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19 november is het Internationale Mannendag, maar het gaat niet goed met de 
man. Wereldwijd niet en in Nederland niet, blijkt uit rapporten van het Centraal 
Bureau voor Statistiek: in 2010 was 80% van de daklozen man. Driekwart van de 
mensen die sinds 1997 op gewelddadige wijze om het leven kwamen is man en 
mannen zijn veruit in de meerderheid bij dodelijke werkongevallen. Jonge vrou-
wen verdienen volgens het CBS sinds 2016 meer dan jonge mannen, wat gedeelte-
lijk komt doordat jongens al jarenlang slecht presteren in het onderwijs. En dit jaar 
bleek dat door echtscheidingen 18% van de kinderen niet meer bij hun vader 
woont. Wat is er eigenlijk aan de hand?

HET VERVAL VAN DE MAN
De Britse beroepsprovocateur Milo Yiannopoulos citeert in zijn artikel The Sexodus 
een jonge gamer die het onomwonden samenvat: “Mijn generatie is de pineut. Het 
huwelijk is dood. Een scheiding betekent dat je voor de rest van je leven wordt uit-
gemolken. Vrouwen hebben geen zin meer in monogamie en daardoor is voor ons 
een serieuze relatie, of het starten van een gezin, niet meer interessant.”
Volgens Yiannopoulos is dit geen aanklacht tegen vrouwen in het algemeen, maar 
tegen het hedendaagse feminisme, dat het hebben van verschillende partners wil 
normaliseren. Wie dieper kijkt, ziet trouwens dat dat station al gepasseerd is: het ís 
voor de huidige jongeren al vanzelfsprekend dat hun vriend of vriendin al 
verschillende seksuele partners heeft gehad.

De Amerikaanse antropoloog Lionel Tiger zoekt de oorzaak hiervoor in de 
opkomst de pil. Die heeft ertoe geleid dat vrouwen vaker andere 
samenlevingsvormen verkiezen boven een duurzaam huwelijk met een man met al 
zijn menselijke tekortkomingen. De man dreigt zo volgens Tiger te verworden tot 
een spermadonor die na de conceptie overbodig is. 
Hij loopt het risico een “verwilderd en eenzaam wezen” te worden. 
Eenzame mannen zijn echter slecht nieuws voor de samenleving: uit vele 
onderzoeken blijkt dat ongehuwde mannen vaker last hebben van depressies, vat-
baar zijn voor drugs- en alcoholmisbruik, grotere kans hebben op zelfdoding en 
vaker in de criminaliteit terecht komen.

DE MANNENBEWEGING
“Als je wordt afgewezen door iedere vrouw die je benadert, ligt het probleem 
waarschijnlijk niet bij de vrouwen!”, roept de klinisch psycholoog Jordan Peterson 
in een lezing die op YouTube te zien is. Zijn publiek lacht. De Canadees – onlangs 
sprak hij nog in Amsterdam – heeft binnen enkele jaren de status van een popster 
bereikt. Opeens werden de problemen van de man op een serieuze en kritische 
manier besproken.

Wie de inhoudsopgave van Petersons bekendste boek, Twaalf regels voor het leven, 
bekijkt, ziet in welke richting hij denkt: Regel 1: Sta rechtop en met je schouders naar 
achteren. Dit soort zelfhulp bepaalt in grote mate de aard van de huidige seculiere 
mannenbeweging. Die lijkt zich te baseren op een conservatief wereldbeeld, 
waarin mannelijkheid samengaat met een bewuste keuze voor zelfverbetering door 
fysieke en intellectuele ontwikkeling, seksuele matiging, verantwoordelijkheid 
nemen en onafhankelijkheid tonen.

De ‘nieuwe’ ideeën over huwelijk, seksualiteit en mannelijkheid die seculiere mannenbewegingen uitdragen, 
lijken opvallend vaak op de vermeend ‘achterhaalde’ opvattingen van de Kerk. 
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DE KATHOLIEKEN
Veel van de oplossingen die de seculiere mannenbeweging 
voorstaat, lijken verdacht veel op ideeën die in de Kerk al 
eeuwenlang bestaan. Blijkbaar zijn traditionele opvattingen 
over liefde, seks en huwelijk zo zeldzaam geworden, dat het 
wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Katholieken kunnen 
het als een bemoediging zien dat eeuwenoude christelijke wijs-
heid door seculieren als waarheid wordt ontdekt.
In de Kerk dringt dit alles echter nog maar nauwelijks door. 
Critici van de onlangs afgesloten jongerensynode, zoals de 
Amerikaanse aartsbisschop Charles Chaput, beklaagden zich 
juist over het feit dat sommige documenten eerder de geest van 
de jaren zestig ademden. De Guinese kardinaal Robert Sarah 
benadrukte daar tegenover dat eerlijkheid en duidelijkheid over 
de leer juist voor een gezond idealisme onder jongeren zouden 
zorgen.

Tijdens de synode werd onder meer gesproken over de rol van 
vrouwen, over vluchtelingen en migranten en over de LHBT-ge-
meenschap, maar over de rol van jongens werd weinig gespro-
ken. Dat is een gemiste kans. Terwijl de synode liep, werd nota 
bene paus Paulus VI heilig verklaard, de man die de door Tiger 
geschetste problematiek in zijn encycliek Humanae Vitae al had 
voorspeld.

MANNELIJKHEID HEEFT VELE GEZICHTEN
Onder katholieke leken bestaat dit besef gelukkig wel. Sam 
Guzman, oprichter van The Catholic Gentleman, schrijft op zijn 
website: “In de moderne cultuur wordt mannelijkheid in een 
heel klein hokje geplaatst. De geaccepteerde versie van de man 
is één-dimensionaal: hij is agressief, gespierd, gevaarlijk en 
gevoelloos. In betere tijden waren er echter veel verschillende 
mannelijke archetypes, zoals de krijger, de dichter, de filosoof 
en de koning. Mannelijkheid had vele gezichten en, inderdaad, 
die heeft het nog steeds.”
Dat sluit opvallend goed aan bij het thema van Internationale 
Mannendag 2018, dat draait om positieve rolmodellen. Het 
belang daarvan is nauwelijks te overschatten, zeker niet in een 
tijd waarin zoveel jongens opgroeien zonder vader. Niet voor 
niets zei Peterson in een interview met het Engelse Channel 4: 
“Wat ik jongemannen probeer te vertellen is dat het belangrijk 
is dat ze volwassen worden omdat ze de wereld op de juiste 
koers kunnen zetten. Ik denk dat jonge mannen niet veel 
bemoediging krijgen, sommigen zelfs nooit. Het feit dat mijn 
lezingen zo’n enorme invloed hebben, is het bewijs dat jonge 
mannen hongeren naar deze boodschap. Maar waarom, in 
 vredesnaam, kunnen ze dat alleen vinden op YouTube?” b
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