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Voorwoord

Er is maar weinig zo persoonlijk als het beleven van een kick. Voor 

sommigen kunnen de  meest onschuldige, zo niet saaie of  kneute-

rige bezigheden al een bron zijn van kickbeleving. In die zin is de 

brede, wat vage defi nitie die Van Dale hanteert – ‘een aangename 

emotie ten gevolge van een bepaalde ervaring (...)’ – adequaat. Door-

gaans echter  wordt de kick in verband gebracht met gevoelens van 

opwinding, spanning en plezier die mensen beleven aan gevaar in 

enigerlei vorm: extreme sporten, stunts,  regels overtreden, bizarre 

seks, bijzondere (fysieke) ervaringen opdoen, angst overwinnen en 

dergelijke. ‘Sensation seeking’ is de term die daarvoor in de psycho-

logie wordt gebruikt en die ook in dit  themanummer van Justitiële 

verkenningen regelmatig zal vallen. Door aandacht te besteden aan 

het fenomeen ‘kick’ hopen we ondermeer een bijdrage te leveren 

aan een beter begrip van de betekenis en beleving van normovertre-

ding en criminaliteit in de huidige tijd. 

Moet de kick nu worden gezien als een universeel verschijnsel of 

als een fenomeen dat typerend is voor de huidige tijd? In  zijn boek 

Archeologie van de kick bestempelt de Vlaamse fi losoof en kunsthis-

toricus Lieven de Cauter de kick enerzijds als ‘archaïsch’ en in wezen 

‘infantiel’: ‘Kinderen zoeken vanoudsher kicks. Ze zijn dol op duiken, 

klimmen, glijden, schommelen’. Toch meent De Cauter dat de kick 

onlosmakelijk is verbonden met de moderniteit. Tegenover de klas-

sieke ervaringsdefi nitie ‘vertrouwdheid met de dingen’ van Aristoteles 

stelt hij de vervreemding van de moderne mens, die onder invloed van 

kapitalisme, industrialisering en verstedelijking zodanig overstelpt 

raakt met ‘ervaringen’ dat er als het ware geen tijd is om er vertrouwd 

mee te raken. Dit ‘verval’ van de ervaring en de ermee gepaard gaande 

ervaringsarmoede, verveling en leegte worden dus niet veroorzaakt 

door een tekort aan belevenissen, maar juist door blootstelling 

aan een overvloed van prikkels. Een uitweg zoekt de naar ervaring 

hongerende moderne mens in een zoektocht naar kicks. In die zin is 

deze ‘verzelfstandigde’ kick een typisch modern verschijnsel omdat 

de kick als zodanig een nastrevenswaardige ervaring is geworden. Bij 

verscheidene auteurs in dit themanummer zijn elementen van deze 

denkwijze terug te vinden.

Zo stelt Van de Port in het openingsartikel dat hedendaagse samen-

levingen worden gekenmerkt door een hartstocht voor het ‘echte’.
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Het gaat dan om het verlangen een onbetwistbare waarheid te ervaren. 

Wat in gewoon spraakgebruik vaak wordt aangeduid als ‘kick’ kan wor-

den begrepen als een zoektocht naar het ‘echt echte’. Het woord ‘kick’ 

verwijst naar sensaties die worden veroorzaakt door het overschrijden 

van de grenzen van het bekende. Daaruit ontstaat een werkelijk-

heid die de beperkingen van het individuele bewustzijn overstijgt. 

In de antropologie worden dergelijke transcendente handelingen 

beschouwd als een manier om ‘het sacrale’ te ontmoeten. En zó moet 

op kicken gericht gedrag dan ook worden begrepen, meent de auteur: 

als het opnieuw betoveren, mystifi ceren van de wereld. 

De kick en het daarmee verbonden plezier staan centraal in het 

artikel van Verkaaik, die een studie maakte van militante organisa-

ties. Hij focuste daarbij niet, zoals meestal gebeurt, op ideologie, op 

het politieke discours en de strategische koers, maar koos voor een 

meer antropologische benadering. Daarin worden militante groepen 

beschouwd als gemeenschappen die hun aanhangers veel meer bie-

den dan slechts een uitlaatklep voor ideologische grieven en onrecht-

gevoelens. De auteur laat zien waarom het ‘leuk’ kan zijn om deel uit 

te maken van een gewelddadige beweging. Aan het plezier dat geweld 

kan genereren zitten verschillende aspecten. Er is de machtseuforie 

voortkomend uit de solidariteitsgevoelens onder militante revolutio-

nairen, het plezier dat wordt beleefd aan het onderling wedijveren om 

status en reputatie, maar ook het ridiculiseren van negatieve stere-

otypen in de media en de publieke opinie. Hoewel dit aspect zelden 

het ontstaan van geweld verklaart kan het wel helpen processen van 

mobilisering en recrutering te leren begrijpen.  

Boutellier bekijkt ‘de kick’ in samenhang met normoverschrijdend 

gedrag en criminaliteit tegen de achtergrond van een sterk verande-

rende culturele context in de afgelopen dertig, veertig jaar. Vooral de 

globalisering en de individualisering hebben hun stempel gedrukt 

op dat veranderingsproces. De hedendaagse cultuur verschilt totaal 

van de ‘ideologische’ twintigste eeuw. Dit heeft  consequenties voor 

de manier van leven in westerse landen: de schending van normen 

wordt niet langer gedefi nieerd als afwijkend,  maar als ongecon-

troleerd. De auteur onderzoekt in deze bijdrage het protocriminele 

karakter van de hedendaagse cultuur: een cultuur die mensen 

ontvankelijk maakt voor normoverschrijdende impulsen en voor 

een obsessieve angst daarvoor.

Op een verschijnsel als ‘de kick’  krijgen de meest criminologen 

maar weinig grip, zo stelt Van Calster in zijn artikel. De nadruk ligt 
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bijna exclusief op functionaliteit en rationaliteit. Veel onderzoekers 

neigen ertoe misdaad te construeren als een object en vervolgens 

verbanden te ontdekken tussen dit object en zijn omgeving. Crimi-

naliteit wordt begrepen als een op zijn doel gericht object. Onder-

zoekers zijn zelden geïnteresseerd in alledaagse, informele aspecten 

en gebeurtenissen zoals toevallige ontmoetingen,  emo tionele 

reacties en  persoonlijke interacties die geen direct verband houden 

met criminele activiteiten. De auteur geeft suggesties voor een com-

plementair perspectief: een crimonologie van het lichaam die oog 

heeft voor de rommeligheid en onvoorspelbaarheid van alledaagse 

relaties en interacties.

Feij gaat vervolgens in op de psychologische mechanismen die 

ten grondslag liggen aan de kick. Hij stelt dat riskante activiteiten 

intrinsiek bevredigend kunnen zijn voor mensen met een hoge 

score op de persoonlijkheidstrek sensation seeking. Neurologische 

beloningsmechanismen in de hersenen stimuleren kickbeleving. 

Onderzoek heeft aangetoond dat sensation seeking voor een belang-

rijk deel erfelijk is en verscheidene biochemische en psychofysiolo-

gische correlaten vertoont. Sensation seeking kan zowel in verband 

worden gebracht met positief, sociaal aanvaard riskant gedrag als 

met negatieve, antisociale en criminele gedragingen. Dat we hier te 

maken hebben met een biologisch verankerde karaktereigenschap 

wil niet zeggen dat de invloed van sociale factoren onbelangrijk zou 

zijn, stelt de auteur. Integendeel, er is altijd sprake van een interactie 

tussen persoonlijke aanleg en  bijvoorbeeld sociale omstandig-

heden of kenmerken van de vriendenkring. Als delinquent gedrag 

wordt versterkt door zowel kickbeleving als door de sociale omge-

ving, kan het erg moeilijk zijn dit te veranderen. Niettemin zou 

een succesvolle aanpak hierin kunnen bestaan dat gepoogd wordt 

de link tussen plezierige gevoelens en negatief riskant gedrag te 

vervangen door een link met positief riskant gedrag.  

D’Hooge tenslotte stelt de vraag of de evolutionaire psychologie een 

verklaring zou kunnen bieden voor het menselijke verlangen naar 

kickbeleving en sensation seeking. Volgens verschillende primatolo-

gen zijn eigenschappen als nieuwsgierigheid, impulsiviteit en  sen-

satiezucht kenmerkend voor hogere primaten. Maar het analyseren 

van menselijk gedrag uit evolutionaire processen is vooralsnog een 

delicate zaak. De auteur bekritiseert theorieën waarin de menselijke 

agressie wordt voorgesteld als een soort aangeboren instinct dat 

koste wat kost expressie zoekt. In navolging van de paleontoloog 
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Stephen Jay Gould en de geneticus Richard Lewontin stelt de auteur 

dat ons grote brein en ons aanpassingsvermogen pleiten voor een 

analyse in termen van biologische potentialiteit, niet in termen van 

biologisch determinisme.

M.P.C. Scheepmaker
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