
Lead/inhoud 

De identiteitskwestie en de bijbehorende spanningen en conflictlijnen zijn geen nieuw gegeven. 

Een studie van genadebrieven uit de jaren 1400 en 1500 laat zien dat er ook toen een 

jeugdcultuur bestond, met bepaalde verwachtingspatronen. En die konden handig worden 

aangewend om iets van het gerecht gedaan te krijgen. 
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In de superdiverse steden van Vlaanderen anno 2014 is identiteit opnieuw een hot issue geworden. 

Aan de ene kant worden mensen geconfronteerd met een dominante ‘Vlaamse’ cultuur, een hele reeks 

van waarden, normen, gedragingen en opinies die volgens een bepaalde dominante groep het 

maatschappelijke leven moeten dragen en die idealiter op termijn zouden moeten doordringen in de 

privésfeer van mensen, veelal nieuwkomers, die deze waarden en concrete gedragingen nog niet 

helemaal hebben aangenomen of geïnternaliseerd. Let wel, het gaat telkens om een gedrag en een 

waardeset die door een elite (die zichzelf pleegt te vereenzelvigen met ‘de gemeenschap’) wordt 

uitgedragen. 

Aan de andere kant staat de vaststelling dat er over de inhoud van de dominante cultuur en over de 

wijze waarop andere groepen die cultuur verplicht moeten overnemen geen unanimiteit bestaat. Er 

bestaan vele elites, die niet allemaal de zogenaamde grondstroom in de samenleving voor lief nemen. 

De zogenaamde culturele elite, veelal geassocieerd met linkse vrijdenkers die van zichzelf vinden dat 

ze de ‘provincialiteit’ van de grondstroom ver overstijgen, is evenzeer een hegemonische stroming als 

de set van waarden en normen die bepaalde dominante politieke bewegingen uitdragen. 

De debatten blijven niet beperkt tot een binair spanningsveld. Binnen de samenleving functioneren 

immers tal van sociale groepen met eigen waarden en gedragingen, die zich binnen het kader van 

wettelijke en informele conventies een weg in die samenleving zoeken. Identiteit kan immers geen 

enkelvoudig concept zijn. Er zijn naast dominante politieke en culturele waarden ook sociale 

verbanden met heel eigen standaarden, die in dialoog met de dominante waarden een plaats in de 

samenleving uitzoeken. 



Conflictlijnen en identiteiten 

De bekendere conflictlijnen in de hedendaagse samenleving zijn de problemen – zo worden de 

spanningen van identiteiten door de dominante groepen vaak omschreven – rondom migratie, religie 

en etniciteit, die ook elders in deze publicatie worden aangekaart. Maar ook andere, meer traditionele 

conflictlijnen tussen diverse vormen van identiteit zijn present. De belangrijkste zijn wellicht de 

identiteiten die rond gender en seksualiteit worden geconstrueerd. Vrouwen en mannen, en alles wat 

daartussen zit, en seksuele geaardheid liggen in bepaalde periodes erg gevoelig omdat ze de normen en 

waarden van een hegemonische grondstroom nu eens bevestigen (het beeld van de traditionele familie, 

de [kern]gezinnen van ouders en kinderen waarop de samenleving gestoeld is sinds de doorbraak van 

dat demografische model ergens in de middeleeuwen) en dan weer volop in vraag stellen (het wankele 

succes van het feminisme en de holebibeweging in de recente periode, de veel moeilijker aanvaarding 

van andere vormen van seksualiteit en seksuele beleving). 

Niet alleen gender of seksualiteit kunnen bepalend zijn voor de identiteitsconstructie. De professionele 

activiteit van mensen, wonen en leven in een bepaalde buurt of wijk in de stad, de leeftijd (jongere, 

volwassene, oudere) enz.: al deze elementen maken dat een stedelijke samenleving een cocktail is van 

identiteiten, die bovendien niet exclusief kunnen zijn. Mensen nemen per definitie meerdere 

identiteiten aan en zetten die in afhankelijk van tijd en plaats, sociale of culturele context. 

Jong, dus liederlijk? 

Dat was in een verder verleden niet anders. Een mooi voorbeeld zijn de identiteiten die door leeftijd 

zijn bepaald. In de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne moralistische literatuur beschouwde men de 

jeugdige jaren als ‘temps de folie’ en de jeugdige zelf als simpel, onwetend en impulsief. Een 

volwassen man daarentegen werd verondersteld in staat te zijn de gulden middenweg tussen passie en 

rede te bewandelen. Deze voorstelling is uiteraard zeer stereotiep, maar ze roept wel de vraag op in 

welke mate jongeren en volwassenen zich van elkaar onderscheidden en of er zoiets als typische 

leeftijdsgebonden sociale of culturele identiteiten waren. Werkten ouderen, volwassenen en jongeren 

samen? Vergezelden ze elkaar naar de markt of de kerk? Dronken, speelden en dansten ze samen in de 

herberg? Of deden ze dat allemaal elk op hun eigen manier, in hun eigen groep met enkel 

leeftijdsgenoten? Een recente studie op basis van vijftiende- en zestiende-eeuwse Mechelse 

genadebrieven – brieven waarin de vorst een veroordeelde genade schenkt – maakt alvast duidelijk dat 

er in Mechelen in deze periode wel degelijk een jeugdcultuur aanwezig was.  

In de brieven is duidelijk te lezen hoe jongeren de aan hun jeugdige leeftijd gekoppelde negatieve 

verwachtingspatronen in hun betoog aanwendden om gratie te krijgen. Hun misdaadrelaas is doorspekt 

met verwijzingen naar een liederlijk leven waarin overdadig eten, drinken en feesten centraal staan. In 

de genadebrieven van volwassen mannen daarentegen zijn deze elementen vrijwel afwezig. Op Sint-



Jansdag 1566 ging Willem Vekemans, een jonge gezel en inwoner van Hombeek, samen met enkele 

dorpsgenoten drinken in de lokale herberg Den Ingel. ’s Avonds laat sloten enkele Heffenaren zich bij 

het gelag aan, maar er volgde al snel een woordenwisseling. De waard kwam tussenbeide en kon de 

gemoederen nog bedaren. Maar toen de gelaggenoten in de late uurtjes hun rekening wilden betalen, 

kwam het opnieuw tot een treffen. De Heffenaren wezen erop dat zij zich pas later bij de 

Hombekenaren hadden gevoegd en dat ze dus niet evenveel hoefden te betalen. Willem en zijn 

gezelschap boden aan het grootste deel van de rekening op zich te nemen om de discussie niet te laten 

escaleren. Maar het schelden hield niet op en er werden dit keer ook messen getrokken, waarbij zelfs 

een Heffenaar dood achterbleef. 

Een ander relaas verhaalt de belevenissen van de volwassen man Frans van Hamme in september 

1561. Frans trok naar de Mechelse herberg Tweert Haenken in de Befferstraat om met enkele vrienden 

wijn te drinken. Na een tijdje begonnen ze het spel ‘au trou de madame’ te spelen, waarbij kleine 

schijven in poortjes moesten worden gerold. Er werd afgesproken dat de verliezer het gelag zou 

bekostigen. Maar na afloop weigerde die verliezer te betalen, waarna beledigingen heen en weer 

werden geslingerd en er met messen werd gedreigd. Frans verwondde daarbij een van de ruziemakers, 

die drie dagen later overleed.  

Genade voor dronkenschap 

De twee verhalen zijn gelijkaardig. Middeleeuwse en vroegmoderne herbergen vormden voor zowel 

jongeren als volwassenen een plaats van vertier waar je relaties met familieleden, vrienden, buren en 

collega’s kon opbouwen en versterken. Vooral het samen drinken verstevigde vriendschapsbanden. 

Maar drank en spel zorgden er ook voor dat de gemoederen regelmatig verhitten. 

De verhalen verschillen ook. De langdurige en overmatige alcoholconsumptie van de hoofdrolspelers 

wordt er op een andere manier weergegeven. In de brief van de volwassen Frans wordt op zeer 

impliciete wijze naar dronkenschap verwezen. Ze dronken een of twee kannen wijn ‘uuyt recreatie’ en 

dronken maar een tijdje vooraleer met het spel te beginnen. In de brief van de jonge Willem neemt 

dronkenschap een veel prominentere plaats in. Hij had lange tijd ‘mit zeker geselscap gedroncken’ en 

hun opponenten, de Heffenaren, hadden ‘den geheelden achternoene sitten dryncken’. In de brief 

wordt enkele keren vermeld dat alle gelaggenoten, tussen de twisten door, nog enkele potten bier 

dronken, wat aangeeft dat beide partijen tegen het moment dat de twist in alle hevigheid losbarstte 

behoorlijk in de wind waren. Ook het tijdstip van het misdrijf wordt anders weergegeven. Terwijl het 

in de brief van Frans niet wordt vermeld, staat in de brief van de jonge Hombekenaar dat de 

Heffenaren zich ‘inden doncker avont’ bij het gelag aansloten. Het geweld zal zich dus in de 

nachtelijke uren hebben afgespeeld. Naast de dronkenschap en het tijdstip verschilde ook de 

samenstelling van de twistende partijen. Jongeren vochten in groepen die een sterke solidariteit 

vertoonden, terwijl de twisten van de volwassenen eerder individuele confrontaties waren.  



Niet alleen deze twee voorbeelden, maar tientallen andere juridische dossiers uit deze peroide 

illustreren hoe Mechelse jonge gezellen zich in hun genadebrieven op een andere manier dan 

volwassenen profileerden. In hun poging om de vorst ervan te overtuigen dat ze zijn genade waard 

waren, beriepen jongeren zich op elementen waarover ambivalent werd gedacht. Collectieve 

braspartijen met vrienden, dronkenschap, nachtelijke twisten en geweldplegingen konden immers 

evengoed beschouwd worden als verzwarende want normoverschrijdende omstandigheden. De 

jongeren lijken deze elementen echter in hun voordeel te hebben kunnen aanwenden, omdat net deze 

karakteristieke ondeugden van de jeugd deel uitmaakten van hun jeugdige identiteit. Omdat zij 

onwetend en onbezonnen waren, twijfelde men niet aan hun intenties, maar nam men aan dat zij 

impulsief en zonder voorbedachte rade hun misdaad hadden gepleegd. En dat ze dus in aanmerking 

kwamen om genade te krijgen. 

Deze bevindingen wijzen er alvast op dat er al in de late middeleeuwen wel degelijk zoiets bestond als 

een jeugdcultuur. Deze leek te zijn gebaseerd op negatieve verwachtingspatronen, en gecontesteerde 

stereotypen, zoals dronkenschap, nachtelijke uurtjes en geweld. Dat was het spiegelbeeld van wat van 

volwassenen werd verwacht. 
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