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1.1 Inleiding 

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit 

(FWOS). Het FWOS is bezig met de opzet van een meerjarig onderzoeksprogramma over het thema 

‘Seksuele ontwikkeling en diversiteit’. Binnen dit onderzoeksprogramma wordt een viertal studies 

uitgevoerd met elk een verschillende invalshoek c.q. contextvariabele. De vier verschillende 

invalshoeken zijn ‘de media in brede zin’, ‘de fysieke ruimte’, ‘school’ en ‘cultuur’. De invalshoek 

van deze studie is de cultuur, en dan specifiek de consumptiecultuur.  

 Een voorbeeld waarin de relatie gelegd wordt tussen de consumptiecultuur en de seksuele 

ontwikkeling van jongeren is het EO-programma ’40 dagen zonder seks’. In het programma wordt 

de consumptiecultuur direct in verband gebracht met seksualiteit. Het programma volgt jongeren 

die zich veertig dagen onthouden van alle vormen van seks. In de omschrijving van het programma 

is te lezen dat jongeren normaal gesproken fulltime deel uit maken van een jongerencultuur waarin 

seks een belangrijke plek inneemt. De EO stelt verder dat veel jongeren heel veel bezig zijn met 

seks. ‘Hun hele leefwereld staat er bol van! Door veertig dagen te 'vasten', creëren ze voor zichzelf 

de mogelijkheid om van een afstandje te kijken naar de plek die seks in hun leven inneemt’. De 

presentator van het programma, Arie Boomsma, zegt: “Voor deze generatie hoort seks bij de 

consumptiecultuur. Elke behoefte moet direct bevredigd worden. Seks koppelen aan liefde gaat 

daar tegen in’’ (De Witt, 2007).  

 Maar is seks niet altijd belangrijk geweest in een jeugdcultuur? En wat is dan precies de 

invloed van de consumptiecultuur op het seksuele gedrag van jongeren? Zien jongeren seks als een 

consumptieartikel? Willen jongeren echt dat hun behoeftes direct bevredigd worden en maken ze 

daarbij voor seks geen uitzondering? Deze vragen raken precies de kern van dit onderzoek. Deze 

studie hoopt namelijk een bijdrage te leveren aan een antwoord op deze vragen door te 

onderzoeken wat het verband is tussen de consumptiecultuur en jeugdcultuur in het kader van de 

seksuele ontwikkeling van jongeren. De focus ligt hierbij op (Nederlandse) jongeren in de leeftijd 

van 8 tot 21 jaar. De studie zal de vorm hebben van een ‘state of the art’ literatuurstudie. Het betreft 

een inventarisatie en interpretatie van bestaande literatuur over deze onderwerpen. De leidende 

onderzoeksvraag hierbij is: waar zitten de kennishiaten, de methodische hiaten en ontbrekende 

disciplines in de literatuur over deze onderwerpen en de relatie tussen deze onderwerpen. De 

hoofdvraag van deze literatuurstudie luidt: 

 

Wat is het verband tussen de consumptiecultuur en jeugdcultuur in het kader van de seksuele 

ontwikkeling van jongeren en waar zitten op dit gebied de kennishiaten en methodische hiaten? 

 

In deze studie zal geprobeerd worden een antwoord te vinden op deze vraag. In de hierop volgende 

paragraaf zal het theoretisch kader besproken worden van waaruit de literatuur bekeken zal 

worden. Daarna volgt een paragraaf waarin kort de methode van deze studie wordt weergegeven. 

In hoofdstuk 2 worden de drie onderwerpen van deze studie -seksuele ontwikkeling, 

consumptiecultuur en jeugdcultuur- uiteengezet. In hoofdstuk 3 zal de relatie gelegd worden tussen 

de drie onderwerpen. Deze studie zal eindigen met een conclusie en discussie, waarin geprobeerd 

wordt een antwoord te geven op de hoofdvraag. 
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1.2 Theoretisch kader 

In deze studie wordt geprobeerd een verband te vinden tussen de consumptiecultuur en 

jeugdcultuur in het kader van seksuele ontwikkeling van jongeren. Een theorie die de culturele 

context van jongeren meeneemt in de ontwikkeling van jongeren is het ecologische systeemmodel 

van Bronfenbrenner (1970, 1979). Het systeemmodel is afgebeeld in Figuur 1. Bronfenbrenner 

benadrukt in zijn theorie dat er bij omgevingsinvloeden nooit sprake is van eenrichtingsverkeer. De 

omgeving is voor elk individu uniek omdat deze zelf specifieke relaties van de omgeving uitlokt. De 

ecologische theorie gaat ervan uit dat een persoon en de omgeving niet gescheiden kunnen worden; 

de twee zijn met elkaar verbonden. Deze interactie wordt omschreven als transactioneel (Gray, 

2000; Craig & Baucum, 2002). Een voorbeeld van een transactioneel proces is de relatie tussen 

vrienden. Een van de vrienden kan de andere vrienden overhalen om lid te worden van een 

voetbalclub. De vrienden bevinden zich vervolgens in een nieuwe context waarin ze ook weer 

nieuwe vrienden kunnen maken.  

 
Figuur 1: Adolescent (microsysteem); A: Onmiddellijke omgeving adolescent (mesosysteem); B: Sociaal en 

economische context (exosysteem); C: Collectieve Culturele context (macrosysteem)  

 

Het microsysteem betreft de directe omgeving van de jongere en alle directe interacties binnen 

deze setting, zoals de interacties thuis, maar ook de interacties in het klaslokaal of in de 

supermarkt, maar ook de directe interacties met vrienden en leeftijdsgenoten (peers). Het is binnen 

deze studie belangrijk om op te merken dat peers een belangrijke rol spelen in een jeugdcultuur. 

Daarnaast betreft het microsysteem de eigen kenmerken van de jongere, zoals 

karaktereigenschappen, sekse en leeftijd. Het mesosysteem refereert naar de interacties tussen de 

verschillende onderdelen van het microsysteem. Een voorbeeld hiervan is de relatie tussen de 

school en de thuissituatie. De schoolprestaties van een kind hangen deels af van de thuissituatie en 

de hulp dat een kind krijgt bij het maken van huiswerk, maar het betreft ook de interacties tussen 

bijvoorbeeld peers en ouders. Het exosysteem is de context waar een kind normaal gesproken geen 

deel van uitmaakt, maar wat wel invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Een voorbeeld 

hiervan is de sociaal economische status van de ouders of de vriendengroep van ouders. Het 
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buitenste model is het macrosysteem. Het macrosysteem refereert naar de culturele context waarin 

het micro-, meso-, en exosyteem zijn ingebed. Dit systeem betreft de culturele waarden, de wetten 

en gewoonten van een specifieke samenleving. Het macrosysteem is extra belangrijk omdat deze 

invloed heeft op elke ander laag in het systeem (Bronfenbrenner, 1970, 1979; Holden, 2010; Craig 

& Baucum, 2002; Gray, 2000). De consumptiecultuur is een onderdeel van het macrosysteem. 

 In dit onderzoek zal onderzocht worden wat de relatie is tussen de consumptiecultuur en de 

jeugdcultuur in het kader van seksuele ontwikkeling. Op basis van het ecologisch model kan 

verwacht worden dat de consumptiecultuur een directe invloed heeft op de adolescent. Maar 

daarnaast kan de invloed ook indirect zijn, zo kan de invloed lopen via peers of via ouders. Verder 

geldt dat de invloed van de consumptiecultuur voor ieder individu uniek is. Ieder individu heeft zijn 

eigen kenmerken en een eigen omgeving waarin normen en waarden gevormd worden die van 

invloed kunnen zijn op de manier waarop de jongere de invloeden van de consumptiecultuur vorm 

geeft.  

1.3 Methode 

 In deze deelparagraaf wordt besproken op welke wijze de hoofdvraag van deze studie is 

onderzocht. Deze studie is, zoals ook beschreven in de inleiding, een ‘state of the art’ 

literatuurstudie. Het doel is om in de literatuur de kennishiaten en de methodische hiaten te vinden 

in de relatie tussen consumptiecultuur en jeugdcultuur in het kader van seksuele ontwikkeling. De 

literatuur die gebruikt is in deze studie is afkomstig uit wetenschappelijke publicaties. Daarnaast is 

daarbij is ook gebruikt gemaakt van populaire literatuur, websites en krantenartikelen. De 

wetenschappelijke publicaties bestaan uit zowel artikelen als boeken. Er is gebruik gemaakt van 

zowel buitenlandse als Nederlandse literatuur. De gebruikte zoekmachines zijn o.a.; LexisNexis, 

EBSCOHost, Picarta, Google scholar, en Google. De verschillende literatuur die gebruikt is voor deze 

studie is gepubliceerd in de jaartallen lopend van 1949 tot 2011. Het grootste gedeelte van de 

publicaties is uitgegeven in de jaren tussen 2000 en 2011. 

 In hoofdstuk 2 worden de drie onderwerpen van deze studie uiteen gezet. Hieronder staan, 

per onderwerp, de zoektermen die gebruikt zijn;  

 

 De gebruikte zoektermen voor seksuele ontwikkeling zijn o.a.; seksuele 
ontwikkeling, seksueel gedrag, seksuele kennis, dynamische systeemtheorie, 
emoties en seks. Dezelfde zoektermen zijn ook gezocht met de Engelse vertaling.  
De gevonden artikelen zijn gepubliceerd in o.a.: ‘Pedriactics’, ‘Journal of applied 
Social Psychology’, ‘Sex research & Social Policy’, ‘Family Planning Perspectives’, 
‘Journal of Sex Research’, ‘Developmental Psychology’, ‘New Ideas in 
Psychology’, Social Science Research’, en ‘Journal of Adolescence’. 
 

 Voor de consumptiecultuur zijn o.a. de volgende zoektermen gebruikt; 
consumptiecultuur, consumentengedrag, huidige samenleving en moderne 
samenleving. Dezelfde zoektermen zijn ook gezocht met de Engelse vertaling. De 
gevonden artikelen zijn gepubliceerd in o.a.: ‘Journal of Consumer Research’, 
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‘Journal of Consumer Culture’, ‘Marketing Theory’, ‘Punishment & Society’, en 
‘Global Health Promotion’. 
 

 Literatuur over jeugdcultuur is gezocht met de termen; jeugdcultuur, 
jeugdsubculturen, huidige jeugdcultuur, kenmerken jeugd en jeugd huidige 
samenleving. Dezelfde zoektermen zijn ook gezocht met de Engelse vertaling. De 
gevonden artikelen zijn voornamelijk afkomstig uit het tijdschrift ‘Journal of 
Youth Studies’. 

In hoofdstuk 3 wordt de relatie gelegd tussen de consumptiecultuur en de jeugdcultuur en wordt 

deze relatie geplaatst in het kader van seksuele ontwikkeling. De zoektermen voor de relatie tussen 

de consumptiecultuur en jeugdcultuur betroffen een combinatie van zoektermen.  

  

 Literatuur over consumptiecultuur en de relatie met jeugdcultuur is gezocht 
met een combinatie aan termen; identiteit en kleding jongeren, jeugd en 
consumptiecultuur, media en jeugd en seks, consumptie socialisatie, sociale 
vergelijking en geïdealiseerde beelden, vrienden en invloed consumptie keuze, 
geïdealiseerd beelden en jeugd, consumeren en jeugd, consumptie generatie, 
kindertijd en consumeren, lichaamsbeeld en meisjes en media. Dezelfde 
zoektermen zijn ook gezocht met de Engelse vertaling. De gevonden artikelen 
zijn gepuliceerd in o.a.: ‘Media Psychology’, ‘Journal of Consumer Marketing’, 
‘Journal of Conumer Research’, ‘International Journal of Consumer Studies’, 
‘Personality & Social Psyhology’, ‘Pediatrics’, ‘Elsevier’, ‘Psychology & 
Marketing’, ‘Sex Roles’, ‘Journal of Adolescent Health’ , en ‘Journal of Youth 
Studies’. 
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In dit hoofdstuk zullen de drie onderwerpen van deze literatuurstudie, seksuele ontwikkeling, 

consumptiecultuur, en jongerencultuur, uiteen gezet worden. Het hoofdstuk begint met een 

verdieping van de seksuele ontwikkeling. Vervolgens zal de term consumptiecultuur verder 

uitgediept worden en het hoofdstuk wordt afgesloten met het onderwerp jeugdcultuur. Per 

onderwerp zal eerst de actualiteit van het betreffende onderwerp besproken worden aan de hand 

van krantenkoppen en het presenteren van eventuele verschillende visies op het onderwerp. 

Daarna volgt in elke paragraaf een deelparagraaf waarin besproken wordt op welke wijze 

onderzoek wordt gedaan naar het onderwerp en welke aanbevelingen in de literatuur zijn 

gevonden voor eventuele vervolgonderzoeken. De daaropvolgende deelparagraaf bespreekt de 

kenmerken van het onderwerp op basis van wetenschappelijke literatuur. Elke paragraaf eindigt 

met een samenvattende conclusie.  

2.1 Seksuele ontwikkeling 

Kernbegrippen seksuele ontwikkeling: sociaal proces, relationeel, zelf organiserend, iteratief, niet – 

lineair, relatie korte termijn – lange termijn, peers, social contagion, versterking gedrag, verlangen, 

informatie, emotie, gedragingen, representaties, waarden, tools, belangen, en context  

 

In deze paragraaf zal dieper ingegaan worden op de seksuele ontwikkeling van jongeren gezien 

vanuit de dynamische systeemtheorie. De paragraaf begint met een korte introductie van de actuele 

‘zorgen’ rondom de seksuele ontwikkeling van jongeren. Daarna worden de methoden die gebruikt 

worden om de seksuele ontwikkeling van jongeren te onderzoeken besproken. Vervolgens wordt 

de seksuele ontwikkeling van jongeren uiteen gezet op basis van verschillende wetenschappelijke 

publicaties. De paragraaf eindigt met en een beknopte samenvatting.  

 

2.1.1 Actualiteit seksuele ontwikkeling 

 
Figuur 2: Krantenkoppen seksualiteit jongeren 
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De krantenkoppen en citaten in figuur 2 zijn een kleine greep uit de verschillende mediaberichten 

over seksualiteit van jongeren in Nederland. Opvallend is dat er veel aandacht is voor de negatieve 

kanten van seksualiteit. Zo wordt er onder andere gesproken over ‘breezerseks’, dit houdt meisjes 

seks hebben in ruil voor een breezer of sigaretten, en ‘lollipop party’s’ waar orale sekswedstrijden 

worden gehouden. De documentairemaakster Mildred Roethof hoorde de verhalen over 

breezerseks en wilde de wereld van de jongeren induiken. In haar documentaire ‘Sex Sells’ wordt 

een beeld geschetst van de seksuele moraal van jongeren in de Bijlmer en op het Twentse 

platteland. De conclusie van Roethof was dat jongeren erg makkelijk denken over seks 

(www.novatv.nl). Toenmalig minister Rouvoet van Jeugd en Gezin stelde naar aanleiding van de 

documentaire dat het tijd werd voor een maatschappelijke discussie over de “losgeslagen 

seksmoraal van de jeugd”. De reactie van de jongeren is echter dat ze helemaal niet realistisch zijn 

afgebeeld in de documentaire. Vooral jongeren in de Bijlmer komen er niet positief van af. Ze 

zeggen dat Roethof de Bijlmer negatief in het nieuws wilde brengen en lijken aan te willen geven 

dat het nog niet zo erg gesteld is met de seksuele moraal van jongeren (www.medianed.nl). 

 

2.1.2. Methoden onderzoek seksuele ontwikkeling 

Uit de krantenkoppen blijkt dat er veel aandacht is voor de negatieve kanten van seksualiteit. Ook 

in wetenschappelijk onderzoek naar seksuele ontwikkeling is veel aandacht voor de negatieve 

gevolgen van seksualiteit, zoals vroege geslachtsgemeenschap (zie o.a. Jamieson & Wade, 2011; 

Boislard & Poulin, 2011; Hershenberg & Davila, 2010; Wheeler, 2010; Steward, Farkas & 

Bingenheimer, 2009) soa’s (zie o.a. Young & Rice, 2011; Walsh & Donaldson, 2010; Gindi, Ghanem & 

Erbelding, 2008; Bull, Phibbs, Watson & McFarlane, 2007; Auerswald & Muth, 2006) en 

tienerzwangerschappen (zie o.a. Khurana, Cooksey, Gavazzi & Stephen, 2011; Baird & Porter, 2011; 

Conde, 2011; Ochiogu, Miettola, Ilika, & Vaskilampi, 2011; Macvarish, 2011; Cortés, 2011). Daarbij 

richten veel onderzoeken zich op de adolescentenpopulatie in de Verenigde Staten, waar 

opvattingen over seksuele ontwikkeling van jongeren overwegend negatievere geluiden 

voortbrengen dan in West-Europese landen (Russell, 2005; Crocket, Rafaelli and Moilanen, 2008; 

Santelli, Lindberg, Abma, McNeely and Resncik, 2000). De meeste studies naar seksualiteit focussen 

zich op geslachtsgemeenschap en de leeftijd van de eerste geslachtsgemeenschap (Russell, 2005; 

Tolman, 2002). Doorgaans wordt in de onderzoeken gebruikt gemaakt van retrospectieve 

vragenlijsten. Ondanks dat veel onderzoeken zich richten op de adolescentenpopulatie in de 

Verenigde Staten is ook in Nederland grootschalig onderzoek gedaan naar de seksuele ontwikkeling 

van jongeren. In onderzoek van Schoentjes, Deboutte, & Friedrich (1999) zijn de seksuele 

gedragingen van 917 kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar onderzocht door middel van het 

afnemen van een Child Sexual Behavior Inventory (CSBI) bij ouders. Een ander grootschalig 

onderzoek is het onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in het jaar 2005 van De 

Graaf, Meijer, Poelman, & Vanwesenbeeck. In dit onderzoek zijn retrospectieve vragenlijsten 

afgenomen onder 4821 jongeren. Beide onderzoeken richten zich op de specifieke seksuele 

gedragingen van jongeren als benadering van seksuele ontwikkeling. De resultaten van beide 

onderzoeken kunnen samengevat worden in een seksuele tijdslijn, zoals weergegeven in figuur 3.  

 

http://www.medianed.nl/
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Figuur 3: Tijdslijn fysieke seksuele gedragingen Nederlandse jeugd 

Maar de vraag is wat deze tijdslijn eigenlijk zegt, want wat betekenen deze leeftijden? Welke 

invloeden spelen een rol wanneer iemand voor het eerst gaat tongzoenen: omdat leeftijdsgenoten 

gezegd hebben dat het fijn is, of om erbij te horen, of omdat ze dit zien in videoclips? En wat 

betekent het wanneer een meisje op haar 20e nog geen geslachtsgemeenschap heeft gehad? Of 

wanneer een jongen met een leeftijd van 15 jaar nog niet bezig is met masturberen? Hebben ze dan 

een belangrijke mijlpaal in hun leven gemist? Is er dan iets mis in hun seksuele ontwikkeling?  

 Ter illustratie een casus afkomstig uit een casestudy (Boelhouwer, 2010) over twee meisjes 

van 14 jaar die beide een pony hebben op dezelfde manage. Wanneer beide meisjes aanwezig zijn 

op de manege wordt hen gevraagd naar hun grote liefde. Het ene meisje antwoord dat Mark -haar 

pony- de man van haar leven is. Op de vraag of ze ooit gezoend heeft, antwoordt ze dat ze dat nog 

nooit gedaan heeft omdat ze daar geen tijd voor heeft en ze ook geen vriendje heeft. Het andere 

meisje heeft al meer gedaan dan zoenen, ze is zelfs ‘caught in the middle of the act’ met haar 

vriendje in de paardenstal. Wat bepaald nu precies het verschil in de seksuele ontwikkeling van 

deze twee meisjes van dezelfde leeftijd? 

 Seksualiteit is een diep sociaal en relationeel proces. De basis van seksualiteit bestaat uit 

een dyadisch proces tussen seksuele partners, wiens gedragingen en gevoelens van elkaar 

afhankelijk zijn (Smiler et al., 2005; Russell, 2005; O’Sullivan, 2005; Rodgers, Rowe & Buster 1998). 

Echter wanneer onderzoek gedaan wordt naar de gemiddelde leeftijd van een eerste seksuele 

handeling wordt de verscheidenheid aan gedragingen, emoties, en psychosociale expressies op het 

gebied van seksualiteit van jongeren verwaarloosd (Russell, 2005; Tolman, 2002). Want het 

betekent bijvoorbeeld niet dat het meisje dat verliefd is op haar pony en nog nooit heeft gezoend 

geen mening en emoties heeft over het gedrag van het andere meisje. Ze heeft juist een hele sterke 

mening over jongens en meisjes die zich gedragen op een bepaalde seksuele manier. Ze vindt het 

namelijk erg kinderachting en dom om op heterdaad betrapt te worden. Met andere woorden, haar 

seksuele ontwikkeling wordt gekarakteriseerd door de combinatie van bepaalde handelingen (of 
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het uitblijven daarvan), bepaalde meningen en bepaalde emoties over seksualiteit. Ook wordt door 

het onderzoeken van alleen seksuele gedragingen geen rekening gehouden met het proces van 

ontwikkeling (Zimmer-Gembeck and Helfand, 2008). Want hoe ontwikkelt een seksueel traject 

zich? Wordt het verschil tussen de meisjes verklaard door biologische factoren, sociale factoren of 

culturele factoren? Of speelt de interactie met verschillende contexten waarin de meisjes zich 

bevinden hier een rol in? Het relationele proces krijgt in dergelijk onderzoek geen aandacht.  

Samenvattend kan gesteld worden dat de berichtgeving en onderzoek naar seksuele 

ontwikkeling vaak gericht is op (het voorkomen van) de negatieve gevolgen van seksualiteit en op 

de leeftijd van bepaalde seksuele handelingen. Ook kan gesteld worden dat in onderzoek naar 

seksuele ontwikkeling vaak geen rekening wordt gehouden met de emoties van het subject, de 

invloed van de interactie met de seksuele partner, en de invloed van de context. Verschillende 

auteurs (o.a. Russell, 2005; Tolman, 2002; Tolman, Hirschman and Impett, 2005; Welsh et al., 2005; 

Rafaelli and Moilanen, 2008, page 385) hebben dan ook gepleit voor studies die de positieve 

aspecten van seksualiteit van adolescenten onderzoeken, die focussen op het ontwikkelingsverloop 

van de ontluikende seksualiteit in de brede zin van het woord. Ook wordt gepleit voor studies die 

focussen op de details en individuele verscheidenheid van positieve ontwikkelingstrajecten én die 

de emotionele- en psychosociale aspecten van de ervaren seksualiteit onderzoeken. Tot slot wordt 

door de verschillende auteurs gepleit voor studies die gebruik maken van zelfreport- en op het 

individu gebaseerde methoden. 

 Wanneer de seksuele ontwikkeling wordt gezien als een complex dynamisch systeem 

kunnen de methoden waarvoor gepleit wordt, toegepast worden. Een complex dynamisch systeem 

is een verzameling van interacterende, veranderlijke componenten of variabelen die effect hebben 

op elkaars processen van verandering. De theorie van complexe dynamische systemen, zoals 

ontwikkeld door de onderzoeksgroep van Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit 

Groningen (Van Geert, 2008; Van Geert & Steenbeek, 2007, 2008; Lichtwark-Aschoff, 2005; Van 

Geert, Bosma & Kunnen, 2007, 2008) biedt een mogelijkheid om de dynamieken van ontwikkeling 

te verklaren. Het biedt een verklarend en methodologisch raamwerk voor het linken van de 

dagelijkse handelingen van het subject, de gebeurtenissen, en ervaringen (in dit geval gerelateerd 

aan seksualiteit) aan lange termijn veranderingen (seksuele ontwikkeling) en andersom. Daarnaast 

biedt de dynamische systeem theorie de mogelijkheid om modellen te ontwikkelen voor alle 

mogelijke ontwikkelingstrajecten. Het geeft de mogelijkheid om een geïntegreerde beschrijving te 

geven van gezonde seksuele ontwikkeling, ongezonde ontwikkeling of risicovolle ontwikkeling en 

minder gangbare seksuele ontwikkeling (Diamond & Savin-Williams, 2008). Binnen dit onderzoek 

wordt dan ook uitgegaan van de seksuele ontwikkeling als een complex dynamisch systeem.  

 

2.1.3 Kenmerken seksuele ontwikkeling (als complex dynamisch systeem) 

In deze deelparagraaf zullen de kenmerken van seksuele ontwikkeling uiteen gezet worden. Deze 

kenmerken van seksuele ontwikkeling zijn ook gepresenteerd in een model, namelijk het ‘Sexual 

Development Dynamic System- Model’ (Boelhouwer & Van Geert, 2009), die te vinden is in de 

bijlage (Bijlage 2.). 
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Ontwikkelingsproces 

Zoals ook in de vorige paragraaf is gesteld is de basis van seksualiteit een dyadisch proces tussen 

seksuele partners waarin de gedragingen en gevoelens wederzijds afhankelijk zijn (Smiler et al., 

2005; Russel, 2005; O’Sullivan, 2005; Rodgers & Rowe, 1998). Het is een sociaal en relationeel 

proces waarin participanten elkaar beïnvloeden. Het ontwikkelingsproces van seksualiteit is een 

zelf organiserend proces. Het traject begint zich te ontwikkelen als gevolg van interacties binnen 

sociale relaties (Rodgers & Rowe, 1993, 1998; Russel, 2005; Smiler et al., 2005). Deze interactieve 

processen leiden tot vernieuwingen in gedragingen en emoties van het individu. Zo ontstaan op een 

bepaald moment in de ontwikkelingen, als gevolg van interacterende factoren, nieuwe gedragingen 

die specifiek seksuele gedragingen zijn, zoals masturberen of vrijen. Ook is het proces van seksuele 

ontwikkeling iteratief. Dit houdt in dat de volgende stap een functie is van de voorgaande stap én 

van de effecten van de eigenschappen van de vorige stap op de context en de invloed die de context 

uitoefent op het systeem. Zo zal een meisje dat de eerste keer zoenen niet prettig vond de volgende 

keer dat ze gaat zoenen anders benaderen dan een meisje dat zoenen juist heel fijn vond. De 

processen binnen de seksuele ontwikkeling zijn tevens niet-lineair. Naast continue ontwikkelingen 

en fluctuaties laat het proces overgangen en discontinuïteiten zien. Zo kan een jongen heel lang niet 

toe zijn aan het aangaan van een intieme relatie, maar kan hij door het zien van intimiteit in een 

film zich toch af gaan vragen of die intimiteit toch niet heel fijn is. Dit houdt in dat ontwikkeling 

geen optelsom is; kleine veranderingen kunnen grote veranderingen teweeg brengen. Het niet-

lineaire proces laat ook verschillende invloeden zien van factoren (Zimmer-Gembeck & Hefland, 

2008), zoals de invloed van risicogedrag of sociale achtergrond op de eerste keer 

geslachtsgemeenschap. Als laatste kan gesteld worden dat het ontwikkelingstraject wordt beheerst 

door de transactionele relatie tussen het proces dat plaats vindt op de korte termijn schaal en op 

lange termijn schaal (Straver, 1982). Processen op de korte termijn schaal binnen de seksuele 

ontwikkeling betreffen de gedragingen van de adolescenten zoals zoenen of met vrienden praten 

over seks. Processen op lange termijn schaal bevatten het raamwerk van een veranderende of 

stabiele sociale en intieme relatie waarin seksualiteit een belangrijke rol speelt (Russel, 2005). De 

ontwikkeling van seksualiteit (lange termijn) hangt dus af van de handelingen op korte termijn, 

terwijl de handelingen op korte termijn weer afhankelijk zijn van de toestand van de seksuele 

ontwikkeling op lange termijn. In de volgende alinea zal besproken worden hoe de handelingen op 

korte termijn verklaard kunnen worden door social contagion, versterking van gedrag, verlangen, 

en toegang tot informatie.  

Korte termijn handelingen: mechanismen van verandering 

Een kind of een adolescent bevindt zich in verschillende relaties met meerdere personen, die 

allemaal op verschillende manieren bijdragen aan de seksuele ontwikkeling van een persoon. Een 

belangrijke rol is weggelegd, net als in de jeugdcultuur, voor de leeftijdsgenoten (peers). (De 

ontwikkelingen van jongeren en het belang van de relatie met peers wordt besproken in de 

paragraaf over jeugdcultuur.) De invloed van peers verloopt via diverse processen. Zo nemen peers 

onderling vaak gedragingen, houdingen, voorkeuren, en emotionele reacties van elkaar over (social 

contagion), maar de invloed kan ook de vorm hebben van een rolmodel of via sociale evaluatie, 
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waarin mensen zichzelf steeds vergelijken met anderen om aspecten van zichzelf en van de eigen 

situatie te evalueren (Geurts, Buunk, & Schauefli, 1994). Social contagion kan het gedrag van een 

subject op een bepaald moment verklaren (Rodgers and Rowe, 1993; 1998; Steenbeek & Van Geert, 

2007, 2008; Crocket, Rafaelli, and Moilonen, 2008). Het gedrag op een bepaald moment wordt ook 

wel aangeduid wordt als handeling op de korte termijn. Adolescenten zijn gevoelig voor social 

contagion. Een verleidende persoon kan sociale invloed hebben, wat vooral een belangrijke rol 

speelt in seksuele activiteiten en seksuele ontwikkeling (Rodgers & Rowe, 1993, 1998; Billy, 

Rodgers & Udry, 1982; Hiller, Harrison & War, 1997). De versterking van gedrag op de korte termijn 

hangt af van het feit of het gedrag leidt tot het gevoel van beloning, wat leidt tot herhaling van het 

gedrag. Maar gedrag kan ook leiden tot aversie, zoals bij angst of fysieke pijn, wat leidt tot het 

weerhouden van het gedrag. Het verlangen, ofwel de actuele belangen, is tevens een belangrijk 

mechanisme van verandering op de korte termijn (Tolman, 2002). Deze handeling staat in relatie 

met de mogelijkheid die een situatie biedt om het verlangen te verwezenlijken, zoals het hebben 

van een (seksuele) partner of een situatie, zoals de welbekende ‘backseat of the car’. Daarnaast 

hangt het specifieke gedrag dat verandering op korte termijn veroorzaakt af van de informatie die 

de adolescent krijgt van peers, ouders, en media over seksueel gedrag. Het verlangen, social 

contagion, versterking van gedrag, en toegang tot informatie, geven een verklaring voor het gedrag 

op korte termijn wat uiteindelijk weer relatie staat tot de seksuele ontwikkeling, de lange termijn. 

Maar wat is dan precies de invloed van het individu op het eigen seksuele ontwikkelingsproces? 

Kenmerken individu 

Elk individu1 wordt gekenmerkt door biologische, sociale, en culturele factoren, daarnaast heeft 

ieder individu interacterende sub componenten, waaronder onder andere emoties, gedragingen, 

representaties, en waarden vallen. Individuen moeten dan ook begrepen worden vanuit een 

handelingsperspectief, want een individu handelt vanuit bepaalde motieven, waarden en emoties. 

(Steenbeek & Van Geert, 2007, 2008; Lichtwark et al., 2008). Een voorbeeld van gedragingen 

binnen de seksuele ontwikkeling is de manier waarop je iemand versierd. Waarden zijn 

bijvoorbeeld wat je belangrijk vindt in een partner, zoals uiterlijk, de kledingstijl, of juist het 

karakter. Of gaat het om de status die iemand ontleent aan het bezitten van de nieuwste gadgets 

zoals de Iphone? Een voorbeeld van emoties zijn de gevoelens die je hebt als je verliefd bent of de 

gevoelens die je hebt wanneer je gemasturbeerd hebt. Representaties zijn bijvoorbeeld de ideeën 

die meisjes hebben over waar jongens bij meisjes op vallen. Blond haar, grote borsten, en strakke 

kleren? Of juist lief en sociaal? Het is binnen deze studie belangrijk om op te merken dat de invloed 

van de consumptiecultuur invloed kan hebben op de representaties en waarden van jongeren.  

 Individuen handelen voornamelijk om doelen te bereiken. Met de doelen worden de eigen 

belangen en interesses bedoeld (Steenbeek & Van Geert, 2007, 2008). Belangen zijn bijvoorbeeld het 

gevoel hebben autonoom te zijn, een eigen identiteit hebben, verbondenheid zijn met een specifiek 

persoon in een romantische relatie en lust (o.a. O’Sullivan, 2005; O’Sullivan, Meyer-Bahlburg & 

McKeague, 2008 over de belangen in de context van seksuele ontwikkeling; Massey, Gebhardt & 

                                                             
1 Onder een individu vallen in het geval van deze studie de jongeren in de leeftijd van 8 – 21 jaar.  
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Garnefski, 2008; over de doelen en belangen van adolescenten). Daarnaast zijn belangen vaak 

complementair, iemand kan tegelijkertijd zijn computer heel belangrijk vinden maar daarnaast ook 

veel interesse hebben in meisjes. Soms zijn de belangen wederzijds competitief (Russel, 2005), zo 

kan je een relatie hebben maar tegelijkertijd willen daten met anderen. Belangen ontwikkelen zich 

in de loop van de tijd. Zo kan iemand eerst alleen fantaseren over seks en vervolgens kan dit 

veranderen in een verlangen om daadwerkelijk geslachtsgemeenschap te hebben. Individuen 

hebben gedragingen en vaardigheden (tools) die gebruikt worden om de doelen te bereiken. 

Wanneer deze tools niet toereikend zijn, zal het individu proberen om dit te ontwikkelen door het 

imiteren van anderen, door te oefenen of door (seksuele) educatie (Russel, 2005; Tolma, Striepe & 

Horman, 2003; Kornreich, Hearn, Rodriquez & O’Sullivan, 2003). Individuen evalueren de 

resultaten van hun handelingen door emotionele beoordelingen, die gemarkeerd worden door 

emotionele expressies (Frijda, 2004; Lichtwark et al., 2008, over de rol van emoties en appraisals in 

seksuele ontwikkeling, zie Smiler et al., 2005). De belangen van individuen kunnen ontstaan in 

specifieke contexten; een context die de belangen actualiseert of juist onderdrukt. In het geval van 

de seksuele ontwikkeling kan dat bijvoorbeeld zijn het hebben van verkering of een ruimtelijke 

context zoals de eerder besproken achterbank van de auto (‘backseat of the car’)(Rowe & Linver, 

1995; Crocket, Rafaelli & Moilanen, 2008).  

 De seksuele tijdslijn, zoals gepresenteerd in figuur 2, geeft een tijdslijn van expliciete 

seksuele gedragingen. Wanneer de seksuele ontwikkeling gezien wordt als een complex dynamisch 

systeem kan betekenis worden gegeven aan de onderliggende ontwikkelingsprocessen van de 

leeftijden in de tijdslijn. 

2.1.3 Samenvatting seksuele ontwikkeling 

Uit de besproken krantenartikelen blijkt dat er zorgen bestaan over de seksualiteit van jongeren en 

dat er met name berichtgevingen zijn over de negatieve gevolgen van seksualiteit. Ook in 

wetenschappelijk onderzoek wordt veel gefocust op (het voorkomen van) de negatieve gevolgen 

van seksualiteit. De dynamische systeem theorie is geschikt om aan de aanbevelingen voor 

onderzoek naar seksualiteit te voldoen. Binnen dit onderzoek wordt de seksuele ontwikkeling 

gezien als een complex dynamisch systeem. De seksuele ontwikkeling moet worden begrepen 

vanuit de gedachte dat mensen handelende wezens zijn die handelen uit bepaalde belangen en 

verlangens, die bepaalde hulpmiddelen zoals bepaalde gedragingen en vaardigheden gebruiken om 

hun belangen en verlangens te realiseren, en die op basis van hun ervaringen met het handelen en 

op basis van hun biologische ontwikkeling een verandering laten zien in de structuur van het 

handelen. 

2.2 Consumptiecultuur  

Kernwoorden consumptiecultuur: identiteit, keuze, individualisme, globalisering, reclame, en 

materialisme. 
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In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de term consumptiecultuur. Allereerst zal aan de hand 

van fragmenten van het debat rondom consumptiecultuur de actualiteit van het begrip aangetoond 

worden. In de daarop volgende deelparagraaf wordt besproken hoe onderzoek gedaan wordt naar 

consumptiecultuur. Daarna zullen verschillen publicaties besproken worden waarin de 

consumptiecultuur centraal staat. De paragraaf zal eindigen met een beknopte conclusie. 

2.2.1 Actualiteit consumptiecultuur 

 
Figuur 3: Krantenkoppen consumptiecultuur 
 

Het begrip consumptiecultuur wordt vaak gebruikt om Westerse samenlevingen te typeren. Echter, 

in het artikel van NRC Next (Figuur 2; 2011) is te lezen dat zelfs in Iran de consumptiecultuur 

doorgedrongen is. De begrippen ‘materialisme’ en ‘kapitalisme’ worden vaak in verband gebracht 

met een consumptiecultuur. Het zijn vaak de tegenstanders van de consumptiecultuur die dit 

verband leggen (Campbell, 2005). De tegenstanders maken daarnaast graag gebruik van het begrip 

‘consuminderen’ als tegenhanger van het begrip consumeren. De kritiek is dat de consumenten in 

een consumptiemaatschappij alles liever makkelijk dan moeilijk willen, liever snel dan langzaam en 

liever eenvoudig dan complex, aldus Barber (2007). Daarnaast wordt de consumptiecultuur vaak 

gezien als een cultuur waarin de mensen verworden zijn tot passieve consumenten die 

gemanipuleerd worden door marktwerkingen (Campbell, 2005, Jones et al., 2009). Barber vat deze 

kritieken samen in de term ‘infantiel’ om de huidige consument te omschrijven. Ook de auteurs 

Klein en Lasn geven in verschillende publicaties hun kritiek op de consumptiecultuur (o.a. Klein, 

2010 & Lasn, 2000). Volgens deze auteurs worden de mensen in een consumptiecultuur 

voorgelogen en gepropagandeerd door te stellen dat geluk kan worden gevonden door te 

consumeren. Als symbolische tegenaanval hebben tegenstanders van de consumptiecultuur het 

initiatief genomen tot de ‘Niet-Winkeldag’. Deze dag wordt door de initiatiefnemers zelf benoemd 

tot ‘een dag van vrolijk en kritisch protest tegen de Westerse overconsumptie en de invloed van 

reclame op ons dagelijks leven’. De dag vraagt om bezinning over de gevolgen van de Westerse 
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overconsumptie en de gevolgen daarvan voor het milieu en voor de mondiale verschillen tussen rijk 

en arm in de wereld. Ook dit jaar (2011) zal er in Nederland een Niet-Winkeldag georganiseerd 

worden. Het effect van deze dag is tot nu toe te verwaarlozen; op de Niet-Winkeldag in 2008 

werden het grootste aantal pintransacties gedaan tot dan toe (www.wikipedia.nl).  

Naast deze negatieve geluiden over de gevolgen van de consumptiecultuur worden de 

kritieken ook genuanceerd. Zo plaatst Kunneman (1996) zijn bedenkingen bij de kritieken. 

Kunneman zegt dat tegenstanders kritiek hebben op de consumptiecultuur, maar dat ze hun eigen 

handelen hier buiten plaatsen. Kunneman stelt dat de consumptiecultuur juist staat voor hard 

werken en zelfontplooiing door middel van allerlei bronnen en snelle communicatie. Hiernaast 

nuanceren meerdere auteurs de kritieken van het effect van een overdaad aan reclames door te 

stellen dat de mens geen slachtoffer is van de consumptiecultuur (Twitchwell, 2000; Slater, 1997; 

Willis et al., 1990). De mens is een rationeel wezen en koopt niet passief of onkritisch. Daarnaast 

creëert de mens de cultuur immers zelf. Mensen worden gelukkig van consumeren, het geeft orde 

en een doel aan het leven. Mensen hebben altijd al interesse gehad in het consumeren van ‘goods’ 

en het woord ‘goods’ is positief, er bestaan immers geen ‘bads’, aldus Twitchell (2000). 

Het omschreven initiatief van de Niet Winkeldag en de verschillende meningen geven aan 

dat de consumptiecultuur een actueel begrip is wat de gemoederen bezig houdt. Maar hoe wordt 

onderzocht wat een consumptiecultuur is en wat wordt in de wetenschappelijke literatuur verstaan 

onder consumptiecultuur? 

2.2.2 Methoden onderzoek naar consumptiecultuur 

Veel auteurs (De Boer et al., 2000; Arvidsson, 2001; Hill, 2002; Goodman, 2004; Jones et al. 2009) 

die schrijven over consumptiecultuur verwijzen naar de publicatie ‘Consumer Culture & Modernity’ 

van Slater (1997). Slater (1997) legt in zijn boek een relatie tussen de consumptiecultuur en het 

modernisme. Andere auteurs leggen juist de link met het postmodernisme (o.a. Bell & Hollows, 

2005; Arnould & Thompson, 2005; Featherstone, 2007; Singh, 2011). Waar de literatuur over de 

consumptiecultuur gelinkt aan het modernisme en postmodernisme zich vaak richten op 

maatschappelijke ontwikkelingen, is er ook literatuur die zich meer richt op het 

consumentengedrag. Dittmar (2008) schrijft dat onderzoek naar consumptiecultuur vaak bestaat 

uit kwalitatief onderzoek. De kritiek van Arnould & Thompson (2005) en Holt (2002) is dat de 

onderzoeken vaak uitgevoerd worden vanuit een ‘ivoren toren’, waarin de praktijk nauwelijks 

wordt meegenomen. Deze auteurs (Dittmar, 2005; Arnould & Thompson, 2005; Holt, 2002) pleiten 

dan ook voor meer diversiteit in onderzoek naar consumptiecultuur, waaronder meer kwantitatief 

onderzoek zoals enquêtes en experimenteel onderzoek.  

2.2.3 Kenmerken consumptiecultuur 

Goodman (2004) schrijft dat ‘we’ (in het geval van Goodman waarschijnlijk doelend op de 

Amerikaanse bevolking) leven in een consumptiecultuur, maar dat er maar weinig bekend is over 

hoe deze cultuur ontwikkeld is tot de huidige vorm. De term ‘huidige vorm’ impliceert dat er 

meerdere vormen van consumptieculturen bestaan. De interesse in de consumptiecultuur groeit 
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(Featherstone, 2007; Mahewaran & Shavit, 2000) en verschillende voorgaande theorieën over dit 

onderwerp worden minder belangrijker gevonden. Vaak worden deze theorieën namelijk 

gepresenteerd vanuit een elitaire kritiek op de massaconsumptie, aldus Featherstone (2007).  

 Uit het bestuderen van de literatuur komt naar voren dat er in de literatuur verschillende 

kenmerken gegeven worden van het begrip consumptiecultuur. Om uit deze verschillende 

kenmerken de kern te halen is geprobeerd om uit elke omschrijving een kernbegrip te filteren. 

Uiteindelijk zijn de kenmerken samen te vatten tot de volgende kernbegrippen:  

 Identiteit 
 Keuze 
 Individualisme 
 Globalisering 
 Reclame / massamedia 
 Materialisme 

 

Tabel 1 geeft een overzicht van de publicaties waaruit de kenmerken zijn afgeleid. 

 

Tabel 1: Kenmerken en kernbegrippen consumptiecultuur (gerangschikt naar jaartal van verschijning) 

 Kernbegrip Auteurs * 

 

Identiteit 

 

Slater (1997)**; Arvidsson (2001); Vaughan (2002); Hill (2002); 
Paterson (2006); Dittmar (2008); Jones et al. (2009); Singh (2011) 

 

Keuze Slater (1997)**; Vaughan (2002); Holt (2002); Arnould & Thompson 
(2005); Paterson (2006) Dittmar (2008) Lury (2011) 

 

Individualisme Slater (1997)**; Bell & Hollows (2005); Jones et al. (2009); Hanlon &  
Carlisle (2009) 

  

Globalisering Slater (1997)**; Hill (2002); Arnould & Thompson (2005); Featherstone 
(2007); Dittmar (2008) 

  

Reclame /massamedia Slater (1997)**; Sassatelli (2007); Dittmar (2008); Lury (2011) 

 

Materialisme  Goodman (2004); Sassatelli (2007); Dittmar (2008) Singh (2011) 

 

 

*Omdat alleen de huidige vorm van consumptiecultuur van belang is voor deze studie is gekozen om alleen de 
meest recente literatuur mee te nemen in deze studie. Meest recent betekent in deze studie dat alleen publicaties 
geanalyseerd worden die gepubliceerd zijn in de 21e eeuw, ofwel in de jaren lopend van 2000 tot nu 2011. ** Er is 
echter één uitzondering. De kenmerken genoemd door Slater (1997) worden wel opgenomen in de tabel, omdat 
in de andere literatuur veelal naar deze auteur wordt verwezen.  
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Kernbegrippen consumptiecultuur 

Veel auteurs (Slater, 1997; Arvidsson, 2001; Vaughan, 2002; Hill, 2002; Paterson, 2006; Dittmar 

2008; Jones et al. 2009; Singh, 2011) stellen dat de consumptiegoederen steeds meer 

mogelijkheden bieden aan individuen om een eigen levensstijl, of identiteit, te kiezen en dat deze 

levensstijlen niet langer worden gedefinieerd door traditionele sociale hiërarchieën. De visie van 

het modernisme en postmodernisme komt hierin naar voren. (Later in deze paragraaf zullen deze 

verschillende visies besproken worden). Volgens Singh (2011) worden in een consumptiecultuur 

de constructies van persoonlijke identiteit gevoed door massaconsumptie en massaproductie. 

Tegelijkertijd zit hier ook de paradox van de hedendaagse consumptiecultuur, want waar zij dus 

enerzijds massaproducten levert is zij anderzijds geheel gericht op de cultivering van individuen. In 

een consumptiecultuur is er voor individuen een enorme hoeveelheid aan keuzes beschikbaar. Uit 

keuzes die een individu maakt, wordt een identiteit geconstrueerd, aldus Jones et al. (2008). Sinds 

de invloed van werk en familie op individuele levensstijlen is verminderd, is persoonlijke identiteit 

steeds meer verworden tot koopwaar. Consumptie is een manier waarop iemand zijn eigen 

identiteit kan uitdrukken. “Wil je weten wie iemand is, dan kijk je in de eerste plaats naar zijn of 

haar materiële bezittingen. Volvo? Familieman. Gucci-tas? Gooisch meisje. Bril met zwart montuur? 

Creatieveling. Sandalen met sok? Milieuridder. Vespa-scooter? Carrièremaker. Wat je hebt, is wie je 

bent’’ (Jensen & Wijnberg, 2009). De ideale identiteiten worden geportretteerd in de massamedia 

en in reclames van producten, zoals het afbeelden van beroemdheden die een speciale levensstijl 

moeten verbeelden (Slater, 1997; Sassatelli, 2007 & Dittmar, 2008). Er wordt echter ook 

gewaarschuwd voor de ‘gevaren’ voor individuele keuzes bij het construeren van een eigen 

identiteit. De vrijheid betekent namelijk dat er geen regels zijn en dat individuen constant het risico 

lopen dat ze verkeerde keuzes maken, waardoor er bij elke keuze angst kan ontstaan (Giddens, 

2001; Zukin & Maguire, 2004). Naast identiteit is keuze dan ook een kernbegrip in de 

consumptiecultuur.  

 Keuze is het volgende begrip dat in de literatuur gerelateerd wordt aan consumptiecultuur 

(Slater, 1997; Vaughan, 2002; Holt, 2002; Arnould & Thompson, 2005; Paterson, 2006; Dittmar, 

2008, Lury, 2011). Slater (1997) benadrukt dat binnen de consumptiecultuur sprake is van 

individuele keuzes; je moet beslissen wat je wilt en hoe je geld gaat besteden om dit te krijgen. De 

keuzes zijn individueel en daarnaast ook ‘private’. Hiermee wordt bedoeld dat de keuzes 

plaatsvinden in het privéleven en ook alleen bedoeld zijn voor het privéleven (de keuze heeft geen 

publieke betekenis). De omschrijving van Arnould & Thompson (2005) sluit hierbij aan door te 

stellen dat het binnen een consumptiecultuur gaat om het maken van vrije persoonlijke keuzes in 

de privésfeer van het dagelijks leven. Lury (2011) geeft hiernaast nog aan dat het vermijden van het 

maken van keuzes steeds moeilijker wordt, anders gezegd mensen worden op een bepaalde manier 

gedwongen om keuzes te maken binnen de consumptiecultuur. Ook neemt de hoeveelheid aan 

keuzes tussen verschillende goederen toe en blijven de merken constant nieuwe producten op de 

markt brengen. 

Volgens Slater (1997) worden de praktijken en instituties die horen bij het moderne 

Westen ook als onderdeel gezien van een consumptie cultuur, zoals het individualisme. Meerdere 

auteurs (Bell & Hollows, 2005; Jones et al., 2009; Hanlon & Carlisle, 2009) geven aan dat de 
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groeiende nadruk op het individu en op individuele verschillen voortkomt uit de groei van 

consumptiemarkten. Het moderne concept van individualisme is tegengesteld aan het begrip van 

vaststaande statussen. Een status is veranderlijk en is een prestatie van een bepaald moment. Een 

sociale identiteit moet bereikt worden door een individu omdat de identiteit niet langer wordt 

geven of toegeschreven. Hiermee is duidelijk dat er een relatie is tussen de begrippen 

individualisme en identiteit en keuze in een consumptiecultuur. 

Globalisering wordt door Slater (1997), Hill (2002), Arnould & Thompson (2005), 

Featherstone (2007) en Dittmar (2008) gelinkt aan de consumptiecultuur. Consumptiecultuur 

betreft niet alleen meer Westerse samenlevingen, maar ook nieuwe Aziatische economieën als India 

(Featherstone, 2007), maar ook het Zuid – Amerikaanse land Brazilië. In het krantenartikel uit de 

NRC Next (2011), besproken in de introductie van deze paragraaf, wordt zelfs gesteld dat in Iran de 

Gucci en Louise Vuittion tassen te vinden zijn en dat ook daar sprake is van een consumptiecultuur. 

Slater (1997) schrijft dat de consumptiecultuur globale pretenties heeft doordat het een project is 

van het moderne Westen dat de eigen markten, bedrijven en manier van leven wil uitbreiden. 

Doordat consumptiecultuur een netwerk is van globale interacties worden ook lokale culturen 

steeds meer doordrongen met transnationaal kapitalisme (Arnould & Thompson, 2005, o.a. 

baserend op Slater, 1997). 

 Gerelateerd aan de identiteiten die geconstrueerd zouden worden uit consumptiegoederen 

is het begrip materialisme. Het begrip houdt in dat het belang van het bezettien van goederen een 

belangrijke, zo niet de belangrijkste, plaatst in iemands leven inneemt. Het bezitten van goederen is 

een belangrijk levensdoel. Gesteld wordt dat wanneer iemand materialistisch is, hij of zij een 

identiteit kan halen uit het bezitten van goederen (Goodman, 2004; Sassatelli, 2007; Dittmar, 2008; 

Singh, 2011).  

Modernise en postmodernisme 

Slater (1997) legt in zijn boek een relatie tussen de consumptiecultuur en het modernisme. Andere 

auteurs leggen juist de link met het postmodernisme (o.a. Bell & Hollows, 2005; Arnould & 

Thompson, 2005; Featherstone, 2007; Singh, 2011). Door de link te leggen tussen ofwel de 

modernistische visie op de consumptiecultuur ofwel de postmodernistische visie kunnen 

verschillende kenmerken aan deze cultuur worden toegeschreven. Het zou te ver voeren om beide 

visies uitgebreid te bespreken, daarom zullen kort de overeenkomsten en verschillen besproken 

worden. Zowel het modernisme als het postmodernisme gaan uit van de autonomie van de mens en 

beide gaan uit van het breken met sociale tradities (Slater, 1997; Vaughan, 2002; Singh, 2011). 

Maar waar binnen het modernisme ervan uitgegaan wordt dat de rede van de mens kan zorgen 

voor sociale orde binnen een samenleving, wordt binnen het postmodernisme niet uitgegaan van 

een sociale orde, maar van een individualistische versnippering waarin allerlei 

levensbeschouwingen door elkaar lopen. Zo drukt in de moderne consumptiecultuur het 

consumeren van merken een onderscheid uit; in de postmodernistische consumptiecultuur wordt 

juist onderscheid gemaakt door manier waarop consumenten de markt individueel benaderen en 

de marktinvloeden vermijden (Slater, 1997; Holt, 1998). In een modernistische samenleving is 

consumptie gericht op het horen bij een bepaalde groepering, zoals het horen bij punkers en hier je 
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kledingstijl op aan passen. Maar in een postmodernistische samenleving is er sprake van het 

combineren van verschillende stijlen in een eigen individualistische stijl. Opvallend is dat de meer 

recentere literatuur refereert aan een postmodernistische samenleving (o.a. Singh, 2011; 

Featherstone, 2007) en de minder recente literatuur aan de moderne samenleving. Dit lijkt er dus 

voor te pleiten er meer van uit te gaan dat om in de huidige samenleving de consumptie in relatie 

tot identiteit te zien als een manier om een eigen stijl te ontwikkelen. 

2.2.4 Samenvatting consumptiecultuur  

Uit voorgaande besprekingen van de literatuur over consumptiecultuur blijkt dat de 

consumptiecultuur een actueel begrip is, dat vaak de Westerse samenlevingen moet aanduiden. Het 

lijkt dat het begrip niet alleen meer gelinkt kan worden aan Westerse samenlevingen, maar door 

invloed van de globalisering, ook aan nieuwe Aziatische economieën als India, maar ook Brazilië en 

Iran. Vaak wordt consumptiecultuur in de literatuur gerelateerd aan de sociologische visies op 

huidige samenlevingen, namelijk het modernisme en het postmodernisme. Daarnaast wordt gepleit 

voor meer kwantitatief onderzoek in de praktijk naar de invloed van consumptiecultuur.  

 De begrippen keuze, identiteit, en individualisme lijken samen te hangen. Het 

individualisme lijkt vooral een kenmerk van een samenleving. Het wegvallen van sociale tradities, 

zoals de kerk, het gezin en de buurt, zorgt voor een verandering in de levensloop. Identiteiten 

worden steeds minder ontleend aan de sociale tradities. Individuen zijn namelijk zelf 

verantwoordelijk voor hun levensloop en moeten daarom hun eigen keuzes maken. Reclames 

spelen een belangrijke rol in het aanprijzen van producten die een levensstijl of identiteit 

uitdrukken. 

  

2.3 Jeugdcultuur 

Kernwoorden jeugd en jeugdcultuur: peers, eigen structuur, overgangsperiode, tegenhanger, twee 

fasen ontwikkeling, invullen van vrije tijd, identiteit, individualisme, en keuze 

 

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op het begrip jeugd en op jeugdcultuur. Allereerst zal de 

actualiteit rondom de jeugd besproken worden en daarop volgend de onderzoeksmethode naar 

jeugdcultuur. Vervolgens zal het begrip jeugd worden afgebakend. Over wie hebben we het 

wanneer we spreken van de jeugd van tegenwoordig? Daarna zal besproken worden wat er in de 

literatuur wordt verstaan onder een jeugdcultuur. In de daarop volgende deelparagraaf zal 

onderzocht worden wat de belangrijkste kenmerken zijn van de huidige jeugdcultuur in Nederland. 

De paragraaf zal eindigen met een beknopte samenvatting. 
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2.3.1 Actualiteit jeugd en jeugdcultuur  

 
Figuur 4: Kantenkoppen over jongeren  

Uit de krantenkoppen komt naar voren dat er veel te doen is rondom de jeugd van tegenwoordig. 

Goed nieuws over de jeugd is de vermelding dat de jeugd in Nederland gelukkig is. Ze groeien op in 

welvarende gezinnen, kunnen goed praten met hun ouders en hebben goed contact met vrienden 

en vriendinnen (De Volkskrant, 2011). Daarnaast is de tendens in de krantenkoppen dat jongeren 

minder solidair zijn en de jeugdcultuur zou zijn verhard. Vaak komt het woord ‘comazuipen’ in 

relatie tot jongeren naar voren. De term comazuipen wordt gebruikt om het overmatig 

drankgebruik dat jongeren zouden laten zien aan te duiden. Het comazuipen onder jongeren neemt 

steeds meer toe, zo blijkt uit onderzoek van o.a.  de Stichting Alcoholpreventie (www.stap.nl). 

Echter, er wordt ook gesteld dat het negatieve berichtgeving rondom jeugd niet kenmerkend is 

voor de jeugd van tegenwoordig, maar dat het negatief praten over jeugd van alle tijden is. 

2.3.2 Methoden onderzoek naar jeugdcultuur 

In deze paragraaf zal de methoden besproken worden die gebruikt worden om jeugd en 

jeugdcultuur te onderzoeken. Aangezien huidige onderzoek naar jeugdcultuur beïnvloed is door de 

wijze van voorgaande benaderingen, zal in deze paragraaf ook kort ingegaan worden op de 

geschiedenis van onderzoek naar jeugdcultuur. 

 Uit de krantenartikelen blijkt dat er in de huidige media veel te doen is rondom jeugd. In de 

krantenartikelen klinkt ook door dat het negatief praten over de jeugd van tegenwoordig niet alleen 

van deze tijd is. Ook in 1996 gingen er bussen vol jongeren naar Spanje en Griekenland om te 

remmen los te laten gaan. Ook toen al een toppunt van materialistisch hedonisme (De Pers, 2010). 

Negatief praten over de jeugd is zelfs van alle tijden. De interesse in de jeugd groeide vooral na de 

Tweede Wereldoorlog omdat men in die tijd vreesde dat jongeren zouden radicaliseren door 

rechtse of linkse partijen (Du Bois- Reymond, Te Poel & Ravesloot, 1998). Er ontstond 
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verontrusting over de dreigende ontsporing van de massajeugd (Langeveld, 1952; Saal, 1950, in 

Timmerman). Timmerman (2010) schrijft dat een sociologische interpretatie van jeugd vooral 

populair was in deze tijd. In de jaren ’60 werd de jeugd vooral gezien als protestgeneratie, jong zijn 

werd in deze tijd gerelateerd aan recalcitrantie en verzet. Daarnaast groeide in deze periode het 

bestedingspatroon van de Nederlandse jeugd en kreeg de jeugd meer vrije tijd (CBS 1965; Van den 

Heuvel & Mommaas, 1990 in Du Bois et al., 1998). Onderzoek naar jeugd was in deze periode vooral 

gericht op het onderzoek van jeugdculturen, subculturen en vooral van de jeugd als tegencultuur 

(Timmerman, 2010). Ook in Engeland ontstond in deze periode paniek over de invloed van de groei 

van massaconsumptie, de invloed van de verpaupering van de binnensteden, en de invloed van 

veramerikanisering op de jeugd (Wermuth, 2002; Nayak & Kehiliy, 2008;). Een belangrijk instituut 

in jeugdonderzoek in die tijd was het Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS). Deze studie 

had als uitgangspunt ‘jeugd als probleem’ en deed onderzoek naar de subculturen van de 

arbeidersjongeren (Ter Bogt & Hibbel, 2000). De subculturen werden door de CCCS gezien als 

expressieve vormen van verzet. De subculturen hadden verbindingen met alledaagse ervaringen, 

sociale klasse, cultuur, en de bredere samenleving. De arbeidersjongeren werden doorgaans 

onderzocht door te focussen op de activiteiten van jongeren in hun vrije tijd (Kehily, 2007) en naar 

de betekenissen van de kledingstijl en muziekvoorkeur van jongeren (Ter Bogt en Hibbel, 2000).  

 In 2002 schrijft Wermuth dat de nadruk op de subculturen van jongeren nog steeds 

dominant is in theorievorming over- en onderzoek naar jongerensubculturen, maar dat er steeds 

meer zijn kritieken gekomen op de werk- en zienswijze van het CCCS. Zo werd er gepleit voor meer 

onderzoek naar minder spectaculaire subculturen en moest er meer aandacht komen voor sekse en 

etniciteit (Wermuth, 2002). Meer recentere literatuur (Nayak & Kehily, 2008; Kehily, 2007) 

schrijven ook over de kritieken op de CCCS, maar geeft daarnaast aan dat de huidige benaderingen 

van jeugdcultuur beïnvloedt worden door de postmodernistische theorie, waarin de nadruk meer 

ligt op het individu. De term subcultuur wordt door onderzoekers vaak niet meer adequaat 

gevonden omdat het niet langer bruikbaar is om de contacten die jongeren onderling maken in een 

sociale context te omschrijven2. Daarom word de term doorgaans vervangen door ‘lifestyles’ of 

‘scenes’. Levensstijlen zouden meer individualistisch zijn en zouden verschillende stijlen 

doorkruizen. De onderzoeken focussen zich dan ook steeds meer op de levensstijlen van jongeren. 

Echter, ook op deze focus van onderzoek volgen kanttekeningen. Wermuth (2002) stelt dat de 

levensstijlonderzoeken geen duidelijkheid bieden over hoe een stijl ontstaat en vervolgens populair 

wordt. Wermuth (2002) stelt dat de popmuziekstudies daarbij mee houvast bieden. Ook Ter Bogt 

(1997) stelt dat muziek voor de meeste jeugd(sub)culturen de kern vormt. Jeugdsubculturen 

worden doorgaans onderzocht door observaties, zoals televisie, internet, tijdschriften en muziek. 

Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van participerende observaties en interviews. Zo in het 

onderzoek van Young – Mentality (2006) gebruik gemaakt van interviews.  Eerst zijn diepte-

interviews afgenomen met jongeren en vervolgens zijn de resultaten van de interviews 

gekwantificeerd. Wermuth (2002) maakt in haar eigen onderzoek naar subcultuur van hip-hop 

                                                             
 
2 In deze studie zal echter wel gebruik gemaakt worden van de term jeugdsubcultuur om een specifieke 

jeugdcultuur aan te duiden 
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gebruik van een interpretatieve benadering waarbij participerende observaties, interviews en 

inhoudsanalyses gecombineerd worden.  

 Timmerman (2010) vraagt zich af onder welke structurele omstandigheden een bepaalde 

jeugdcultuur tot ontwikkeling kan komen. Met de structurele omstandigheden wordt de sociale 

structuur van het groepsleven van jongeren bedoeld. Zo bestaat er een onderscheid in de vorm van 

leeftijd, maar ook bijvoorbeeld in sekse, sociale achtergrond, en het afkomstig zijn uit stad of van 

het platteland. De in het oog springende uitingen als kleding en muziek zijn slechts culture variaties 

van deze structurele omstandigheden, aldus Timmerman (2010). Daarnaast stellen Timmerman 

(2010) en McCulloch, Stewart, & Lovegreen (2006) over de focus van onderzoeken op levensstijlen 

dat levensstijlen een grote mate van individuele vrijheid suggereren en dat dit voorbij gaat aan de 

relatie tussen leefstijlen en subculturen en sociale achtergrond en sociale structuren anderzijds. 

Timmerman (2010) vraagt in haar rede dan ook meer aandacht voor de jeugd als sociaal 

verschijnsel, waarin jong zijn zowel samen zijn is als individueel.  

2.3.3 Kenmerken jeugd 

Het begrip jeugd bestaat in ieder geval al sinds Aristoteles, zo schrijft Wermuth (2002), maar sinds 

de 19e en 20e eeuw is het begrip pas veelvuldig omschreven. Na de invoering van de schoolplicht lag 

de nadruk van de omschrijvingen van jeugd op het verschil tussen kind, jeugd en volwassene. Waar 

de jeugdfase vroeger meer gezien werd als een overgangsfase naar de volwassenheid, is de 

jeugdfase nu tot eigen levensfase geworden, zo schrijven Du Bois-Reymond et al. (1998). De visie 

van de Nederlandse jeugdsocioloog Van Hessen (1972) sluit hierbij aan. Van Hessen (1972) stelt 

dat jeugd méér is dan een zone tussen kind en volwassene. Jeugd is volgens de jeugdsocioloog 

namelijk een belangrijke zelfstandige fase, in die zin dat het groepsleven in deze fase een eigen 

karakter heeft. Kenmerkend voor de jeugdwereld is dat jongeren deze zelf vormgeven en in stand 

houden. Jeugd is een ‘eigen sociale ruimte’ die gekenmerkt wordt door een bepaalde sociale 

structuur in het groepsleven, die ook te vinden is bij volwassenen, aldus Timmerman (2010) zich 

baserend op Van Hessen. De jeugd wil zich onderscheiden door zich te presenteren als aparte groep 

in vergelijking tot kinderen en volwassenen. Wat opvalt, is dat de jeugd bij elkaar wil zijn, 

volwassenen zijn hierbij afwezig. Het belang van de leeftijdsgenoten (peergroup) binnen de 

jeugdfase komt hierin naar voren. Ook Harris (1998) onderschrijft het belang van de peergroup 

door te stellen dat de invloed van ouders en school te verwaarlozen is bij de invloed van peergroup. 

Volgens velen ging Harris hierin (te) ver, maar het belang van de peers in de jeugdfase wordt wel 

onderstreept (Ter Bogt & Hibbel, 2000; Wermuth, 2002; Holden, 2010; Timmerman, 2010). De 

jeugd is een belangrijke consumentendoelgroep, gegroeid vanaf de tijd dat de jeugd de ruimte kreeg 

om bijbaantjes te hebben en zelf te beslissen waar ze hun geld aan uit wilden geven (Du Bois-

Reymond et al, 1998; Nayak & Kehily, 2008).  

 Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het begrip ‘jeugd’, worden daarbij doorgaans geen 

leeftijdgrenzen genoemd of worden er verschillende leeftijdsgrenzen gehanteerd. Zo worden 

volgens sommige definities alle personen onder de 25 geschaard onder jeugd, waarbij andere 

stellen dat de jeugdfase pas begint bij een leeftijd van 13 jaar (Kehily, 2007; www.encyclo.nl). 

Daarbij komt dat jeugd een verschillende betekenis kan hebben binnen verschillende culturele 

http://www.encyclo.nl/
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contexten (Kehily, 2007). Zo wordt in Tanzania een duidelijk onderscheid gemaakt in de jeugdfase 

voor jongens en voor meisjes. Voor zowel jongens als meisjes geldt dat ze beschouwd worden als 

adolescent wanneer ze bepaalde sociale rollen en competenties hebben vervuld. Leeftijden spelen 

hier geen rol in de aanduiding van het begrip jeugd.  

 Binnen dit onderzoek wordt gefocust op jongeren in de leeftijd tussen 8 en 21 jaar. In dit 

onderzoek wordt ervan uitgegaan dat alle jongeren binnen deze periode behoren tot de jeugd. 

Echter, niemand zal een 21-jarige gelijkstellen aan een 8-jarige. Daarom zal in de volgende 

deelparagraaf ingegaan worden op specifieke ontwikkelingen van de jeugd binnen deze 

leeftijdsperiode. 

Ontwikkeling in leeftijdsfase 8 – 21 

In de literatuur worden verschillende ontwikkelingsfasen onderscheiden tussen de leeftijden van 8 

en 21 jaar. Deze fasen worden grofweg onderverdeeld in de fase van de late kindertijd en de 

adolescentiefase (Holden, 2010; Craig & Baucum, 2002; Gray, 2002). Kroger (2007) maakt binnen 

de adolescentiefase nog een onderscheid tussen vroeg-, midden-, en late adolescentie. De late 

kindertijd en de adolescentiefase hebben verschillende ontwikkelingskenmerken en verschillende 

kenmerken die invloed hebben op de ontwikkeling. De beide fasen zullen kort besproken worden.  

 De late kindertijd is een fase waarin de wereld van kinderen steeds groter wordt. Kinderen 

brengen een steeds groter deel van de tijd door met andere mensen dan hun ouders. Zo gaan ze 

meer om met leeftijdsgenoten, ze krijgen te maken met leerkrachten op school, en met andere 

mensen in hun omgeving. De kwaliteit van de interacties met leeftijdsgenoten wordt steeds 

belangrijker voor kinderen. Individuele en groepsrelaties hebben belangrijke invloeden op de 

ontwikkeling van kinderen op een manier die in de relatie met ouders niet mogelijk is. Zo kunnen 

ouders wel constant zeggen tegen hun zoon zeggen dat hij ‘de beste is in alles wat hij doet’, maar 

door sociale vergelijkingen met peers komt hij erachter wat zijn echte sterke en zwakke punten zijn 

(Craig & Baucum, 2002). Het belang van de sociale vergelijkingen is vooral onderstreept door de 

social comparison theory. De social comparison theory gaat ervan uit dat individuen zichzelf 

evalueren door zich te vergelijken met anderen en deze sociale vergelijkingen hebben een direct 

effect op hoe mensen zich voelen over zichzelf. Deze sociale vergelijkingen worden uiteindelijk 

gebruikt voor het construeren van een identiteit (Krayer, Ingledew & Iphofen, 2007; Martin & 

Kennedy, 1993, Goethals, 1986). Peer afwijzing kan zorgen voor een negatief effect op de lange 

termijn (Papalia et al., 2009). De peergroup bestaat in deze fase voornamelijk uit de eigen sekse. 

Jongeren zijn in deze leeftijd erg gevoelig voor peerdruk en jongeren confirmeren zich in deze fase 

dan ook vaak aan hun peers. Naast de peers zijn de school en de elektronische media de belangrijke 

socialisatie invloeden in deze fase (Holden, 2010; Craig & Baucum, 2002). Kinderen hebben in deze 

fase al een grote mate van kennis over typisch gender gedrag (Parke & Clarke-Stewart, 2009) De 

genderrollen worden bevestigd en geleerd door de peergroup (Papalia et al., 2009). 

Het begin van de adolescentiefase is een periode die zich kenmerkt door veranderingen. Er 

is sprake van fysieke verandering en er is doorgaans sprake van verandering in de schoolcontext, 

namelijk de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Deze veranderingen zorgen 

ervoor dat de adolescent na gaat denken over de eigen identiteit. Erikson (in Kroger, 2007; Kahily, 
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2007) geeft aan dat deze vragen in de jaren voor de vroege adolescentie eigenlijk nog niet aan de 

orde zijn. Het ontwikkelen van een eigen identiteit wordt gezien als één van de belangrijkste taken 

van de adolescentie. Andere belangrijke ontwikkelingstaken zijn het verkrijgen van autonomie 

(Craig & Baucum, 2002; Ter Bogt & Hibbel, 2000) en het vormgeven van intimiteit en seksualiteit 

(Eurelings-Bontekoe, Verheul & Snellen, 2009; Slot & Spanjaard, 1996). In deze fase is er ook sprake 

van een losmakingsproces ten opzichte van de ouders. Omdat adolescenten steeds onafhankelijker 

worden van hun familie worden ze steeds afhankelijker van hun vrienden (Wermuth, 2002; Craig & 

Baucum, 2002; Gray, 2002). Tijdens deze fase groeit dan ook het belang van de leeftijdsgenoten. De 

ervaren peergroup druk is groot en jongeren maken zich zorgen om ‘wat in is’ en ‘wat uit is’. In het 

contact met leeftijdsgenoten ontwikkelen de adolescenten zich op sociaal vlak en ontwikkelen ze 

een rol die het beste bij henzelf past. Dit is een fase waarin verschillende genderrollen 

uitgeprobeerd kunnen worden. 

Ook in deze fase spelen de peers een rol via de sociale vergelijking (Krayer, Ingledew & 

Iphofen, 2007, Craig & Baucum, 2002, Martin & Kennedy, 1993). Volgens Seltzer (in Craig & 

Baucum, 2002) is er een verschil tussen de vroege- en late adolescentie fase. In de vroege fase 

spenderen de adolescenten veel tijd in een peergroup die bestaat uit veel verschillende typen 

adolescenten. Deze peergroup wordt gebruikt om uit te vinden en te definiëren wie ze zijn en wie 

ze willen worden. De focus in het zoeken van vrienden ligt op de populariteit. In de late 

adolescentie verandert de sociale vergelijking. De adolescenten gaan nu op zoek naar vrienden 

waar ze verschillende karakteristieken mee delen.  

De adolescentiefase is de fase waarin doorgaans de ontluikende seksuele ontwikkeling is te 

zien en waarin doorgaans de eerste seksuele handelingen plaats vinden. Het meeste contact met de 

andere sekse in de vroege adolescentie vindt plaats in een groepssetting. Kleine groepen vrienden 

(cliques) bestaan vaak uit dezelfde seks. Maar de kleinere groepjes vrienden vallen vaak onder een 

grotere groep jongeren die met elkaar omgaan (crowds). De groepssetting is de plaats waar de 

adolescenten de contacten met de andere sekse kunnen uitproberen (Craig & Baucum, 2002;  

Papalia et al., 2009). In de vroege adolescentie zijn de belangrijkste redenen om te ‘daten’ de 

ontspanning en de status die het oplevert in de vriendengroep. De persoon waar mee gedate wordt, 

moet vooral aantrekkelijk zijn en zich goed kleden. Daarnaast is het belangrijk dat de persoon 

aardig gevonden wordt door anderen. Wanneer jongeren ouder worden, wordt de persoonlijkheid 

van de partner belangrijker gevonden. In een relatie hechten meisjes doorgaans meer waarde aan 

emotionele intimiteit dan aan seks, jongens echter hechten vaak meer waarde aan seks dan aan 

emotionele intimiteit (Gray, 2000, Papalia et al., 2009).  

  

2.3.4 Kenmerken jeugdcultuur 

De jeugdfase heeft naast een eigen structuur ook een eigen cultuur. De aparte term voor een 

jeugdcultuur impliceert dat dit een specifieke vorm van cultuur betreft. Maar wat is er kenmerkend 

aan een jeugdcultuur? Allereerst is het duidelijk dat er niet sprake is van één jeugdcultuur, maar dat 

er meerdere jeugd(sub)culturen naast elkaar kunnen bestaan (Ter Bogt & Hibbel, 2000; Wermuth, 

2002; Nayak & Kehily, 2008, Kehily, 2007). Daarnaast zijn er in de literatuur verschillende functies 
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en kenmerken van jeugdcultuur te onderscheiden die in deze deelparagraaf besproken zullen 

worden.  

 Het belang van jeugdcultuur wordt door verschillende auteurs onderstreept door te stellen 

dat jeugdculturen van maatschappelijk belang zijn, omdat het voorlopers of dragers zijn van 

culturele veranderingen (Ter Bogt & Hibbel, 2000; Wermuth, 2002). De Nederlandse 

jeugdsocioloog Van Hessen (1972) schrijft dat de jeugdcultuur een reactie is op ontwikkelingen in 

socialisatiecontexten, zoals een school en een gezin. Timmerman (2010) illustreert dit met het 

voorbeeld van democratiserende gezinsverhoudingen. Wanneer gezinsverhoudingen 

democratiseren is de functie van de jeugdcultuur wellicht minder gericht op emancipatie of protest. 

Jongeren van tegenwoordig houden zich minder bezig met verzet en rebellie. Ter Bogt en Hibbel 

(2000) omschrijven het verkeren in een jeugdcultuur als het verkeren in een vriendengroep die zelf 

deel uitmaakt van een cultuurstijl die met een veel grotere groep jongeren gedeeld wordt. 

Daarnaast stellen deze auteurs dat jeugdcultuur een collectieve identiteit beidt dat een 

referentiekader is voor het vormen van een persoonlijke identiteit en dat het een manier is om de 

vrije tijd prettig in te vullen met gelijkgestemden. Jeugdcultuur is een cultuur die zich wil 

onderscheiden van de dominante cultuur (Ter Bogt & Hibbel, 2000, Timmerman, 2010, Kehily, 

2007).  

  Hodkinsons & Deicke (2007) stellen dat de jeugdcultuur aanzienlijk is veranderd sinds de 

jaren ’60. De oorzaken van de veranderingen zijn, volgende deze auteurs, de uitbreiding en 

diversiteit van de jeugdgeoriënteerde culturele industrieën, de ontwikkeling van de media, en de 

nieuwe media van de laatste jaren. Ook schrijven Hodkinsons & Deicke (2007) dat de vroegere 

bronnen voor identiteit zoals sociale klasse, etniciteit, en gender minder belangrijk zijn geworden. 

Tegenwoordig gebruiken jongeren de vrije tijd en consumptie als focus voor hun zoektocht naar 

‘beloning’ en ‘fulfilment’.  

 Als de jeugdcultuur aan verandering onderhevig is, dan is het aannemelijk dat de huidige 

jeugdcultuur eigen kenmerken heeft. Maar wat zijn dan de kenmerken van de huidige jeugdcultuur? 

Kenmerken huidige jeugdfase en jeugdcultuur 

 De verlening van de jeugdfase is kenmerkend voor jongeren in huidige Centraal- en West 

Europese samenlevingen. De overgangen naar traditionele vormen van volwassenheid, zoals het 

verlaten van school, het krijgen van de eerste baan en het huwelijk worden steeds later 

doorgemaakt. Jongeren gaan langer naar school en blijven langer thuis wonen. Een zelfstandig 

bestaan met de bijbehorende verantwoordelijkheden wordt uitgesteld. Vroeger was jong zijn een 

vrij korte tussenfase in de levensloop tussen kind en volwassenheid, tegenwoordig is het een 

volledige levensfase geworden met eigen regels en structuur (Du Bois-Reymond et al., 1998). Een 

ander kenmerk van de jeugdfase van nu is individualisme (tevens een kenmerk van de 

consumptiecultuur). Waar eerst meer sprake was van een standaardbiografie is er nu meer sprake 

van een levensloop die wordt bepaald door de individuele keuze van het individu (Brinkgreve, 

2006, Du Bois-Reymond et al., 1998; Timmerman, 2010). Du Bois-Reymond et al. (1998) 

onderscheiden onder het begrip ‘individualisering’ drie verschillende niveaus; een structureel 

niveau, een cultureel niveau, en een biografisch niveau. Het structurele niveau betreft het losraken 
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van mensen van traditionele bindingen, zoals klasse, geslacht, kerk en woonplaats. De erosie van 

traditionele waarden zoals plichtsbesef tegenover de gemeenschap, geloof, waarden die verbonden 

zijn met traditionele man-vrouw verhoudingen, en nieuwe geloofswaarden zijn onderdeel van het 

culturele niveau. Het biografisch niveau betreft de veranderingen die omgezet worden in een 

individuele levensstijl en identiteit. Gesteld wordt dat het individualisme problematisch kan zijn 

voor jongeren. Er is een spanning tussen keuzevrijheid en keuzedwang. Zo zijn jongeren vrijer om 

een opleiding te kiezen, maar er bestaat ook een maatschappelijke dwang om een opleiding te 

kiezen. Jongeren moeten zelf kiezen, zichzelf verantwoordelijk voelen en actief werken aan een 

identiteitsontwikkeling (Timmerman, 2010; Du Bois-Reymond et al., 1998, Pysnakova & Miles, 

2010). ‘Wie dat niet doet, lijdt grote nadelen’ (Du Bois-Reymond et al, 1998, p. 37).  

 In de media domineren trefwoorden voor de jeugd van tegenwoordig als narcistisch, 

egoïstisch, hedonistisch, grenzeloos, egocentrisch, individualistisch en ik-gericht (Timmerman, 

2010). Deze eigenschappen zouden zelfs een geheel nieuwe generatie kenmerken, zoals  

‘Generation Me’ (Twenge, 2006), ‘de narcistische generatie’ (Derksen, 2009), en ‘De Grenzeloze 

Generatie’ (Spangenberg & Lampert, 2009). Young - Mentality, een samenwerkingsinitiatief van 

Sanoma Uitgevers Young, Young Works en Motivaction om de jeugdcultuur te definiëren voor 

marketingdoeleinden, noemt vijf termen om de huidige jeugd te typeren (Young – Mentality, 2005), 

maar geeft geen specifieke naam voor de huidige generatie. Volgens Young – Mentality is de huidige 

jeugd te typeren als materialistisch, informatievaardig, communicatief, egocentrisch-, en 

hedonistisch. Deze typeringen zijn gebaseerd op kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder 

jongeren tussen de 8 en 18 jaar. Timmerman (2010) stelt dat egoïsme en narcisme in de media en 

het alledaagse taalgebruik vaak als synoniemen gebruikt worden van het individualisme. 

Timmerman (2010) stelt op basis van onderzoek van Smits, Dolan, Vorts, Wichters & Timmerman 

(2009) dat er nauwelijks verschil is tussen de voorgaande generaties jongeren en de huidige 

generatie jongeren. Als er al verschillen waren te zien, waren deze klein en vielen ze zelfs positiever 

uit voor de jongeren van nu. De huidige jongeren zouden namelijk iets extraverter, vriendelijker, 

consciëntieuzer, en iets minder neurotisch zijn dan voorgaande generaties. Timmerman (2010) 

vraagt zich dan af of de jeugd wel zo anders is van de jeugd van vroeger. De vraag van Timmerman 

(2010) is gebaseerd op een verslag van een enquête van het Bureau van den Bond ter Behartiging 

van de belangen van het Kind. De enquête is afgenomen in 1923 onder honderd opvoedings- en 

onderwijskundigen en ook toen kwam vooral het egoïsme van jongeren naar voren. Ook de 

processen die nu aangeduid worden als individualisering werden in die tijd geconstateerd. “De 

invloed van huisgezin, kerk, en traditie is belangrijk verzwalkt (…)” (Dyserink, Groshans & Van 

Leersum, 1932, p.29 in Timmerman, 2010).  

 Wat tegenwoordig kenmerkend is voor de cultuur van jongeren is de ‘supermarket of 

styles’, aldus Polhemus (1994, p.128). Waar vroeger stijlen behoorden tot een bepaalde subcultuur, 

zoals het lange haar hoorde bij de hippies, kan de jeugd tegenwoordig graaien uit een aanbod van 

verschillende uiterlijke stijlen, ofwel een ‘supermarkt van stijlen’. Hodkinson & Deicke (2007) 

sluiten hierbij aan door te stellen dat jeugdcultuur tegenwoordig minder gericht is op binding aan 

een enkele groep en zich meer richt op individuele smaken en interesses die genres, stijlen, en 

activiteiten mogelijk doorkruisen. De huidige benaderingen van jeugdcultuur benadrukken de groei 

van wereldwijde media culturen (globalisering) en consumptie als sleutelveranderingen in het 
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leven van jongeren. Het gevolg hiervan is dat er gefragmenteerde en kortstondige 

jeugdgroeperingen ontstaan (Nayak & Kehily, 2008; Kehily, 2007), bijvoorbeeld bij het bezoeken 

van festivals. Opvallend is dat het uitproberen van identiteiten uit een aanbod van verschillende 

stijlen en de individuele keuze daarin ook genoemd is als een onderdeel van de consumptiecultuur. 

Ook de verandering in consumptie en globalisering is gerelateerd aan de consumptiecultuur.  

 Ondanks de ‘supermarkten aan stijlen’ komt  in verschillende onderzoeken naar voren dat 

er nog steeds jeugdsubculturen bestaan, maar dat niet iedere jongere tot een jeugdsubcultuur 

behoort. Zo schrijven Ter Borgt en Hibbel (2000) dat het moeilijk is om te schatten welk deel van de 

jeugd in een jeugdsubcultuur verkeert. De auteurs geven wel een indicatie voor het feit dat een 

minderheid van de jeugd tot een specifieke subcultuur behoort. Deze indicatie is gebaseerd op een 

grootschalig onderzoek van het onderzoeksbureau ‘Interview’ dat om de twee jaar wordt 

uitgevoerd. De indicatie is gebaseerd op favoriete muzieksoorten van jongeren. Van deze 

muzieksoorten behoren bijvoorbeeld hardrock, reggae, rap, en soul tot een jeugd culturele 

oriëntatie. Niet alle jongeren die van een dergelijke muzieksoort houden delen de rest van de jeugd 

culturele stijl. De cijfers uit het onderzoek waar Ter Bogt en Hibbel (2000) aan refereren komen uit 

1999. Recenter onderzoek van Prins (2008) laat een zelfde soort trend zien. Uit een enquête onder 

12.945 jongeren blijkt dat één op de vijf jongeren zichzelf rekent tot een specifieke jeugdcultuur. De 

meeste van de jongeren die zichzelf rekenen tot een jeugdsubcultuur jongeren behoren tot de 

hiphopcultuur. In het onderzoek van Prins (2008) is verder een verschil gevonden in de 

jeugdsubculturen per onderwijsniveau. Bij VMBO jongens en meisjes is hiphop favoriet, daarbij is 

bij de jongens ook hardcore populair. Jongens van de HAVO gaan voor hiphop en metal, HAVO-

meisjes voor alto. Op het VWO wordt door zowel jongens als meisjes alto genoemd, waarnaast 

jongens ook nog kiezen voor metal. Deze gegevens over de jeugdsubculturen verdeeld per 

onderwijsniveau lijkt  te indiceren dat de sociale achtergrond ook een rol speelt in het behoren tot 

een jeugdcultuur.  

2.3.5 Samenvatting jeugdcultuur 

Jeugdcultuuronderzoek bestaat vooral uit het bestuderen van de vrijetijd van jongeren en het geven 

van betekenissen aan de muziekkeuze en kledingstijl. Doorgaans wordt dit onderzocht door 

(participerende) observaties en interviews. Als aanvulling op dergelijke methoden wordt gepleit 

voor meer onderzoek naar de onderliggende structuur van een jeugdcultuur. 

 In algemene zin lijkt de jeugdfase een aparte levensfase tussen de fase van het kind zijn en 

volwassen zijn met een eigen structuur. Binnen dit onderzoek wordt gefocust op de jeugd in de 

periode tussen de leeftijd van 8 tot 21 jaar. Deze periode is grofweg in te delen in de late kindertijd 

en de adolescentiefase. De late kindertijd kenmerkt zich door het steeds groter worden van de 

wereld voor kinderen en het groeiende belang van peers. In de adolescentiefase is er sprake van 

fysieke verandering en het is een fase waarin het losmaken van ouders, zich onderscheiden van 

anderen, identiteitsontwikkeling, vormgeven van seksualiteit, het uitproberen van verschillende 

rollen en levensstijlen, en intensieve relaties met peers centraal staan.  

 Uit de besproken literatuur blijkt dat er meerdere jeugd(sub)culturen naast elkaar kunnen 

bestaan en dat jeugdcultuur verschillende functies heeft; het reageren (tegenhanger) op 
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veranderingen in socialisatieprocessen en maatschappelijke ontwikkelingen, invullen van vrije tijd, 

en identiteitsontwikkeling. Omdat jongeren vooral in de adolescentiefase bezig zijn met het 

ontwikkelen van een identiteit en het losmaken van volwassenen, lijkt de jeugdcultuur op het 

gebied van identiteitsontwikkeling vooral in deze fase een belangrijke functie te vervullen. 

Daarnaast lijkt de jeugdcultuur door deze verschillende socialisatieprocessen en maatschappelijke 

ontwikkelingen aan verandering onderhevig.  

 De huidige jeugdfase kenmerkt zich door een verlenging van deze fase en door 

individualisme. Jongeren lijken zelf verantwoordelijk geworden voor hun eigen levensloop door de 

afnemende invloed van sociale tradities. De eigen verantwoordelijkheid voor keuzes en 

identiteitsontwikkeling kan problematisch zijn. Een kanttekening hierbij is echter dat de afname 

van de invloed van sociale tradities niet alleen kenmerkend lijken te zijn voor de samenleving van 

de huidige generatie jongeren. De huidige generatie jongeren wordt vaak aangeduid als 

egocentrisch en narcistisch. Jongeren zouden steeds meer keuzes maken uit verschillende stijlen. 

Deze keuzes kunnen de stijlen ook doorkruisen. Er zijn jeugdsubculturen te onderscheiden in 

Nederland, maar niet iedere jongere lijkt zichzelf tot een jeugdcultuur te rekenen.  
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HOOFDSTUK 3. 

Relatie tussen seksuele ontwikkeling, consumptiecultuur en jeugdcultuur 
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In het voorgaande hoofdstuk zijn de onderwerpen van deze studie uiteen gezet. Binnen dit 

hoofdstuk zal de relatie tussen de drie onderwerpen uitgewerkt worden. Eerst zal de relatie tussen 

de kernbegrippen van de consumptiecultuur en de kernbegrippen van de jeugdcultuur besproken 

worden. Daarna zullen de belangrijkste verbanden tussen deze twee onderwerpen onderzocht 

worden met betrekking tot de invloed op de seksuele ontwikkeling van jongeren. 

 

3.1 Relatie consumptiecultuur en jeugdcultuur  

In deze paragraaf wordt de relatie gelegd tussen de consumptiecultuur en jeugdcultuur in 

Nederland. De consumptiecultuur en de jeugdcultuur worden gekenmerkt door verschillende 

kernbegrippen. Bij jongeren is er net als bij volwassenen sprake van eigen structuur, waarin 

bijvoorbeeld de leeftijd of geslacht een rol spelen in de vormgeving van de structuur. De 

jeugdcultuur is vaak een tegenhanger van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. 

Daarnaast is niet sprake van één jeugdcultuur, maar van meerdere jeugdsubculturen. Naast deze 

vaststaande kenmerken van een jeugdcultuur zijn er drie kenmerken die de huidige jeugdcultuur 

kenmerken, namelijk identiteit, individualisme en keuze. Opvallend is de overlap tussen de 

consumptiecultuur en de jeugdcultuur wat betreft deze kernbegrippen. In de hierop volgende 

deelparagraaf zal gekeken worden wat de overeenkomsten zijn tussen de consumptiecultuur en de 

jeugd(cultuur).  

 

3.1.1 Relatie individualisme, identiteit en keuze 

Een belangrijk kenmerk dat in de literatuur over de consumptiecultuur naar voren komt, is het 

individualisme. De jeugd van tegenwoordig wordt vaak aangeduid als ‘individualistisch’. Vaak 

wordt de term in het dagelijkse taalgebruik en populaire media gebruikt om egoïsme en narcisme 

aan te duiden (Timmerman, 2010). Maar naast het individualisme als synoniem voor egoïsme en 

narcisme geldt ook voor de jeugd dat er minder sprake is van traditionele referentiekaders en meer 

sprake van een keuzebiografie.  

 Individualisme lijkt niet zozeer een kenmerk van een consumptiecultuur maar meer een 

kenmerk van een samenleving, waarin een consumptiecultuur goed kan gedijen. Want waar 

voorheen de traditionele sociale tradities dienden als referentiekaders voor identiteitsontwikkeling 

wordt deze rol steeds meer vervuld door consumptie; het bezitten en gebruiken van goederen. 

Consumptiecultuur definieert het kader van mogelijkheden waarbinnen jongeren hun identiteit 

kunnen ontwikkelen. Onderzoek van Pysnakova en Miles (2010) laat zien dat jongeren consumptie 

gebruiken om, tot op zekere hoogte, om te gaan met de normatieve eisen van individualisering; de 

vrijheid van keuze en het construeren van een eigen identiteit. In de context van hun consumptie 

gaan de jongeren om met de omstandigheden en condities waaraan ze blootgesteld worden. De 

consumptie van jongeren is een arena van zelfexpressie, en daarbij navigeren jongeren actief door 

het leven dat veel keuzemogelijkheden heeft. In de rol van consument kan de jongere kiezen uit de 

vele mogelijkheden die de consumptiecultuur biedt en gebruikt deze mogelijkheden om zichzelf uit 
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te drukken. Pysnakova en Miles (2010) spreken over de paradox van individualisering; mensen 

worden zelf verantwoordelijk voor het construeren van een eigen identiteit, maar dit is echter geen 

keuze. Mensen hebben de vrijheid om te kiezen wie ze willen zijn, maar deze keuze wordt steeds 

meer afhankelijk van een nieuwe standaardisatie, gebaseerd op de individuele afhankelijkheid van 

een onzekere arbeidsmarkt en een veranderlijke consumentenmarkt.  

3.1.2 Individuele keuze  

De relatie tussen individualisme en keuze is de afname van de invloed van sociale tradities en de 

toename van keuze (Pysnakova & Miles, 2010; De Bois Reymond et al, 1998). De keuzes die mensen 

maken zijn individueel. Je moet beslissen wat je wilt en hoe je jouw geld gaat besteden om dit te 

krijgen, aldus Slater (1997). Een individu leert om zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor zijn 

eigen keuzes. Sommige van deze keuzes hebben weinig consequenties, maar andere hebben enorm 

veel consequenties. Maar het belangrijkste is, zo stellen Pysnakova en Miles (2010), dat de keuzes 

gezien worden als persoonlijk succes of als persoonlijk falen. Vanuit dit perspectief kan gesteld 

worden dat jongeren de implicaties van het proces van individualisme ook ervaren in hun keuze 

voor consumptie.  

 Ook voor de jeugd zijn de keuzes toegenomen. Jongeren kiezen zelf uit een aanbod aan 

stijlen en stellen hierdoor hun eigen identiteit samen, aldus Nayak & Kehily (2008), Kahily (2007) 

en Hodkinson en Deicke (2008). Het aanbod aan keuzes is in de consumptiecultuur toegenomen 

door de enorme toename aan producten en merken (Lury, 2011). Waar consensus lijkt te zijn over 

de toename van keuzes (o.a. Pysnakova & Miles; Lury, 2011; Du Bois-Reymond et al., 1998; Lury, 

2011; Slater, 1997) in het leven van jongeren worden er kanttekeningen geplaatst bij de individuele 

keuzes. Zo stelt Timmerman (2010, p.20): ‘Alsof jongeren in alle vrijheid zelf kunnen kiezen voor de 

een of andere leefstijl en hun levensloop de uitdrukking is van louter individuele keuzes’. 

Timmerman verwijst tevens naar de Vlaamse socioloog Elchardus (Elchardus & Smits, 2006). 

Elchardus stelt dat men steeds meer overtuigd geraakt is van het feit dat een individu een grote 

mate van individuele keuzevrijheid heeft. Maar hij stelt dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is in 

de levensloop. De ontzuiling wordt wel onderkend, maar de meeste mensen volgen toch nog steeds 

een standaardlevensloop en ook de bindingen met het gezin zijn er niet minder op geworden. 

Timmerman (2010) schrijft dat met name Britse onderzoekers erop wijzen dat jongeren heel goed 

het gevoel kunnen hebben zelf keuzes te kunnen en moeten maken, terwijl die keuzes nog steeds 

voor een belangrijk deel gestuurd en beperkt worden door externe factoren (Roberts, 1997; 2009 

in Timmerman, 2010).  

In de adolescentiefase worden de ouders, peers en televisie (media) vaak gezien als 

belangrijkste bronnen van interactie, ook wanneer het om consumptie gaat, hoewel er verschil zit  

in hun invloeden en de mate van belangrijkheid (Beaudoin & Lachane, 2006; Lahance, Beaudoin, 

Robitalle, 2003). Consumptiesocialisatie wordt doorgaans gedefinieerd als een proces waarin een 

individu vaardigheden, kennis en houdingen verkrijgt die relevant zijn voor zijn of haar rol als 

consument. Vanuit dit perspectief worden consumptie gedragingen of houdingen, zoals 

merkgevoeligheid, gezien als resultaten verkregen door de interactie tussen de consument en de 

‘social agents’ (Beaudoin & Lachane, 2006; Lahance, Beaudoin, Robitalle, 2003). Verschillende 
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onderzoeken laten zien dat de keuzes die adolescenten maken in relatie tot producten van een 

consumptiecultuur doorgaans worden beïnvloed door peers (Makgosa & Mohube, 2007; Beaudoin 

& Lachane, 2006; Park & Lessi, 1977; Roper & Sah, 2007) en door ouders (Beaudoin & Lachane, 

2006; Pysnakova & Miles, 2010; Lahance, Beaudoin, Robitalle, 2003; Moschis, 1986; Roper & Sah, 

2007). En bevestigen daarmee de kanttekening bij individualisme in het maken van keuzes. De 

invloed van de media in het maken van keuzes is minder eenduidig.  

Peers 

Uit meerdere onderzoeken (Makgosa & Mohube, 2007; Beaudoin & Lachane, 2006; Roper & Sah, 

2007; Lahance, Beaudoin, Robitalle, 2007) blijkt dat peers de belangrijkste invloed hebben op 

(jonge) adolescenten wanneer het gaat om merkgevoeligheid en de aankoop van kleren en 

producten. Dit is gerelateerd aan het grote belang van peers in de adolescentiefase, en de 

belangrijke rol die kleding lijkt te spelen in de relatie onderling, aldus Beaudoin & Lachane (2006) 

en Lahance, et al. (2003). In de pre- en adolescentiefase zijn kleding en producten belangrijke 

socialisatie ‘tools’ vanwege de symbolische functie. Het bezitten van prestigieuze merken van 

kleding en schoenen maakt de kans groter dat jongeren in de smaak vallen bij hun peers. Wanneer 

je niet het nieuwste product hebt van het juiste merk, kan dit zorgen voor sociale uitsluiting (Roper 

& Sah, 2007; Beaudoin & Lachane, 2006; Croghan, Griffin, Hunter & Phoenix, 2006).  

Ouders 

Ouders lijken op twee manieren invloed te hebben op de aankopen van jongeren, namelijk door hun 

invloed als ‘social agent’ (Lachane et al, 2003; Moschis, 1985; Beaudoin & Lachane, 2006; Martin & 

Bush, 2000) en door hun financiële middelen (Roper & Sah, 2007; Lachane et al., 2003). Ouders 

spelen een belangrijke rol in de consumptiesocialisatie van hun kinderen. Deze rol kan zowel direct 

als indirect zijn. De directe invloed betreft bijvoorbeeld de communicatie over een 

consumptieaankoop (Moschis, 1986). De indirecte invloed kan zijn dat de ouders zelf veel 

merkkleding dragen en uitdragen consumptieve producten belangrijk te vinden. Ouders zijn, 

misschien tegen hun verwachting in, rolmodellen voor hun kinderen. Hun interesse voor 

merkkleding kan dit ook oproepen bij hun kinderen. Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor 

Budgetvoorlichting blijkt dat meer dan de helft van de scholieren zelf beslist over de besteding van 

hun kleedgeld (Nibud, 2010). Binnen deze groep is geen sprake van directe invloed van ouders. Er 

wordt immers zonder overleg met de ouders kleding gekocht, er kan echter wel sprake zijn van 

indirecte invloed van ouders en van invloed van peers. Daarnaast lijken ouders een belangrijke 

mediator te zijn in de invloeden van de andere social agents (De Graaf et al., 2008). Onderzoek van 

Lahance et al. (2003) geeft een indicatie dat in de adolescentiefase de invloed van ouders minder 

groot is dan in de pre adolescentiefase.   

 Naast de rol die ouders spelen als social agent, spelen ook de financiële middelen van 

ouders, en daarmee van de adolescent, een rol in de consumptie aankopen van jongeren. Uit 

onderzoek van het NIBUD (2011) blijkt dat ouders een groot deel van de kosten van hun kinderen 

betalen. Van een kwart van de scholieren die kleedgeld krijgen, betalen de ouders bovendien toch 

nog alle kleding. Met het toenemen van de leeftijd, betalen meer scholieren (een deel) van hun 



35 
 

kosten zelf. Een kwalitatief onderzoek van Pysnakova & Miles (2010) onder Tsjechische jongeren 

laat zien dat jongeren zich bewust zijn van rol van de financiële middelene van ouders: ‘(…)They get 

it from their parents and spent it on clothes. (…) It’s all about the money’ (p.542).  

Media 

Uit onderzoek van Lahance et al. (2003) en Beaudoin & Lachance (2006) komt de invloed van 

televisie als belangrijk medium niet naar voren in de merkgevoeligheid en de kledingkeuze van 

jongeren. In beide artikelen is te lezen dat dit resultaat tegen hun eigen verwachting in is, omdat er 

gesteld wordt dat in andere onderzoeken naar voren komt dat media een belangrijke rol spelen in 

de ontwikkeling van jonge consumenten. Een verklaring voor deze discrepantie is dat er geen 

rekening gehouden is met de verschillende soorten tv programma’s of andere media, aldus Lahance 

et al. (2003). De auteurs verwachten dat wanneer rekening was gehouden met verschillende 

vormen van media presentaties, zoals beroemdheden als rolmodellen, wel een invloed van de 

media op de merkkeuze van jongeren was gevonden. De invloed van beroemdheden, ofwel 

‘celibrity brands’, op de keuze van jongeren komt naar voren in het onderzoek van Roper & Sah 

(2003) en Martin & Bush (2000). De auteurs benadrukken dat deze invloed zeker niet negatief 

hoeft te zijn, zo heeft de invloed van Jamie Oliver gezorgd voor een positievere houding van 

jongeren ten opzichte van gezond eten. Jongeren zeggen doorgaans dat ieder ander beïnvloed 

wordt door de media, behalve de jongere zelf (Krayer, Ingeldew & Iphofen, 2007; Strasburger, 

2005). Onderzoek van Krayer et al. (2007) laat zien dat de invloed van peers terug te zien is in de 

interpretatie van adolescenten van mediaberichten. Peers helpen namelijk de mediaberichten te 

interpreteren en betekenis te geven aan de inhoud ervan. Maar er is ook een rol weggelegd voor 

ouders. De ouders kunnen de invloed van de media dempen door bijvoorbeeld niet toe te staan dat 

een jongere een eigen televisie op de kamer heeft staan (De Graaf et al., 2008).  

Volgens Hill (2011) is het is moeilijk, al dan niet onmogelijk, zeker voor jongeren, om niet 

beïnvloed te worden door continue blootstelling aan ideale lichamen en persoonlijkheden die door 

de massamedia gepresenteerd worden als meest wenselijk en bereikbaar voor iedereen. Hill (2011) 

zet deze woorden kracht bij door te stellen dat de invloed van de consumptiecultuur op jongeren 

gereflecteerd wordt door de belangrijkste aspiratie van jongeren in de Verenigde Staten en het 

Verenigd Koninkrijk, namelijk rijk worden. Pysnakova & Miles (2010) stellen echter dat het 

presenteren van jongeren als slachtoffers van het ‘consumentisme’ wijst op een aanname dat 

jongeren passief zijn en niet in staat zijn om te reflecteren op de omstandigheden waarin ze zich 

bevinden. Meerdere onderzoeken tonen aan dat jongeren geen passieve en onkritische kopers zijn. 

Jongeren zijn juist gewend om keuzes te moeten maken en zijn hun hele leven al geconfronteerd 

met reclames die ze moeiteloos door zien (Willis, 1990; Van Hooft & Van der Grinten, 2005; 

Pysnakova & Miles, 2005; Boschma & Groen, 2010). In onderzoek van Pysnakova & Miles (2010) 

komen verschillende berichten naar voren van jongeren over de invloed van de media op het 

koopgedrag van jongeren. Zo stelt een respondent over jongeren die zich volgens haar wel laten 

beïnvloeden door de media (zij zelf hoort daar absoluut niet bij): ‘ (…) MTV for example, and 

consequently everybody wants to be a hip hopper’ (p.537). Een andere respondent stelt echter: ‘I 
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think everybody is affected. (…) Sometimes we don’t want to be, but the brands are everywhere – on 

TV, in commercials, everywhere’ (p.538). 

3.1.3 Identiteit 

In zowel de consumptiecultuur als de jeugdcultuur neemt het begrip identiteit een belangrijke 

plaats in. Het ontwikkelen van een eigen identiteit is een belangrijke ontwikkelingstaak in de 

jeugdfase. Een jeugdcultuur kan een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van een identiteit 

door het bieden van een collectieve identiteit (Ter Bogt & Hibbel, 2000). Tegenwoordig zou er bij de 

jeugd meer sprake zijn van een aanbod aan stijlen waaruit de jongeren zelf hun (individuele) 

identiteit samenstellen. Ook binnen een consumptiecultuur wordt gesteld dat er sprake is van 

individuele identiteiten. Waar voorheen de sociale tradities zorgden voor identiteiten, wordt nu het 

consumeren van specifieke goederen gelinkt aan een bepaalde identiteit. ‘Wat je bent is wat je hebt’. 

Er zijn echter nog steeds jeugdsubculturen waaraan jongeren zich conformeren, maar niet iedere 

jongere rekent zich tot een subcultuur. Nederlandse jongeren zeggen vooral ‘zichzelf’ te zijn en zich 

niet te conformeren aan een jeugdsubcultuur of de laatste mode. Ter Bogt & Hibbel (2000) stellen 

dat als jongeren al niet tot een subcultuur behoren dat zij zich dan wel voegen tot de laatste 

modetrends.  

 Doorgaans worden de theorieën van Erikson en Marcia (Kroger, 2009) in verband gebracht 

met identiteitsontwikkeling. Belangrijke termen in de identiteitsontwikkeling van Erikson en 

Marcia zijn binding en exploratie. Een binding, of een verbintenis, op een belangrijk gebied in 

iemands leven, zoals ouders of religie, leidt uiteindelijk tot een identiteit. De zoektocht naar een 

juiste binding wordt aangeduid als exploratie. De belangrijkste identiteitsgebieden die door Bosma 

(1985) worden onderscheiden zijn religie, ouders, vrienden / studie / vrije tijd, persoonlijk 

kenmerken, en intieme relaties. Onder het identiteitsdomein intieme relaties vallen tevens de 

seksuele relaties. Individuen construeren hun identiteit door zichzelf te herkennen in diegenen die 

op hen lijken en zich te onderscheiden van diegenen die niet op hen lijken. Een adolescent kan 

zichzelf presenteren door bepaalde gedragingen en ideeën, maar ook doormiddel van het uiterlijk 

kan de adolescent een bepaald imago presenteren. Consumptie kan een bron zijn om een identiteit 

uit te drukken. Wanneer gesproken wordt over producten met een merk dan wordt vaak gedacht 

aan kleding, maar het betreft ook de frisdrank die iemand drinkt, de scooter waar iemand op rijdt of 

de mascara die iemand gebruikt.  

 Reclames en de massamedia spelen een belangrijke rol in het aanprijzen van producten en 

in het presenteren van ideale identiteiten. Hierop volgend zal de invloed van reclames op, specifiek, 

de identiteit van jongeren worden besproken. (Later in deze paragraaf zal ingegaan worden op de 

invloed van de massamedia op de seksuele houdingen en gedragingen van jongeren.) 

Daaropvolgend zal kort ingegaan worden op de genderidentiteit van jongeren in een 

consumptiecultuur. Als laatst zal ingegaan worden op relatie tussen merken en identiteiten van 

jongeren.  
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Reclame / massamedia en identiteit 

 Dittmar (2008) stelt dat reclame invloed heeft op de identiteit van individuen en het welzijn 

van individuen. De auteur geeft twee verklaringen voor het effect van de consumptiecultuur en de 

daarbij behorende reclames, op de identiteiten van individuen, namelijk de value theory en de social 

comparion theory. Volgens Dittmar (2008) is een belangrijk aspect van de consumptiecultuur dat de 

invloed op individuen gelinkt is aan de ideale identiteiten die geportretteerd worden in de 

massamedia en reclames. De boodschap van deze berichten is dat je door de symbolische 

betekenissen van consumptie goederen de identiteit die je hebt, kan veranderen in hoe je zou willen 

zijn. Dittmar (2008) schrijft dat het presenteren van de ‘body perfect’ en de ‘good life’ in reclames 

uiteindelijk effect heeft op de identiteit van individuen. Waar eerst de nadruk vooral lag op het 

presenteren van het perfecte lichaam van vrouwen en het effect hiervan op vrouwen, is er 

tegenwoordig ook meer aandacht voor het perfecte mannelijke lichaam.  

 De value theory, ofwel de waarden theorie stelt dat mensen algemene, relatief sterke, 

waarde oriëntaties hebben die vervolgens aanleiding geven tot specifieke motieven en gedragingen 

op specifieke gebieden, zoals het kopen van producten. Deze onderliggende waarde oriëntaties 

dienen als begeleidende principes voor hoe mensen denken, voelen, en handelen. Volgens Dittmar 

(2008) wordt gesteld dat het ideale lichaam en het ideale leven, zoals deze worden voorgesteld in 

de consumptiecultuur, geïnternaliseerd worden door individuen. Op deze manier wordt een 

persoonlijk waardensysteem gevormd dat invloed heeft op hoe individuen zichzelf construeren, 

hoe ze reageren op consumptiecultuur-stimuli en welke idealen ze nastreven in hun gedrag. 

Dittmar (2008) schrijft dat onderzoek van Thompson & Stice (2001) demonstreert dat het 

internaliseren van materialistische waarden een cruciale risicofactor is in het ontwikkelingen van 

een verstoord lichaamsbeeld en eetstoornissen bij meisjes en vrouwen. Maar daarnaast wordt ook 

gesteld dat sommige individuen de idealen van de consumptiecultuur sterker internaliseren dan 

anderen (Dittmar, 2008).  

  Zoals ook al eerder is gesteld, gaat de social comparison theory ervan uit dat individuen 

zichzelf evalueren door zich te vergelijken met anderen en deze sociale vergelijkingen hebben een 

direct effect op hoe mensen zich voelen over zichzelf (Geurts et al., 1994). Deze sociale 

vergelijkingen worden gebruikt voor het construeren van een identiteit. De confrontatie met de 

consumptiecultuur is onvermijdelijk, want reclames voor het perfecte lichaam en het goede leven 

zijn overal, op tv, in films, muziekvideo’s, magazines, en internet, aldus Dittmar (2008) en Hill 

(2011). Het gevolg is dat het individu zichzelf gaat vergelijken met de geïdealiseerde beelden en 

levensstijlen. Het gevolg daarvan is, omdat het verschil tussen het individu en de geïdealiseerde 

beelden vaak groot is, dat individuen zich minder goed voelen over zichzelf, aldus Dittmar (2008). 

Verschillende onderzoeken hebben gefocust op de effecten van reclame beelden op adolescenten. 

De surveyonderzoeken van Eggermont & Bueallens (2005) en Richins (1991) richtten zich specifiek 

op meisjes in de adolescentiefase, het experimentele onderzoek van Martin & Kennedy (2005) 

focust zich op meisjes in de leeftijd van 7 tot 17 jaar. In sommige onderzoeken komt naar voren dat 

het effect van dergelijke media op de identiteit en het zelfbeeld van meisjes juist aanwezig lijkt te 

zijn wanneer meisjes al een laag zelfbeeld hebben (Dittmar, 2008; Marin & Kennedy, 1993). Maar 

volgens Eggermont et al. (2005) is het effect toe te schrijven aan het idee, dat meisjes ontwikkelen 



38 
 

door confrontatie met de modellen, dat jongens verwachten van meisjes dat ze er net zo uit zien als 

de modellen. In onderzoek van Krayer et al, (2005) komt naar voren dat het afhankelijk is van de 

manier van vergelijken of dit een negatief effect heeft op het lichaamsbeeld van meisjes. Uit 

onderzoek van Marin & Kennedy (2005) blijkt verder dat bij meisjes het effect van de modellen 

steeds groter wordt naarmate meisjes ouder worden. De verklaring die door de auteurs wordt 

gegeven is dat hoe ouder een meisje is, des te meer zij zich met het model kan identificeren. Hierbij 

aansluitend, onderzoek van Duke (2002, in De Graaf et al., 2008) geeft aan dat Afro- Amerikaanse 

meisjes zichzelf nauwelijks herkennen in de doorgaans blanke modellen en dat ze daarom de als 

ideaal gepresenteerde schoonheidsidealen niet overnemen. Jongens lijken nauwelijks beïnvloed te 

worden door de beelden van gespierde mannenlichamen (Krayer et al., 2005; Humphreys & 

Praxton, 2004). Krayer et al. (2005) hebben interviews afgenomen onder zowel jongens als meisjes 

in de leeftijd van 12-14 jaar om de effecten van reclames te onderzoeken. Uit dit onderzoek komt 

naar voren dat jongens terughoudend zijn om over fysieke vergelijkingen te praten. Ze omschrijven 

het praten over lichaamsbeeld als iets ‘vrouwelijks’. De jongens lijken te ontkennen dat ze fysieke 

vergelijkingen maken. Humphreys & Praxton (2004) hebben een experimenteel onderzoek gedaan 

naar de invloed van het zien van gespierde, atletische, en geïdealiseerde lichamen op jongens. Uit 

dit onderzoek kwam naar voren dat er weinig verschil was tussen de experimentele groep en de 

controle groep wat betreft de onzekerheid van de jongens en het verlangen naar een dergelijk 

lichaam.  

Genderidentiteit 

Genderidentiteit is de manier waarop men denkt over zichzelf als man of als vrouw. De term gender 

bevat de associaties en betekenissen die gehecht worden aan specifieke gedragingen en gevoelens 

van mannen of vrouwen. Gender is niet gelijk aan de sekse, maar wordt wel vaak gezien als 

onafscheidelijk van man- of vrouwzijn. De fysieke verschijning speelt een belangrijke rol in de 

gender constructie. Hoe mensen eruit zien, is een belangrijke aanwijzing voor de gender en 

daarmee de sociale reactie en interactie (Kacen, 2000; Nayak & Kehily, 2008). Waar de 

onderzoeksresultaten in de vorige paragraaf laten zien dat de consumptiecultuur effect kan hebben 

op een specifieke groep meisjes stelt McRobbie (2004) dat jonge vrouwen in algemene zin een 

nieuwe positie hebben verkregen doordat ze binnen de consumptiecultuur ‘ontdekt’ werden als 

nieuw subject van consumptie. Een kenmerk van de consumptiecultuur is de toegenomen hyper-

seksualisering van meisjes; softe porno – plaatjes, playboy logo’s en ‘wulpse’ slogans staan naast 

girlpower thema’s en feministische thema’s. De neoliberale vorming van vrouwen is gebaseerd op 

het streven naar plezier, het verlangen naar genot en seksuele vrijheid. Dit wordt gezien als de 

positieve kanten van de consumptiecultuur en het effect op meisjes (Russel & Tyler, 2002; 

McRobbie (2004). Maar daarnaast is het gevolg dat meisjes ‘prinsessengedrag’ zouden vertonen, 

zich graag zouden willen laten verwennen, en constant bezig zijn met (uiterlijke) zelfverbetering 

(Russel & Tyler, 2002). Ook Hill (2011) stelt dat het vooral meisjes zijn die beïnvloed zouden 

worden door de consumptiecultuur in hun genderontwikkeling, vooral door de genderidentiteit 

voor vrouwen die in een consumptiecultuur voornamelijk zou bestaan uit een knappe verschijning. 

Het uiterlijk vertoon en bezig zijn met uiterlijk zou een belangrijk kenmerk zijn van het vrouw zijn. 
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Een voorbeeld van een consumptieproduct dat hierbij genoemd wordt, is de Barbiepop (Hill, 2011) 

en de recentere Bratz – pop. Beide poppen zouden een boegbeeld zijn van seksisme (De Graaf et al., 

2008). Russel & Tyler (2002) hebben door middel van observaties en interviews met meisjes in 

winkels van ‘Girls Heaven’ (een winkelketen in het Verenigd Koninkrijk met een groot scala aan 

producten voor meisjes in de leeftijd van 3-13 jaar) geconstateerd dat meisjes bewust zijn van het 

schoonheidsregime en de routines van het worden tot een vrouw. Meisjes gebruiken al op vroege 

leeftijd make-up en haarproducten en gaan samen winkelen voor de gezelligheid. Over jongens 

zeggen de meisjes dat die alleen winkelen ‘wanneer ze iets nodig hebben’. Doordat kinderen steeds 

meer gezien worden als volwaardige consumenten, bestaat in de literatuur de vrees dat de 

kindertijd langzaamaan verdwijnt (Hill, 2002; Russel & Tyler, 2002). Want, zo stelt Hill (2002), als 

kinderen ook volwaardige consumenten zijn wordt het onderscheid tussen volwassenen en 

kinderen op deze manier steeds minder zichtbaar.  

 Nayak & Kehily (2008) schrijven dat er een tendens te zien is in de consumptiecultuur en de 

relatie met gender, namelijk dat er specifieke consumptieproducten op de markt worden gebracht 

die zich specifiek richten op vrouwen dan wel op mannen. Zo zijn er veel tijdschriften die zich op 

vrouwen richten en daarbij is voor elke leeftijdsfase wel een tijdschrift te vinden waarin typische 

‘vrouwendingen’ besproken worden. De Graaf et al. (2008) schrijven dat een van de centrale 

uitkomsten van de inhoudsanalyse van bladen voor vrouwen is dat het belangrijkste doel voor 

vrouwen is dat ze zich aantrekkelijk presenteren.  

 Kacen (2000) geeft een hele ander lezing van gender in een consumptiecultuur. De auteur 

stelt namelijk dat gender, net als identiteit, een individueel creatie wordt. Genderidentiteit is geen 

vast attribuut, maar veranderlijk in verschillende contexten en verschillende tijden. Voorbeelden 

van personen die gender demonsteren als een eigen interpretatie zijn Madonna, Marilyn Manson en 

Dennis Rodman, aldus Kacen. Kacen (2000) stelt daarnaast dat producten die zich richten op 

mannen ook steeds meer proberen te overtuigen van het belang van een sexy uiterlijk en het 

voordeel van een zachte huid. De ondertoon hier is “get in touch with your femine side”, aldus 

Kacen (2000).  

Merken, producten en identiteit 

Het NIBUD stelt op de site van NIBUDjong (www.nibudjong.nl) dat veel jongeren vinden dat een 

merk iets toevoegt aan hun persoonlijkheid. Het NIBUD heeft onderzoek gedaan naar de inkomsten 

en uitgaven van Nederlandse scholieren (Nibud, 2010). Uit dit onderzoek blijkt dat bijna alle 

scholieren een mobiele telefoon hebben. Het merendeel heeft een prepaid toestel. Scholieren die 

vaak geld te kort komen, willen ook meer dan andere scholieren de nieuwste mobiele telefoon 

hebben; ook verbellen zij een hoger bedrag dan hun bundel of tegoed toelaat. De meeste jongeren 

(88 procent) hoeven niet perse het nieuwste model mobiele telefoon te hebben, maar voelen ook 

weinig voor een afdankertje of het allergoedkoopste model. Volgens verschillende auteurs (Stald, 

2008; Sadat Nurullah, 2009) is de mobiele telefoon een belangrijke gadget in het leven van 

jongeren. Het is niet alleen gadget om sociale contacten mee te onderhouden, maar het is ook een 

hulpmiddel om een identiteit mee te formeren en een status mee te bevestigen. Het is niet alleen de 

status van de mobiele telefoon, zo is de Iphone de ultieme telefoon als statussymbool, en het 

http://www.nibudjong/
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personifiëren van de telefoon door bijvoorbeeld het instellen van een specifieke ringtone of het 

opleuken met foto’s die bijdragen aan het construeren van een identiteit. Maar de mobiele telefoon 

biedt ook de mogelijkheid voor het contact met het sociale netwerk van peers. Door te participeren 

in dit sociale netwerk kan een persoon navigeren in een collectieve identiteit en daarmee een 

persoonlijke identiteit ontwikkelen.  

 Een indicatie voor de identificatie met merken door jongeren zijn hun social media pagina’s. 

Maar liefst 91 procent van de jonge internetters in Nederland is in 2010 actief op sociale netwerken 

als Hyves, Twitter en Facebook. Hiermee lopen Nederlandse jongeren in de Europese Unie (EU) 

voorop (CBS, 2011). Op de sociale media pagina’s als Hyves en Facebook kunnen jongeren, naast in 

contact komen met elkaar, aangeven welke merken ze ‘liken’. Met een muisklik kan aangegeven 

worden of een merk leuk (ik vind dit leuk!) of niet leuk (ik vind dit niet leuk!) gevonden wordt. Op 

deze manier kunnen jongeren hun eigen pagina personifiëren. Zo staan de merken Björn Börg, Nike, 

G-Star en H&M met meer dan 400.000 fans bovenaan de lijst met populairste merken in de Merken-

Hyves top 5. Vooral marketingonderzoeken spelen in op deze sociale media pagina’s, omdat 

jongeren via online media gemakkelijk te bereiken zijn als doelgroep. Onderzoeken naar het belang 

dat jongeren hechten aan merken komen dan ook veelal uit deze hoek. Deze marketingonderzoeken 

laten zien dat jongeren merken zien als een verlengstuk van hun identiteit. Zo hebben de 

medewerkers van MTV – Networks Van den Bergh & Behmer (2011)  onderzoek gedaan naar ‘hoe 

merken hot kunnen blijven onder jongeren’. Uit de resultaten blijkt dat merken vooral een eigen 

stijl moeten hebben, dat merken gelukkig moeten maken, een vlekkeloze reputatie moeten hebben 

en tenslotte moeten het merken zijn waarmee zich kunnen identificeren. Jongeren zien merken als 

verlengde van hun persoonlijkheid. Uit het ‘Brand Youth Reputation’-onderzoek blijkt dat jongeren 

een sterke band hebben met merken. Vooral merken die in hun ogen een krachtige reputatie 

hebben, doen het goed. Daarnaast blijkt dat merken handige tools zijn voor jongeren om zich een 

identiteit en een imago aan te meten. Jongeren zijn dan ook zeer kritisch in hun beoordeling van 

merken en hebben vaak een heel uitgesproken zwart/wit-mening over merken. Nog meer dan 

volwassenen zijn ze zich bewust van de impact van een merk op hun persoonlijke imago, zo stelt dit 

onderzoek (Young Works Trendteam, 2010; Fobelets, 2010).  

 Uit onderzoek van Pysnakova & Miles (2010) blijkt dat geen enkele jongere binnen dit 

onderzoek kon aangeven volledig los te staan van consumptie. Wat naar voren komt is de 

individuele houding ten opzichte van merken en de behoefte aan autonomie. Zo geeft een 

respondent aan dat ze van merken en hip-hop houdt , maar dat ze niet speciale hip-hop kleren 

koopt. De respondent houdt van een extravagante look, maar houdt er niet van om eruit te zien als 

iedereen. ‘I am definitely not into brands that are popular in hip-hop culture (…) I mean, I hate to look 

like every second girl’ (p.542). De auteurs stellen dat, in verschillende maten, de identiteiten van 

deze jongeren gemedieerd worden door hun keuze voor bepaalde producten. Het verlangen naar 

authenticiteit komt in dit onderzoek naar voren als de belangrijkste factor die de smaak van de 

jongeren bepaalt. In het geval van het meisje uit het voorgaande voorbeeld werd de drang naar 

authenticiteit als belangrijkste redenen aangedragen om van de verschillende producten een eigen 

stijl te maken. De jongeren uit dit onderzoek beoordelen zichzelf als gemiddeld, maar gaven ook aan 

dat ze niet tot de ‘eenzijdige massa’ behoorden. Over jongeren die aangeduid worden als ‘fashion 

conformisten’, ofwel ‘merkaanbidders’, werd vaak gezegd dat ze geen persoonlijkheid hebben, 
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meelopers zijn en oppervlakkig zijn. ‘A brand-devotee is a person without fantasy and individuality. 

He consumes whatever is set out for him’ (p.538). Ook uit onderzoek van Croghan et al. (2007) komt 

naar voren dat jongeren elkaar op hun stijlen beoordelen en dat stijlen cruciale kenmerken zijn van 

identiteiten van jongeren. 

3.1.4 Materialisme 

Verschillende onderzoeken stellen dat de jongeren van tegenwoordig materialistisch zijn (Young 

Mentality, 2005; Nguyen Chaplin & Roedder John, 2007; Banerjee & Dittmar, 2007). Echter, hierbij 

is wel een nuance te plaatsten. Zo lijkt dat het materialisme van jongeren samenhangt met de ‘peer 

pressure’ die zij ervaren, de mate van zelfvertrouwen van de jongeren en de materialistische 

waarden van ouders. Zo bevestigt onderzoek van Banerjee & Dittmar (2007) onder 7 tot 11 jarigen 

de vooraf opgestelde eigen verwachting dat peer afwijzing samengaat met het ervaren van een 

hogere peer druk, wat vervolgens weer geassocieerd wordt met individuele verschillen van 

materialisme. De afgewezen kinderen zullen materialistische waarden overnemen om populairder 

te worden. Daarnaast speelt ook het zelfvertrouwen een rol in de mate van materialisme van 

jongeren, zo blijkt uit een survey onderzoek onder 8-18 jarigen van Nguyen et al. (2007). Het 

zelfvertrouwen van jongeren zakt wanneer jongeren in de adolescentiefase komen en stijgt 

vervolgens weer in de late adolescentie. Het materialisme van jongeren stijgt wanneer het 

zelfvertrouwen juist zakt en zakt wanneer het zelfvertrouwen stijgt en is daarmee hogere aan het 

begin van de adolescentiefase dan in de late adolescentiefase. Naast het zelfvertrouwen en de 

peerpressure wordt ook de relatie tussen de waarden van ouders en kinderen genoemd. Ouders 

geven hun waarden door aan hun kinderen, zo blijkt uit een survey onderzoek onder 9-14 jarigen 

en hun ouders (Goldberg, Gorn, Peracchio & Bamossy, 2008). Ouders die zelf een hoge waardering 

hebben voor materiële goederen hebben vaak kinderen die ook hoog scoren op materialistische 

waardering.  

 Deze resultaten lijken overeen te komen met de invloeden van peers op de keuzes van 

jongeren en het verlangen van jongeren om ‘erbij te horen’ en de inlvoed van de ouders als social 

agents. 

3.1.5 Reclame / massamedia en geseksualiseerde samenleving 

In veel Amerikaanse literatuur wordt gesteld dat, als gevolg van de consumptiecultuur, de 

Amerikaanse samenleving een geseksualiseerde samenleving is geworden (Hill, 2011; Peter & 

Valkenburg, 2008; Pardun, Ladin L’Engle, Brown, 2005; Strasburger, 2005). Zo zijn er seksueel 

getinte beelden te zien in videoclips, worden via email reclames gestuurd over penisvergrotingen 

en worden in tijdschriften slanke vrouwen in bikini’s gepresenteerd. De vrees voor de gevolgen van 

seksualisering zou zijn dat jongeren vroeger beginnen met seks en dat er een denigrerende houding 

naar meisjes ontstaat. Hill (2011) en Postman (1996) vrezen dat hierdoor de kindertijd op steeds 

jongere leeftijd zal eindigen. De informatie die jongeren krijgen over seks behoorde eerst tot de 

volwassenheid, echter de grenzen tussen de kinderentijd en volwassenheid lijken als gevolg van de 

media invloed te vervagen. Vaker dan niet, leren kinderen over seks door toedoen van de media, 
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aldus Hill (2011). Seks of seksualiteit is uitgebuit sinds het begin van de reclames om zo ongeveer 

alle producten aan te prijzen en te verkopen. Hill (2011) stelt dat visuele beelden van seks en 

seksualiteit waarschijnlijk meer impact hebben dan wanneer er over seks gelezen wordt. Hierop 

volgend stelt Hill (2011) dat het vermeldenswaardig is dat ongeveer 47% van de ‘high school’ 

jongeren al geslachtsgemeenschap heeft gehad. Hiermee lijkt de auteur de 47% die 

geslachtsgemeenschap heeft gehad toe te schrijven aan de seks en seksualiteit in de media. 

Jongeren zelf geven (bijna) altijd aan, net als volwassenen, dat de media invloed hebben op het 

gedrag van anderen, maar zeker niet op hun eigen gedrag, aldus Strasburger (2005).  

 Verschillende onderzoeken hebben de invloed van seks in de media op seksueel gedrag 

onderzocht onder Amerikaanse respondenten in de leeftijd van 12-14 jaar in een surveyonderzoek 

Pardun et al, 2005) en in een longitudinale studie (Brown, Ladin L’Engle, Pardun, Guo, Kenneavy & 

Jackson, 2005). In beide studies wordt de ‘Sexual Media Diet’ meting (SMD) gebruikt. De SMD meet 

de relatieve blootstelling aan seksuele onderwerpen in de media. Over het algemeen komen 

dezelfde resultaten uit de onderzoeken naar voren, namelijk dat de respondenten met een hogere 

SMD eerder seksueel actief zijn dan respondenten met een lage SMD. Uit de resultaten van Brown et 

al. (2005) bleek verder dat de grootste risicofactor voor vroege seksualiteit het idee is dat peers 

seks hebben. Jongeren die veel televisie kijken, zouden de wereld die daarin geportretteerd wordt 

(de wereld waarin jongeren van dezelfde leeftijd seks hebben) als sociale norm gaan zien. 

Strasburger (2005) ziet dit als de ‘superpeertheorie’; de media fungeren als peer, die veel invloed 

heeft op het gedrag van jongeren. Daarnaast geeft Strasburger (2005) een andere verklaring voor 

de invloed van de media op het seksuele gedrag van jongeren, namelijk de sociale cognitieve 

theorie. Kinderen leren door het gedrag van andere personen te observeren, en dus ook het gedrag 

van mensen op televisie.  

  Door Hargreaves & Tiggeman (2003) is een experimenteel onderzoek gedaan naar de 

effecten van het ‘dunne vrouwen ideaal’ op de houding van jongens in de leeftijd van 13-15 ten 

opzichte van meisjes. In de media en reclames wordt veel gebruik gemaakt van slanke, knappe 

vrouwen, wat het bijna onmogelijk maakt om niet hiermee geconfronteerd te worden. Na het zien 

van reclames waarvan vrouwen voorkwamen die voldeden aan het schoonheidsideaal werd de 

jongens gevraagd naar welke karakteristieken ze zoeken in een vriendin. Uit dit experimentele 

onderzoek blijkt dat jongens die hun eigen uiterlijk ook redelijk belangrijk vinden beïnvloed 

werden door het zien van reclames met vrouwen die voldoen aan het slanke ideaal (muscular figure 

en attractiveness). De onderzoekers stellen hierop dat het niet duidelijk is of de houding en 

verwachtingen van deze jongeren daadwerkelijk ook vertaald worden in gedrag, maar suggereren 

wel dat de media een indirect effect hebben op het lichaamsbeeld van meisjes door de invloed die 

de media hebben op de verwachtingen van de jongens over het uiterlijk van meisjes.  

 Ook in Nederland werd in 2008 een emancipatienota van het ministere van Onderwijs, 

Cultuur, Sport en Welzijn (OCSW,2008) en in het boek ‘McSex. De pornoficatie van onze samenleving’ 

(Hilkens, 2008) gesteld dat er sprake is van een geseksualiseerde samenleving.  Ook het E0 – 

programma ’40 dagen zonder seks’, zoals besproken in de inleiding, stelt dat jongeren 

tegenwoordig omgeven worden door seks. Er zijn geen concrete cijfers over de mate waarin de 

samenleving geseksualiseerd zou zijn, zo schrijft het NJI (Nederlands Jeugd Instituut). Het NJI stelt 

dat er wel aanwijzingen zijn dat er tegenwoordig in de samenleving meer aandacht is voor seks, en 
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in de media in het bijzonder. Volgens De Graaf et al., (2009) en Papadopoulos (2010) is door het 

toegenomen aanbod van seksueel getinte media ook de kans dat kinderen en jongeren er steeds 

meer en steeds jonger mee geconfronteerd worden groter geworden. Over de mate waarin 

jongeren in Nederland geconfronteerd worden met geseksualiseerde media is relatief weinig 

bekend. Onderzoek van Prins (2008) laat zien dat de meeste jongeren zelf niet vinden dat er teveel 

bloot op televisie is. Een percentage van 21,3% vindt dat er wel te veel bloot op televisie te zien is. 

Meisjes storen zich vaker aan bloot (30,1%) op de televisie dan jongens. En bijna de helft van de 

Turkse en Marokkaanse meisjes vindt dat er te veel bloot op televisie te zien is (47,2%). Uit de 

besproken Amerikaanse onderzoeken lijkt naar voren te komen dat de seks in de media invloed 

heeft op het seksuele gedrag van jongeren. Echter, het is de vraag of deze resultaten direct te 

vertalen zijn naar de Nederlandse samenleving, aangezien er in Nederland een meer liberale 

houding bestaat ten opzichte van seksualiteit (De Graaf et al., 2008; Peter & Valkenburg, 2008). 

 Peter & Valkenburg (2008) hebben onderzoek gedaan onder Nederlandse respondenten 

naar het effect van SEIM op de ‘preoccupancy’ van jongeren met seks. SEIM betreft expliciet, 

seksueel internet materiaal. Het gaat hier dus niet om seksueel getinte onderwerpen op de 

alledaagse televisie, maar expliciete seksuele beelden. Een hogere mate van SEIM hangt samen met 

meer bezig zijn met seks. Andersom werd deze relatie niet gevonden. Je bezig houden met seks gaat 

verder dan nieuwsgierigheid van adolescenten naar seks, aldus Peter & Valkenburg (2008). De 

auteurs stellen dat het niet duidelijk is of de gedachten over seks positief zijn of negatief. Ander 

onderzoek van Peter & Valkenburg (2007) toont aan dat hoe vaker jongeren naar erotiek of porno 

kijken via internet, hoe meer zij het idee hebben dat vrouwen gezien kunnen worden als lustobject. 

Uit Nederlandse cross-sectionele studies komt naar voren dat jongeren met een hoger, seksueel 

getinte, media consumptie makkelijker denken over seks zonder gevoelens, over de meer 

controversiële vormen van seks en over grensoverschrijding (De Graaf et al., 2007; Nikken, 2007)3. 

Recent onderzoek van Nikken & De Graaf (2011) concludeert dat het moeilijk is om een antwoord 

te geven op de vraag of het mediagebruik van jongeren bepalend is voor hun seksuele gedrag en 

hun opvattingen over seks en uiterlijk, of dat al bestaande opvattingen en gedragingen het 

mediagebruik bepalen.  

3.1.6 Conclusie relatie consumptiecultuur en jeugd / jeugdcultuur 

In de consumptiecultuur zou er sprake zijn van individuele keuzes voor producten en producten 

zouden gebruikt worden om een identiteit uit te drukken. Echter voor jongeren geldt dat er weinig 

sprake lijkt te zijn van een volledig individuele keuze, aangezien ze sterk beïnvloed worden door 

peers en door hun ouders. Het bezitten van de ‘juiste kleding’ maakt de kans groter dat men in de 

smaak valt bij peers. Het willen bezitten van de juiste kleding en producten wordt doorgaans 

uitgedrukt als materialistisch. Het materialisme van jongeren hangt samen met de ervaren 

peerdruk en het zelfvertrouwen. Overigens lijkt hierin ook de sociale vergelijking naar voren te 

                                                             
3 Voor verdere informatie over de invloed van seks in de media op Nederlandse jongeren wordt verwezen 

naar o.a. Nikken & De Graaf (2011) Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee 

metingen. Nederlands Jeugdinstituut / Rutgers WPF 
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komen in de verschillende leeftijdsfasen. Waar in de pre-adolescentiefase en de vroege 

adolescentiefase jongeren vaak verkeren in groepen die gelijke kenmerken hebben als zichzelf of 

waarin jongeren zich meer confirmeren aan peers, verandert dit in de latere fase in het omgaan met 

jongeren met verschillende kenmerken. Ouders lijken een rol te spelen als social agent en door hun 

financiële middelen. Over de invloed van de media op de keuzes van jongeren lijkt minder 

consensus te bestaan. Zo lijken rolmodellen in de media wel invloed te hebben op de jongeren. 

Maar in sommige onderzoeken komt ook naar voren dat de media (in algemene zin) geen invloed 

zouden hebben op jongeren. Jongeren geven over zichzelf aan dat ze niet beïnvloed worden door de 

media, maar ieder ander persoon wel. 

 In een consumptiecultuur zou de identiteit beïnvloedt worden door de massamedia, zou de 

identiteit gebaseerd worden op individuele keuzes, zouden merken en producten een identiteit 

uitdrukken en zou een identiteit kunnen bestaan uit verschillende stijlen die omgevormd worden 

tot een eigen stijl. Er lijkt weinig sprake te zijn van een identiteit op basis van individuele keuzes. 

Het zelfbeeld van meisjes lijkt een rol te spelen in de mate waarin ze beïnvloedbaar zijn door de 

media waarin ‘perfecte personen’ worden gepresenteerd. Wanneer meisjes al een laag zelfbeeld 

hebben, lijkt de invloed van dergelijke media inhoud groter, maar er zijn ook indicaties dat het 

effect op het zelfbeeld afhankelijk is van de wijze waarop meisjes zich vergelijken met modellen of 

dat het effect loopt via het idee van meisjes dat jongens verwachten dat ze aan dit ideaalbeeld 

voldoen. Meisjes lijken zich vooral te identificeren met modellen waarin ze zichzelf herkennen. 

Voor jongens is nauwelijks een indicatie gevonden voor het effect van de media op hun zelfbeeld, 

maar hier is ook minder onderzoek naar uitgevoerd. Onder invloed van de consumptiecultuur op de 

gender identiteit is het stereotype ontstaan van vrouwen die vooral aantrekkelijk moeten zijn en 

bezig moeten zijn met hun uiterlijk.  

 Jongeren lijken met producten en merken een identiteit uit te willen drukken. Er lijkt in 

sommige gevallen sprake van een wil om een authentieke stijl uit te dragen, door zelf verschillende 

producten te combineren. De jongeren die een authentieke stijl willen uitdragen lijken zich niet te 

willen conformeren aan een bepaald merk dat staat voor een bepaalde stijl. Tegelijkertijd lijkt er 

ook sprake van jongeren die merken juist wel zien als een verlengstuk van hun persoonlijkheid. 

Jongeren lijken andere jongeren op basis van hun kledingkeuze een bepaalde persoonlijkheid toe te 

kennen.  

 Amerikaanse onderzoeken laten zien dat er een relatie is tussen seks in de media en het 

seksuele gedrag van jongeren. Het beeld dat jongens van meisjes hebben, lijkt voor sommige 

jongens, die hun eigen uiterlijk ook redelijk belangrijk vinden, beïnvloed te worden door de 

modellen in de media. In Nederland is het onderzoek naar het seksuele gedrag van jongeren onder 

invloed van de geseksualiseerde media schaarser. Er lijken wel aanwijzingen te zijn voor de invloed 

van dergelijke media op het seksuele gedrag en de houding ten opzichte van seksualiteit van 

jongeren. 

 Deze resultaten zijn consistent met het ecologische model van Bronfenbrenner, zoals 

besproken in de inleiding. Immers, de consumptiecultuur heeft ook invloed op peers en op ouders 

en op deze manier kunnen de peers en de ouders weer invloed hebben op de jongere. Deze social 

agents kunnen de invloed van de consumptiecultuur versterken maar ook verzwakken. Echter, ook 
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de kenmerken van de jongere zelf spelen een rol, zoals leeftijd, het zelfbeeld, het zelfvertrouwen, 

geslacht, en in sommige gevallen ook de etnische achtergrond.  

3.2 Relatie consumptieve jeugdcultuur in het kader van seksuele ontwikkeling 

In deze paragraaf zal de relatie worden gelegd tussen consumptieve jeugdcultuur (met de daarbij 

behorende kanttekeningen) enerzijds en seksuele ontwikkeling anderzijds. In de literatuur over 

late kindertijd wordt niet direct gerefereerd naar specifieke seksuele ontwikkeling in de vorm van 

seksuele relaties of seksuele gedragingen. De Graaf & Rademakers (2003) schrijven dat wanneer de 

seksualiteit gebruikt wordt in beperkte definitie, waarin primair aandacht is voor de fysiologische 

aspecten van seksualiteit, kinderen vóór de puberteit niet of maar zeer beperkt in staat zijn tot 

seksueel gedrag. Maar wanneer het begrip seksualiteit breder wordt opgevat en begrippen omvat 

als bijvoorbeeld genderidentiteit en kennis over seksualiteit en reproductie, dan kan er ook bij 

kinderen vóór de puberteit gesproken worden over seksuele ontwikkeling. De genderidentiteit 

wordt uiteindelijk geïntegreerd in een volwassen seksualiteit (Brancroft, 1980, in De Graaf & 

Rademakers, 2003). De belangrijkste ontwikkelingen in de adolescentie zijn de 

identiteitsontwikkeling en seksuele ontwikkeling. Door de seksuele ontwikkeling als complex 

dynamisch systeem te beschrijven kunnen de onderliggende mechanismen die van invloed zijn op 

de seksuele ontwikkeling beter worden onderscheiden. Allereerst zal ingegaan worden op de 

relatie tussen consumptieve jeugdcultuur en de (seksuele) ontwikkeling van jongeren in de late 

kindertijd en vervolgens op de relatie met de seksuele ontwikkeling van jongeren in de 

adolescentiefase. 

 

Late kindertijd 

De meeste onderzoeken omtrent de relatie tussen consumptiecultuur en jeugdcultuur richten zich 

op de  adolescentiefase. Er zijn echter ook een paar onderzoeken die zich richten op respondenten 

in de leeftijd van de late kindertijd. In Tabel 2 staat een overzicht van de onderzoeksresultaten die 

in het kader gebracht worden van de (seksuele) ontwikkeling van jongeren in de late kindertijd.  

 
Tabel 2: Relatie consumptieve jeugdcultuur en seksuele ontwikkeling in de late kindertijd. Alleen de 
onderzoeksresultaten die de zich gefocust hebben op respondenten in de leeftijd van de late kindertijd zullen in 
relatie gebracht worden met de (seksuele) ontwikkeling van jongeren in de late kindertijd. 
 
Late kindertijd* Consumptieve jeugdcultuur Onderliggend mechanisme 

seksuele ontwikkeling 

 

Peers, ouders en agents zijn 

belangrijke ‘social agents’ 

 

Keuze voor de consumptieproducten 

wordt beïnvloed door peers en ouders, 

minder consensus is er in de literatuur 

over de invloed van de media. 
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Genderidentiteit; kinderen in deze 

leeftijd hebben grote mate van 

kennis over typisch gender gedrag 

 

Producenten richten zich specifiek op 

(vooral) meisjes en jongens dan en 

daarmee verwachting gecreëerd ten 

aanzien van van genderrollen. 

 

Informatie: verkregen uit 

vrienden, maar ook van media 

en ouders 

Representaties: wat wordt er 

verwacht van meisjes en wat 

juist niet van jongens 

 

Peergroup bestaat voornamelijk 

uit eigen sekse 

 Representaties: wat wordt 

verwacht van mannen en 

vrouwen geleerd door peers 

 

Gevoelig voor peerdruk, 

confirmeren aan groepsdruk 

 

 

Met de ‘juiste’ producten hoor je erbij.  

 

Social contagion: vergelijking 

met peers 

Tools: welke mogelijkheden 

hebben, (vooral) ouders, om 

de ‘juiste ’producten te 

betalen. 

  Waarden: de waarden die een 

jongere hecht aan de 

materialistische goederen 

 

In de literatuur wordt gevreesd 

voor verkorting kindertijd  

Gesteld wordt dat kindertijd korter 

wordt omdat jongeren in deze fase als 

volwaardige consumenten worden 

gezien, maar ook door 

consumptiecultuur krijgen jongeren 

alle informatie die eerder tot oudere 

levensfasen behoorden. 

 

Informatie: informatie uit de 

media over seks en seksuele 

gedragingen 

* De kenmerken van de late kindertijd komen uit de literatuur zoals besproken is in paragraaf 2.3.3. 

 

In de late kindertijd hebben jongeren een grote mate van kennis over typisch gendergedrag (Parke 

& Clarke – Stewart, 2010). Ze weten wat er wat verwacht wordt van vrouwen en van mannen, maar 

deze kennis halen ze vooral uit consumptiegoederen zoals tijdschriften of uit make-up- en 

kledinglijnen die zich speciaal richten op meisjes in deze leeftijdsfase. De invloed van de 

consumptieve jeugdcultuur op de gender identiteit blijkt vooral uit het ontstaan van een bepaald 

stereotiep beeld van vrouwen. Consumptieproducten als tijdschriften die zich specifiek richten op 

meisjes dragen bij aan een beeld van vrouwen die vooral aantrekkelijk moeten zijn en veel met hun 

uiterlijk bezig zijn. Meisjes zouden meer vrijheid hebben dan vroeger doordat ze de mogelijkheid 

krijgen om met allerlei producten, zoals kleren, cosmetica (en dan vooral met glitters) en 

accessoires, te experimenteren met hun vrouwelijke identiteit, maar daarnaast ervaren de meisjes 

ook een bepaalde druk omdat meisjes zich ook op jonge leeftijd al bewust zijn van het 

schoonheidsregime dat geldt voor vrouwen (Russel & Tyler, 2002, McRobbie, 2004). De 

tijdschriften die zich richten op meisjes sporen de meisjes aan om bepaalde producten te gebruiken 
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en zich sexy te kleden (Krayer et al., 2008 en De Graaf et al., 2006). Voorbeeld van deze dergelijke 

tijschriften zijn ElleGirl, CosmoGirl en TeenVogue. Daarnaast richten de tijdschriften zich op het feit 

dat meisjes de tijdschriften gezamenlijk lezen door bijvoorbeeld het plaatsen van verhalen waar ze 

over kunnen praten. Het typische beeld van de ‘bedroom culture’, een groepje meisjes in een 

slaapkamer rondom een tijdschrift die zingen met een haarborstel als microfoon, is hierbij de 

achterliggende gedachte, aldus Nayak & Kehiliy (2008). Jongens zouden tijdschriften eerder alleen 

lezen, maar over het algemeen wordt door jongens gesteld dat het lezen van tijdschriften ‘gay’ is, 

ofwel iets voor meisjes. Ook shoppen wordt gezien als typisch meisjesgedrag. Jongens zouden 

alleen shoppen wanneer ze iets nodig hebben. Dit komt naar voren in het onderzoek van Russel & 

Tyler (2002) waarin meisjes zeggen dat ze shoppen ‘because we like it’, jongens daarentegen 

shoppen alleen  ‘when they have to’. Wanneer gekeken wordt naar het onderliggende mechanisme 

lijkt de consumptieve jeugdcultuur invloed te hebben op de informatie over de gender gedragingen. 

De informatie over de gender rollen wordt gehaald uit de specifieke consumptieve producten die 

zich richten op meisjes, zoals de tienertijdschriften of de kledinglijnen die zich specifiek richten op 

jonge meisjes. Deze informatie heeft daarnaast ook weer invloed op de leeftijdsgenoten (peers) van 

een individu en de heersende normen en waarden in de samenleving. De representaties, de ideeën 

die iemand heeft welke gedragingen er horen bij gedrag dat typerend is voor vrouwen, zouden door 

de consumptieve jeugdcultuur beïnvloed kunnen worden. Zowel jongens als meisjes krijgen een 

idee van specifieke vrouwengedragingen, zoals shoppen, bezig zijn met uiterlijk en je sexy kleden 

om de jongens te behagen. De verhoudingen tussen jongens en meisjes lijkt steeds meer te bestaan 

uit het feit dat meisjes zich sexy moeten kleden voor jongens. Met het idee van de typische 

vrouwengedragingen krijgen jongeren ook hiermee een idee wat typische mannengedragingen zijn, 

of misschien meer wat vooral géén mannen gedragingen zijn, zoals ‘shoppen omdat het leuk is’.  

 De peergroup bestaat in de late kindertijd vooral uit dezelfde sekse (Holden, 2010), zoals 

bijvoorbeeld ook te zien is in het gezamenlijk lezen van tijdschriften door meisjes. In deze pre-

adolescentiefase zijn jongeren erg gevoelig voor peer druk (Papalia et al., 2009). Ze voelen een 

sterke druk om zich te confirmeren aan hun peers. Het materialisme van jongeren in deze fase lijkt 

gerelateerd aan de ervaren peerdruk van jongeren (Banerjee & Dittmar, 2007). Uit onderzoek blijkt 

dat jongeren die een hogere peerdruk ervaren, materialistischer zijn om meer in de smaak te vallen 

bij de peers. De populariteit en status worden gehaald uit bijvoorbeeld het bezitten van de nieuwste 

producten van meeste bekende merken (Roper & Sah, 2007). De invloed van consumptieve jeugd 

lijkt hierin te bestaan dat je met de nieuwste producten van de juiste merken erbij hoort (Roper & 

Sah, 2007; Beaudoin & Lachane, 2006). Het onderliggend mechanisme is de social contagion. Peers 

nemen immers de voorkeuren voor de nieuwste producten van elkaar over en daarnaast 

vergelijken peers zich met elkaar en met elkaars producten en stijlen. Jongeren lijken elkaar al 

vroeg op de consumptiegoederen te beoordelen (Roper & Sah, 2007). Daarnaast is de mogelijkheid 

die een jongere heeft om de ‘juiste’ kleding te kunnen kopen, in deze fase vooral afhankelijk van de 

financiële middelen (tools) die de ouders hebben om deze kleding te bekostigen. Naast de financiële 

rol spelen de ouders ook een rol in het doorgeven van de mate van waarde die gehecht wordt aan 

materiële goederen (Goldberg et al., 2008). Het gevolg van het niet beschikken over de juiste 

merken kan leiden tot geplaagd worden, gepest worden, weinig zelfvertrouwen ontwikkelen en 

sociaal uitgesloten te worden (Roper & Sah, 2007; Croghan et al., 2006). Aangezien de peers een 
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belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van jongeren, doordat jongeren zichzelf met peers 

vergelijken, kan sociale uitsluiting en weinig zelfvertrouwen een effect hebben op het 

ontwikkelingsproces. Ook kan de afwijzing door peers een negatief effect hebben op lange termijn 

ontwikkeling (Papalia et al., 2009).  

 Bij sommige auteurs bestaat de vrees dat de kindertijd steeds meer zal verdwijnen. 

Kinderen worden namelijk al op relatief jonge leeftijd gezien als belangrijke en volwaardige 

consumenten (Hill, 2002; Russel & Tyler, 2002). Vooral meisjes worden gezien als belangrijke 

consumentendoelgroep. Dit geldt ook voor meisjes in de late kindertijd. Meisjes in de leeftijd tussen 

de kindertijd en de tienerjaren worden tegenwoordig aangeduid als ‘tweens’. Het onderscheid 

tussen volwassenen en kinderen lijkt steeds verder te verdwijnen als kinderen als volwaardige 

consumenten meedraaien in de maatschappij (Hill, 2002). Want meisjes gebruiken net als 

volwassenen vrouwen make – up, gaan gezamenlijk shoppen en houden zich bezig met hun 

uiterlijk. Uit het NIBUD onderzoek (Nibud, 2011) blijkt dat hoe jonger de kinderen zijn hoe meer de 

ouders nog voor hun kinderen betalen. De meisjes zullen dus doorgaans de producten niet zelf 

betalen. Maar uit onderzoek van Lachane et al. (2003) komt naar voren dat het perse willen hebben 

van bepaalde producten een grote druk kan uitoefenen op de ouder – kind relatie. Kinderen lijken 

dan ook in grote mate invloed te hebben op de uitgaven van hun ouders (Martin & Bush, 2000). 

Daarnaast wordt door de steeds grotere aanwezigheid van de media en met name de televisie, 

kinderen geen enkele informatie meer onthouden, dus ook informatie die voorheen alleen bedoeld 

waren voor volwassenen, aldus Postman (1994). Waar vroeger een boek nog boven op de 

boekenkast gelegd kon worden, komt vooral via de televisie zo ongeveer alle mogelijke informatie 

de leefwereld van kinderen binnen. Informatie over seks is hierin geen uitzondering. Ook door deze 

toename van de informatie die voorheen meer bestemd was voor de volwassenen zouden de 

grenzen rondom de kindertijd vervagen.  

Adolescentiefase 

Naar de effecten van de consumptiecultuur op de adolescentiefase is aanzienlijk meer onderzoek 

gedaan dan naar de effecten van de consumptiecultuur in de late kindertijd. In Tabel 3 staat een 

overzicht van de deze onderzoeksresultaten die in het kader gebracht worden van de (seksuele) 

ontwikkeling van jongeren in de adolescentiefase. 

 

Tabel 3: Relatie consumptieve jeugdcultuur en seksuele ontwikkeling in de adolescentiefase. Alleen de 
onderzoeksresultaten die de zich gefocust hebben op respondenten in de leeftijd van de adolescentiefase zullen in 
relatie gebracht worden met de (seksuele) ontwikkeling van jongeren in de adolescentiefase 
 
Adolescentiefase Consumptieve jeugdcultuur Onderliggend mechanisme 

seksuele ontwikkeling 

Peers, ouders en agents zijn 

belangrijke ‘social agents’ 

 

Keuze voor de consumptieproducten 

wordt beïnvloed door peers en ouders, 

minder consensus is er over de invloed 

van de media 
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Fase waarin verschillende 

genderrollen uitgeprobeerd 

kunnen worden. 

 

Invloed consumptieproducten die zich 

vooral specifiek richten op jongens dan 

wel op meisjes en de verwachting die 

daarmee gecreëerd worden van de 

genderrollen. 

 

Informatie: verkregen uit 

vrienden, maar ook van 

media en ouders 

Representaties: het beeld 

van het uiterlijk waaraan 

een vrouw aan moet voldoen 

en een idee van de 

genderrollen kan beïnvloed 

worden 

 

Identiteitsontwikkeling; 

identiteit wordt grotendeels 

geconstrueerd met 

vergelijkingen met 

vriendengroep 

 

Naast vergelijkingen met peers ook 

vergelijkingen met geïdealiseerde 

portretten in de media. 

Zelfbeeld kan een rol spelen in invloed 

van de consumptiecultuur, maar 

consumptiecultuur zorgt ook voor 

vorming zelfbeeld 

 

Representaties: het beeld 

van een ideaal vrouwen 

lichaam kan beïnvloed 

worden door de media, 

afhankelijk van de manier 

van vergelijking 

Social comparison: 

vergelijking met modellen 

 

Peergroepsdruk ervaring is 

groot en ze maken zich zorgen 

om ‘wat in is’ en ‘wat uit is’ 

Met de ‘juiste‘ kleding en gadgets hoor je 

erbij.  

Social contagion: 

vergelijking met peers 

Tools: welke mogelijkheden 

hebben de jongeren om 

kleding te kopen  

 

Meeste contact met andere 

sekse vindt plaats in 

groepsetting (vroege 

adolescentie) 

 

 Context: groepssetting is 

belangrijke context voor het 

eventueel ontstaan van een 

intieme relatie. Gevraag 

sociale uitsluiting 

 

Belangrijkste redenen voor 

daten zijn ontspanning en 

status in de vriendengroep 

(vroege adolescentie) 

 Belangen: ontspanning en 

status in vriendengroep 

Social contagion: 

vergelijking met peers 

 

Persoon waarmee gedate 

wordt, moet met name 

aantrekkelijk zijn, zich goed 

kleden en aardig gevonden 

worden door anderen (vroege 

adolescentie) 

Houding ten opzichte van belang fysieke 

aantrekkelijkheid lijkt te worden 

versterkt 

Waarden: meisje moet 

aantrekkelijk zijn, goed 

gekleed en aardig gevonden 

worden door anderen 

Social contagion: 

vergelijking met peers 
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Bij keuze voor date zijn oudere 

adolescenten gericht op 

persoonlijkheid 

Houding ten opzichte van belang fysieke 

aantrekkelijkheid lijkt te worden 

vergroot 

Waarden: fysieke 

aantrekkelijkheid van 

meisjes belangrijker 

geworden 

 

 

Adolescentiefase is de fase 

waarin de eerste ontluikende 

seksualiteit is te zien en waarin 

doorgaans de eerste keer seks 

plaats vindt. 

Media zorgt voor toename aan seksuele 

beelden in het leven van adolescenten 

Verlangen: verlangen naar 

seks lijkt enigszins te 

worden vergroot  

Gedragingen: seksuele 

handelingen lijken te 

worden vervoegd , maar 

hierbij worden nodige 

kanttekeningen geplaatst 

Informatie: de informatie 

uit de media  

 

Meisjes hechten meer waarde 

aan emotionele intimiteit dan 

aan seks, jongens andersom 

Consumptiecultuur lijkt in sommige 

gevallen invloed te hebben op de attitude 

t.o.v.  seksuele relaties, maar de literatuur 

maakt daarbij de kanttekening of dit 

daadwerkelijk vertaald wordt in gedrag. 

 

Belangen: meisjes hechten 

meer waarde aan 

emotionele intimiteit, 

jongens aan seks in relatie 

Emoties: welke gevoelens 

heb je bij seks(uele relaties) 

 

* De kenmerken van de adolescentiefase  komen uit de literatuur zoals besproken is in paragraaf 2.3.3. 

 

De adolescentiefase is een fase waarin verschillende genderrollen uitgeprobeerd kunnen worden. 

Net als bij de late kindertijd lijkt de consumptieve jeugdcultuur invloed te hebben op de informatie 

die jongeren krijgen over de typische gender gedragingen. De representaties van jongens en meisjes 

over wat het betekent om vrouwelijk te zijn kunnen hierdoor beïnvloed worden (Nayak & Kehily, 

2008). Uit onderzoek van Räsänen & Wilska (2007) onder Finse studenten komt wel naar voren dat 

zowel jongens als meisjes van mening zijn dat in de media teveel nadruk ligt op een sexy uiterlijk. 

De verklaring die de auteurs geven is dat ook jongens steeds meer het gevoel hebben dat ze een 

seksobject zijn en dat er steeds meer producten zijn die ook nadruk leggen op een sexy uiterlijk van 

jongens. Het gevolg is dat ook jongens het gevoel hebben dat ze op hun uiterlijk beoordeeld 

worden. 

 De identiteit van jongeren wordt doorgaans geconstrueerd in relatie met peers. In de eerste 

fase van de identiteitsontwikkeling wordt vaak geconformeerd aan de peers. Uiteindelijk 

ontwikkelen jongeren een eigen identiteit los van de peergroup (Craig & Baucum, 2002). Het 

contact houden met peers via het smsen met de telefoon of chatten op de compturer is belangrijk 

om te participeren in een collectieve identiteit (Stald, 2008; Sadat Nurullah, 2009). De sociale 

evaluatie lijkt vooral een rol te spelen in de invloed van de consumptieve jeugdcultuur op de 

identiteit en het zelfbeeld van meisjes. In de media worden vrouwen geportretteerd met ideale 
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lichamen en levensstijlen. In sommige onderzoeken komt naar voren dat het effect van dergelijke 

media op de identiteit en het zelfbeeld van meisjes juist aanwezig lijkt te zijn wanneer meisjes al 

een laag zelfbeeld hebben (Dittmar, 2008; Marin & Kennedy, 1993). Maar volgens Eggermont et al. 

(2005) is het effect toe te schrijven aan de ideeën die meisjes door de confrontatie met modellen 

ontwikkelen dat jongens vinden dat meisjes aan het ideaalbeeld zouden moeten voldoen. Meisjes 

lijken meer beïnvloedbaar te zijn wanneer ze zich met een model kunnen identificeren. In 

onderzoek van Krayer et al. (2005) komt naar voren dat meisjes het moeilijk vinden zich te 

onthouden van het maken van sociale vergelijkingen, maar dat het afhankelijk is van de manier van 

vergelijken of dit een negatief effect heeft op het lichaamsbeeld van meisjes. Zo komt uit dit 

onderzoek naar voren dat evaluatieve vergelijkingen een negatief effect hebben op het 

lichaamsbeeld van meisjes. Daarnaast blijkt dat er ook meisjes waren die bij confrontatie met 

beelden van modellen zich juist gingen distantiëren van de modellen (door bijvoorbeeld te denken 

‘modellen zijn anders, die worden betaald om er mooi uit te zien’) of ze gingen zich juist vergelijken 

met het karakter van een model in plaats van met het uiterlijk. Ook vonden Krayer et al. (2005) een 

vorm van evaluatie die de auteurs positieve evaluatie noemen, namelijk wanneer gedacht wordt dat 

het ideaalbeeld haalbaar is.. De zelfobjectivering van meisjes wordt door de APA taskforce (2007) 

direct gerelateerd aan een verminderde seksuele gezondheid van adolescentenmeisjes, zoals het 

verminderen van condoomgebruik en vermindering in de seksuele assertiviteit. Jongens lijken 

nauwelijks te vergelijken met de beelden van gespierde mannenlichamen (Krayer et al., 2005; 

Humphreys & Praxton, 2004). Het beeld, een representatie, van hoe een vrouw eruit zou moeten 

zien kan door de ideaalbeelden worden beïnvloed, maar dit lijkt wel afhankelijk van de wijze 

waarop meisjes zich vergelijken met de modellen. De consumptiecultuur lijkt daarnaast bij te 

dragen aan het vormen van een zelfbeeld.  

 Net als in de kindertijd is in de adolescentiefase de ervaring van peergroepsdruk groot 

(Craig & Baucum, 2002). Jongeren houden zich sterk bezig met ‘wat in is’ en ‘wat uit is’. In de vroege 

adolescentie kiezen adolescenten hun vrienden doorgaans uit op basis van populariteit (Craig & 

Baucum, 2002). In de latere adolescentie lijkt de populariteit minder belangrijk te zijn, maar wordt 

meer gezocht naar vrienden waarmee de adolescent karakteristieken deelt. Een voorbeeld van iets 

waarmee de status of populariteit van iemand aan ontleend wordt, is de telefoon (Stald, 2008; Sadat 

Nurullah, 2009). Het belang van het hebben van de nieuwste telefoon wordt gerapporteerd in het 

onderzoek van NIBUD (Nibud, 2010). Uit dit onderzoek blijkt dat scholieren die vaak geld te kort 

komen, ook meer dan andere scholieren de nieuwste mobiele telefoon willen hebben. Ook verbellen 

zij een hoger bedrag dan hun bundel of tegoed toelaat. Maar daarnaast zijn er ook veel jongens die 

niet koste wat kost het nieuwste product hoeven te hebben. Wel blijkt dat over het algemeen steeds 

meer jongeren in Nederland schulden hebben. Jongeren lijken hun geld voornamelijk uit te geven 

aan producten die niet noodzakelijk zijn, zoals vakanties, dure kleding en brommers. ‘Jongeren 

worden vaak verleid mee te gaan met de laatste trends, en hebben er dikwijls heel wat voor over 

om het nieuwste mobieltje en de mooiste merkbroek te bezitten, om erbij te horen’ (Nibud, 2010; 

www.fiancieelinfonu.nl).  Het belang van het bezitten van de mooiste merken en nieuwste gadgets 

lijkt in een hoge mate belangrijk voor jongeren, want door het bezit van deze producten hoor je 

erbij (Roper & Sah, 2008). Het gevolg van het niet bezitten van de nieuwste producten en de juiste 

stijl kan peer-afwijzing zijn en zelfs sociale uitsluiting. Het gevolg van peer-afwijzing en sociale 
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uitsluiting is dat jongeren niet participeren in het sociale netwerk. Zo kan het zijn dat ze 

bijvoorbeeld geen, of niet de nieuwste, telefoon hebben waarmee ze kunnen sms’en of chatten. 

Maar ze kunnen ook simpelweg niet ‘toegelaten’ worden door de leden van de peergroep omdat ze 

niet de juiste stijl hebben. Deze gevolgen kunnen doorwerken in de seksuele ontwikkeling. In de 

vroege adolescentiefase vindt het meeste contact met de andere sekse immers plaats in een 

groepssetting (Craig & Baucum, 2002). De groepssetting lijkt dus een belangrijke context te zijn 

voor het ontstaan van een intieme relatie. De groepscontext is de plek waar kan begonnen worden 

met het uitproberen van contacten met de andere sekse. Er kan dus een belangrijk oefenterrein 

wegvallen wanneer er sprake is van sociale uitsluiting. 

 In de vroege adolescentie moet de persoon waar mee gedate wordt, vooral aantrekkelijk 

zijn, zich goed kleden en aardig gevonden worden door anderen. Naarmate adolescenten ouder 

worden lijkt het belang van de persoonlijkheid van de eventuele partner groter te worden (Craig & 

Baucum, 2002). De status die een relatie oplevert in de vriendengroep en het belang dat een 

partner aardig moet gevonden worden door anderen, duidt op het grote belang van sociale 

vergelijking met peers in deze fase. Uit onderzoek van Humphreys & Praxton (2004) blijkt dat de 

houding van jongens ten opzichte van het belang van het uiterlijk van vrouwen versterkt kan 

worden door de modellichamen die gebruikt worden in de media. De waarde die jongens aan het 

uiterlijk van meisjes hechten, lijkt namelijk meer te worden na het zien van deze ‘perfecte’ 

vrouwen. Maar zoals de onderzoekers (Humphreys & Praxton, 2004) stellen, is het de vraag of de 

houding ook daadwerkelijk vertaald wordt in gedrag. Daarnaast is in de resultaten van dit 

onderzoek de toename van het belang van het uiterlijk van vrouwen na het zien van modellen 

vooral terug te zien bij jongens die aangeven hun eigen uiterlijk ook belangrijk te vinden.  

 De adolescentiefase is de fase waarin de eerste ontluikende seksualiteit is te zien en waarin 

doorgaans de eerste seksuele handelingen plaats vinden, een bevinding die ook terug te vinden is in 

onderzoek van De Graaf et al. (2008). Uit dit onderzoek komt naar voren dat de helft van de 

jongeren tussen de 12 en 14 jaar gezoend heeft en een klein percentage (7%) 

geslachtsgemeenschap heeft gehad. Deze percentages lopen op naarmate de adolescenten ouder 

worden (zie ook Figuur 2). Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat hoe frequenter de blootstelling aan 

seksueel getinte media, hoe eerder jongeren met seksuele handelingen beginnen (Brown et al., 

2005; Pardun et al, 2005). Uit de resultaten van Brown et al. (2005) blijkt dat de grootste 

risicofactor voor vroege seksualiteit het idee is dat peers seks hebben. Ook uit onderzoek van 

Sieving et al., (2006) komt naar voren dat het omgaan met peers die al geslachtsgemeenschap 

hebben gehad invloed heeft op de eerste keer geslachtsgemeenschap. Brown et al. (2005) leggen de 

relatie met seksualiteit in de media door te stellen dat jongeren die veel televisie kijken de wereld 

van de televisie als realiteit gaan zien. Uit deze onderzoeken zou afgeleid kunnen worden dat de 

informatie uit de media over seks tussen jongeren de seksuele gedragingen lijkt te vervroegen. 

Daarbij stelt Nikken (2007) dat sommige onderzoekers het voor mogelijk houden dat de beelden 

van seks in de media kunnen zorgen voor meer ongewenste zwangerschappen en geslachtsziekten 

omdat hier in de meeste media geen aandacht aan wordt geschonken. Lerner (1993) en Gray 

(2000) geven aan dat vroege geslachtsgemeenschap vaak gepaard gaat met ineffectieve 

anticonceptie. Omdat jonge adolescenten nog maar net beginnen met seksualiteit is 

geslachtsgemeenschap doorgaans niet frequent en vaak ongepland. Daarnaast schrijft Lerner 
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(1993) dat jonge adolescenten vaak een gebrek hebben aan informatie over effectieve anticonceptie 

en dat ze daarbij vaak de verkeerde informatie hebben over anticonceptie, zoals het gebrek aan 

kennis in het gebruik van bijvoorbeeld de pil. Uit onderzoek van Dickson et al. (1998) komt naar 

voren dat veel meisjes die geslachtsgemeenschap hebben gehad voor hun 16e achteraf aangeven dat 

ze er op dat moment eigenlijk nog niet aan toe waren en liever langer hadden gewacht. Negatieve 

ervaringen die voorkomen tijdens de adolescentiefase kunnen leiden tot seksuele problemen in de 

volwassenheid (Brotto, Heiman & Tolman, in press, in APA Taskforce, 2007). De kanttekening die 

geplaatst kan worden bij de onderzoeken naar het effect van de media op het seksuele gedrag van 

jongeren is dat de studies in de Verenigde Staten zijn uitgevoerd. In de Verenigde Staten heerst een 

minder liberale moraal ten opzichte van seksualiteit dan in Nederland. Uit Nederlands onderzoek 

van Peter & Valkenburg (2006) blijkt dat door de blootstelling aan expliciete seksuele beelden de 

‘pre-occupancy’ met seks van jongeren wordt vergroot. Het bezig zijn met seks of het verlangen 

naar seks, zou worden vergroot door de seksuele beelden 

 Een verschil tussen jongens en meisjes voor wat betreft de houding ten opzichte van 

intimiteit is dat meisjes doorgaans meer waarde hechten aan emotionele intimiteit dan aan seks. 

Jongens lijken juist meer waarde te hechten aan seks en minder aan emotionele intimiteit (Craig & 

Baucum, 2002). Uit onderzoek van De Graaf et al. (2008) en Nikken (2007) komt naar voren dat 

jongeren met meer seksueel getinte mediaconsumptie makkelijker denken over seks zonder 

gevoelens. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes. Räsänen & Wilska (2007) stellen op basis van 

hun onderzoeksresultaten dat de invloed van de media een van de belangrijkste redenen is dat 

jongeren een relatief liberale visie hebben op de sommige aspecten van gecommercialiseerde seks. 

Deze onderzoekers vonden echter wel een genderverschil, jongens stonden namelijk liberaler 

tegenover gecommercialiseerde seks dan meisjes. Dit gevonden verschil was niet verassend, aldus 

de onderzoekers, omdat jongens doorgaans ook meer gebruik maken van vormen van 

gecommercialiseerde seks, zoals pornografie en prostitutie. De belangen van jongeren in het 

aangaan van een relatie zouden door de consumptieve jeugdcultuur kunnen veranderen in meer 

belang bij seks dan bij emotionele intimiteit. Het is echter moeilijk om een antwoord te geven op de 

vraag of het mediagebruik van jongeren bepalend is voor hun seksuele gedrag en hun opvattingen 

over seks en uiterlijk, of dat al bestaande opvattingen en gedragingen het mediagebruik bepalen 

(De Graaf & Nikken, 2011). In een pilot studie van Boelhouwer (2010) komt naar voren dat 

jongeren in het algemeen (zonder dit te relateren aan mediagebruik) van mening zijn dat seks en 

liefde bij elkaar horen.  
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HOOFDSTUK  4.  

Conclusie  

Discussie 
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In deze literatuurstudie is geprobeerd een antwoord te krijgen op de volgende hoofdvraag:  

 

Wat is het verband tussen de consumptiecultuur en jeugdcultuur in het kader van de seksuele 

ontwikkeling van jongeren en waar zitten op dit gebied de kennishiaten en methodische hiaten? 

 

Er zijn meerdere indicaties dat de relatie tussen de consumptiecultuur en de jeugdcultuur, de 

consumptieve jeugdcultuur, effect heeft op verschillende onderliggende mechanismen van de 

seksuele ontwikkeling van jongeren. In dit hoofdstuk zal besproken worden wat de belangrijkste 

inzichten zijn die zijn verkregen in deze studie over de relatie tussen de consumptiecultuur en de 

jeugdcultuur in het kader van seksuele ontwikkeling. Daarbij moet gesteld worden dat de 

besproken literatuur niet uitputtend is, maar wel een representatief  beeld geeft van de bestaande 

literatuur rondom de consumptieve jeugdcultuur en de relatie met de seksuele ontwikkeling van 

jongeren. Allereerst zal ingegaan worden op de relatie tussen de consumptiecultuur en de 

jeugdcultuur en vervolgens zal deze relatie in verband worden gebracht met de (seksuele) 

ontwikkeling van jongeren. Daarna zal in worden gegaan op de kanttekeningen geplaatst bij de 

besproken effecten en methodische- en kennishiaten.  

Consumptieve jeugdcultuur 

De relatie tussen de consumptiecultuur en jeugdcultuur is vooral terug te vinden in het belang van 

de consumptieve producten in het leven van jongeren. Jongeren gebruiken producten en merken 

om hun identiteit mee uit te drukken. Daarnaast lijken de jongeren elkaar op basis van de goederen 

die ze bezitten een persoonlijkheid toe te schrijven. Zo stellen jongeren die zelf meer kiezen voor 

een individuele stijl, dat jongeren die kiezen voor het conformeren aan merken geen 

persoonlijkheid hebben en oppervlakkig zijn. In de literatuur over de consumptiecultuur is terug te 

vinden dat de keuzes die gemaakt worden, bijvoorbeeld over de aankoop van producten, 

individuele keuzes zijn. Echter, uit de literatuur komt naar voren dat jongeren in hun keuzes voor 

producten sterk beïnvloed worden door vooral hun leeftijdsgenoten (peers) en ouders.  

Late kindertijd 

De invloeden van de consumptieve jeugdcultuur zijn in deze studie te onderscheiden in twee 

leeftijdsfasen, namelijk de late kindertijd en de adolescentiefase. In de late kindertijd wordt 

doorgaans nog niet gesproken over specifiek seksuele ontwikkelingen. Er is een vrij sterke indicatie 

dat de representaties van jongeren over de genderidentiteit beïnvloed worden door de 

consumptieve jeugdcultuur. Producten als tijdschriften, maar ook specifieke kledinglijnen voor 

meisjes in hun tienerjaren, lijken er steeds meer voor te zorgen dat meisjes vooral met hun uiterlijk 

bezig zijn. Daarbij lijkt meteen ook duidelijk welke gedragingen vooral niet bij de jongens schijnen 

te horen, zoals ‘shoppen omdat het leuk is’. De verhouding tussen jongens en meisjes wordt door de 

consumptieve jeugdcultuur, naast de gender gedragingen, beïnvloed. Immers, de verhouding lijkt te 

zijn dat vooral de meisjes sexy moeten zijn voor de jongens. 

 De peerdruk die in deze fase ervaren wordt is groot. De mate waarin de peerdruk ervaren 

wordt, lijkt samen te hangen met het materialisme van jongeren. De juiste producten van de juiste 

merken vergroten namelijk de kans om ‘erbij te horen’. Het gevaar hiervan is dat jongeren die niet 

beschikken over de nieuwste en mooiste producten te maken kunnen krijgen met sociale 
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uitsluiting. Het gevolg van sociale uitsluiting is dat jongeren niet mee kunnen doen met het 

participeren in het sociale netwerk, die juist de sociale integratie bevordert. De contacten met peers 

spelen daarnaast een belangrijke rol in het ontwikkelen van een zelfbeeld. Peer afwijzing kan een 

negatief effect hebben op de lange termijn, ook op de seksuele ontwikkeling voor zover die 

gerelateerd is aan het behoren tot een sociale groep van leeftijdsgenoten. 

 Er wordt door verschillende auteurs gevreesd dat de kindertijd gaandeweg aan het 

verdwijnen is. Doordat, vooral, meisjes in deze leeftijdsfase al gezien worden als volwaardige 

consumenten, zouden de meisjes te snel volwassenen worden en al vroeg de druk voelen om aan 

het schoonheidsideaal voor vrouwen te voldoen. 

De consumptieve jeugdcultuur lijkt invloed te hebben op de ideeën van jongens en meisjes 

in de late kindertijd over gedragingen die horen bij een meisje zijn en de waarden die jongeren 

hechten aan consumptieve goederen. Daarnaast heeft de consumptieve jeugdcultuur invloed op de 

informatie die jongeren krijgen over gender gedragingen en seksualiteit. Jongeren vergelijkingen 

zichzelf met peers en nemen het belang dat gehecht wordt aan consumptieve waarden van elkaar 

over, maar ook de ideeën over bijvoorbeeld gender gedragingen. Het is afhankelijk van onder 

andere financiële mogelijkheden om de waarden die gehecht worden aan consumptieve producten 

te bereiken. De ideeën en waarden hebben invloed op de gedragingen van een individu. Immers, 

een individu handelt vanuit bepaalde verlangens en emoties, waarbij de eigen ideeën en waarden 

een belangrijke rol spelen. Zo lijken meisjes en jongens het idee te hebben dat meisjes vooral sexy 

moeten zijn. Ook de peers en de vergelijking met peers spelen een rol in de gedragingen van een 

individu evenals de middelen die nodig zijn om de belangen te verwezenlijken. Tijdens de 

kindertijd heeft de seksuele ontwikkeling vooral betrekking op de ontwikkeling van aan seksualiteit 

gerelateerde representaties en waarden. Het zijn met name deze representaties en waarden die 

sterk door de consumptie cultuur worden bepaald, en die het beeld van de seksualiteit koppelen 

aan consumptie. Via de invloed die de consumptiecultuur heeft op de ontwikkeling van het 

zelfbeeld tijdens de kindertijd, en de rol van het zelfbeeld in het aangaan van sociale relaties met 

leeftijdsgenoten, die op latere leeftijd ook een expliciete seksuele betekenis zullen krijgen, is er op 

deze wijze dus ook sprake van een indirecte invloed van de consumptiecultuur op de seksuele 

ontwikkeling tijdens de kindertijd. 

 

 Adolescentiefase 

De consumptieve jeugdcultuur lijkt ook invloed te hebben op ontwikkelingen in de 

adolescentiefase, waarin de seksuele ontwikkeling en identiteitsontwikkeling centraal staan. Net als 

in de kindertijd lijken de ideeën die jongeren in deze fase hebben over gender gedragingen 

beïnvloed te worden door de producten van de consumptieve jeugdcultuur. Ook in deze fase kan 

dan ook verwacht worden dat de man – vrouw verhouding hierdoor beïnvloed wordt, via waarden 

en representaties die gekoppeld zijn aan het idee dat de meisjes de jongens moeten behagen.  

In de media worden de ideale lichamen en identiteiten door modellen gepresenteerd. 

Vooral meisjes lijken zich te vergelijken met deze modellen. Het lijkt afhankelijk te zijn van de wijze 

waarop de meisjes zich vergelijken met de modellen of dit een negatief effect heeft op het zelfbeeld 

van de meisjes en ook of de meisjes zich met de modellen kunnen identificeren. Jongens lijken zich 

niet te vergelijken met de modellichamen. Er zijn indicaties dat het belang van het uiterlijk van 
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meisjes belangrijker is geworden doordat de meisjes denken dat jongens van meisjes verwachten 

dat ze er net zo uit zien als de modellen in de media. De meeste jongeren ervaren een grote 

peerdruk in deze fase en ze maken zich druk om ‘wat in is’ en ‘wat uit is’. Het bezitten van de juiste 

merken en de nieuwste gadgets vergroten, net als in de late kindertijd, de kans om erbij te horen, 

waarbij ook in deze fase het risico voor sociale uitsluiting bestaat. Belangrijk om hierbij te 

constateren is dat de meeste contacten met de andere sekse in de vroege adolescentie plaats vindt 

in een groepssetting, waarin geoefend kan worden met de contacten met de andere sekse. Het 

gevolg van sociale uitsluiting en peer afwijzing kan dus zijn dat een jongere nauwelijks in aanraking 

komt met de andere sekse, wat uiteindelijk invloed kan hebben op de seksuele ontwikkeling. 

Immers, een belangrijk oefenterrein voor de omgang met de andere sekse gaat door sociale 

uitsluiting verloren. Tevens is het contact met peers belangrijk voor de identiteitsontwikkeling van 

jongeren. 

In de vroege adolescentiefase moet de persoon waar mee gedate wordt vooral fysiek 

aantrekkelijk zijn, de juiste kleding dragen en aardig gevonden worden door anderen. Naarmate de 

jongeren ouder worden, wordt de persoonlijkheid van de partner belangrijker. In de 

consumptiecultuur lijkt vooral een nadruk te liggen op het belang van de aantrekkelijkheid van 

vrouwen.  Het effect van de consumptiecultuur lijkt te zijn dat jongens het uiterlijk van meisjes 

belangrijker gaan vinden wanneer het gaat om een partnerkeuze. Er is een indicatie dat juist 

jongens die hun eigen uiterlijk belangrijk vinden, het uiterlijk van meisjes ook belangrijk vinden in 

een partnerkeuze.  

Het verlangen naar seks lijkt door de grote aanwezigheid van seks in de media te zijn 

vergroot en er zijn indicaties dat de seksuele gedragingen worden vervroegd. Vaak wordt met 

vroege geslachtsgemeenschap de relatie gelegd met ongewenste zwangerschappen en soa’s. Voor 

meisjes die geslachtsgemeenschap hebben gehad onder de leeftijd van 16 geldt vaak dat ze achteraf 

liever langer hadden gewacht met geslachtsgemeenschap. De seksueel getinte media consumptie 

lijkt samen te hangen met een opener houding ten opzichte van seks zonder gevoelens. Echter, 

wanneer gekeken wordt naar de algemene tendens onder jongeren zijn er ook indicaties dat 

jongeren nog steeds vrij negatief staan ten opzichte van seks zonder gevoelens.  

 Net als in de late kindertijd lijkt de consumptieve jeugdcultuur invloed te hebben op de 

ideeën die jongens en meisjes hebben over gedragingen die horen bij een meisje zijn, met name 

vanuit het oogpunt van fysieke en seksuele aantrekkelijkheid, en de waarden die jongeren hechten 

aan consumptieve goederen. Daarnaast heeft de consumptieve jeugdcultuur invloed op de 

informatie die jongeren krijgen over gender gedragingen en seksualiteit. Jongeren vergelijken 

zichzelf met peers en nemen van elkaar het belang dat gehecht wordt aan consumptieve waarden 

over, maar ze nemen ook emoties en ideeën van elkaar over. De ontwikkelingscontext van jongeren 

kan negatief beïnvloed worden wanneer er sprake is van sociale uitsluiting. Het is afhankelijk van 

onder andere financiële mogelijkheden om de belangen die gehecht worden aan consumptieve 

producten te bereiken. De waarde die iemand hecht aan het uiterlijk van een partner lijkt groter te 

worden in een consumptieve jeugdcultuur evenals het verlangen naar seks. Het belang van seks in 

een intieme relatie lijkt als gevolg daarvan toe te nemen. De ideeën en waarden die kenmerkend 

zijn voor de consumptieve jeugdcultuur hebben invloed op de gedragingen van een individu. 

Immers, een individu handelt vanuit bepaalde verlangens en emoties, waarbij de eigen ideeën en 
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waarden een belangrijke rol spelen. Wanneer een individu veel waarde hecht aan het uiterlijk van 

een partner, zal deze minder flirten met meisjes die hij niet aantrekkelijk vindt. Ook de belangen die 

gehecht worden aan een relatie bepalen de handelingen van een individu. Wanneer een individu 

meer waarde hecht aan seks dan aan emotionele intimiteit zal hij of zij de (eventuele) partner 

anders benaderen dan wanneer het belang van emotionele intimiteit groter is. De peers en de 

vergelijking met peers spelen een rol in de gedragingen van een individu. Dit blijkt uit de waarde 

die gehecht wordt aan consumptieve producten, maar ook uit het feit dat jongens die peers hebben 

die al geslachtsgemeenschap hebben gehad zelf ook eerder overgaan tot geslachtsgemeenschap.  

Kennishiaten 

Bij deze genoemde effecten van de consumptieve jeugdcultuur op de seksuele ontwikkeling zijn 

echter wel de nodige kanttekeningen te plaatsen. Er lijkt een grote mate van consensus voort te 

komen uit de onderzoeken naar de invloed van de peers en ouders op de individuele keuzes van 

jongeren en het belang van consumptieve producten in het leven van jongeren. De consumptieve 

producten zorgen voor een vergroting van de kans om erbij te horen en verminderen het risico op 

sociale uitsluiting. Ook de onderzoeken naar de ideeën over typische gender gedragingen die 

gevormd worden in een consumptiecultuur laten een vergelijkbaar en daardoor ook enigszins 

eenzijdig beeld zien, namelijk dat jongeren informatie over typische gender gedragingen verkrijgen 

uit consumptieve producten met name over de gedragingen van meisjes. In de tabel die te vinden is 

in de bijlage (Bijlage 1) is te zien dat vier van de besproken studies uit Nederland afkomstig zijn. 

Het is echter niet zonder meer aannemelijk dat de resultaten gevonden in de andere landen 

repliceer baar zijn naar de Nederlandse jongeren. Zo zijn de twee besproken onderzoeken naar het 

effect van de seksueel getinte media op de seksuele gedragingen van jongeren uitgevoerd in de 

Verenigde Staten. In de Verenigde Staten heerst een minder liberale opvatting ten aanzien van 

seksualiteit dan in Nederland. Naar het effect van de consumptiecultuur op de Nederlandse 

jongeren is minder onderzoek gedaan en er is dan ook te weinig kennis om een conclusie te kunnen 

trekken over de directe effecten van de consumptieve jeugdcultuur op de (seksuele ontwikkeling) 

van de Nederlandse jeugd in het bijzonder.  

De onderzoeken naar de rol van de media (en daarin de seksueel getinte mediabeelden en 

de reclames met modellen die ideale lichamen en identiteiten promoten) laten in sommige gevallen 

verschillende resultaten zien. Er is geen eenduidige conclusie te presenteren over het effect van de 

media (voor zover we binnen deze studie hebben kunnen nagaan) op bijvoorbeeld de seksuele 

gedragingen of op de verwachtingen van jongens ten aanzien van het uiterlijk van meisjes. Deze 

bevinding komt overeen met onderzoek van De Graaf et al. (2008) waarin gesteld wordt dat er 

genoeg aanwijzingen, maar geen empirische bewijzen zijn dat de seksueel getinte beelden in de 

media een negatief effect hebben op de attitudes en gedragingen van jongeren. De gevonden 

relaties tussen de seksueel getinte media en seksuele attitudes en gedragingen tonen doorgaans 

slechts een verband aan, maar geen richting van het verband. Zo kan het zijn dat jongeren die al 

verder zijn op seksueel gebied of opener staan ten opzichte van seksualiteit eerder seksueel getinte 

mediabeelden zullen opzoeken. Het effect van de media is lastig te meten, aangezien het onduidelijk 

is of alleen de media een direct effect heeft of dat er mogelijk andere factoren zijn die het effect 
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beïnvloeden. Er worden wel verschillende factoren onderscheiden die een versterkende of juist 

verzwakkende invloed hebben op de effecten van de media, namelijk peers en ouders.  

De invloed van de reclames en massamedia op de houding van jongens ten opzichte van het 

belang van het uiterlijk van meisjes wordt vaak gemeten in de houding die iemand heeft ten 

opzichte van modellen na het zien van reclames, maar daarbij is onduidelijk of dit vertaald wordt 

naar gedrag. Ook onderzoeken naar het effect van reclames op het zelfbeeld van meisjes wordt vaak 

getoetst door experimenteel onderzoek. Bij het gebruik van experimenteel onderzoek is sprake van 

een specifieke setting op een specifiek moment. Zo geven meisjes aan dat er sprake kan zijn van een 

negatieve evaluatie in relatie tot hun zelfbeeld wanneer hun perceptie van zelfvertrouwen laag was. 

Ondanks dat de resultaten een indicatie geven voor het effect van de media op jongeren is het 

onduidelijk of effecten in het ‘normale’ leven van jongeren ook gevonden worden. De ouders en 

peers zijn immers belangrijke mediatoren in het interpreteren van mediaberichten.  

 Veel van de onderzoeken richten zich met name op de adolescentiefase en niet op de late 

kindertijd. Er lijkt hierdoor een kennishiaat te zitten in de kennis van de invloed van de 

consumptieve jeugdcultuur op de ontwikkeling in de kindertijd. Echter de onderzoeken die gericht 

zijn op de kindertijd, laten doorgaans wel vergelijkbare resultaten zien.  De onderzoeken die zich 

hebben gericht op deze leeftijdsfase lijken zich met name te richten op de effecten op de gender 

gedragingen van meisjes. Jongens zijn nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest. Ook in de 

adolescentiefase wordt het effect van de consumptieve jeugdcultuur vooral getoetst bij meisjes. 

Oorzaak hiervan is dat de consumptiecultuur vrouwen zou neerzetten als lustobjecten. Er lijkt 

echter een toename te zijn in de producten die ook het belang van een sexy uiterlijk van jongens 

benadrukken. In verschillende onderzoeken komt naar voren dat jongens zich niet vergelijken met 

de gespierde mannenlichamen, echter er is ook een indicatie dat jongens zich steeds meer 

getransformeerd voelen tot lustobject voor de andere sekse.  

 De belangrijkste factor die meegenomen wordt in de onderzoeken naar de effecten van de 

consumptieve jeugdcultuur is het geslacht. Ondanks dat in sommige onderzoeken naar voren komt 

dat bijvoorbeeld vooral Turkse en Marokkaanse meisjes conservatiever staan ten opzichte van 

ideeën en opvattingen over seks en vaker vinden dat er teveel seks te zien is op televisie komt 

verder nauwelijks informatie naar voren over etnische achtergrond bij de invloed van de 

consumptieve jeugdcultuur. Zo weten we immers relatief  weinig over de waarde die allochtone 

jongeren hechten aan kleding, in hoeverre de kledingstijl een eigen identiteit uitdrukt en hoeverre 

er sprake is van ervaren peer druk en ideeën over typische gender gedragingen en de uiteindelijke 

invloeden op de onderliggende mechanismes van de seksuele ontwikkeling. Ook het verschil in 

opleidingsniveau komt nauwelijks naar voren. Hoewel er wel indicaties zijn voor een verschil in 

jeugdsubculturen per opleidingsniveau. 

  Naast de aanwijzingen dat de consumptieve jeugdcultuur invloed heeft op verschillende 

aspecten van de ontwikkeling van jongeren, komt in vele onderzoeken ook naar voren dat niet alle 

jongeren beïnvloed worden door de consumptieve jeugdcultuur. Zo wordt gesteld dat jongeren 

doorgaans actieve consumenten zijn die niet zomaar klakkeloos overnemen wat hen wordt 

voorgeschreven. Ook worden niet alle jongeren beïnvloed door de consumptieve jeugdcultuur in 

hun houding ten opzichte van seks als consumptie artikel. Het lijkt duidelijk dat peers en ouders 

een belangrijke rol spelen in de effecten van de consumptieve jeugdcultuur. De effecten kunnen 
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door peers en ouders versterkt worden of juist verzwakt. Het is echter niet duidelijk wat nu precies 

bepaalt dat sommige jongeren niet beïnvloed lijken te worden (of niet beïnvloed willen worden) 

door de consumptieve jeugdcultuur en met name wat de actieve rol van het individu hierin is.  

Methodische hiaten 

Zoals is terug te vinden in de tabel in de bijlage (Bijlage 1)  bestaan bijna alle besproken 

onderzoeken uit kwantitatieve onderzoeken en bevatten slechts enkele van de besproken 

publicaties kwalitatief onderzoek. Ondanks de voordelen die kwantitatief onderzoek biedt, zoals 

een verlaging van de kans dat er sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven en het 

makkelijker kunnen bereiken van grote aantallen respondenten, zijn er ook nadelen van 

kwantitatief onderzoek, dat meestal de vorm aanneemt van vragenlijst onderzoek. Zo kan er niet 

worden ingegaan op vragen buiten de vragenlijst en kan er niet worden doorgevraagd op basis van 

de antwoorden van de respondenten. Dit impliceert dat de onderzoeker vooraf precies moet weten 

welke vragen gesteld moeten worden. Veel van de besproken onderzoeken maken gebruik van 

gesloten vragenlijsten, die weinig tot geen mogelijkheid geven tot inbreng van de respondenten op 

aspecten waarin niet van tevoren door de ontwerper van de vragenlijst is voorzien. Kwalitatief 

onderzoek biedt de mogelijkheid om met de respondent(en) dieper in te gaan op een onderwerp en 

om factoren op te sporen die minder aan de oppervlakte liggen. Het levert kennis op over 

motivaties, meningen, attitudes, overtuigingen. Ook aan kwalitatief onderzoek zijn nadelen 

verbonden. Zo is het tijdrovend en is er grotere kans op sociaal wenselijke antwoorden. Echter, de 

combinatie van kwantitatief met kwalitatief onderzoek wordt doorgaans als meest wenselijk 

beschouwd en daarom zou kwalitatief onderzoek een goede aanvulling zijn op de al bestaande 

kwantitatieve onderzoeken (Segers, 2002).  

 Er is slechts één onderzoek te vinden dat een longitudinaal onderzoeksdesign heeft (zie 

Bijlage 1). De effecten die gevonden zijn, zijn (op één onderzoek na) korte termijn effecten. De lange 

termijn effecten van de consumptieve jeugdcultuur zijn daarom op basis van de huidige literatuur 

nauwelijks vast te stellen. Longitudinaal onderzoek biedt de mogelijkheid om patronen in 

veranderingen over tijd waar te nemen. Daarbij richten de meeste onderzoeken zich vaak op de 

relaties tussen twee variabelen, waarbij bijvoorbeeld de seksuele ontwikkeling als afhankelijke en 

een variabele als etniciteit of deelname aan consumptieve jeugdcultuur als onafhankelijke 

variabelen wordt gehanteerd. Echter, op deze manier wordt geen recht gedaan aan een 

verscheidenheid van factoren die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van jongeren. Ook 

wordt geen recht gedaan aan het feit dat deze factoren ook invloed kunnen hebben elkaar. De 

toepassing binnen de ontwikkelingspsychologie van de theorie van complexe dynamische 

systemen, zoals ontwikkeld door de onderzoeksgroep van Ontwikkelingspsychologie van de 

Rijksuniversiteit Groningen (Van Geert, 2008; Van Geert & Steenbeek, 2007, 2008; Lichtwark-

Aschoff, 2005; Van Geert, Bosma & Kunnen, 2007, 2008) biedt een mogelijkheid om de dynamiek 

van ontwikkeling te onderzoeken en eventueel te verklaren. Het biedt een verklarend en 

methodologisch raamwerk voor het linken van de dagelijkse handelingen van het subject, de 

gebeurtenissen, en ervaringen (in dit geval gerelateerd aan seksualiteit) aan lange termijn 

veranderingen (seksuele ontwikkeling) en andersom. Voor zich ontwikkelende personen zijn de 

media en de consumptiemaatschappij, immers geen abstracte variabelen, maar concrete, dagelijkse 
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ervaringsgegevens, waar ze in hun concreet en dagelijkse handelen mee omgaan en dat ze in die 

handeling delen met leeftijdsgenoten, ouders en ander volwassenen. Ook seksualiteit en seksuele 

ontwikkeling is geen abstracte variabele, maar in de eerste plaats een geheel aan concrete 

ervaringen, gedachten, gevoelens en interacties van en tussen jongeren. Het is dus van belang een 

methodische aanpak te gebruiken die de kenmerken van deze concrete processen kan koppelen aan 

de kenmerken van de lange termijnprocessen van de seksuele ontwikkeling in de brede zin van het 

woord. Daarnaast biedt de dynamische systeem theorie de mogelijkheid om modellen te 

ontwikkelen voor alle mogelijke ontwikkelingstrajecten. Wanneer de seksuele ontwikkeling 

benaderd wordt vanuit de dynamische systeemtheorie kunnen de invloeden van de consumptieve 

jeugdcultuur op de verschillende onderliggende mechanismen van ontwikkeling waarschijnlijk 

beter onderzocht worden dan met methodes die zich uitsluitend richten op het verzamelen van 

kwantitatieve, of vragenlijsten gebaseerde informatie die wordt gemiddeld over een grotere groep 

jongeren, en die onvoldoende zicht biedt op de concrete processen waarin de deelname aan de 

consumptieve jeugdcultuur enerzijds en de seksuele ontwikkeling anderzijds plaatsvindt. 
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BIJLAGE 

Bijlage 1 
 
Tabel: Besproken publicaties over relatie consumptieve jeugdcultuur binnen deze studie, met daarbij informatie 
over het onderwerp, de methode / design, en populatie  
 
Publicatie Onderwerp Methode / Design Populatie 

 
Richins (1991)  

 
Sociale vergelijking met 
geïdealiseerde beelden 
 
 
 

 
Focus groep interviews en 
survey  
Experimenteel  
(Kwantitatief en 
kwalitatief) 
 

 
Vrouwelijke 
studenten in Amerika 

Martin & Kennedy 
(1993) 
 

Sociale vergelijking met 
geïdealiseerde beelden 
 

Survey / Experimenteel  
(Kwantitatief) 

150 meisjes in de 
leeftijd 7 – 18 in 
Amerika 
 
 

Martin & Bush 
(2000) 

Invloed rolmodellen 
consumptie gedrag tieners 

Survey / 
Correlationeel4 

218 jongeren in de 
leeftijd van 13-18 jaar 
in Amerika 
 

Hill (2002) 
 

Impact consumptiecultuur op 
jongeren 
 

Literatuurstudie N.v.t 

Kacen ( 2002) 
 

Consumptieve gender identiteit Literatuurstudie N.v.t. 

    

Russel & Tyler 
(2002) 
 
 
Golberg (2003)  
 
 
 
Hargreaves & 
Tiggeman (2003) 
 
 
Lachance et al. 
(2003) 
 
Humphreys & 
Paxton (2004) 
 
 
 
 

Invloed consumptiecultuur op 
meisjes 
 
 
Relatie materialisme en 
jongeren 
 
 
Invloed geïdealiseerde beelden 
van vrouwen op jongens 
 
 
Invloeden op consumptie 
gedrag adolescenten 
 
Sociale vergelijking met 
geïdealiseerde beelden 
 
 
 
 

Observaties en interviews 
(kwalitatief) 
 
 
Survey / Correlationeel 
 
 
 
Survey / experimenteel 
(Kwantitatief) 
 
 
Survey/ Correlationeel 
(Kwantitatief) 
 
Survey/ 
Experimenteel 
(Kwantitatief) 
 
 
 

Meisjes in de leeftijd 
van 3-13 jaar in 
Verenigd Koninkrijk 
 
28 jongeren in de 
leeftijd van 9 -14 in 
Amerika 
 
354 jongens in de 
leeftijd van 13-15 jaar 
in Australië 
 
1034 jongeren in de 
leeftijd van 11 -18 
jaar 
 
106 jongens in de 
leeftijd van 13-19 in 
Australië 
 
 

                                                             
4 Met de term correlationeel worden ook de onderzoeken aangeduid waarin verbanden worden gelegd door  

gemiddelden van verschillende groepen te vergelijken.  
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Brown et al. (2005) 
 
 
 
 
 
Pardun et al. (2005)  
 
 
 
 
Eggermont et al. 
(2005) 
 
Beaudoin & 
Lachane (2006) 
 
 
Sieving et al. (2006)  
 
 
 
Nguyen & Chaplin 
(2007) 

Invloed seks in media op 
seksueel gedrag jongeren 
 
 
 
 
Invloed seks in media op 
seksueel gedrag jongeren 
 
 
 
Invloed media op lichaamsbeeld 
meisjes 
 
Invloeden op consumptie 
gedrag adolescenten 
 
 
Invloed vrienden op eerste keer 
geslachtsgemeenschap 
 
 
Invloeden op het materialisme 
van kinderen 

Longitudinale survey 
(Kwantitatief) 
 
 
 
 
Interview en survey / 
Correlationeel 
(Kwantitatief) 
 
 
Survey/ Correlationeel 
(Kwantitatief) 
 
Survey/ Correlationeel 
(Kwantitatief) 
 
 
Survey / Correlationeel 
 
 
 
Survey / Correlationeel 
(Kwantitatief) 

1017 jongens en 
meisjes in de leeftijd 
van 12 -14 jaar in 
Amerika 
 
 
1074 in de leeftijd 
van 13-15 jaar 
 
 
411 meisjes in de 
leeftijd van 14-16 jaar 
in Amerika 
 
1012 jongens in de 
leeftijd van 12-17 jaar 
in Canada 
 
2346 jongeren in de 
leeftijd van 14-16 jaar 
in Amerika 
 
150 jongeren in de 
leeftijd van 8-18 jaar 
in Amerika 

    

    

Banerjee & Dittmar 
(2007) 
 

Invloeden op het materialisme 
van kinderen 
 

Survey / Correlationeel 
(Kwantitatief) 

Jongeren in de leeftijd 
van 7-11 jaar in 
Verenigd Koninkrijk 
 

Roper & Sah (2007) 
 

Invloed van merken op 
jongeren 
 

(Open) survey 
(Kwalitatief en 
kwantitatief) 

Jongeren in de leeftijd 
van 7-11 jaar in 
Verenigd Koninkrijk 
en Kenia 
 

Nikken (2007) 
 

Jongeren, media en seksualiteit Survey / Correlationeel 
(Kwantitatief) 

601 meisjes en 
jongens in de leeftijd 
van 12 tot 17 jaar in 
Nederland 
 

Räsänen & Wilska 
(2007) 
 

Attitudes t.o.v. commerciële 
seks 

Survey / Correlationeel 
(Kwantitatief) 

1208 jong 
volwassenen in de 
leeftijd van 18-30 in 
Finland 
 

Croghan et al. 
(2007) 
 

Consumptie, identiteit en 
sociale uitsluiting 

Survey en focusgroepen 
(Kwalitatief en 
kwantitatief) 

1354 jongeren 
(survey) en 60 
jongeren (focus 
groepen) in de leeftijd 
van 11-18 jaar in 
Verenigd Koninkrijk 
 

Peter & Valkenburg 
(2007) 

Invloed media op idee van 
vrouwen als sex object 

Survey / Correlationeel 
(Kwantitatief) 

745 jongeren in de 
leeftijd van 13-18 jaar 
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 in Nederland 
 

Peter & Valkenburg 
(2008)  

Invloed seks in media op 
preoccupancy met seks 

Survey / 
Correlationeel 
(Kwantitatief) 
 

926 jongeren in de 
leeftijd van 13 tot 20 
jaar in Nederland 

Krayer et al. (2008) 
 

Sociale vergelijking met 
geïdealiseerde beelden 
 

Interviews/ 
Grounded Theory 
(Kwalitatief) 

20 jongens en meisjes 
in de leeftijd van 12-
14 jaar in Verenigd 
Koninkrijk 
 

Pysnakova & Miles 
(2010) 

Invloed individualisme op 
jongeren 

Interviews 
(Kwalitatief) 

61 jongens (leeftijd 
onduidelijk) in 
Tsjechië 
 

Nikken & De Graaf 
(2011) 
 

Seks in de media en jongeren Survey / Correlationaal  
(Kwantitatief) 

601 meisjes en 
jongens in de leeftijd 
van 12 tot 17 jaar in 
Nederland 
 

Dickson et al. 
(2011) 

Terugkijken op eerste keer 
geslachtsgemeenschap 

Retrospectieve vragenlijst 823 jongeren in de 
leeftijd van 18 en 21 
jaar in Nieuw-Zeeland 

    

 
 



Bijlage 2 Boelhouwer & Van Geert (2010) Sexual Development Dynamic System- Model 



 


