid van jongens. De 

toename van deze zwijgzaamheid situeren 

ze rond het begin van de puberteit. Eind 

jaren dertig schrijven twee leraren dat het 

zwijgen van jongens manifest wordt in de 

tweede klas van de middelbare school. 

Dan wordt de jongen ‘een gesloten vat’ en 

is het afgelopen met ‘het blij opzien bij een 

waarderend woord’ (22). Hij zal wel 

gemerkt hebben, spreken twee schrijvers 

de jongen in 1958 toe, dat de mensen om 

hem heen vinden dat hij niet zo aardig 

meer is als vroeger of dat er niets meer 

met hem te beginnen valt. Dit zijn volgens 

hen ‘tekenen dat je aan het uitbotten bent: 

van kind tot man’ (13).

Dit uitbotten tot man werd tijdens de vrou-

wenemancipatie vanaf eind jaren zestig 

niet meer gewaardeerd. Van het begin van 

de jaren zeventig tot in het midden van de 

jaren tachtig werden er geen jongensop-

voedboeken meer gepubliceerd. Toen ze 

weer verschenen, kwam de eigenschap 

‘zwijgzaamheid’ steeds vaker in de 

opvoedkundige belangstelling te staan. 

Daarbij werd aan zwijgzaamheid steeds 

meer de betekenis gegeven van het niet 

willen praten over de eigen emoties. In een 

tijd van individualisering en vrouweneman-

cipatie raakte ook menig jongensopvoeder 

overtuigd van de heilzaamheid van het 

uiten van gevoelens. Jongens zouden met 

elkaar en de meisjes bijvoorbeeld meer 

over hun (seksuele) onzekerheden kun-

nen praten (23).

De jongensopvoeder die er in de jaren 

negentig op wees dat de vriendschaps-

band tussen jongens juist wordt verstevigd 

door onzekerheden te verzwijgen, kreeg 

weinig gehoor (24). De vriendschapsband 

tussen jongens was geen item voor een 

maatschappij die wilde veranderen ‘in de 

richting van gelijkwaardigheid en van wat 

vrouwelijk wordt genoemd’ (25). Het ging 

erom dat de jongen zich aanpaste aan het 

meisje. Hij moest nu niet meer zoals vroe-

ger zijn (gepaste) vrijmoedigheid demon-

streren met de concrete handeling van het 

openhouden van een deur, maar met de 

abstracte handeling van het praten over 

gevoelens. Doordat het veel jongens slecht 

afging hun gevoelens te verwoorden en 

zich in te leven in die van anderen, liepen 

veel jongens vanaf de eeuwwisseling kans 

te worden gediagnosticeerd met een lichte 

vorm van autisme (26).

Met de onderwijshervormingen van de 

jaren negentig werden op de middelbare 

school niet alleen pogingen ondernomen 

om het zorgzame, maar ook om het emo-

tionele potentieel van jongens te ontwik-

kelen. Met de tweede fase en het 

studiehuis (geïnstigeerd door twee vrou-

welijke politici) werd het gezamenlijk uit-

voeren van studieopdrachten en de 

De jongensopvoeder die er in de jaren negentig 
op wees dat de vriendschapsband tussen jongens 

juist wordt verstevigd door onzekerheden 
te verzwijgen, kreeg weinig gehoor.

Vervolg van blz. 30.
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ontwikkeling van ‘emotionele mondigheid’ 

onderdeel van het schoolcurriculum. Rond 

de eeuwwisseling werd de emotionele ont-

wikkeling verder uitgebreid met schrifte-

lijke reflecties op de eigen leerhouding, 

waarbij het er vooral om ging de zwakke 

competenties bloot te leggen. De meeste 

jongens konden daar in hun zwijgzaam-

heid en hoogmoed weinig mee. Eind 2015 

bleek uit grootschalig onderzoek – van ver-

schillende universitaire onderzoekinstitu-

ten – dat ook in het hoger onderwijs de 

nadruk op empathie en reflectie jongens 

niet ten goede kwam (27).

Conclusie

De problematisering van de jongenseigen-

schappen baldadigheid, hoogmoed, lui-

heid en zwijgzaamheid heeft voor een 

groot gedeelte plaatsgevonden via school. 

Baldadigheid weerhoudt de jongen ervan 

gehoorzaam in de schoolbanken te blijven 

zitten, hoogmoed doet hem twijfelen aan 

het nut van het schoolse leren, zijn luiheid 

met betrekking tot schoolzaken brengt 

hem ertoe school weinig serieus te nemen 

en zijn zwijgzaamheid belet hem zijn 

empathisch vermogen te ontwikkelen. 

Het idee dat deze jongenseigenschappen 

een natuurlijke basis hebben, is met de 

vrouwenemancipatie vanaf eind jaren zes-

tig verleden tijd. Daar komt nog bij dat de 

jongen met de Mammoetwet van 1968 

langer naar school moet om zijn individu-

ele persoonlijkheid te vormen. De resoci-

alisatie van zijn eigenschappen, die vanaf 

de jaren  tachtig begint, wordt in de jaren 

negentig onder invloed van genderweten-

schappers aangescherpt. Ondanks deze 

dwingende resocialisatie blijven jongens – 

mede dankzij het lange schoolzitten – als 

vanouds hun eigenschappen ‘uitventen’, 

waarschijnlijk omdat ze nog steeds geen 

rol van betekenis kunnen spelen.

Meer informatie omtrent het werk van Angela Crott: http://angelacrott.nl/

De problematisering van 
de jongenseigenschappen 
baldadigheid, hoogmoed, 
luiheid en zwijgzaamheid 

heeft voor een groot gedeelte 
plaatsgevonden via school.
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