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T

erwijl ik een surfplank van het dak van
mijn auto afhaalde, hoorde ik achter mij
mompelen: ‘Man, chicks zijn zooo makkelijk!!’
Ik keek en zag een gast van mijn leeftijd, half
slapend op de achterbank van zijn cabriolet.
Blijkbaar was hij de avond ervoor niet meer in
staat geweest om naar huis te rijden. Ik wist niet
goed wat ik tegen hem moest zeggen. Ik pakte
mijn surfplank en liep naar het strand.
Zittend aan het water heb ik die middag meer
nagedacht dan gesurft. Ik dacht aan de keren
dat ik meisjes gebruikt had en de momenten dat
ik me door hen gebruikt voelde. Ik dacht aan
de keren dat ik gejuich kreeg om mijn onkuise
gedrag en de spot die ik kreeg voor de maagdelijkheid die ik wist te behouden. Een citaat dat
ik ooit las, herhaalde zich in mijn hoofd: ‘Totdat
een man weet dat hij een man is, zal hij proberen te bewijzen dat hij er een is.’1
Wat betekent het om een man te zijn? Hoe verkrijgt een kerel zijn echte mannelijkheid?
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De meesten van ons hebben in de kleedkamer geleerd dat je zuiverheid verliezen je mannelijkheid bewijst. Maar we weten allemaal dat
er iets aan dit plaatje ontbreekt. Achter al het
opscheppen over seksuele veroveringen, heeft
elke jongen het diepe verlangen om een meisje
echt te beminnen. Als een jongen zijn toekomstige bruid voor zich ziet, dan denkt hij niet aan
wat hij bij haar ‘kan halen’. Hij denkt aan het
geven van zijn leven aan haar.
Ondanks wat de wereld lijkt te denken, zijn de
meeste jongens geen ‘players’ die expres argeloze vrouwen tot slachtoffer maken. Oké, die jongens bestaan. Tegenwoordig lijkt het erop dat
er net zoveel meisjes zijn die jongens gebruiken.
Er is een gevecht gaande in ieders hart als het
gaat over liefde en lust. Gelukkig is de roep om
echt lief te hebben dieper dan de verleiding van
de lust. Om dit te bewijzen hoef je alleen maar
te kijken naar de buitenkant van een stripclub.
Daar hangt een neon lichtbak met de claim dat
er alleen maar ‘heren’ binnen zijn. Hoe ver we
ook vallen, we vergeten nooit dat we deugdzaam zouden moeten zijn.
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Het doel van dit boekje is om je te helpen om
het goede te kiezen en het te leven. Het is geen
veroordeling, maar een uitdaging om de eisen
van authentieke mannelijkheid te accepteren en
door dat te doen ook een zegen te worden voor
vrouwen en een zichtbaar beeld van de liefde
van God de Vader.

‘Wat willen meisjes?’

O

m een antwoord op deze vraag te vinden,
deed ik een onderzoek onder duizend
vrouwelijke middelbare scholieren en studentes. Twee van de vier vragen die ik stelde,
waren: ‘Wat zoek je in een man?’ en ‘Als jongens
één ding moeten weten, wat zou dat dan zijn?’
Dit waren hun antwoorden:
De kwaliteit die ze het meest belangrijk vonden, is dat een man trouw en eerlijk is. Bijna
even vaak zeiden ze dat ze willen dat hij respectvol is. Andere antwoorden waren dat de
man liefdevol, zorgzaam en zuiver is en echt
met God leeft. Alles bij elkaar opgeteld vormden deze zes deugden 90 procent van de stemmen. Aantrekkelijkheid, atletische prestaties en
rijkdom waren niet het meest belangrijk.
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Gevraagd naar dat ene wat mannen over hen
moeten weten, gaven sommige dames parels
van wijsheid zoals ‘Doe niet zo dom’ en ‘Zeg
nooit: ‘Ze ziet er dik uit in die jurk’. Gelukkig
gaven de meeste meisjes substantiële antwoorden over wat ze willen dat jongens over hen
weten.
Sommigen zeiden: ‘Waag het er maar op’
wat betreft relaties, of ‘Wees de persoon waar je
zelf mee zou willen trouwen’. Veel jonge vrouwen zeiden: ‘Wees jezelf en laat je niet door je
vrienden onder druk zetten om een ander te
zijn’. Sommigen zeiden: ‘Houd meer van God
dan van mij’.
Andere meisjes benoemden hun pijn en
onzekerheden. Ze wilden dat jongens weten
‘Dat we kwetsbaar zijn’, ‘Doe me nooit pijn,’ of
‘Als ik een specifieke nacht uit mijn leven over
kon doen, dan zou ik dat doen’.
Deze antwoorden laten toch zien dat veel meisjes gemanipuleerd en gebruikt zijn. Niet veel
meisjes die reageerden hebben normale en
oprechte relaties met jongens gehad. Veel meisjes hebben niet het gevoel dat ze het waard zijn
om voor te vechten.
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