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1 De seksparadox

Nederland na de seksuele revolutie

Laurens Buijs, Ingrid Geesink & Sylvia Holla

1.1  De paradoxen van de seksuele revolutie

Seksualiteit speelt een belangrijke rol in de recente geschiedenis van Nederland.
Vanaf de seksuele revolutie, die in de jaren zestig van de vorige eeuw begon, staat
het onderwerp bijna onafgebroken op de sociale en politieke agenda. Seksualiteit
is sinds die tijd nauw verbonden geraakt met ideeën over emancipatie en vooruit-
gang: met het omarmen van de waarden van de seksuele revolutie werd afscheid
genomen van een ouderwetse tijd van religieuze onderdrukking en werd een
moderne tijd van seculiere emancipatie ingeluid.
Ondanks de overtuiging waarmee dit veranderingsproces werd ingezet, is het
moeilijk om seksuele emancipatie als eenduidig proces in de sociale werkelijkheid
aan te wijzen. Zeker de laatste jaren komen de paradoxen en tegenstrijdigheden
ervan steeds meer aan het licht. Zo is seksualiteit de laatste decennia meer dan
ooit (publiek) bespreekbaar en zichtbaar, maar blijven heteroseksualiteit en mono-
gamie ook onder de jongeren van vandaag nog hardnekkige normen (De Graaf
et al. 2012). Feminisme wordt steeds vaker gezien als stoffig, terwijl vrouwen
zowel op de arbeidsmarkt als in hun seksuele leven minder mogelijkheden tot
ontplooiing hebben dan mannen (Duits en Van Zoonen 2011; Merens, Hartgens
en Van den Brakel 2012). De acceptatie van homoseksualiteit onder de Neder-
landse bevolking is de afgelopen veertig jaar spectaculair toegenomen, maar tege-
lijkertijd is diversiteit op het gebied van seksualiteit en gender nog altijd geens-
zins probleemloos ingeburgerd (Keuzenkamp et al. 2006; Tiessen-Raaphorst en
Breedveld 2007; Buijs, Hekma en Duyvendak 2011; Keuzenkamp 2012; Schuyf en
Felten 2012). En hoewel seksuele emancipatie lange tijd is gezien als exclusief ver-
bonden aan linkse, progressieve ideologieën, speelt deze nu een fundamentele rol
in de formulering van een rechtse, conservatieve politieke agenda. De positie van
homo en vrouw als exponenten van een seksuele onderklasse zijn zo opnieuw
onderwerp van politieke strijd, maar met een ideologisch sausje dat anders
smaakt dan de vroege voorvechters van de seksuele revolutie hadden voorgekookt
(Mosse 1985; Hekma 2002; Mepschen, Duyvendak en Tonkens 2010).
In deze inleiding beargumenteren wij dat dit soort paradoxen het gevolg zijn van
tegenstrijdigheden in de ideologie van de seksuele revolutie zelf, en dat deze ideo-
logie nog steeds bepalend is voor hoe we vandaag de dag naar emancipatie kijken
(paragraaf 2). Daarna trekken we enkele algemene conclusies over de logica van
de seksuele revolutie, en staan we stil bij de wijze waarop hedendaagse discussies
over emancipatie in multicultureel Nederland beperkingen van deze logica aan
het licht brengen (paragraaf 3). Vervolgens lichten wij de ambities van deze bun-
del toe door kort in te gaan op de vraag hoe deze beperkingen overwonnen kun-
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nen worden (paragraaf 4). We sluiten de inleiding af met een overzicht van hoe de
bijdragen in deze bundel, afkomstig van een grote variëteit aan sociaal weten-
schappers in Nederland, vormgeven aan deze ambities (paragraaf 5). Onze
stelling is dat deze studies gezamenlijk de contouren van een vernieuwende
onderzoeksagenda naar seksualiteit schetsen; een onderzoeksagenda die in staat
is om de huidige paradoxen in discussies over seksualiteit in Nederland te ontra-
felen en het onderzoeksdomein een stap verder te helpen. Zo hopen we met deze
bundel een waardige opvolger te bieden van het laatste sociologische themanum-
mer over seksualiteit, dat bijna 25 jaar geleden verscheen en een belangrijke basis
legde voor het huidige onderzoek naar seksualiteit in Nederland (Hekma et al.
1990).

1.2  De logica van de seksuele revolutie

Wie in de geschiedenis van de seksuele revolutie in Nederland duikt, komt al snel
tot de conclusie dat tegenstrijdigheden hieromtrent niet slechts iets van de laat-
ste jaren zijn. Al vanaf het begin is er aanhoudende discussie en onenigheid over
de wijze waarop seksuele emancipatie vormgegeven moet worden. Dit debat kent
een complexe en genuanceerde historie die door academici elders uitgebreid is
beschreven (zie bijvoorbeeld Robinson 1976; Adam, Duyvendak en Krouwel 1999;
Allyn 2000; Escoffier 2003; Herzog 2011; Mulder 2013; Hekma en Giami, te ver-
schijnen). In deze inleiding willen we ons beperken tot het bespreken van twee
aspecten die worden gezien als bepalend voor de ideologie van de seksuele
revolutie. Ten eerste is er vanaf de revolutie aanhoudend discussie of seksuele
emancipatie moet inzetten op gelijkheid of verschil; ten tweede wordt het debat
gekenmerkt door de steeds terugkerende vraag of seksuele emancipatie een zaak
is van individuen of groepen.

Gaat emancipatie over gelijkheid of verschil?
In 1990 publiceerde het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (een voorloper van het
huidige Sociologie) een wetenschappelijk themanummer over seksualiteit in
Nederland, dat ook als boek verscheen onder de titel Het verlies van de onschuld.
Het stof van de seksuele revolutie was nog nauwelijks neergedaald, en het blad
stond in het teken van de spectaculaire maatschappelijke gevolgen. ‘[S]eks voor
het huwelijk, beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen, seks in de vitrines en
de media, ruimte voor homoseksuelen’, noemen Gert Hekma en Bram van Stolk
(1990: 7) als voorbeelden van deze veranderingen in hun voorwoord. Paul Schna-
bel beschrijft in het inleidende hoofdstuk hoe de revolutie de seksuele moraal op
zijn kop wilde zetten: het puriteinse ideaal van seksuele onschuld moest ruim
baan maken voor een libertijns ideaal van onschuldige seksualiteit. Voortbordu-
rend op onder andere psychoanalytische inzichten die aan het eind van de negen-
tiende eeuw in zwang raakten, promootten aanhangers van de revolutie ‘de
idyllische seksualiteit zonder schuld en schaamte’ (Schnabel 1990: 11).
De seksuele revolutie heeft deze belofte nooit kunnen inlossen, zo concluderen
Hekma en Van Stolk (1990: 7), omdat juist door het onbevangen spreken over
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seksualiteit allerlei seksuele problemen aan het licht zijn gekomen. Zo bezien
leidde de revolutie dus paradoxaal genoeg tot haar eigen ondergang: de verschil-
len waarop seksuele relaties gebaseerd bleken te zijn botsten met het proces van
seksuele democratisering en de daarmee gepaard gaande eis van reciprociteit. Of
zoals Schnabel (1990: 28) het uitdrukt: ‘Het “wilde” karakter van de seksualiteit is
een dreigend gevaar in een cultuur die seksualiteit vooral een plaats toekent in
een sfeer van absolute wederzijdse toestemming en toeneiging: […] de principiële
gelijkheid en gelijkwaardigheid van partners, die in principe door niets anders dan
wederzijdse wil en verlangen met elkaar verbonden zijn, en alleen zo lang beiden
dat willen’ (Schnabel 1990: 28). Paul Vennix (1989) concludeert rond die tijd dat
de machtsverhoudingen in heterorelaties inderdaad veranderd zijn: waar seks
voorheen werd afgedwongen door mannen, moest er na de seksuele revolutie over
worden onderhandeld.
De tegenstelling tussen emancipatie als gelijkheid en emancipatie als verschil zit
dus ingebakken in de belofte van de seksuele revolutie zelf. Het is daarom niet
verwonderlijk dat deze tegenstelling herhaaldelijk de kop opsteekt, ondanks het
feit dat het gelijkheidsdenken de laatste decennia zo dominant is geworden dat
het verschildenken in een marginale positie is gedrukt. Niet verschil, maar gelijk-
heid is een grote rol gaan spelen in identificaties met ‘het moderne Westen’.
Anthony Giddens (1992), de invloedrijke socioloog en politiek adviseur van Tony
Blair ten tijde van New Labour, stelt bijvoorbeeld tevreden vast dat ‘egalitaire’
seksuele relaties oprukken in de wereld. Hij ziet dit als een verworvenheid van het
feminisme en benoemt het als een essentiële stap voorwaarts. In Nederland zijn
soortgelijke gelijkheidsopvattingen dominant. Een van de meest volhardende
voorvechters van het emancipatiemodel gebaseerd op verschil is de Amsterdamse
socioloog Gert Hekma: hij neemt juist hard stelling tegen de emancipatieopvat-
ting van Giddens. Hij ziet een seksuele strijd die gaat ‘tussen een egalitaire gelijk-
heids- en gezinsmoraal van religieuze en sociaaldemocratische stromingen [en]
een libertijnse diversiteitsmoraal van liberalen en anarchisten […]. Het lijkt me
een strijd waarin gelijkheidsdwang het gaat winnen van seksuele diversiteit’
(Hekma 2006: 80). Maar lust en gelijkheidsidealen zijn volgens hem slechte
bedpartners; die laatste zouden leiden tot toenemende focus op seksuele proble-
men in plaats van mogelijkheden: ‘In deze zienswijze is voor erotische cultivering
en vrouwelijke lust weinig ruimte, sowieso voor eenmalige genoegens die worden
afgewezen als instrumentele seks die is losgezongen van de liefde’ (Hekma 2009:
90).
Dit soort patstellingen laat zien dat het definiëren van emancipatie als een ont-
wikkeling naar meer gelijkheid of meer verschil geen vruchtbare weg is, omdat het
leidt tot categorieën die elkaar uitsluiten. Als toenemende gelijkheid als doel
wordt gesteld is dat onverenigbaar met een opvatting van emancipatie als toene-
mende ruimte voor verschil, en als het vergroten van de ruimte voor verschil als
einddoel van emancipatie wordt gezien, leidt dat tot spanningen met idealen van
gelijkheid. De dubbele houdgreep waarin gelijkheid en verschil elkaar houden in
het debat over seksuele emancipatie laat ook zijn sporen na in het feminisme en
de homobeweging. In het feminisme uit dit zich bijvoorbeeld in het onderscheid
tussen ‘egalitaire’ en ‘gynocentrische’ stromingen, die van elkaar verschillen in

9



Laurens Buijs, Ingrid Geesink & Sylvia Holla

hun opvattingen over de mate waarin een duidelijk onderscheid tussen mannen
en vrouwen gemaakt moet worden (Seidman 2012). In de homobeweging spelen
soortgelijke discussies tussen radicale groepen die zich laten inspireren door
gevleugelde uitdrukkingen als ‘We’re here! We’re queer! Get used to it!’ (afkomstig
van Queer Nation in New York), en de behoudende bewegingen die hun emanci-
patoire pijlen juist richten op accommodatie en integratie (Mepschen en
Buijs 2011).

Is emancipatie een zaak van individuen of groepen?
Een tweede fundamentele discussie die gepaard ging met de opkomst van het idee
van seksuele emancipatie is de vraag of het individuen of groepen zijn die bevrijd
moeten worden. De Duitse filosoof Peter Wagner beschrijft hoe deze vraag al
direct bij het ontstaan van de emancipatiebeweging opkwam. Deze beweging zag
de revolutie als een strijd tegen de normen en waarden van een onderdrukkend
systeem, waardoor er een kloof ontstond tussen de protestbeweging en de geves-
tigde orde. De protestbeweging beriep zich aan de ene kant uitvoerig op een dis-
cours van een nieuwe vrijheid gebaseerd op het respecteren van diversiteit van
alle individuele levensvormen (Wagner 2008: 66). Seksuele emancipatie werd op
deze manier gemobiliseerd als het recht op een eigen, idiosyncratisch zelf, dus
voornamelijk als een individuele aangelegenheid. Aan de andere kant leidden de
protesten tegen de gevestigde orde ook tot nieuwe vormen van politieke en soci-
ale organisatie (Wagner 2008: 66-67). De protestbeweging zorgde voor een
renaissance van marxisme en andere ideologieën die emancipatie nadrukkelijk als
een collectieve inspanning zagen.
Het debat over de rol van individuen en groepen in seksuele emancipatie heeft
veel gemeen met de discussie over de rol van gelijkheid en verschil: ook hier wor-
den twee categorieën tegenover elkaar gezet en voorgesteld als elkaar uitsluitend.
Dit heeft tot schoolvorming geleid binnen emancipatiebewegingen, waar met
name het feminisme illustratief voor is. Het Feministisch Socialisme (Fem-soc) in
Nederland zag de onderdrukking van vrouwen bijvoorbeeld als een gevolg van een
repressief kapitalistisch systeem dat ook andere groepen trof. Het idee dat eman-
cipatie geen zaak was van individuen maar een collectieve inspanning vergde,
kreeg gestalte in de bekende leus Geen feminisme zonder socialisme, geen socialisme
zonder feminisme (Meulenbelt 1979; Barrett, Aerts en Hulsman 1984). Maar
andere feministen zetten zich juist af tegen systemische opvattingen van vrou-
wenonderdrukking, omdat deze de vrouw slechts als weerloos slachtoffer van
transcendente maatschappelijke krachten zouden afschilderen. Zo formuleert
Nancy Fraser (1989) een kritiek op biomacht, een centraal concept in het werk
van Michel Foucault (1978). Dit concept legt volgens haar te veel nadruk op con-
trole en disciplinering van instituten, want als individuen niet meer zijn dan
‘volgzame lichamen’ gevormd door macht is het onmogelijk om verzet tegen deze
macht te verklaren.
Hoewel de twist tussen emancipatie als project van individuen of groepen nog
regelmatig de kop opsteekt, lijkt zich de laatste decennia ook in deze strijd een
steeds duidelijkere winnaar af te tekenen. Het benadrukken van gelijkheid in
plaats van verschil in westerse culturen is in algemene zin hand in hand gegaan
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met het benadrukken van het individu in plaats van de groep. Emancipatie wordt
steeds vaker gezien als een verdienste van individualisering, en geassocieerd met
individuen die in staat zijn hun eigen keuzes te maken en die voor zichzelf durven
op te komen (Bussemaker 1993; Couwenberg 2005). Met de opmars van dit idee
veranderde ook de opvatting over schending van seksuele instemming: aanran-
ding wordt niet langer gezien als een aanval op de moraal van de samenleving of
een bevestiging van een seksistische hegemonie, maar als grove overtreding van
individuele rechten (Marquet 2004). Een zeldzame uitzondering hierop is wellicht
de recente morele discussie over prostitutie in Nederland en elders (Wagenaar en
Altink 2012). In zijn tijd als Amsterdamse wethouder noemde Lodewijk Asscher
prostitutie bijvoorbeeld onverenigbaar met ‘fatsoen’ en ‘Amsterdamse waarden’;
een opvatting die een van de stuwende krachten is achter zijn Project 1012 waar-
mee de Wallen worden ‘opgeschoond’ (Buijs 2011; Aalbers en Deinema 2012).

1.3  De temporele politiek van de Nederlandse tolerantie

De balans opmakend zien we dat de logica van de seksuele revolutie zelf twee fun-
damentele tegenstrijdigheden kent. Deze logica schildert emancipatie af als een
strijd van actoren die op zoek zijn naar seksuele bevrijding, maar kan het niet
eens worden over de vraag of deze actoren individuen of groepen zijn, en of zij
hun vrijheid moeten zoeken in gelijkheid of verschil. Deze patstelling is niet ver-
wonderlijk, omdat het een logische onmogelijkheid is om deze twee begrippen-
paren als elkaar uitsluitend te poneren. Zij die emancipatie in termen van gelijk-
heid zien kunnen dat alleen doen door verschil te maken tussen groepen voor wie
zij gelijkheid wensen, en zij die emancipatie als ruimte voor verschil definiëren
streven een speelveld na van partijen met gelijke kansen (zie ook Candea 2010:
2-5). Zij die voor individuele emancipatie pleiten vormen samen een georgani-
seerd collectief, en zij die voor collectieve emancipatie pleiten doen dat in de hoop
op die manier meer persoonlijke vrijheid te bewerkstelligen (zie ook Mel-
link 2013). Vanaf het begin gaat de seksuele revolutie daarom gepaard met een
debat dat als een pendule op en neer beweegt tussen de polen van gelijkheid en
verschil, individu en groep.
De huidige periode stevent af op een dominantie van gelijkheid over verschil, en
van individu over groep in het denken over emancipatie. In deze constellatie blijkt
de logica van de seksuele revolutie bijzonder vruchtbaar als bouwsteen voor een
nationalistische politiek. In Nederland en in andere westerse landen wordt seksu-
ele vrijheid steeds vaker toegeëigend door politici met een nationalistische en isla-
mofobe agenda, een voorbeeld van seksueel nationalisme (zie ook Puar 2007).
Specifiek aan het Nederlandse nationalisme is de expliciete rol die homoseksuali-
teit speelt in het creëren van een tweedeling tussen ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’
(Mepschen, Duyvendak en Tonkens 2010). Volgens de logica van de seksuele
revolutie zouden Nederlanders geëmancipeerd zijn omdat zij zich hebben ontwor-
steld aan de verstikkende banden van geloof en gemeenschap en zo getransfor-
meerd zijn tot moderne, tolerante individuen die homoseksuelen als gelijken
kunnen zien. Door de dubbele houdgreep waarin zowel gelijkheid en verschil als
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individu en gemeenschap elkaar houden, krijgen etnische en religieuze ‘anderen’
automatisch de andere kant van de tegenstellingen toegeschreven. Zij zouden
nooit geëmancipeerde, gelijkheidsminnende individuen kunnen zijn zolang zij
nog gevangen zitten in een wereld van traditie en gemeenschap die hen ‘achter-
lijke’ opvattingen over seksualiteit oplegt. Seksualiteit en etniciteit/religie worden
op deze manier voorgesteld als wederzijds uitsluitende categorieën, een positio-
nering die overigens een lange geschiedenis kent (Clancy-Smith en Gouda 1998;
Wekker 2002; Dudink 2011; Aydemir 2012).
Uit deze analyse blijkt dat de logica van de seksuele revolutie op essentialistisch
denken over het sociale leunt. Actoren, of ze nu gedefinieerd worden als indivi-
duen of groepen en of hun inzet nu gezien wordt als gelijkheid of verschil, worden
gezien als ahistorische, onproblematische en begrensde eenheden die gedefini-
eerd kunnen worden aan de hand van interne kenmerken of eigenschappen. Deze
dominante sociologische visie, door de Amerikaanse socioloog Roger Brubaker
(2004) ‘groepisme’ genoemd, botst met inzichten over het dynamische, fragmen-
tarische en verspreide karakter van zowel individuele als collectieve identificatie-
processen (zie bijvoorbeeld Elias 1969; Geertz 1973; Emirbayer 1997;
Latour 2005). Het idee dat de samenleving bestaat uit een optelsom van duidelijk
af te bakenen groepen met elk hun eigen opvattingen over seksualiteit is hiermee
niet in overeenstemming te brengen: groepen, maar ook individuele actoren,
staan nooit op zichzelf en kennen geen interne essentie, en elke poging om ze wel
op deze manier te benaderen leidt tot een beperkt model van het sociale.
Uit de analyse van seksueel nationalisme blijkt bovendien dat de logica van de
seksuele revolutie gebaseerd is op een idee van vooruitgang: Nederlanders worden
vanwege hun vermeende tolerante waarden over homoseksualiteit als ‘verder ont-
wikkeld’ gezien dan leden van andere groepen. De laatste jaren krijgen identifica-
ties die homovriendelijkheid zien als eigenschap van moderne culturen en homo-
fobie van traditionele culturen ook steeds meer momentum buiten Nederland. Zo
werd het recente besluit van de Servische regering om geen toestemming te verle-
nen aan een gay pride in Belgrado gevolgd door een heftige discussie over de vraag
of Servië wel modern genoeg is om toegelaten te worden tot de Europese Unie. En
ook de recente Russische wetgeving tegen homoseksuelen wordt in het Westen
regelmatig aangehaald als een teken dat de klok van de Russische cultuur wordt
teruggezet. Deze voorbeelden laten zien dat homo-emancipatie steeds vaker
onderdeel is van een temporele politiek die de eigen cultuur als vooruitlopend
afschildert, en andere culturen als achterlopend (Fabian 1983). Deze politiek gaat
uit van het idee dat de mate van homo-emancipatie een ‘kenmerk’ van een cultuur
is, en dat dit kenmerk bovendien een maatstaf is voor de beschaving en ontwikke-
ling van deze cultuur. De meest beschaafde, ontwikkelde cultuur is in dit denk-
schema onomstotelijk de westerse, waarvan het de vraag is of men eigenlijk nog
wel van een cultuur kan spreken omdat deze slechts zou bestaan uit ‘bevrijde’,
rationele individuen (zie ook Latour 1993: 71).
Concluderend: de ideologie van de seksuele revolutie blijkt vol te zitten met logi-
sche tegenstrijdigheden die voortkomen uit de aanname dat er sprake is van een
vooruitgang of bevrijding. De vragen over de betrokkenen van seksuele bevrijding
(individuen of groepen) en hun inzet (gelijkheid of verschil) worden beantwoord
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in elkaar uitsluitende en statische categorieën, en vervolgens worden deze catego-
rieën gebruikt om met terugwerkende kracht te verklaren waarom ze überhaupt
tot bevrijding leiden. Of zoals genderwetenschapper Mieke Aerts het formuleert:
zo lang emancipatie een einddoel inhoudt is men gedwongen een onderscheid te
maken tussen geëmancipeerd en ongeëmancipeerd, waarmee het begrip de onge-
lijkheid creëert die het tegelijkertijd bestrijdt (Mellink 2011). Het seksuele natio-
nalisme laat zien wat de gevolgen kunnen zijn van een pendule die op en neer
blijft bewegen tussen gelijkheid en verschil, tussen individu en groep: het leidt tot
een idee van emancipatie dat niet alleen beperkt is, maar ook discriminerend
werkt.

1.4  Een relationeel perspectief op seksualiteit

De paradoxen in de ideologie van de seksuele revolutie roepen de vraag op wat
alternatieven zijn om seksualiteit als maatschappelijk verschijnsel te begrijpen en
werkbaar te maken. Deze vraag is relevant voor activisten die proberen hun
belangen zoveel mogelijk politieke relevantie te geven. Maar dat deze vraag ook
relevant is voor sociaal wetenschappers die geïnteresseerd zijn in het beschrijven
en duiden van seksualiteit, bleek toen wij ter voorbereiding op deze bundel een
brede inventarisatie maakten van het onderzoeksveld van seksualiteit in
Nederland. Daarbij was onze algemene indruk dat dit onderzoeksveld, hoewel
springlevend en productief, vooral ook gesegmenteerd en stuurloos is. Sociaal
wetenschappers schrijven in opdracht van overheden en onderzoeksinstituten
vele onderzoeksrapporten die hun weg veelal vinden naar een van de vele weten-
schappelijke tijdschriften, maar fundamentele epistemologische debatten worden
te weinig gevoerd en door seksualiteitsonderzoekers amper tot collectieve zorg
gemaakt. Hierdoor ontstaat schoolvorming en worden dominante conceptualise-
ringen nauwelijks aangescherpt of vervangen, wat een gezonde accumulatie en
verbreding van wetenschappelijke kennis in de weg staat. Bovendien ontstaat
hierdoor het risico dat de wetenschap steeds vaker dominante maar incoherente
maatschappelijke opvattingen over seksualiteit en emancipatie reproduceert, en
steeds minder vaak een platform biedt waarop deze opvattingen kritisch tegen
het licht kunnen worden gehouden. De ambitie van deze bundel is dan ook om
een zo breed mogelijke discussie op te starten over de epistemologische funda-
menten van het vakgebied, en een voorzet te geven voor een benadering die de
tegenstrijdigheden in de logica van de seksuele revolutie als startpunt in plaats
van impasse ziet.
Om te voorkomen dat deze benadering in de val trapt die dwingt tot het maken
van onmogelijke keuzes – gelijkheid of verschil, individu of groep – is het bovenal
noodzakelijk emancipatie niet langer meer te conceptualiseren als een vooruit-
gang. Zo wordt voorkomen dat het onderzoek een valse start maakt door een
sociologische analyse te beginnen met een stellingname die vervolgens door de
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analyse zelf verantwoord moet worden.1 Het alternatief dat wij voorstellen ver-
trekt van een ander punt: sociaal wetenschappers beginnen hun onderzoek niet
door zelf stelling te nemen, maar volgen de praktijken waarmee hun responden-
ten dat doen (zie ook Mol 2005; Verkaaik en Spronk 2011). Het wordt onmogelijk
om het sociale te conceptualiseren als een strijd tussen geëmancipeerde indivi-
duen en ongeëmancipeerde ‘anderen’ wanneer als doel wordt gesteld om juist te
achterhalen hoe actoren zichzelf via anderen definiëren in die strijd. In zo’n ana-
lyse zijn het niet de onderzoekers maar degenen die zij volgen die bepalen wat de
kenmerken van een individu of een groep zijn. In zo’n analyse wordt bovendien
niet één van deze groepen en haar verschil of overeenkomst met andere groepen
uitgekozen als het vanzelfsprekende startpunt van een studie, maar positioneert
de wetenschapper zich in medias res: in het midden van de dingen (Latour 2005:
27). Een dergelijke benadering, met andere woorden, verschuift het accent van
indelen naar volgen, van gegeven naar proces, van actoren naar hun relaties.

1.5  De inhoud van deze bundel

De bijdragen in deze bundel volgden op een brede oproep naar de stand van zaken
in Nederland Seksland. De stukken die door de diverse reviewrondes kwamen zijn
niet geselecteerd op basis van hun methode of benadering, maar op inhoudelijke
kwaliteit en aansluiting bij de thematiek van de bundel. Alomvattend en volledig
representatief voor het seksonderzoek in Nederland is het resultaat niet gewor-
den, maar we zijn verheugd over de diversiteit aan onderwerpen en invalshoeken.
Hier volgt een korte introductie van de auteurs en hun stukken:
Marguerite van den Berg gebruikt het latouriaanse concept ‘vertaling’ in haar etno-
grafie van een cursus seksuele opvoeding in Rotterdam om te laten zien dat ‘spre-
ken over seks’ steeds als oplossing voor seksuele problemen wordt gepresenteerd,
en dat dit denken tevens een relatie constitueert tussen ‘typisch Nederlandse’ en
‘on-Nederlandse’ manieren van omgang met seksualiteit.
Gert Hekma neemt de grote omslag in de Nederlandse publieke opinie over pedo-
seksualiteit in de afgelopen decennia als uitgangspunt en legt de complexe histo-
rische relaties hierachter bloot. Hij plaatst zijn bevindingen in de context van een
veranderende seksuele moraal.
Sylvia Holla presenteert haar etnografie naar ‘seksueel labelen’ onder Nederlandse
middelbare scholieren. Zij stelt dat dit niet slechts als een talige bezigheid begre-
pen moet worden, maar als een dynamisch spel van zowel menselijke als materi-
ele relaties dat tot uiting komt in praktijken.
Tim Savenije en Jan Willem Duyvendak stellen na een historische analyse van tijd-
schriftmateriaal vast dat veranderende opvattingen over homoseksualiteit in
Nederland beter begrepen kunnen worden door de veranderende relatie tussen
mannelijkheid en vrouwelijkheid in ogenschouw te nemen.

1 Voor dit argument over de problematische gevolgen van a priori categoriseringen in de sociale
wetenschap hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van een nog te verschijnen publicatie over
populisme van Laurens Buijs, Jaron Harambam en Marijn Siebel.
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Willemijn Krebbekx, Amade M’charek en Rachel Spronk maken een kritische analyse
van de rol van etniciteit in Nederlands sociologisch onderzoek naar seksualiteit.
Ze onderscheiden een aantal praktijken in dit onderzoek, constateren dat deze
bijdragen aan een genaturaliseerde relatie tussen etniciteit en seksualiteit, en
beargumenteren dat binnen de Nederlandse sociale wetenschappen weinig debat
en reflectie bestaat over de performativiteit van categorisering.
Marianne Cense verdedigt in een reactie op dit stuk juist het gebruik van etniciteit
als categorie in sociologisch onderzoek. Vanuit haar ervaring met werken op de
grens van wetenschap en beleid stelt ze vragen bij de praktische haalbaarheid van
een andere benadering tot categorisering. Ze stelt bovendien dat deze categorieën
niet alleen in de hoofden van onderzoekers zitten, maar ook in de hoofden van
mensen die participeren in onderzoek. Krebbekx et al. pareren deze kritiek door
te stellen dat er wel degelijk een gapend gat is tussen de statische categoriserin-
gen van wetenschappers en de dynamische identificatieprocessen van hun res-
pondenten, en herhalen hun oproep tot reflexiviteit over de categorieën die
gehanteerd worden in seksualiteitsonderzoek.
Cas Wouters bedrijft internationaal vergelijkende processociologie door de
opkomst van 'dating' in de Verenigde Staten te vergelijken met de opkomst van
informele verlovingen en verkeringen in Nederland. Hij stelt vast dat beide trajec-
ten zich vanuit de middenklassen hebben verbreid en biedt een verklaring voor
hun verschillend verloop. In de VS doorbraken de middenklassen de restrictieve
moraal van de hogere klassen zodat de praktijk en de moraal van 'dating' uitgroei-
den tot nationale standaard, terwijl in Nederland iedereen die zich richtte naar
het gevestigde 'leven op stand' angstvallig bleef vasthouden aan verloving (in
weerwil van verkering). Pas na 1966 kwam er een eind aan die ingesleten vorm
van fatsoen ophouden en maakte Nederland ook seksueel een inhaalslag op de
Amerikanen.”
Irene van Oorschot prijst in haar recensie van Amy Schalet de rijke analyse van het
verschil tussen hoe ouders en jongeren in de blanke middenklassen in Nederland
en in de Verenigde Staten omgaan met de seksualiteit van jongeren. Tegelijkertijd
is zij kritisch over de assumptie van het bestaan van zoiets als ‘nationale seksuele
culturen’.
Ingvild Harkes recenseert twee boeken over BDSM (het Engelse acroniem voor
Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism), en
neemt ons terloops mee in de wereld van de dominatrix, de speelkelder en het
seksuele machtsspel.
Ter illustratie van de stand van zaken van de seksuele gezondheid in Nederland
staat in dit boek een aantal figuren met data uit het meest recente bevolkings-
onderzoek ‘Seksuele gezondheid in Nederland 2011’ van Rutgers WPF. Het onder-
zoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van de Nederlandse
bevolking van 15 tot 70 jaar. Het bevat informatie over seksueel gedrag en bele-
ving, seksuele functieproblematiek, soa/hiv, geboorteregeling, transgenders en
seksueel grensoverschrijdend gedrag. De resultaten van de meting in 2011 zijn te
vinden in zeven artikelen in het Tijdschrift voor seksuologie, jaargang 36, juni 2012.
Deze uitgave had niet tot stand kunnen komen zonder de inspirerende bijdragen
van velen, onder wie de auteurs van de stukken, Joram Pach, Jaron Harambam,
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Bart van Heerikhuizen, de kernredactie van Sociologie, Rutgers WPF en de vele
anonieme reviewers van de stukken. Het coverbeeld is ontworpen door Luc-
Olivier Yvin-Leymarie (Lukko).
Diversiteit en samenhang gaan hand in hand in deze bundel. Zo wordt in alle bij-
dragen een (historisch-)relationele benadering tot seksualiteit gehanteerd, waar-
bij de stukken – hoe inspirerend als afzonderlijke bijdragen ook – juist in hun col-
lectiviteit het geraamte kunnen vormen van een vernieuwende onderzoeksagenda
naar seksualiteit. Een agenda die zich niet laat verlammen door de valkuilen van
de seksuele revolutie en die niet blind is voor paradoxen uit het verleden, maar
die visie en voeding geeft aan een van de meest opwindende onderzoeksterreinen
in de sociale wetenschappen. Bij dezen is het debat daarover geopend.
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2 Praten zonder blozen

Vertalingen van ‘normale’ seks in seksonderwijs voor ouders*

Marguerite van den Berg

Hoe moeten ouders hun kinderen voorbereiden op seks? In een oudercursus over de
seksuele opvoeding van kinderen staat deze vraag centraal. In de praktijk van deze
cursus blijkt de belangrijkste boodschap: praat erover! En dat wordt vervolgens als
iets typisch Nederlands beschouwd.

2.1  Ouders en preventieve sekseducatie

Nederland wordt vaak beschouwd als een goed voorbeeld van progressieve seks-
educatie (Lewis en Knijn 2002; Weaver et al. 2005; Thomson 1994). Er bestaan in
Nederland in ieder geval sinds de jaren zeventig preventieve programma’s voor de
bevordering van seksuele gezondheid. En de seksuele gezondheid in Nederland
lijkt inderdaad relatief goed te zijn. Nederlandse jongeren hebben bijvoorbeeld
minder vaak last van seksueel overdraagbare aandoeningen en ze worden minder
vaak jong zwanger (Weaver et al. 2005). Toch zijn er ook vaak zorgen over het
seksueel gedrag van jongeren, met name van jongeren in de stad. Zowel op natio-
naal als op lokaal niveau wordt daarom regelmatig vormgegeven aan nieuwe vor-
men van beleid die gericht zijn op de preventie van seksuele problemen. Dit arti-
kel gaat over een specifieke casus van zulk beleid: de cursus Opgroeien met liefde.
Opgroeien met liefde is een onderwijsprogramma voor ouders en ontworpen door
de toenmalige Rutgers Nisso Groep (nu Rutgers WPF) en NIGZ (het Nationaal
Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie). De bedoeling van
het programma is dat ouders worden voorbereid op de sekseducatie van hun kin-
deren. Het programma is ontworpen voor alle ouders, maar migrantenouders en
laagopgeleide ouders vormen speciale doelgroepen.
Ik kwam de cursus in de praktijk tegen tijdens mijn etnografisch onderzoek naar
opvoedingsondersteuning in Rotterdam. Ik deed in 2009 en 2010 veertien maan-
den participerend onderzoek naar praktijken van opvoedingsondersteuning in
verschillende Rotterdamse wijken. Ik nam deel aan veel verschillende soorten
opvoedingsondersteuning (cursussen, begeleidingsgesprekken, opvoeddebatten,
zie voor een meer uitgebreide beschrijving van mijn methodologie Van den Berg
2013) over veel verschillende onderwerpen. Sommige bijeenkomsten gingen over
pesten, andere over eten, en weer andere over de puberteit. Interessant genoeg
bleken opvallend veel bijeenkomsten in die maanden over seks en de seksuele

* De auteur bedankt graag de redactie en de twee anonieme reviewers van dit artikel. Zij bedankt
ook de deelnemende ouders, docenten en cursusontwerper.
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ontwikkeling van kinderen en jongeren te gaan, onder meer omdat het pro-
gramma Opgroeien met liefde toen nog relatief nieuw was.
In de praktijk van deze cursus bleek al gauw dat een belangrijk gespreksonder-
werp voor moeders en docenten de categorie ‘normaal’ was. Ouders wilden graag
weten welk gedrag in welke levensfase van hun kinderen als ‘normaal’ gezien kan
worden en de docenten boden (met de cursusmethodiek in de hand) informatie
aan over de ‘normale’ ontwikkeling van kinderen. Dit artikel gaat daarom over
definities van ‘normaal’ die een rol speelden in de interactie tussen moeders en
docenten in opvoedcursussen. Deze focus op ‘normaal’ is dus inductief gemoti-
veerd en gebaseerd op wat ik tegenkwam in de praktijken. Maar er is nog een
andere belangrijke reden om te kijken naar wat geldt als ‘normaal’. En dat is dat
het vaak een categorie van bestuur betreft en dat definities van ‘normaal’ iets zeg-
gen over machtsverdelingen. In de woorden van Nikolas Rose (1989: 130): ‘“nor-
maal” geeft aan wat 1) natuurlijk en dus gezond is, 2) “normaal” geeft de norm
aan waarmee werkelijk gedrag beoordeeld kan worden en 3) “normaal” geeft aan
wat geproduceerd kan worden door bestuur’.
Bij de zoektocht naar definities van ‘normaal’ let ik in het bijzonder op vertalingen
van wat ‘normaal’ is. In het cursusontwerp zijn definities van ‘normaal’ seksueel
gedrag te vinden, evenals in stedelijk beleid, opvattingen van ouders en onder-
handelingen tussen ouders en docenten. Waar het me hier om gaat is de vertaling
van de categorie ‘normaal’ tussen deze contexten. Wat een docent die een cursus
geeft onder ‘normaal’ verstaat, is waarschijnlijk iets anders dan wat de ontwerper
van de cursus in gedachten had of wat de politici vinden die om het ontwerp van
de cursus vroegen. Maar dat betekent niet altijd dat deze actoren het ook oneens
zijn over wat ‘normaal’ is. Er is natuurlijk veel discussie, maar waar het me hier
om gaat is hoe een definitie of beleidsdoel steeds iets anders wordt naarmate het
van de ene context in de andere overgaat. Het beleidsdoel (bijvoorbeeld ouders
competente seksonderwijzers maken of de preventie van seksueel deviant gedrag)
kan in verschillende contexten gelijk zijn. Maar wat er in iedere context precies
onder wordt verstaan en dus, wat het is in die verschillende contexten, verschilt.
De vraag is dus: wat is ‘normale’ seks en een ‘normale’ seksuele ontwikkeling in de
beleidspraktijken die ik onderzocht en hoe worden deze steeds vertaald?
Voor deze aanpak ben ik geïnspireerd door Bruno Latours idee van vertaling
(translation) en vertaalkettingen (chains of translations). Latour gebruikt deze ter-
men in zijn studie van wetenschap. In zijn boek Pandora’s Hope (1999), bijvoor-
beeld, neemt hij deel aan een expeditie in een Braziliaans bos en savanne. Hij ont-
dekt dat de ruwe data die wetenschappers verzamelen, getransformeerd worden
en verplaatst worden van het ene domein (of context) naar het andere. Zo ont-
staan vertaalkettingen. Dit is nodig, zo zegt Latour, om een rapport te kunnen
schrijven over een bos dat gebaseerd is op een analyse van grond. Wetenschap
begint hier bij een plek en grond en eindigt in een geschreven rapport over het
probleem, via een ketting van symbolen en tekens (codes, cijfers, tabellen, sam-
ples, et cetera). Al deze symbolen en tekens verwijzen naar hetzelfde fenomeen.
In mijn etnografisch werk was ik gefascineerd door vertaalkettingen in beleid.
Analoog aan de vertaalkettingen in de wetenschap, bestaat ook sociaal beleid uit
vertalingen van doelen naar werkelijke praktijken en zijn er concepten, symbolen
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en tekens die steeds iets anders gaan betekenen, of anders invulling krijgen, ook
al verwijzen ze steeds naar hetzelfde fenomeen. En in dit artikel analyseer ik dus
vertaalkettingen van de categorie ‘normaal’, in de context van de ontwikkeling
van beleid voor cursussen voor ouders voor de seksuele opvoeding.

2.2  Onderzoek

Dit artikel is gebaseerd op twee soorten data. In de eerste plaats heb ik een
inhoudsanalyse gemaakt van het cursusmateriaal van Opgroeien met liefde (Rut-
gers Nisso Groep/NIGZ 2007). Daarbij heb ik gelet op de categorie ‘normaal’,
gezien de vraag die in dit artikel centraal staat. In de tweede plaats baseer ik mij
op etnografisch materiaal dat ik verzamelde door mijn participatie in concrete
praktijken van de cursus in 2009 en 2010 in Rotterdam. Deze etnografische data
heb ik aangevuld door enkele interviews met moeders (in totaal twaalf voor deze
studie), docenten (twee) en een van de ontwikkelaars van het studiemateriaal. In
mijn veldwerk keek ik naar onderhandelingen over betekenis en naar interacties
tussen docenten en (meestal) vrouwen die participeerden in de beleidspro-
gramma’s. Van die interacties maakte ik veldwerknotities.
Ik nam deel aan veel verschillende soorten opvoedingsondersteuning gedurende
de veertien maanden van mijn onderzoek. De cursus Opgroeien met liefde was een
van de methodieken die docenten op het moment van mijn onderzoek gebruik-
ten. In het eerste kwartaal van 2010 heetten zes van de twaalf cursuspro-
gramma’s in Feijenoord Opgroeien met liefde. Soms bestond de cursus uit drie dag-
delen (zoals in het ontwerp van Rutgers Nisso en NIGZ bedoeld), maar soms was
het cursusprogramma verkort tot bijvoorbeeld een themabijeenkomst van één
dagdeel. De cursus was ontwikkeld in opdracht van minister Rouvoet van Jeugd
en Gezin in een antwoord op zorgen over deviant seksueel gedrag van sommige
groepen jongeren. De aanleiding en opdracht van dit cursusprogramma waren dus
gelokaliseerd op het nationaal niveau. Maar de cursus werd lokaal aangeboden in
samenwerking tussen deelgemeentebesturen, het welzijnswerk, scholen en groe-
pen ouders.
Hoewel de cursus bedoeld is om ouders te helpen hun kinderen te begeleiden bij
hun seksuele ontwikkeling, wordt de term ‘seks’ nergens in de titel genoemd.
Daardoor kon het gebeuren dat ouders verrast werden door het onderwerp als de
bijeenkomst eenmaal begonnen was. De ontwikkelaar van het cursusmateriaal zei
daarover dat er bewust gekozen was voor deze meer algemene titel van de cursus.
Dit was onder meer zo omdat de titel Opgroeien met liefde verwijst naar een lief-
hebbende ouder-kindrelatie. Maar het was ook juist de bedoeling dat de titel niet
meteen zou verwijzen naar seks, uit angst dat ouders dan zouden wegblijven.
Deelnemers van opvoedingsondersteuning waren vrijwel uitsluitend moeders.
Toch namen aan één bijeenkomst van Opgroeien met liefde twee vaders deel. Dat
was dus heel uitzonderlijk en daarom – zo zal hieronder blijken – juist ook inte-
ressant. De meeste deelnemende ouders hadden kinderen van vier tot twaalf jaar,
omdat de meeste cursussen werden aangeboden op basisscholen voor de ouders
van leerlingen. Veel oudercursussen worden aangeboden door lokale organisaties
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voor welzijnswerk in samenwerking met scholen in het kader van ouderbetrok-
kenheidsbeleid. Deelname is voor ouders niet verplicht. Er bestaan wel verplichte
cursusprogramma’s in Nederland, maar de cursussen in mijn onderzoek maken
deel uit van preventief jeugdbeleid en waren daarom altijd laagdrempelig en rela-
tief vrijblijvend. De cursussen vinden doorgaans plaats in de ‘ouderkamer’ van de
school: een speciale kamer in het schoolgebouw voor de ontmoeting van ouders.
In ouderkamers worden, behalve oudercursussen, ook koffieochtenden georgani-
seerd, EHBO-cursussen et cetera. De meeste participanten van de cursussen zijn
migranten of de dochters van migranten en meestal van Turkse, Marokkaanse of
Hindoestaans-Surinaamse afkomst. Dat betekent overigens niet dat oudercursus-
sen speciaal georganiseerd werden voor bijvoorbeeld Turkse of Marokkaanse
ouders. In plaats daarvan besloten deelgemeenten tot het aanbieden van opvoe-
dingsondersteuning en was het aanbod dus min of meer geografisch bepaald. De
docenten van de cursussen waren meestal opgeleid op hbo-niveau als pedagogen,
agogen of maatschappelijk werkers. Ze waren meestal blank, autochtoon en
vrouw.

2.3  Vertaalkettingen van ‘normale’ seksualiteit

Verlangen naar het ‘normale’
Ouders verlangen soms naar uitzonderlijke prestaties van hun kinderen. Maar
wanneer het gaat over hun seksuele ontwikkeling, willen ouders graag dat hun
kind zich ‘normaal’ ontwikkelt, zo bleek in mijn onderzoek. Ouders waren in de
context van de cursus Opgroeien met liefde dus zelf bijzonder geïnteresseerd in de
categorie ‘normaal’ en vergeleken het gedrag van hun kinderen dan ook graag met
representaties van een ‘normale’ ontwikkeling zoals gegeven door docenten.
Onzekerheden van ouders over dit ingewikkelde onderwerp werden dan ook
beantwoord door docenten met zulke representaties, bijvoorbeeld in weergaven
van een ‘normale’ fysieke en emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze
schema’s zijn gebaseerd op een selectie van wetenschappelijk onderzoek die door
de ontwikkelaars van de cursus is gemaakt. Maar als ‘normaal’ behalve een
belangrijke categorie in het denken van de ouders tegelijkertijd een techniek van
bestuur is (Rose 1989), dan is de vraag: wat geldt dan als ‘normaal’? In het vol-
gende zal ik ingaan op drie specifieke betekenissen die werden toegekend aan
‘normaal’ in de cursus zoals ik die heb meegemaakt en onderzocht: (1) dat in ‘nor-
male’ seks liefde en seks verbonden zijn, (2) dat kinderen onschuldig zijn maar
toch ook seksuele wezens, (3) dat homoseksualiteit normaal is, maar wel in een
heteronormatief frame. Daarnaast besteed ik aandacht aan een definitie van het
‘abnormale’, als keerzijde van de medaille. ‘Abnormaal’ werd namelijk heel expli-
ciet in culturele termen gedefinieerd: het ‘abnormale’ (en dus ook deviante)
bestond uit niet-Nederlands, cultureel-anders gedrag. Waarover later meer.

Liefde en seks
Een van de belangrijkste definities die ik tegenkwam in mijn onderzoek is dat
‘normale’ seks in de context van liefde thuishoort. Het feit dat een cursus over
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seks en seksuele ontwikkeling Opgroeien met liefde heet, is een eerste indicatie dat
liefde en seks verbonden worden. Deze cursustitel verwijst in de eerste plaats – zo
wordt duidelijk uit de cursustekst – naar de liefde van ouders voor hun kind. In de
tweede plaats verwijst de titel naar het idee dat ‘normale’ seks thuishoort in een
liefdesrelatie. In de teksten komt herhaaldelijk het centrale idee naar voren dat
een ‘warm nest’ bijdraagt aan een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen
(Rutgers Nisso Groep/NIGZ 2007: voorwoord). Een ‘warm nest’ wordt dan gedefi-
nieerd als een gezin waarin ouders interesse tonen voor hun kind, weten waar
hun kind mee bezig is en het ondersteunen. Het idee is dat kinderen zich dan vrij
zullen voelen om vragen te stellen over seks. En dit zou bijdragen aan een
gezonde seksuele ontwikkeling. De doelstelling van het bevorderen van ‘normaal’
seksueel gedrag wordt hier vertaald in een specifieke definitie van ‘normaal’: de
connectie tussen liefde en seks. Dat wordt vervolgens vertaald in een specifiek
beeld van een ouder-kindrelatie dat impliceert dat seks iets is om over te praten.

‘Normale’
seksualiteit

Seks en liefde ‘Een warm nest’ Praten over seks

Figuur 1: De vertaling van ‘normale seks’ in ‘praten over seks’

In de tweede betekenis – seks hoort thuis in een liefdesrelatie – refereert de titel
van de cursus aan de norm van ‘lust in liefde’ (WRR 2007; Wouters 2005); het
idee dat seks optimaal en ‘normaal’ is in de context van romantische liefde (verge-
lijk hier ook het onderzoek van Amy Schalet onder Nederlandse ouders (2011)).
Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het cursusmateriaal in de definitie van seksu-
aliteit zelf:

‘Seksualiteit is meer dan vrijen alleen. […] [Het gaat] bij jongeren ook over
relaties en gevoelens, liefde, samen zijn, verliefdheid, partnerkeuze en relatie-
vorming […]’ (Rutgers Nisso Groep/NIGZ 2007: 3-4).

Deze definitie is bewust breed, omdat de cursusontwikkelaar (zo legde zij mij uit
in het interview) ruimte wilde geven voor discussies over de sociale aspecten van
relaties, gevoelens en verantwoordelijkheden. De connectie tussen liefde en seks
wordt in het cursusmateriaal bovendien direct gekoppeld aan de categorieën
‘modern’ en ‘Nederlands’ wanneer verschillende ‘culturele groepen’ worden
onderscheiden en daarbij het volgende gezegd wordt:

‘In de modern seksuele opvoeding is het gebruikelijk dat kinderen de keuze
hebben om te experimenteren op seksueel gebied, waarbij zij verantwoorde-
lijk horen om te gaan met zichzelf en anderen. In de meeste autochtoon
Nederlandse gezinnen kunnen kinderen dan ook verkering en seks hebben
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voor het huwelijk. Het is dan wel belangrijk dat ze seks als iets bijzonders
zien, “je doet het niet met iedereen’’’ (Rutgers Nisso Groep/ NIGZ 2007: 100).

Ik kom terug op deze specifieke verbinding die wordt gemaakt tussen ‘Neder-
lands’ zijn, ‘modern’ zijn en ‘normaal’ zijn later in dit artikel, wanneer ik inga op
de problematisering van bepaalde praktijken en de productie van ‘abnormaliteit’.

Het seksuele kind
In de cursusochtenden die ik meemaakte, werden ouders (als eerste opdracht) uit-
genodigd om na te denken over de connectie tussen seks en kinderen in de vol-
gende opdracht. De volgende tekst komt uit mijn veldwerkaantekeningen:

De docent hangt een groot stuk papier op het bord en tekent daarin een cir-
kel. In het midden van de cirkel schrijft ze de woorden ‘seks’ en ‘kind’. Ouders
wordt gevraagd om te noemen waar ze aan denken bij deze twee woorden in
een soort brainstorm.

Deze opdracht was bedoeld om het thema van de cursus te introduceren. Wan-
neer de begrippen ‘seks’ en ‘kind’ met elkaar in verband worden gebracht, ervaren
de meeste ouders en docenten een spanning (en in de geschiedenis zijn nog veel
meer voorbeelden van deze spanning en oplossingen daarvoor bekend, Van den
Berg 2013). Deze spanning werd in dit geval opgelost door te spreken over de sek-
sualiteit van kinderen terwijl hun onschuld ook werd beklemtoond. Dat gebeurde
door kinderen te positioneren als een seksueel wezen, terwijl ook werd gesteld dat
kinderen niet seksueel actief zijn. Deze oppositie tussen wezen en activiteit kwam
ook naar voren in de volgende gebeurtenis uit mijn veldwerknotities:

Yvonne (de docente) wijst naar een klein jongetje van ongeveer een jaar oud
dat op de schoot van zijn moeder is gekropen. Ze vraagt de moeder van het
jongetje: ‘Denk jij dat baby’s al een seksualiteit hebben? Heeft hij al een sek-
sualiteit?’ De moeder is wat geschrokken. Ze deinst achteruit en schudt nee.
Yvonne knikt ja en zegt: ‘Ja, dat is hij al, want hij is ook al zijn lichaam aan
het ontdekken hè?’, dan verwijst ze naar eten, drinken, poepen, knuffelen en
hoe baby’s op die manieren ontdekken wat ze prettig vinden en wat hun
behoeften zijn. Dan besluit Yvonne: ‘Seksualiteit gaat niet alleen over seks,
hè? Het gaat ook over gevoelens.

Yvonne probeert in deze interactie de moeders te overtuigen van haar brede defi-
nitie van seksualiteit. Deze moeder ontkent omdat ze denkt aan seksualiteit in de
context van seks en volwassenen, terwijl Yvonne spreekt over het kind als seksu-
eel wezen wanneer ze zegt ‘Heeft hij al een seksualiteit?’
Deze brede definitie van seksualiteit wordt niet vanzelfsprekend ook dominant in
de ouderkamers. Integendeel. Het is het onderwerp van veel onderhandeling.
Maar deze definitie stelt de docent in staat haar adressering van seks te legitime-
ren. Ook in het cursusmateriaal wordt dus steeds een heel brede definitie van sek-
sualiteit voorgestaan, bijvoorbeeld als wordt gezegd dat kinderen al vroeg nieuws-
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gierig kunnen zijn naar seks zonder zelf al actief te willen worden. Dat idee wordt
verder ontwikkeld in dit fragment:

‘Veel ouders denken dat hun kind alleen maar seksuele voorlichting nodig
heeft als het daadwerkelijk seksueel actief is. […] De seksuele ontwikkeling
van kinderen begint echter al lang voordat ze zelf seksueel actief worden’
(Rutgers Nisso Groep/NIGZ 2007: 124).

Hier worden ouders aangemoedigd hun kinderen voor te lichten over seks voor-
dat ze seksueel actief worden. Seksuele voorlichting bestaat voorts vooral uit
– alweer – praten over seks. De vertaling hier is dus als volgt: een ‘normale’ seksu-
ele ontwikkeling wordt vertaald in het idee van het kind als seksueel wezen, maar
inactief. Dat wordt vervolgens vertaald in het beleidsdoel van seksuele voorlich-
ting door ouders. En dat wordt weer vertaald in praten over seks, zowel thuis tus-
sen ouder en kind als in de context van de oudercursus, waar seks ook een onder-
werp van gesprek wordt. Ouders worden uitgenodigd te praten over hun kinderen
en seks omdat het idee is dat kinderen al seksuele wezens zijn en omdat ze zullen
opgroeien tot seksueel actieve adolescenten en volwassenen.

‘Normale’
seksualiteit

Het kind als
seksueel wezen

Seksuele 
voorlichting
door ouders

Praten over seks

Figuur 2: Een tweede vertaalketting van ‘normale seks’ tot ‘praten over seks’

Heteronormatieve homo-acceptatie en genderrollen
De mogelijkheid dat kinderen hun homoseksualiteit ontdekken wordt verschil-
lende keren expliciet gemaakt in de cursusmaterialen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
de definitie van seksualiteit, waar over wordt gezegd: ‘seksualiteit is ook [...] op
jongens of op meisjes vallen (hetero- of homoseksualiteit)’ (Rutgers Nisso Groep/
NIGZ 2007: 4). Het thema wordt onder meer verder uitgewerkt in een hypotheti-
sche casus in het cursusmateriaal, bedoeld om discussie in de bijeenkomsten op te
roepen en te structureren. De casus is:

Uw zoon van 14 vertelt u dat hij denkt dat hij verliefd is op een jongen in zijn klas
en vraagt: ‘Is dat raar?’
Toelichting:
Uw zoon heeft u in vertrouwen genomen om een persoonlijke vraag met u te
delen. Dit is bijzonder, omdat veel jongeren zo’n vraag niet durven stellen uit
angst voor wat ouders, familie en vrienden zullen zeggen. Het kan zijn dat u
zich overvallen voelt door zijn vraag, omdat u ervan uitging dat uw zoon
hetero is. Dat uw zoon deze vraag stelt wil niet automatisch betekenen dat hij
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homo is. Het kan zijn dat uw zoon in een experimentele fase zit. Er zijn ook
jongeren die verliefd worden op zowel jongens als meisjes (biseksueel).
U kunt uw zoon op deze leeftijd vertellen dat wij allemaal een seksuele voor-
keur hebben. Die ontdekken wij gaandeweg over onszelf. Dit gaat niet altijd
even gemakkelijk en het kan een poosje duren voordat iemand duidelijkheid
heeft. Het is dus goed dat uw zoon de tijd neemt om zijn voorkeur te ontdek-
ken en niet zichzelf in een hokje duwt. Uiteindelijk merkt hij vanzelf wat zijn
seksuele voorkeur is. Homoseksueel of heteroseksueel.
Door naar uw zoon te luisteren en hem te accepteren met zijn gevoelens komt
u al een heel eind. Laat hem weten dat u er voor hem bent, want jongeren die
op iemand van hun eigen geslacht verliefd worden, kunnen zich heel eenzaam
voelen (Rutgers Nisso Groep/NIGZ 2007: 141-142).

Dit citaat is veelzeggend omdat het laat zien dat de acceptatie van homoseksuali-
teit actief wordt aangemoedigd. In ieder geval wordt geduld geadviseerd. Wat
duidelijk wordt uit dit voorbeeld is dat ervan wordt uitgegaan dat kinderen hun
seksuele oriëntatie ontdekken en dat dit (1) een heel persoonlijke en individuele
ontwikkeling is, (2) dat het een keuze tussen categorieën betreft, en (3) dat
ouders – wanneer geconfronteerd met deze vraag – een conversatie met hun kind
moeten starten over seksuele identiteit en homoseksualiteit. Iets soortgelijks
wordt niet voorgesteld bij de ‘ontdekking’ van heteroseksualiteit. Dit leidt tot de
derde vertaling van ‘normale seks’ in ‘praten over seks’.

‘Normale’
seksualiteit

Seksualiteit is
identiteit

Acceptatie
homo-
seksualiteit

Praten over seks

Figuur 3: De derde vertaling van ‘normale seks’ naar ‘praten over seks’

Deze conceptualisering van seksualiteit wordt verder gecontextualiseerd met een
heteronormatief frame van heel duidelijk te onderscheiden genderrollen. Dat wil
zeggen dat overal in de cursusteksten en in de praktijken die ik bijwoonde, wordt
gesproken in de oppositie meisje-jongen. En deze distinctie ondersteunt, zo heb-
ben verschillende auteurs laten zien, ook de reproductie van heteroseksualiteit
(zie bijvoorbeeld Thorogood 2000). Een duidelijk voorbeeld van deze productie
van mannelijkheid en vrouwelijkheid is het schema van een ‘normale’ seksuele
ontwikkeling. In dat schema wordt de ontwikkeling van duidelijke genderrollen
gelokaliseerd in de leeftijdsfase tussen vier en zes jaar: ‘ze krijgen duidelijke
ideeën over “wat een jongen doet” en “wat een meisje doet” (rollenpatronen)’
(Rutgers Nisso Groep/NIGZ 2007: 42). En dit wordt verder geïllustreerd met een
tekening van een meisje met een pop in een roze jurkje en een jongen met een
voetbal en moddervlekken op zijn broek. In de praktijken van de cursus en het
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cursusmateriaal komt herhaaldelijk een beeld naar voren van kinderen die zich
ontwikkelen tot meisjes of jongens, hetero- of homoseksueel.
Hoe sturend het denken in duidelijk te onderscheiden genderrollen in de praktij-
ken van opvoedondersteuning was, wordt duidelijk uit het volgende voorbeeld uit
mijn veldwerk. Hier zou ik graag een vader introduceren: Robert. In zekere zin is
Robert de odd case out in mijn onderzoek. Robert is een autochtone hoger opge-
leide veertiger en vader van twee dochters (van 2 en 7 jaar oud). Hij is niet een
doelgroep van het Rotterdamse beleid van opvoedingsondersteuning, maar hij
heeft een specifieke zorg die zijn aanwezigheid in een van de klassen verklaart.

Robert kwam speciaal naar deze bijeenkomst, zo zegt hij, omdat zijn dochter
van 7 heel nieuwsgierig is naar seks. Ze vertoonde ook al gedrag waar hij en
zijn vrouw moeilijk een antwoord op kunnen vinden. Hij zegt dat hij het
moeilijk vindt om goed te reageren omdat hij zijn dochter te jong vindt voor
veel dingen. Samen met zijn vrouw heeft hij wel uitgelegd hoe kindjes
gemaakt en geboren worden en dat vond ze ‘machtig interessant’.
Het duurt vrijwel de hele bijeenkomst voor Anne – de docente – om door te
krijgen wat het nu precies is wat Robert ons wil vertellen: namelijk dat zijn
dochter degene is die de grenzen opzoekt van wat hij betamelijk vindt, niet de
jongens in haar klas. Anne reageert eerst met een verhaal over hoe je meisjes
kunt leren ‘nee’ te zeggen.
Robert moet drie keer opnieuw beginnen om ons te vertellen dat zijn dochter
eigenlijk meer seksueel actief is dan hij wenselijk vindt. Hij denkt niet dat de
informatie over gemiddelde ‘seksuele ontwikkelingsfasen’ op zijn dochter van
toepassing is. Na een poosje miscommunicatie over en weer vertelt Robert
ons dat zijn dochter een vriendje heeft waarmee ze geëxperimenteerd heeft
met zoenen. De andere jongens in de klas wilden toen ook. Zijn dochter ver-
telde dat thuis. Ze vond het leuk om te doen, maar Robert vond het niet goed.
Hij voelt ook boosheid ten aanzien van de jongens. Hij zegt: ‘Mijn eerste reac-
tie is: Wie zijn die jongens? Laat me eens met ze praten!’

Robert worstelt met deze vraag en dit verhaal vanwege de genderrollen in het
frame dat Anne en hijzelf gebruiken om seks en seksualiteit te interpreteren.
Anne heeft eerst een hele poos nodig om te begrijpen dat Roberts dochter een
meisje van 7 is en niet een puber. In haar frame (en in dat van Robert) zijn lustge-
voelens en seksuele nieuwsgierigheid niet op hun plaats (en misschien ook wel
ongepast) in het lichaam en de geest van een meisje dat zo jong is en daarom kan
Anne in eerste instantie niet eens horen wat Robert vertelt. De seksuele gevoe-
lens van kinderen zijn zo ongewenst, zo lijkt het, dat Robert zijn best moet doen
er toch over te vertellen en gehoord te worden. Ook dat zijn dochter degene is in
de actieve rol en niet de jongens in haar klas valt buiten het frame. Anne interpre-
teert eerst dat de jongens in de klas haar lastigvallen en dat Roberts dochter moet
leren grenzen aan te geven. Dat past binnen de definitie van ‘normale’ seksuali-
teit. Het idee van een heel jong meisje dat jongens lastigvalt, ligt zo ver buiten het
frame van wat ‘normaal’ is dat het – hoewel Robert het vertelt – eerst niet waar
kan zijn.
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Maar wat moet Robert doen? Welke interventie wordt er voorgesteld en onder-
handeld om meer binnen de categorie ‘normaal’ te vallen? Deze vraag leidt tot een
interessante interactie in de klas.

Wanneer Anne Robert vraagt wat hij zijn dochter graag zou willen leren, zegt
hij: ‘Nou, een jaar geleden had ik dan waarschijnlijk geantwoord dat ik vind
dat ze moet doen wat ze zelf wil en dat ze haar grenzen duidelijk moet ken-
nen en stellen. Maar nu weet ik het niet meer zo, want ze wil wel erg veel, nu
denk ik misschien dat je toch als ouder ook wel meer grenzen moet stellen.’
Anne weigert Robert advies te geven over de vraag hoe grenzen te stellen. In
plaats daarvan stelt ze voor om te praten met zijn dochter over wat er is
gebeurd op school met open vragen. ‘Dat maakt waarschijnlijk al heel veel
duidelijk’, zegt ze. Ze stelt ook voor om te praten met de ouders van de jon-
gens in haar klas. Anne stelt dus het gesprek voor als oplossing. De andere
ouders in de ouderkamer geven wel concreter advies. Een moeder vraagt:
‘Kun je niet gewoon dat soort gedrag verbieden?’ En Robert zegt: ‘Dus jullie
verbieden gewoon dingen en stellen zelf grenzen?’ De andere ouders kijken
naar hem met een onbegrijpende blik: ‘Ja hoor!’

Wat opvalt in alle bovengenoemde voorvallen en vertaalkettingen is dat de ont-
wikkeling van een ‘normale’ seksualiteit in de opvatting van de cursusontwerpers,
de docenten en deels de ouders wordt bevorderd door over seks en seksualiteit te
praten. Het heuristisch instrument van de vertaalketting laat zien dat ‘praten over
seks’ steeds zowel de definitie van ‘normale seksualiteit’ is, als de oplossing voor
seksuele abnormaliteit. Ook in het laatste voorbeeld van Roberts vraag ligt de
oplossing volgens de professional in het gesprek. Deze nadruk op gesprek, com-
municatie en reflexiviteit was in opvoedcursussen in algemene zin (dus niet alleen
bij Opgroeien met liefde of praten over seks) dominant. In de laatste paragraaf van
dit artikel ga ik daarom nog uitgebreider op dit thema in. Maar voor nu is de voor-
lopige conclusie dat ‘praten over seks’ een definitie van ‘normaal’ gedrag is en een
mogelijke oplossing voor seksuele deviantie. Over dat laatste gaat de volgende
paragraaf: want nu we weten wat ‘normaal’ is, wat is dan ‘abnormaal’?

2.4  Vertalingen van ‘abnormale’ seksualiteit

Hoewel Robert hier vertelt over seksueel afwijkend gedrag van zijn dochter, beho-
ren Robert en zijn dochter niet tot de doelgroep van deze vormen van beleid noch
tot de categorie burgers over wier seksualiteit en seksuele ontwikkeling veel zor-
gen bestaan. In de teksten en in de praktijken van de cursus worden seksuele pro-
blemen namelijk meestal gezien en gelokaliseerd bij de ‘culturele ander’. Mijn ana-
lyse laat zelfs zien dat seksuele abnormaliteit doorgaans als cultureel fenomeen
wordt gezien. Historisch gezien is seksuele abnormaliteit of deviantie vaak ver-
klaard uit psychologische, fysieke, biologische of andere factoren. Maar juist deze
verklaringen zijn grotendeels afwezig in de cursus – in de praktijken die ik onder-
zocht, ontbreken ze zowel in de cursusteksten als in de interacties tussen moe-
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ders en docenten. Culturele patronen en ‘tradities’ hebben deze rol als verklaring
overgenomen. Als gevolg daarvan is het ook de ‘culturele ander’ die verantwoor-
delijk is voor seksuele deviantie en problemen met de seksuele gezondheid van
jongeren en volwassenen. Een van de manieren waarop dit naar voren kwam in
mijn interview met de ontwikkelaar van de cursus was dat zij spontaan vertelde
over cultuur en cultureel verschil aan het begin van het interview, zonder dat ik
dat thema geïntroduceerd had. En inderdaad was de cursus oorspronkelijk
bedoeld om problemen in bepaalde ‘etnische gemeenschappen’ te lokaliseren en
te behandelen: die van Antillianen en Marokkanen in het bijzonder. Later in het
ontwikkelingsproces werd de doelgroep omvattender, maar nog steeds is de doel-
groep ook etnisch gedefinieerd, zo blijkt uit de cursustekst:

‘Doelgroep: […] Ouders van diverse afkomst: in elk geval Turkse, Marok-
kaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Nederlandse ouders. In eerste instantie
ouders die lager geschoold zijn en/of voor wie Nederlands niet de eerste taal
is’ (Rutgers Nisso Groep/NIGZ 2007: 3).

‘Ouders van diverse afkomst’ betekent hier verschillende dingen. In eerste instan-
tie wordt dat gedefinieerd in etnische termen, maar in de volgende zin worden
daar twee criteria aan toegevoegd: een laag opleidingsniveau en het spreken van
de Nederlandse taal. Het idee is dus dat ouders die Nederlands spreken en een
hoger opleidingsniveau hebben (en van juist deze categorie is Robert lid), geen
noemenswaardige problemen kennen of ervaren met de seksuele ontwikkeling of
opvoeding van hun kinderen. Deze problemen worden primair gelokaliseerd in
groepen ouders met een lager opleidingsniveau (later in de tekst wordt deze defi-
nitie samengevoegd met de economische status van ouders, wat suggereert dat
het hier gaat om een proxy voor sociale klasse) en een ‘andere’ etnische en cultu-
rele achtergrond. Dit idee is niet alleen in deze teksten terug te vinden. In een
relatief recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
over de identificaties van migranten met Nederland wordt bijvoorbeeld gezegd:

‘Nederlandse ouders, met name uit de middenklasse, hebben zich sinds de
seksuele revolutie bekwaamd in het spreken over seksualiteit zonder te blo-
zen […]. Voor laagopgeleide ouders is dit een veel moeilijker opgave gebleken’
(WRR 2007: 159).

Deze opmerking was deels gebaseerd op het eerder genoemde onderzoek van Amy
Schalet in Nederland en de Verenigde Staten (2011; de WRR baseert zich op eer-
dere artikelen op basis van hetzelfde onderzoek). Zij concludeerde dat in vergelij-
king met Amerikaanse ouders, Nederlandse middenklasseouders met hun pubers
relatief open over seks en seksualiteit konden spreken. De WRR-tekst vervolgt na
deze opmerking met de analyse dat sommige ‘culturele’ groepen problemen erva-
ren ten aanzien van de seksuele opvoeding van hun kinderen. De analyse is in
zekere zin een zelffelicitatie en leidt tot de constatering dat seksuele problemen
en een problematische seksuele opvoeding vooral te vinden zijn bij groepen die
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niet hoogopgeleid, Nederlands en middenklasse zijn. De norm is hier vrij letterlijk
het gedrag van autochtone Nederlandse ouders uit de middenklasse.

Culturele verklaringen van seksuele deviantie
Cultuur als een verklaring is alomtegenwoordig in de ouderkamers en cursusprak-
tijken over seksualiteit, net als in de teksten. De moeders en docenten gebruiken
regelmatig een cultureel repertoire om problemen en verschillen tussen moeders
te verklaren. Bijvoorbeeld wanneer een docent het fenomeen loverboys wil uitleg-
gen aan ouders en analyseert dat het toch vooral Marokkaanse jongens zijn die
loverboy worden. Het volgende verhaal is interessant precies vanwege de spontane
ontkenning van de rol van cultuur.

Gulsen (een moeder van twee tienerdochters) vertelt dat ze recent vrienden
op bezoek had thuis. Op een bepaald moment zei haar vriendin iets in de
trant van: ‘Als een meisje geen seintjes geeft, doet een jongen ook niets’. Gul-
sen zegt dat ze woedend was geworden en nog is omdat het een vrouw was
die de opmerking maakte. Yvonne, de docente, zegt dat er niets speciaal
Turks is aan wat Gulsen ons vertelde. De Nederlanders, legt Yvonne uit, zeg-
gen ook zulke dingen.

Interessant is hier niet zozeer hoe gender een rol speelt in dit verhaal, maar meer
dat Yvonne spontaan een culturele verklaring voor Gulsens verhaal ontkent, wan-
neer ze benadrukt dat het niet speciaal Turks is. Gulsen had dat ook niet geïmpli-
ceerd. Een culturele verklaring is zo natuurlijk en voor de hand liggend dat het
nodig lijkt de rol van cultuur in dit ogenblik te ontkennen. Yvonne zegt later dat
het er haar om ging dat deze gendernoties (die ze niet alleen verkeerd, maar ook
niet van deze tijd vindt) overal voorkomen. Interessant genoeg interpreteert ze
dus zelf dat Gulsen een opmerking over de Turkse cultuur gemaakt zou hebben.
Juist in die spontane ontkenning wordt de distinctie tussen de Nederlandse, vrije,
progressieve cultuur en de Turkse, ouderwetse en strenge cultuur bevestigd.
Doordat het ‘abnormale’ steeds zo cultureel gedefinieerd wordt, is de definitie van
het ‘normale’ ook cultureel van aard. Cultuur werkt hier om de ander, het verschil
te definiëren. Deze logica is door Willem Schinkel (2007) ook wel culturistisch
genoemd. Culturisme is een functioneel equivalent van racisme waarin ‘cultuur’
steeds volstaat om zeer verschillende verschijnselen (in dit geval variërend van
loverboys tot seksueel overdraagbare aandoeningen en tienerzwangerschappen)
te verklaren. En het is dan juist de ‘Nederlandse cultuur’ waar weinig seksuele
problemen voorkomen.

Typisch Nederlands: praten over seks
En zo zijn we terug bij het ‘praten over seks’. Want dat is, volgens de cursustek-
sten, wat Nederlanders en de ‘Nederlandse cultuur’ bijzonder maakt. Wat de
‘andere’ culturen problematisch maakt, is – precies – de afwezigheid van ‘praten
over seks’. In de cursusteksten worden beschrijvingen gegeven van de ‘culturele
opvoedingsstijlen’ van de doelgroepen. Wanneer bijvoorbeeld geschreven wordt
over ‘de Marokkaanse opvoeding’ wordt gezegd:
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‘Maar, omdat ze (Marokkaanse moeders) zelf vaak slecht zijn voorgelicht
weten ze vaak niet wat ze moeten vertellen, op welke manier en wanneer. De
meeste moeders beginnen met de seksuele voorlichting dan ook pas bij het
begin van de puberteit’ (Rutgers Nisso Groep/NIGZ 2007: 100).

Dit alles wordt voorts in verband gebracht met een veronderstelde ‘autoritaire’
opvoeding in ‘Marokkaanse gezinnen’, waar kinderen minder vragen durven stel-
len. Deze uitleg van ‘de Marokkaanse opvoeding’ legitimeert ingrijpen zoals met
de cursus Opgroeien met liefde, omdat, zo wordt gesteld, ‘Marokkaanse’ moeders
minder geneigd zijn tot spreken over seks en seksuele ontwikkeling. En juist het
spreken moet de problemen oplossen. Niet-spreken is niet zomaar een probleem,
het is het probleem in de seksuele opvoeding, zo komt uit de teksten naar voren.
De afwezigheid van discours en dialoog is hier gelokaliseerd in ‘de Marokkaanse
cultuur’. Op eenzelfde manier wordt de ‘seksuele opvoeding’ in ‘Antilliaanse’
gezinnen geschetst. Daar zou een belangrijke waarde zijn om ‘geen vragen te stel-
len’ en dat zou leiden tot ‘geen of heel weinig seksuele opvoeding’. De afwezigheid
van spreken is dus het dominante probleem in deze analyses.

‘Abnormale’
seksualiteit

Culturele
fenomenen

De afwezigheid
van spreken

Interventie:
praten over
seks

Figuur 4: De vertaling van ‘abnormale seksualiteit’ in ‘de afwezigheid van
spreken’ in ‘praten over seks’

Als opvoedcursussen erop zijn gericht om ‘normale’ seks te produceren en seksu-
ele ‘abnormaliteit’ te bestrijden, is spreken over seks daarin de belangrijkste
techniek. En interessant genoeg worden hier niet alleen openheid en dialoog aan-
gemoedigd, maar wordt dit bovendien als typisch Nederlands en modern gepre-
senteerd. Het is volgens mijn bronnen, kortom, typisch Nederlands om met een
zekere openheid – zonder te blozen – te kunnen spreken over seks. En als gevolg
moet de ‘culturele ander’ dan deze vaardigheid leren. De voorgestelde seksuele
deviantie van de ‘ander’ in het cursusmateriaal en de praktijken die ik mee-
maakte, is op te lossen door hen eenzelfde openheid en bereidheid tot spreken
aan te leren. Om – in typisch Nederlands – zaken bespreekbaar te maken (vergelijk
ook Van Reekum 2011 en Van den Berg 2013). Rogier van Reekum (2011) schreef
ook dat er in het denken over de nationale identiteit van Nederland sprake is van
een voorstelling van ‘Nederlanders’ als een volk met een zekere geneigdheid tot
dialoog. Hij noemde dat ‘dialogical Dutchness’ ofwel dialogisch Nederlanderschap.
In die voorstelling komen Nederlanders naar voren als een volk met een zin tot
spreken, met een pragmatische openheid en een traditie in frank en vrij debat. In
deze logica kunnen sociale problemen (en in de casus van dit artikel: seksuele pro-
blemen) steeds gepresenteerd worden als op te lossen door over ze te spreken. Ze
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zijn – voor alles – onderwerp van debat, dialoog en uitleg. Dat deze ‘typisch
Nederlandse’ houding zich ook nog uitstrekt tot het spreken over seks en seksua-
liteit is wellicht te verklaren door het hedendaagse idee dat ‘Nederlanders’ in het
bijzonder seksueel progressief zijn, of dat het ‘typisch Nederlands’ is om seksueel
progressief te zijn (Mepschen et al. 2010).
In de praktijken vroegen docenten hoe de aanwezige ouders zelf seksueel waren
voorgelicht. Dit delen van een deel van de biografie van de deelnemende ouders
was onderdeel van de cursus. Dus toen docente Anne de groep vroeg hoe onze
ouders ons vroeger over seks vertelden, vertelden Robert en ik (de enige twee
blanke, autochtone Nederlanders die deelnamen) over de seksuele opvoeding die
wij van onze ouders hadden gehad. En zij reageerde:

‘In Nederland waren we niet altijd zo vrij als we nu zijn. We hebben een sek-
suele revolutie gehad in de jaren zeventig en toen zeiden de jonge mensen
echt tegen de oudere mensen dat het zo niet langer kon, dat alles anders
moest. Jonge mensen raakten er toen echt van overtuigd dat openheid over
seks en erover praten extreem belangrijk was.’

Het verhaal van Robert en mij gaf Anne de gelegenheid om nog eens te onderstre-
pen hoezeer ‘Nederlands’ zijn is verbonden aan ‘seksueel normaal gedrag’, vrijheid
en vooral ook: spreken.

Repertoire voor verzet
Dit discours van culturele abnormaliteit geeft ruimte voor verzet en een tegendis-
cours. Precies omdat openheid en spreken over seks zo gewaardeerd wordt, supe-
rieur wordt geacht vis-à-vis niet spreken en als ‘echt Nederlands’ wordt gezien,
kunnen moeders in de cursussen met een migratieachtergrond verrassen met
schuine grappen, verhalen over hun eigen seksleven of zelfs culturistische per-
spectieven op Nederlanders:

Ikram steelt de show met haar opmerking dat Nederlandse mannen ‘koud
bloed’ hebben. Ze zegt: ‘Je weet dat wij (ze bedoelt Marokkanen) warm bloed
hebben, toch?’ terwijl ze uitdagend naar me kijkt. Ze vertelt ons dat ze heeft
gehoord dat Nederlandse stellen maar twee keer per week seks hebben. ‘Wij
hebben veel vaker zin. Misschien niet iedere dag, maar onze vrouwen… Wij
hebben heel vaak zin.’ Yvonne vindt het niet grappig. Ze zegt dat ze dit ver-
haal vaker heeft gehoord en wil het meteen naar het rijk der fabelen brengen.
Maar de andere vrouwen zijn het met Ikram eens: Nederlandse vrouwen wil-
len te veel doen: kinderen, werk, alles tegelijk. Het is makkelijker, zo zeggen
zij, om een goed seksleven te hebben als je thuis blijft en je man werkt.

Ikram gebruikt hier haar inzicht in de dynamiek van de cursus om ‘openlijk de
machtsrelaties van de situatie uit te dagen’ (Ewick en Silbey 2003: 1331. In plaats
van te accepteren dat ze wordt ondergebracht in een groep waarvan het seksuele
gedrag en de seksuele moraal wordt geproblematiseerd, draait ze de logica om: op
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haar beurt problematiseert ze het gebrekkige libido van ‘Nederlanders’, op een
manier die precies zo culturistisch is als de logica die haar tot ‘ander’ maakt.
Deze interventie laat ons zien hoe de culturistische logica werkt. Ikrams verzet
legt in feite de doorgaans ‘onzichtbare’ structuren bloot (Ewick en Silbey 2003)
door humor te gebruiken en de logica om te draaien. Ze kan spelen met de norm
van ‘spreken over seks’ op dit moment doordat ze zelf precies die vaardigheid
heeft. Ondertussen kan ze de grenzen laten zien van de ‘Nederlandse openheid’.
In ieder geval moest ik (autochtoon, hoger opgeleid) blozen.

Responsibilisering
Maar hoezeer Ikram en anderen ook manieren vinden om te onderhandelen over
de betekenissen in de cursus, ze worden toch steeds verantwoordelijk gehouden
en gemaakt voor een grote variëteit aan sociale problemen. Als een moeder ons
bijvoorbeeld vertelt over twee tienerdochters die lastiggevallen worden door een
groep jongens op straat, interpreteert Yvonne dit als een gevolg van een gebrek
aan sociale vaardigheden van die jongens.

Ze zegt: ‘Vaak zijn ze gewoon heel onhandig en weten ze niet hoe ze het moe-
ten doen met meisjes. En ook is het gewoon stoer hè? Om zo een meisje aan
te roepen. Wat kunnen we daaraan doen, dames?’ De vrouwen reageren niet
meteen en dus geeft Yvonne zelf het antwoord: ‘Jullie hebben invloed, dames,
jullie zijn zo belangrijk! Echt heel belangrijk. Jullie geven het goede voorbeeld.
Dat is ook heel erg de bedoeling van deze cursus hè? Dat jullie zien dat jullie
eigenlijk het voorbeeld zijn voor je kind van jongs af aan hoe hij of zij met
anderen om moet gaan. Van jullie leren jongens hoe ze om moeten gaan met
vrouwen en met andere mensen om hen heen. Jullie zijn het voorbeeld en
dus heel erg belangrijk. We hebben nog veel werk te doen samen.’

In deze interactie wordt het lastigvallen van meisjes door Yvonne gepresenteerd
als een gebrek aan sociale en communicatieve vaardigheden van jongens. Dan
worden de vrouwen symbolisch verantwoordelijk gemaakt voor dit gebrek aan
vaardigheden en dus ook hun gedrag op straat. En als derde stap positioneert
Yvonne zichzelf als expert en professional, in de gelegenheid om te helpen en te
ondersteunen. Daarbij maakt ze ook duidelijk dat wat haar betreft het zoeken van
hulp en expertise hoort bij ‘normaal’.

Reflectie, communicatie en egalitair gezag
Maar hoewel Yvonne zich hier als expert positioneert, viel tijdens alle opvoedcur-
sussen waaraan ik deelnam (dus niet alleen die over seks, hoewel ook zeker daar)
op dat professionals als docenten en coaches zichzelf ook graag als gelijkwaardig
aan de moeders opstellen. Dat leidt tot een ingewikkelde balansoefening waarin
de docenten een performance geven van wat ik egalitair gezag heb genoemd (Van
den Berg 2013): de docenten presenteren zich tegelijkertijd als expert en gelijke.
Dat het hier om een ingewikkelde balansoefening gaat, blijkt niet in de laatste
plaats uit de herhaalde uitingen van gêne over en reflectie op hiërarchie door
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docenten. Zo zegt Anne bijvoorbeeld in een gesprek over haar terughoudendheid
in de cursussen:

‘Iedereen vindt wat anders’, zegt ze. ‘En ik vind ook niet dat wij het moeten
uitleggen. In zo’n gesprek hier (in de cursus) kan ik wel goed omgaan met die
verschillende meningen, hoewel ik er toch vaak persoonlijk wel moeite mee
heb.’

Het doel van Anne en andere professionals in het veld van pedagogisch advies die
ik gesproken heb, is dan ook niet zozeer om uit te leggen hoe ouders zouden moe-
ten opvoeden (zoals misschien te verwachten zou zijn op basis van de retoriek in
beleidsteksten over dit thema en opvoedvraagstukken). In plaats daarvan zijn zij
primair geïnteresseerd in het accommoderen van dialoog, reflectie en communi-
catie. Zo spreken zij bijvoorbeeld zelf in termen van ‘ouders stil te laten staan bij’
of ‘ouders van een afstandje laten kijken naar’ en ‘discussie op gang brengen’ en
– inderdaad – ‘bespreekbaar maken’.
Gezien de boodschap die in de cursus wordt overgebracht (namelijk: om proble-
men op te lossen moet erover gesproken worden) is deze voorkeur en aanpak ook
voor de hand liggend. In zekere zin kiezen de professionals hier voor een egali-
taire, communicatieve en reflexieve vorm die overeenkomt met de inhoud van hun
boodschap. Zo is de vorm van de interacties ook een techniek om de inhoud over
te brengen en misschien ook deze vrouwen te socialiseren naar de norm van ‘pra-
ten over seks’. Een ander voorbeeld van deze reflectie en communicatie is bijvoor-
beeld dat de meeste oudercursussen begonnen en eindigden met evaluatieve
momenten, waar gereflecteerd werd op het proces van de cursus zelf.

Praten over
seks als 
boodschap

Gêne:
docenten over
rol

Performance
egalitair gezag

Praten over
seks als vorm

Figuur 5: De vertaling van de boodschap ‘praten over seks’ in de vorm ‘praten
over seks’

2.5  Conclusie

Uit mijn analyse van de inhoud van de cursus Opgroeien met liefde en mijn etno-
grafisch materiaal komt een heel normatief verhaal naar voren over communica-
ties van ‘normale seksualiteit’. Zo verteld, lijkt er sprake te zijn van een coherent
hedendaags beschavingsoffensief. En opvoedingsondersteuning heeft daar ook
kenmerken van. Toch zijn de praktijken vaak rommelig en is de uitvoering van
beleid zoals opvoedingsondersteuning altijd weerbarstig. Soms willen moeders
bijvoorbeeld niet meepraten, soms komen ze helemaal niet naar de cursus, soms
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zijn ze het oneens met de boodschap, en ook de docenten communiceren wel eens
iets anders dan in het beleid bedacht. Maar de egalitaire, communicatieve en
reflexieve vorm was heel consistent, alomtegenwoordig en doorleefd. Docenten
wilden niet ‘met het vingertje omhoog’ en ‘uitleggen hoe het moet’. Ze wilden
expertise brengen en toch gelijk zijn aan de moeders. Die doorleefdheid van egali-
tair gezag maakte de boodschap krachtig, ondanks alle rommeligheid en toevallig-
heid die praktijken van opvoedingsondersteuning kenmerkten.
Het belang van praten over seks stond nauwelijks ter discussie. De verwachting
dat spreken tot het einde van bepaalde seksuele problemen zou leiden was onder
docenten gedeeld en werd zelfs als volstrekt vanzelfsprekend ervaren. Ook de
connectie tussen spreken over seks en wat het betekent om Nederlands te zijn
was heel dominant. Seksuele problemen, maar ook sociale problemen in meer
algemene zin, worden discursief (in het cursusmateriaal en in de praktijken)
voortdurend gelokaliseerd bij ‘autoritaire’ en ‘traditionele’ gezinnen die vooral in
‘etnische gemeenschappen’ te vinden zouden zijn. ‘Abnormaal’ seksueel gedrag
wordt vooral verklaard uit niet-spreken en dat zou vooral te vinden zijn bij de cul-
turele ander. Toch namen de moeders in de cursussen deel aan discussies over
seks zonder te blozen. En lieten ze soms de grenzen van de Nederlandse openheid
zien door te praten over seks.
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3 Kinderen, seks en zelfbepaling

Praten over pedofilie

Gert Hekma

Na de hoogtijdagen van de seksuele revolutie heten kinderen weer onschuldig te
zijn en stuiten hun seksuele gevoelens op ontkenning en verbod. Hoe is deze omslag
van seksuele zelfbepaling van jongeren naar juist bescherming tegen seksuele wen-
sen van henzelf of derden te begrijpen?

Dit artikel biedt een overzicht van de geschiedenis van pedofilie in Nederland
sinds de jaren vijftig: van onbekend en onbemind via een zekere erkenning naar
afkeuring. Ik wil de vraag beantwoorden waarom het onderwerp zo gedemoni-
seerd is geraakt en nu zoveel morele paniek oproept. Sinds de jaren vijftig is pedo-
filie een maatschappelijk thema geworden dat in de jaren zeventig op enige posi-
tieve aandacht mocht rekenen. Daarna is het steeds meer in het verdomhoekje
geraakt. Nu is het vrijwel onmogelijk er begrip voor uit te spreken.1 De vereniging
Martijn (1982-2012) omschreef zichzelf als ‘een platform voor discussie over
pedofilie. Vereniging MARTIJN strijdt voor de sociale en maatschappelijke accep-
tatie van kinderen-ouderen relaties’. In juni 2012 verbood de Assense rechtbank
de club, waarna het Leeuwardens gerechtshof dit in april 2013 weer ongedaan
maakte. De zaak ligt nu bij de Hoge Raad. In het verleden richtten leden van Mar-
tijn een politieke partij op, Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit
(2006-2010), met een bredere agenda. Die ‘pedopartij’ zorgde voor de nodige
commotie in de media, slaagde er nooit in aan enige verkiezing mee te doen en

1 Het gaat hier uitsluitend om Nederland. Andere landen zagen vergelijkbare ontwikkelingen, zoals
Frankrijk en Duitsland. In de VS en Engeland ging het roer van begrip naar afkeer eerder en radi-
caler om. Een achtergrond van deze discussies wordt gevormd door de seksuele revolutie en haar
naweeën. Daaraan wil ik een boek wijden waarvan dit artikel onderdeel zal zijn. Zie ook Hekma
en Giami (2014); en daarin de artikelen van Peter Edelberg en David Paternotte.
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ontbond zichzelf weer. In dit artikel ligt de nadruk op homoseksuele pedofilie
omdat publieke discussies vooral daarover gaan.2

3.1  COC en Enclave

Tot de jaren zestig maakte men nauwelijks onderscheid tussen homoseksualiteit
en pedofilie – allebei abject: zonde, misdrijf en ziekte ineen. Het idee was dat
homoseksualiteit ontstond door verleiding. Homomannen zouden zich niet
voortplanten en jongens aantrekken om hun rangen aan te vullen. In 1911 had-
den de christelijke partijen er een strafwetsartikel 248bis doorgedrukt dat seksu-
ele handelingen van een meerderjarige met een minderjarige van hetzelfde
geslacht strafbaar stelde. De leeftijdsgrens voor homoseksuele contacten lag
voortaan op 21, voor heteroseksuele op 16 jaar – en die laatste was pas in 1886
ingevoerd. Voor 1886 bestond er geen leeftijdsgrens in de wet, in de jurispruden-
tie lag die op 12 jaar. Artikel 248bis was in 1971 met het verbod op overspel het
eerste slachtoffer van de opschoning van de wet na de seksuele revolutie (Hekma
en Van der Meer 2011). Met een leeftijdsgrens van 21 jaar was veel van wat we nu
homoseksualiteit noemen, indertijd juridisch gezien een soort pedofilie, een ver-
schil dat zelden werd gemaakt.
Vanaf de jaren vijftig creëerden dokters en homo’s zelf een onderscheid tussen
homoseksualiteit en pedofilie. Psycholoog Frits Bernard (1920-2006) en jurist en
PvdA-senator Edward Brongersma (1911-1998) begonnen zich rond 1960 sterk te
maken voor pedofilie en raakten verwijderd van het COC, waarin ze actief waren.
Ze creëerden hun eigen organisaties zoals uitgeverij Enclave (vanaf 1960; tevens
gespreksgroep, vooral van Bernard) en begonnen over jongensliefde te schrijven
onder de pseudoniemen van respectievelijk Victor Servatius en O. Brunoz – overi-

2 Pedofilie is afgeleid uit het Grieks en betekent letterlijk liefde voor knapen. Pederastie was het
Griekse woord. Wetenschappers maken nu een onderscheid tussen efebofilie (liefde voor knapen
in hun puberteit tussen 10-12 en 16-18) en pedofilie (daarvoor). Pedofilie is een voorkeur en
pedoseksualiteit seksueel gedrag. Dat laatste kan penetratie zijn maar ook betasten van genita-
liën. Er zijn veel gradaties in pedofilie en ook niet-pedofielen hebben pedoseksuele contacten.
Voor vrouwen met deze voorkeur gebruikt men dezelfde woorden. Bij pedofilie lijken mannen en
homo’s nu sterk oververtegenwoordigd te zijn. Pedofiele hetero’s bevredigen waarschijnlijk vaak
hun voorkeur via incest – in de familie. Volgens de grote Nederlandse enquête over seksuele
gezondheid van Rutgers-NISSO uit 2006 heeft 3% van de mannen en 0% van de vrouwen deze
voorkeur – met 0,7% van de mannen die praktiseert. Gezien de afkeer van pedofilie en termino-
logische problemen zijn deze cijfers weinig betrouwbaar. Pedofilie komt ook onder vrouwen voor
(Sax en Deckwitz 1992). Het gebeurde in het verleden door vrouwen met heterojongens – dat
werd eerder als ‘seksuele inwijding’ dan als pedofilie gezien. In de leeftijden zit de nodige rek. In
Europese wetten liggen seksuele leeftijdsgrenzen ergens tussen 13 en 16 jaar (Spanje en Neder-
land, Graupner 1999: 49-50). Intussen verschuift de puberteit: meisjes en jongens zijn in de
twintigste eeuw anderhalf jaar eerder seksueel rijp geworden: van rond de 14 naar 12 jaar (Vliet
1990). Biologische volwassenheid betekent geen juridische volwassenheid. Seksueel rijpe jonge-
ren moeten jaren wachten vanaf het moment dat ze fysiek klaar zijn voor seks tot ze het mogen
doen van de wetgever. Toch begint bijna de helft van de Nederlandse jongeren ermee voor hun
zestiende. Adolescenten die seksuele interesses ontwikkelen, richten die zowel op leeftijdgenoten
als op ouderen. Conceptuele problemen zijn dat de meeste Nederlanders geen verschil maken
tussen pedofilie en efebofilie of tussen liefde en seks en pedofilie als een mannenzaak zien.
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gens gebruikten veel COC-bestuurders toen een schuilnaam. Van Servatius ver-
schenen bij Enclave in dat eerste jaar een brochure Ephebophilie en wetenschap en
de romans Vervolgde minderheid en Costa Brava. In 1962 kwam de roman De jeugd
van Judas van de linkse schrijver Jef Last uit en in 1964 De legende van Magelang
van Cor Huisman (Geraci 1990).3

Brunoz publiceerde bij de COC-uitgeverij Pedofilie (1960) en Enclave verzorgde in
1964 een Franse editie. Zijn belangrijkste argument was dat jongens met de
puberteit seks konden en wilden hebben en het deden met zichzelf, elkaar en der-
den. Met volwassenen was het meestal eerder leerzaam en plezierig dan schade-
lijk. Het COC plande in 1960 een conferentie over pedofilie en homofilie maar
daar kwam het niet van. Pedofielen wierpen een smet op de respectabiliteit van
homo’s. Eind jaren vijftig begon er een discussie in het COC die voorlopig ein-
digde toen Bernard en Brongersma als redacteuren van het verenigingsblad
Vriendschap aan de kant werden geschoven. De verwijdering kwam van twee kan-
ten. Het COC begon in de strijd tegen artikel 248bis en voor acceptatie steeds
meer de normaliteit van de homoseksueel te benadrukken: geen pedofiel, geen
leerman, geen travestiet en de lesbienne geen butch (niet mannelijk). Van hun
kant beklemtoonden pedofielen dat hun voorkeur sterk verschilde van de homo-
seksuele met hun keuze voor jongens die nog geen mannen waren en veel van
meisjes weg hadden. Pedofilie leek meer op hetero- dan op homoseksualiteit, een
heel andere tactiek om begrip te krijgen (Brongersma 1960: 10). De homobewe-
ging voerde de strijd tegen 248bis steeds meer in naam van de jonge homo of
lesbo die nog geen 21 jaar was en geen toegang kreeg tot homobars en minder
voor pedofielen (Sandfort 1987). Het waren overigens eerder jongeren van de
Federatie Studenten Werkgroepen Homoseksualiteit dan COC’ers die de straat op
gingen om gelijke rechten te eisen. Zij realiseerden zich nauwelijks dat de belang-
rijkste slachtoffers van 248bis mannen waren die het met jongens deden (Swiebel
2011). Die mannen konden op hun 21ste verjaardag worden gearresteerd voor
een relatie met een jongere die 20 was.
De strijd tegen 248bis was succesvol en in 1971 verdween het artikel uit de straf-
wet. Het COC bleef op de normaliteit van de homo hameren maar onder druk van
radicalere groepen als de Rooie Flikkers en de Nederlandse Vereniging voor Sek-
suele Hervorming (NVSH), die het opnamen voor travestie, SM en pedofilie, ver-
anderde het standpunt opnieuw. Ook in de International (Lesbian and) Gay Asso-
ciation (IGA, later ILGA), waarin het COC een voortrekkersrol speelde, ging een
heftig debat woeden over pedofilie. In 1980 besloot het COC dat het probleem
niet zozeer in de pedofilie lag maar in vooroordelen van ouders en vervolging
door de politie. Na de afschaffing van 248bis ontstond een nieuwe discussie over
seksuele kinderrechten en lagere leeftijdsgrenzen (Sandfort 1987).

3 Er bestaat in Nederland een belangrijke literaire traditie rond pedofilie met Jan Hanlo, de Vla-
ming Astère Michel Dhondt, Kees Verheul, Rudi van Dantzig, Gerard van Emmerik, Alex Ver-
burg, Ted van Lieshout.
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3.2  NVSH en de hoogtijdagen van de pedofiele beweging

Het debat over pedofilie begon buiten COC en Enclave aandacht te trekken. In
een boek geredigeerd door Willem Rietman, De kinderverleider, stonden bijdragen
van forensisch psychiater M. Zeegers en vier politiemensen en interviews met
‘kinderlokkers […] mensen die hunkeren naar precies dezelfde liefde die wij alle-
maal zo nodig hebben [...] inclusief de genitale uitdrukking’ (1970: 16). De artike-
len toonden veel begrip voor de pedofiel. Zeegers beklemtoonde dat kinderen
vaak de verleiders waren en dat de ontucht dikwijls voortkwam uit spelletjes,
stoeien, kattenkwaad. Hij meende: ‘In heel veel gevallen wordt de schade voor het
kind vooral veroorzaakt door verkeerde reacties van de omgeving na het delict’
(ibid.: 43, cursief in origineel).
Het debat over pedofilie verplaatste zich rond 1970 van COC naar NVSH.
Genoemde Zeegers had al eens een boek voor de NVSH geschreven, Ontucht in
Nederland (1967). Daarin ging het om een humane benadering van seksuele delin-
quenten en begrip voor de context waarin ze tot hun daad waren gekomen alsook
de beperkingen van het strafrecht op dit gebied. Hij schreef ontucht met minder-
jarigen eerder toe aan zwakken van geest, bejaarden die niks om handen hadden
en mannen die door moeilijke gezinsomstandigheden tot deze daad kwamen. Ze
hadden weinig weet van seksualiteit vanwege taboes. Vaak dacht men aan homo-
seksuelen, maar die vergrepen zich zelden aan minderjarigen en pedofielen vorm-
den een kleine minderheid. Soms speelde verleiding door het ‘slachtoffer’ een rol.
De NVSH kromp na haar hoogtijdagen eind jaren zestig zeer snel qua ledenaantal
en kende juist een toeloop van seksuele minderheden. In het begin van het debat
stond de pedofiel centraal nadat Willem Duys in zijn populaire televisiepro-
gramma Voor de vuist weg op 7 mei 1971 een vrouw had geïnterviewd over de ver-
krachting van haar vierjarige dochter. Duys reageerde met de opmerking dat hij
de verkrachter met eigen handen had doodgeslagen als zijn kind zoiets was over-
komen. Veel Nederlanders reageerden opgetogen op deze verklaring van eigen-
richting, maar bij de NVSH fronste men de wenkbrauwen over de haattaal die het
publiek over pedofielen uitstortte. Het leidde tot een eerste publicatie Sex met kin-
deren (Bernard et al. 1972). Daarin stonden bijdragen van Bernard en Bron-
gersma, NRC-journalist Peter van Eeten en psychiater Wijnand Sengers die de
stoot had gegeven tot depathologisering van homoseksualiteit met zijn boek
Gewoon hetzelfde? (1968) en proefschrift Homoseksualiteit als klacht (1969). Sen-
gers bekende in zijn artikel de maatschappelijke en wetenschappelijke vooroorde-
len van zijn tijd als zoete koek geslikt te hebben, maar door de veranderingen in
seksuele opvattingen was hij er anders naar gaan kijken. Hij stelde eenzelfde weg
voor als bij homo-emancipatie: voorlichting, zelfacceptatie en -organisatie, onder-
zoek naar kinderlijke seksbeleving en ‘ontucht met een kind’ tot een klachtdelict
maken (1972: 29). Bernard had een oproep in het NVSH-maandblad Sextant
geplaatst om verhalen van veronderstelde slachtoffers te vernemen. Voor de tien
gevallen die hij beschreef gold deze omschrijving evenwel geenszins. Het waren
meest jongens die seks met een oudere man hadden gehad en volop van de relatie
hadden genoten, altijd seksueel en vaak ook intellectueel in termen van een
opvoeding die ze thuis niet kregen. Soms hadden ze mede zelf het initiatief geno-
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men zoals een vrouw die een opwindend verhaal vertelde van haar seks met een
‘oom’ in diens volkstuin. Van Eeten merkte op dat de afschaffing van 248bis werd
gemotiveerd door het belang voor jongeren ‘bij een vroegtijdige vrijheid om te
experimenteren en seksuele ervaringen op te doen’, maar waarom lag de grens bij
16 jaar? Kinderen mochten seksuele gevoelens hebben maar het uiten ervan bleef
verboden (1972: 96-97). Het boek eindigde met vijf interviews van pedofielen,
vier met een voorkeur voor jongens.
In 1971 ontstond een werkgroep pedofilie in de NVSH die in 1973 officiële status
kreeg – naast soortgelijke clubs voor transseksuelen en travestieten, sadomaso-
chisten en exhibitionisten. Op de eerste internationale conferentie van de groep
in 1972 voerde Bernard (1974) een enquête uit onder vijftig pedofiele mannen.
Bij deze groep activisten verbaasde het misschien niet dat de helft was veroor-
deeld wegens ontucht met minderjarigen. Op twee biseksuelen na waren ze alle-
maal in jongens geïnteresseerd, vooral die in de vroege puberteit (9-15 jaar). De
seks bestond meestal uit wederzijdse masturbatie en aanzienlijk minder vaak uit
penetratie zoals anale of coïtale seks. Negentig procent van de respondenten had
geen wens om van seksuele voorkeur te veranderen. Een hoogtepunt bereikte de
werkgroep met een congres in maart 1977 te Amsterdam. Naast de voorzitter van
de NVSH, een socioloog, een criminoloog en Brongersma sprak daar een begrip-
volle hoofdinspecteur van de Rotterdamse zedenpolitie en actief PSP-lid Bouwe
Kalma (Zwerus 1977). Hier gold eerder de politie als boosdoener dan de pedofiel
en aanwezige politiefunctionarissen bevestigden dit. In hun kring bestond een
groot gebrek aan kennis, wat voorlichting noodzakelijk maakte (door Provo leefde
het idee dat agenten beter sociaal werker met zuurtjes en pleisters dan boeman
konden zijn; preventie was beter dan bestraffing). In het slotwoord citeerde de
congresvoorzitter een brief van een 14-jarige jongen die een relatie onderhield
met een man van 23. Het was een reactie op het standpunt van forensisch psychi-
ater en ministerieel adviseur S. van der Kwast die betoogd had dat prepubers hun
seksuele behoefte ruimschoots met leeftijdgenoten konden voldoen. De jongen:

‘Ik vrij veel liever met volwassenen dan met jongens van mijn eigen leeftijd,
met mijn vriend dan. Ik heb een hele fijne relatie met mijn vriend John. Ik
zou het vreselijk vinden als wij geen contact meer mochten hebben met elk-
aar, door die stomme wet. Ik zou het fijn vinden als u niet meer van die onzin
zou schrijven, maar meehelpt om de wet te veranderen. Ik vind het niet alleen
fijn om met hem te vrijen, maar ook om bij hem te zijn zonder dat er sex aan
te pas komt en overal over te praten. Jullie volwassenen maken de proble-
men, wij niet. Mijn ouders weten er niets van af en hoeven er ook niets van af
te weten’ (Zwerus 1977: 109).

In hetzelfde jaar verscheen bij de NVSH een bundel geredigeerd door Füss en
Goslinga, … en me vriendje houdt van mij: 23 verhalen uit het leven gegrepen (1977).
Ook hier eerst een oproep in de Sextant waarop veel en vooral positieve reacties
kwamen. Het waren verhalen van jongeren met elkaar, soms incestueus, van jon-
geren met oudere mannen en eenmaal van een meisje met haar lerares, meestal
recent gebeurd en andere uit een ver verleden. Een enkele schrijver keek met
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wrok terug op de gebeurtenissen maar de meeste van deze Sextant-lezers hadden
er goede of zelfs voortreffelijke herinneringen aan. Veel hing af van de reactie van
partner en omgeving: als er bij hen sprake was van een negatieve houding, maakte
dat de ervaring onprettig. Dat oordeel lieten de redacteuren overigens geheel over
aan de lezer.

3.3  NCGV en pedofilie

Sengers was sinds 1973 voorzitter van een commissie van het invloedrijke Natio-
naal Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid (NCGV) die het rapport Pedo-
filie en samenleving (1976) uitbracht. Het vraagstuk van pedofiele contacten lag
volgens de commissie vooral in de sociale context en de ernstigste problemen ont-
stonden door inmenging van de politie – een bekend argument in die jaren. De
ggz moest zich erop bezinnen hoe ze aan integratie van pedofilie kon bijdragen.
Verder bracht de commissie dezelfde argumenten naar voren als rond homosek-
sualiteit. Pedofilie was geen ziekte en zo voelden pedofielen het ook niet, gene-
zing was onmogelijk behalve misschien begeleiding bij het afzien van het leggen
van seksuele contacten. Bovendien kostte een therapie veel geld en leverde niks
op in termen van genezing. Depathologisering en decriminalisering hadden de
voorkeur. Nederland geloofde nog in zelfbeschikkingsrecht voor jongeren. Er
bestond ook een sterke kritiek op huwelijk en gezin die in de tijd van de seksuele
revolutie gezien werden als traditionele en seksonvriendelijke instituties, voor
feministes een brandhaard van vrouwen- en voor homo’s en lesbo’s van homo-
onderdrukking – reden waarom het COC tot in de jaren negentig weinig zag in het
‘homohuwelijk’.
De boodschap van de commissie zette het lid Rouweler-Wuts uiteen in Pedofielen,
in contact of conflict met de samenleving? (1976). Het boek was bedoeld om voor-
oordelen over pedofielen te ontzenuwen en voorlichting te geven aan hulpverle-
ners, ouders en opvoeders. In het voorwoord sprak socioloog Cees Straver met
instemming over een moderne opvoeding die kinderen van jongs af vertrouwd
maakte met ‘het naakte lichaam, met erecties, met het seksuele spel’. Dit onder-
zoek over pedofielen was een klein begin dat zou moeten leiden tot een dieper
gravende studie ‘onder welke condities affectieve en seksuele relaties met volwas-
senen het kind in zijn ontwikkeling stimuleren, dan wel diens afhankelijkheid
bevorderen’.
Op 28 oktober 1978 interviewde Koos Postema in Een groot uur u, een populair en
taboedoorbrekend praatprogramma van de VARA, Brongersma, radiodominee
Alje Klamer en NVSH-medewerkster Hannie Boidin. Brongersma vertelde hoe
mooi pedofiele contacten konden zijn voor beide partijen, Klamer kon zich hele-
maal inleven in de pedofiel en Boidin benadrukte dat kinderen seksuele gevoelens
hadden die ouders meestal ontkenden (Andere Tijden, 19 maart 2011). Rond 1980
waren de hoogtijdagen voor pedofilie maar het tij keerde spoedig.
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3.4  Hervorming van het strafrecht?

De commissie-Melai (1980), die zich bezighield met herziening van de zedenwet-
ten, trok zich weinig van de kritiek aan en wilde veel bij hetzelfde houden, ook de
leeftijdsgrens van 16 jaar. Het eindrapport betekende een keerpunt in de discus-
sie. In de eerste plaats valt het op dat in een tijd dat juristerij vooral een mannen-
zaak was, de meeste leden van de commissie vrouw (7 op 12) waren onder wie
feministische (criminologe Dessaur, beter bekend als de schrijfster Andreas Bur-
nier, en Jeanne Doomen, die over verkrachting schreef). Kinderen mochten sek-
suele gevoelens hebben maar er was geen reden dat volwassenen erop ingingen,
die bovendien van hun overwicht gebruik konden maken. Als bijlage was een pro-
test opgenomen tegen deze leeftijdsbepaling van de Coornhert Liga, de NVSH, het
Humanistisch Verbond en radiopastor Klamer. Hun argumenten waren dat het
artikel geen verschil maakte tussen gewenste en ongewenste contacten, dat straf-
baarstelling ongewenste gevolgen voor het kind kon hebben zoals bij politieverho-
ren en dat het artikel willekeurig toegepast zou worden. De sectie kinder- en
jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie keerde zich
tegen deze brief omdat die meer het belang van de pedofiel dan van het kind leek
te dienen en dat van ouders die tegen zulke contacten waren, negeerde. Daarop
zette genoemde coalitie haar argumenten kracht bij door uitbreiding van de
ondertekenaars met psychiaters (Trimbos, Zeegers, Dijkhuis, Van Emde Boas,
Sengers, Van Ree), psychologen (Snijders, Everaerd, Van Naerssen), de subfacul-
teit opvoeding van de UvA, filosofen (Delfgauw, L. Nauta, Van Dooren), juristen
en criminologen (Jongman, Van Weringh, Hulsman, Leuw), maatschappelijke
organisaties (Rutgersstichting, abortuskliniek MR’70, Protestantse Stichting voor
Verantwoorde Gezinsvorming, Man-Vrouw-Maatschapij, COC), politieke organi-
saties (PvdA, PSP, PPR, DS’70, D’66, JOVD, SJ, Politiek Jongerencontact) en ook
ouders. Het was een ruime doorsnee van links-liberaal Nederland.
In de bundel van het Nederlands Gesprek Centrum (NGC), Zedelijkheidswetgeving
in de branding (1983), waaraan intellectuelen uit alle zuilen meededen, klonk een-
zelfde geluid van seksuele vrijheid en zelfbepaling door. Hier waren geen vrouwen
bij betrokken. Die waren wel gezocht, maar niet gevonden hetgeen bevreemding
wekt na de vele vrouwen in de regeringscommissie. Het was een reactie op het
rapport Melai. Een humanist keerde zich tegen het begrip zedelijkheid want alle
wetgeving betrof zedelijke kwesties. Twee jezuïeten pleitten eveneens tegen speci-
ale wetten want ze vonden het onjuist het seksuele apart te zetten. Het latere
PvdA-kamerlid H.J. Roethof was tegen overheidsbetutteling met zulke wetgeving.
De katholieke hoofdofficier van justitie in ruste J.J. Abspoel (1983) vond het een
onbewezen vooronderstelling dat seksuele contacten voor jongeren onder de
16 jaar in het algemeen schadelijk zouden zijn. Ook verwierp hij het argument dat
kinderen op dit terrein geen inzicht hadden. Dat hadden ze vaak wel en boven-
dien zouden zo geredeneerd seksuele handelingen aan veel volwassenen verboden
moeten worden. Hij vond het onnodig dat ouders een rol in de procesgang speel-
den. Jongeren boven de 12 jaar verdienden zelf medezeggenschap in zulke
gewichtige zaken die hen betroffen. Een andere auteur hield een krachtig betoog
voor seksuele vrijheid – wetgeving moest niet uitgaan van morele oordelen maar
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van het vrijheidsbeginsel. Er was geen reden seksuele variaties te verbieden tenzij
ze schadelijk waren of de vrijheid van de ander aantastten. In een vrije samenle-
ving diende er ruimte te bestaan voor minderheden. De VU-hoogleraar gods-
dienstsociologie G. Dekker betoogde dat in een pluriforme samenleving zeden-
wetgeving hooguit pragmatisch kon zijn. CDA-kamerlid G.C. van Dam was tegen
betutteling door de overheid maar wilde respect voor de ‘gave van met de liefde
verbonden seksualiteit’, een van de weinige meer conventionele opvattingen in de
bundel. De conclusies waren dat eerder de zedelijkheid dan het recht het primaat
had op seksueel terrein, dat de voorgestelde pragmatische benadering betekende
dat ‘je op het gebied van sexualiteit niet strafrechtelijk moet verbieden, want dat
helpt toch niet’ (Nederlands Gesprek Centrum 1983). Als punten waarop verschil
van mening bestond signaleerde de NGC-commissie (de auteurs van deze bundel)
de vragen of een seksuele moraal het strafrecht kon bepalen, of bevolkingsgroe-
pen hun leven konden inrichten naar eigen inzicht en ten slotte hoe aan de
bezwaren van vrouwen tegen pornografie recht te doen. In de voorgestelde wet-
stekst – daar kwam het wel toe ondanks kritiek op het principe van een zeden-
wet – was de grootste aanpassing vergeleken met de voorstellen van de commis-
sie-Melai een verlaging van de leeftijdsgrens van 16 naar 12 jaar. De straf voor
verkrachting werd gehalveerd.

3.5  Kinderen slachtoffers?

Een belangrijke vraag was hoe het met de veronderstelde slachtoffers zat. Rond
1980 verkeerde Nederland nog in de schaduw van de seksuele revolutie, waarin
men zich scherp had afgezet tegen de antiseksuele houding van kerk en staat
maar ook van wetenschappen zoals psychiatrie. Kinderen die het object waren
van pedofielen werden eerder gezien als slachtoffers van een puriteinse opvoe-
ding dan van het seksuele contact, net als pedofielen zelf dat vaak zouden zijn.
Ouders werden de zwartepieten van de seks. De bijdrage van jongeren was niet
alleen passief maar ze droegen zelf actief bij aan de seks: niet zelden namen zij het
initiatief. Monique Möller, moeder en lerares, schreef daar Pedofiele relaties
(1983) over. De titel geeft aan dat het niet over eenmalige seksuele contacten
ging. De meeste pedofielen waren geen monsters die kinderen misbruikten maar
meestal waren de relaties gelijkwaardig. Misschien nam de volwassene iets vaker
het initiatief en had hij door ervaring meer overwicht, kinderen waren zeker geen
passieve partners en hadden machtsmiddelen die ze daadwerkelijk inzetten zoals
wegblijven of een beroep op de strafwet doen. Ze waren niet afhankelijk van de
pedofiel zoals dat wel het geval was met ouders – legaal, economisch, fysiek en
emotioneel. Bij de seks kwam penetratie weinig voor. Openhartig kunnen spreken
over seksualiteit was juist een voordeel – dat deden scholen en ouders vrijwel
nooit. Sommige kinderen kenden een vrije opvoeding en wisten wat ze deden – en
dat gebeurde soms met volle instemming van de ouders, soms bij prepubers. In
het boek gaven opvoeders en kinderen zeer positieve oordelen over pedofiele con-
tacten. De auteur citeerde een criminoloog over de vriend met wie hij in zijn jeugd
een relatie had: ‘zonder die man was ik naar de bliksem gegaan’ (Möller 1983: 12).
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Pedofilie was overigens geen panacee voor alle problemen van kinderen, want er
ging wel eens iets mis. Maar dat gebeurde ook in relaties met ouders en ze wees
op de 120 kinderen die jaarlijks in Nederland stierven vanwege mishandeling in
het gezin (tegenwoordig houdt men het op twaalf per jaar). Soms hadden pedofie-
le relaties negatieve gevolgen zoals jaloezie tussen ouders en minnaar en ook zij
noemde de schade die ontstond door politieverhoren. Haar boek bood een nuan-
cering van de mythen die over pedofilie in Nederland bestonden: jongens werden
er geen homo van; van penetratie was meestal geen sprake; het was lang niet
altijd schadelijk; de pedofiel was geen onbekende, was niet enkel lustgericht en
niet psychisch gestoord.
Möller baseerde haar onderzoek voor een belangrijk deel op onderzoeken van
Theo Sandfort naar seksuele contacten van kinderen met volwassenen. Hij
schreef daar zijn scriptie, verschillende artikelen en boeken over. In zijn proef-
schrift Het belang van de ervaring (1988) kwam hij tot de conclusie dat vrijwillige
seksuele contacten van jongeren voor het zestiende jaar met ouderen in de regel
een positief effect op het latere seksuele leven hadden – het waren echt leererva-
ringen die leidden tot tevredenheid. Deze jongeren hadden minder angst voor en
meer zin in seks. Het omgekeerde gold voor onvrijwillig contact. Jongeren die dat
hadden meegemaakt, kregen psychische klachten en seksuele problemen. Voor
het onderzoek waren 283 jongeren geïnterviewd.

3.6  Ommekeer

De studie van Sandfort kwam terwijl het klimaat aan het kenteren was. Zoals in
de bundel van het NGC was geconstateerd – het geluid van vrouwen was te weinig
gehoord. En die vrouwen lieten zich horen. In de jaren tachtig kwam het thema
seksueel geweld op de politieke agenda. VVD-staatssecretaris Annelien Kappeyne
van de Coppello publiceerde in 1983 de Voorlopige nota met betrekking tot het beleid
ter bestrijding van sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes. Psycholoog Nel Draijer
(1988) en anderen gingen onderzoek doen. Zij richtte zich op seksueel misbruik
van meisjes binnen de familie en constateerde dat het veel voorkwam – een zesde
van Draijers respondentes was er slachtoffer van – en dat het negatieve gevolgen
voor het psychisch welbevinden had; een conclusie die Han Israëls (2001) later
bestreed.
Was hier vader-dochter-incest het belangrijkste thema, al spoedig werd het de
vreemdeling die pedoseksueel was. Oude Pekela was in 1987 het eerste grote
schandaal dat morele paniek veroorzaakte over pedofilie. Daar zou een zestigtal
kinderen seksueel misbruikt zijn door als clown verklede mannen die hen tussen
de middag ontvoerden naar boerderijen waar porno-opnames werden gemaakt.
Wekenlang was het groot nieuws, waarbij de partijen scherp tegenover elkaar
stonden. Huisartsenechtpaar De Jong en psychiater en D66-senator Gerrit Mik
steunden de dorpelingen die heilig geloofden in feiten die maar niet boven tafel
kwamen. Ze verweten politie en justitie niet genoeg te doen. Een kritische
geschiedenis biedt het boek Zedenangst (1989) van Benjamin Rossen wiens bege-
leider Marten Brouwer van een massahysterie sprak zoals bij heksenjachten (zie
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Kleijwegt 2011 voor een andere appreciatie). In zijn film Oude Tongen (1994) stak
Gerardjan Rijnders de draak met alle ophef. Zulke verwijten zagen de bewoners
van het dorp als arrogantie van westerlingen en daarmee was het snel afgelopen.
Er kwamen steeds meer zaken – de ene keer serieus, de andere keer verzonnen
zoals Oude Pekela, de Bolderkar in Schiedam in 1988, de affaire Lancée in 1996 of
kelders onder een school bij Emmererfscheidenveen waar de kinderen collectief
misbruikt zouden zijn. Er werd geen bewijs van misbruik en geen kelder gevonden
(NRC 13-7-2000). Vanaf 1984 kwam er druk uit de VS om harder op te treden
tegen kinderporno en pedofilie. Dat werd eerst nog afgedaan als kwalijk Ameri-
kaans puritanisme (de conservatieve Reagan-jaren waren in 1981 begonnen)
maar spoedig waren er Nederlandse specialisten zoals agenten van de zedenpoli-
tie Annet Speelberg en Jaap Hoek, VU-hoogleraar familierecht Jaap Doek en
hoogleraar klinische psychologie Wim Wolters uit Utrecht die de Amerikaanse
pleidooien krachtig ondersteunden. Een andere koerswijziging was er bij het COC
in 1994 toen de ILGA – met het COC als lid dat een compromis voorstond – pedo-
groepen zoals Martijn er definitief uitgooide. De ILGA ging onder druk van VS en
regering-Clinton door de knieën. In 2001 was Martijn niet meer welkom op de
Roze Zaterdag. De Nederlandse Politie Bond (NPB) dreigde zich terug te trekken
als de vereniging meedeed en de homo’s kozen voor politie en tegen pedo’s (Gay
Krant 7-7-2001). In een vijandiger klimaat publiceerde Brongersma zijn tweede-
lige hoofdwerk Jongensliefde: Seks en erotiek tussen jongens en mannen
(1987/1993), eerder als Loving Boys verschenen (1986/1990). Dat waren geleerde
maar intussen ouderwetse studies.

3.7  Wetswijziging

Ondanks een klimaat dat aan het veranderen was, vond er in 1991 op het gebied
van ontucht met jongeren onder de 16 jaar een opmerkelijke wetswijziging plaats:
artikel 247 werd een klachtdelict. Vervolging van seksuele handelingen met een
jongere tussen 12 en 16 jaar kon in het vervolg alleen op klacht van kind, ouders
en kinderbescherming plaatsvinden. CDA’er Hirsch Ballin was de verantwoorde-
lijke minister in een rechts-liberaal kabinet dat meer wijzigingen doorvoerde in de
wet. Zo werd verkrachting in artikel 242 ruimer omschreven – van vleselijke
gemeenschap met een vrouw naar een sekseneutraal seksueel binnendringen – en
strafbaar gesteld binnen het huwelijk. De invoering van de klachtmogelijkheid
was het resultaat van een opmerkelijke correctie. Vleselijke gemeenschap met 12-
tot 16-jarige meisjes in artikel 245 was een klachtdelict geweest zodat de traditio-
nele uitweg van een huwelijk tussen dader en slachtoffer bleef bestaan, maar bij
ontucht met jongeren in artikel 247 was dat niet het geval. Die ongelijkheid ver-
dween bij de parlementaire behandeling en in beide gevallen werd het een klacht-
delict. Ook in artikel 245 werd vleselijke gemeenschap met een meisje ruimer en
sekseneutraal omschreven als seksueel binnendringen (Schuijer 1993; Moerings
en Swier 1997). Ontucht met jongeren bleef slechts kort een klachtdelict. In 2002
werd dit vereiste weer afgevoerd en kon bijna niemand zich meer voorstellen dat
zulke seks toegestaan was geweest.
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3.8  De affaire-Dutroux en de gevolgen

Vanaf eind jaren negentig werd demonisering de norm. Politiek en politie leerden
hun lessen snel. De definitieve omslag in meningen over pedofilie kwam in 1996
met de Belgische Dutroux-affaire en het congres over seksueel kindermisbruik en
sekstoerisme in Stockholm. De thema’s stonden nu definitief op de politieke
agenda. Brongersma verscheen op 23 september van dat jaar in Buitenhof maar de
verzoenende toon van de jaren zeventig was helemaal weg. Aangezwengeld door
organisaties als het katholieke Terre des Hommes en Childright Worldwide werd
de lens gericht op kindermisbruik in de prostitutie en veel minder elders in de
economie waar het aanzienlijk meer voorkomt – sekswerk werd een ernstiger
kwaad gevonden en was een betere tranentrekker. Genoemde organisaties over-
dreven cijfers over kinderen in de seksindustrie systematisch. Zo kwamen ze in
1998 met een schatting dat in Amsterdam negenhonderd jongensprostitués
onder de 16 werkzaam zouden zijn – een hoger aantal dan enig onderzoeker had
geschat voor de totale groep (Gurp en Timman 1998; Hekma 2000 schatte hoog-
uit duizend beroepsprostitués vooral boven de 16 voor heel Nederland). De Pano-
rama startte een haatcampagne tegen kinderporno en pedofilie en EO, Telegraaf
en Penthouse volgden in haar voetspoor. De populaire reisgids Spartacus Gay Guide
(die de weg zou wijzen naar jongensprostitutie en dus kindermisbruik), homobor-
delen in Rotterdam, boekhandel Vrolijk in Amsterdam, Brongersma en Sandfort
kwamen onder vuur te liggen en er vlogen stenen door ramen (Spaink 1998). Na
de vrijwillige dood van Brongersma in 1998 ontstonden twee debatten – over zijn
euthanasie die geen betrekking had op onnodig fysiek maar op ernstig psychisch
lijden door zulke haatcampagnes en over zijn collectie die na zijn dood in beslag
werd genomen. De zedenpolitie wilde zijn kinderporno vernietigen maar zover is
het niet gekomen. Paul Schnabel schreef met Walter Everaerd een rapport over de
vraag of die collectie een wetenschappelijk karakter had en daarom bewaard
diende te worden. Volgens hen was dat niet het geval en verdiende de verzame-
ling geen bescherming van de wet. Andere deskundigen hadden het tegenoverge-
stelde geconstateerd en uiteindelijk werd er een compromis gevonden. Het groot-
ste deel van de collectie bleef gespaard vanwege het belang van dit archief voor
wetenschappelijk onderzoek.
Schnabel (1999) schreef naar aanleiding van de inbeslagname van ‘kinderporno’
op de foto-expositie Attack! van het Holland Festival over dat thema en pedofilie
in de NRC. Volgens hem was het onvoorstelbaar geworden dat Freud en Kinsey zo
weinig morele bedenkingen hadden tegen seksuele contacten met kinderen. Maar
nu waren we ons bewust geworden van de bezwaren die daartegen bestonden en
de gevolgen die zulke ontucht had, zoals uit het werk van Nel Draijer bleek (dat
niet ging over pedofilie maar seks met verwanten). Het was ‘een flagrante schen-
ding van de integriteit van het kind en [...] een minachting voor het kind als auto-
noom persoon’. Als het kind wel zelfstandig koos voor seks, mocht de oudere daar
niet op ingaan omdat het altijd misbruik was. Hij schoof het thema pedofilie op
de schroothoop van de geschiedenis en ook kinderporno kon volgens hem niet
meer. Zijn uitgangspunt was vrijheid van seksueel contact op voorwaarde dat het
democratisch, egalitair, gelijkwaardig en symmetrisch was en ‘door gelijke en
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maatschappelijk op elkaar gelijkende partners in blijvende vrijheid’ werd aange-
gaan (zie Hekma 2006 over de opkomst van deze seksuele gelijkheidsmoraal). In
een tijd van roep om meer wetten waar hij zelf actief aan bijdroeg, hield hij nog
vast aan het idee dat we gingen van een verbods- naar een vormgevingsmoraal.
Gek genoeg steunde hij verbieden en rekte dat zelfs op door niet alleen het bezit
van maar ook het kijken naar kinderporno als misbruik te beschouwen – tien jaar
later inderdaad strafbaar gesteld. Overigens oordeelde de rechtbank in dit
bewuste geval dat het geen kinderporno betrof – volgens oud-minister Sorgdrager
(2003) speelde een rol dat het om het prestigieuze Holland Festival ging en de
foto van een blote vader was, met een erectie en op zijn arm een naakt zoontje,
gemaakt door de moeder – moederschap betekende onschuld.
Frits Abrahams bezocht in 1998 een bijeenkomst over pedofilie in de Pauluskerk
van dominee Visser – een actief verdediger van pedofielen. Hij schreef er in zijn
NRC-column over alsof dit het sluitstuk was van een begripsvolle discussie over
pedofilie. Positieve geluiden zouden inderdaad steeds meer gesmoord worden. In
1999 kwam GroenLinks-senator en homoactivist Bob van Schijndel onder vuur
omdat hij in stichting World Gay Center zat met twee mannen die veroordeeld
waren vanwege handel in kinderporno (Parool 9-10-1999; Nieuwe Revu
13-10-1999). Hij trok zich schielijk terug uit de stichting en net als andere Groen-
Linksers uit het debat. In 2000 verdedigden ze pedo’s nog maar dat is in de loop
der jaren geheel omgeslagen en tegenwoordig doet de partij volop mee aan het
tegengeluid. In alle partijen is er een roep om hardere maatregelen: bij CDA, VVD,
SP, PvdA, GL en PVV. Populist Henk Bres begon een volkspetitie om Martijn te
doen verbieden. Vooral onder Hirsch Ballin (2007-2010) zijn veel nieuwe maatre-
gelen ingevoerd zoals strengere straffen, uitbreiding van politiecapaciteit, een rui-
mere omschrijving van verboden handelingen, virtuele kinderporno strafbaar.
Veroordeelde pedofielen mogen niet reizen naar landen die bekendstaan om kin-
derprostitutie en kunnen gevolgd worden tot acht jaar nadat ze uit de gevangenis
zijn ontslagen. De website www.ondergoedregel.nl geeft aan dat het volwassenen
en ook jongeren zelf verboden is om kinderen onder de 16 jaar te betasten op
plekken waar ondergoed hoort te zitten. Een seksistische en volgens Heleen Crul
(NRC 30-12-2011) onzalige regel want hoe kun je kinderen opvoeden zonder hen
daar aan te raken? Het was 25 jaar geleden alleen verboden kinderporno te produ-
ceren en te verhandelen maar nu is bezit ervan en zelfs ernaar kijken strafbaar.
Wat als seksueel wordt gezien is verruimd en elk naakt kind is porno. Kunstuitin-
gen zijn van dit verbod niet uitgezonderd. Leeftijdsgrenzen zijn omhooggescho-
ten: in 2002 voor vrijwillige seks van 12 naar 16 en voor betaalde seks van 16
naar 18 en binnenkort mogelijk naar 21 jaar. Kinderen worden steeds vroeger
seksueel actief maar seksuele zelfbepaling komt steeds later.

3.9  Het pedofiele geluid verstomd

Tegelijk werden kritische geluiden nauwelijks gehoord. De bekende antipsychiater
Frank van Ree schreef Pedofilie, een controversiële kwestie (2001). In die jaren was
het geen echte controverse meer. Al dan niet veroordeelde pedofielen werden
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belaagd en vermoord zonder dat het veel rumoer veroorzaakte (AD 20-9-2003,
29-11-2010 en 31-8-2012). In 2006 was de oprichting van ‘pedopartij’ Partij voor
Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit bedoeld om het tij te keren. Het initiatief
kwam van bestuurders van de vereniging Martijn die met een breed politiek pro-
gramma sympathie hoopten te herwinnen (Uittenbogaard en De Jonge 2009).
Het ging precies omgekeerd. Bij Pauw en Witteman was de enige vraag die de erva-
ren interviewers hun stelden of de heren bestuurders ooit seks met minderjarigen
hadden gehad. Ze werden letterlijk in de hoek gezet en daar kwamen ze niet meer
uit. De partij hieven ze in 2010 op en de rechtbank verbood de vereniging in
2012. Het ene bestuurslid mocht niet verder studeren omdat hij als pedagoog zijn
handen vast niet van kinderen af kon houden en een tweede werd wegens het
bezit van kinderporno veroordeeld. Nummer drie verhuisde van Leiden naar Hen-
gelo, en waren zijn ruiten al in Leiden vele malen ingegooid, in Hengelo waren er
demonstraties voor zijn deur en de eis van de buurt dat hij zou verkassen. Met de
Bossche zwemleraar Benno L. kwam er in 2009 voor de verandering een grote
heteropedozaak in de openbaarheid. De opschudding werd nogmaals versterkt
door de opwinding over ‘pedofiele priesters’, opnieuw voornamelijk mannen met
jongens. Het thema is van alle tijden en speelde wereldwijd op, in Nederland in
2009 door publicaties van NRC en Wereldomroep. Uiteindelijk leidde dit tot een
boek van NRC-journalist Joep Dohmen (2011) en tot het rapport Deetman
(2012), steeds met veel publiciteit en veel mannen die levenslang leden onder het
misbruik. Onder dat laatste viel volgens sommigen ook het voyeurisme van bis-
schop Gijsen die zou hebben staan kijken hoe een jongen masturbeerde. Dat de
problemen ontstaan konden zijn omdat de mannen vreesden dat ze aan de con-
tacten een homovoorkeur konden overhouden, bleef onbesproken – niet homo-
seksueel door verleiding, maar lijden aan misbruik door homofobie? In december
2010 kwam een nieuw hoogtepunt in de discussie met de zaak van Robert M. die
ontucht had gepleegd met heel jonge kinderen. Een paar dagen beheerste hij de
media en kwamen opeens ook andere zaken in het nieuws zoals van een Haar-
lemse en een Nijmeegse voetbaltrainer en van kinderpornozaken in Drenthe en
Noord-Holland. In Westkapelle, waar een oudere man seks met een honderdtal
jongens had gehad, vond niet iedereen dat even erg. Veel dorpelingen reageerden
met schouderophalen en weinig slachtoffers deden aangifte, hetgeen de media
weer verbaasde (NRC 1-3-2012 en 5-5-2012).
De demonisering van pedofilie is zo enorm dat sommige mensen – soms zelfs de
aanstokers van de morele paniek – zich afvragen of we niet te ver zijn doorge-
schoten. Het gebiedsverbod voor veroordeelde Sytze van der V., die niet terug
mocht naar zijn woonplaats Eindhoven en vervolgens drie jaar als nomade leefde,
roept de vraag op of een pedofiel nog in Nederland kan leven buiten de gevange-
nis (NRC 27-9-2010). De Engelse sociologe Sarah Goode (2010), die zelf geen
voorstander is van pedoseks, merkte op dat pedofielen geen monsters zijn maar
gewoon een buurman of familielid. Ze leven in ons midden. De reclassering nam
een Canadees model over dat pedofielen die uit de gevangenis komen begeleiding
krijgen van een groep vrijwilligers die hen in de samenleving op weg helpt en
afhoudt van seks met kinderen (de Volkskrant 23-7-2011). Roderik Muit zette een
website roderik.muit.nl op en organiseert groepen waar mensen samen over hun

51



Gert Hekma

pedofiele gevoelens spreken met de bedoeling dat ze zich niet vergrijpen aan jon-
geren onder de 16. Hij is voor een vroege coming out van pedofielen zodat ze zorg
krijgen voordat ze in de gevangenis geraken.

3.10  Op- en neergang van een vraagstuk

Mijn vraag betrof de Werdegang van pedofilie in Nederland. Voor 1960 werd het
doodgezwegen, het woord was onbekend en pedoseksuele handelingen werden
nooit voluit geaccepteerd. In de jaren zeventig, in de naweeën van de seksuele
revolutie, werd er een korte tijd minder moeilijk over gedaan. Na 1980 zette de
neergang weer in met verschillende mediahypes zoals Oude Pekela, de affaire-
Dutroux, de ‘pedopartij’ en de zaak Robert M. De vereniging Martijn werd verbo-
den en vervolgens weer toegelaten. Het is volgens verschillende kamerleden
ondenkbaar dat zo’n organisatie kan bestaan en de vrijheid heeft om ‘kindermis-
bruik’ te verdedigen. De algemene stemming in politiek, pers en samenleving is
nu dat een ‘pedoclub gruwelijk is’, zoals de NRC (3-4-13) het eerste deel van de
uitspraak van het Hof samenvatte – maar Martijn hoefde niet verboden te wor-
den vanwege de veerkracht van de samenleving.

3.11  Waarom demonisering? Oude en nieuwe opvattingen over pedofilie
vergeleken

Uit de besproken literatuur komen de volgende opvattingen rond pedofilie naar
voren, die ik hier zal contrasteren met hedendaagse standpunten. Op vier punten
was er een radicale omslag in de kijk op seksuele contacten met en van minderja-
rigen. Die ommekeer leidde tot demonisering van pedofilie.
In de eerste plaats veranderden de meningen over seksualiteit tussen kinderen en
volwassenen. Uit studies gedaan in de nadagen van de seksuele revolutie zoals
van Sandfort (1987) kwam naar voren dat seksuele contacten van kinderen met
volwassenen niet schadelijk zijn, zeker als er geen sprake is van dwang of een
machtsverhouding zoals in het gezin en als die jongeren weten wat ze doen. Meta-
onderzoek bevestigde deze resultaten later (Rind et al. 1998). Het waren juist de
negatieve reacties van de omgeving zoals van ouders en politie die schade creëer-
den, oordeelde men indertijd en dat vonden zelfs agenten. Tegenwoordig is de
algemene opinie dat alle fysieke contacten van en met jongeren onder de 16 jaar
op zich en per definitie nadelig zijn, zoals blijkt uit de ondergoedregel.
Een tweede verandering betrof het idee van seksuele zelfbepaling. Het ideaal van
de seksuele revolutie was autonomie en dat gold niet alleen voor vrouwen en
homo’s maar ook voor kinderen. Abspoel (1983) geloofde erin en anderen bena-
drukten dat de staat in zulke zaken geen zedenmeester moest zijn. Instellingen
als ouderschap, kerk, psychiatrie, school stonden de mondigheid van jongeren en
kinderen in de weg en daar moest een eind aan komen. Pedofielen konden bij de
ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en seksuele voorlichting juist een
positieve rol spelen: in bed en daarbuiten. Tegenwoordig ziet men kinderen niet
alleen als onmondig maar doet men ook moeite dat zo te houden. Het gevolg was
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een leeftijdgrens die op en neer ging van 21 en 16 naar 12 en terug naar 16 jaar.
In een steeds meer afgeschermde wereld moeten kinderen behoed worden tegen
seksuele ‘gevaren’. Seksualiteit van jeugdigen is niet meegegaan in de strijd voor
mensenrechten, hooguit in termen van bescherming en risicomijding. Jongeren
krijgen geen erkenning als autonome wezens en wel het minst in hun seksualiteit.
Maakten feministes zich indertijd druk om seksueel misbruik van meisjes door
verwanten, de zorg heeft zich verplaatst naar het zeldzamer ‘stranger-danger’,
van een veilige binnenwereld naar een boze buitenwereld.
Ten derde was de seksuele revolutie een generatiestrijd waarbij ouders tegenover
kinderen stonden. De autoriteit van kerk, politiek en wetenschap ondervond
harde kritiek van een jonge generatie en dat gold ook voor ouderschap, gezin en
huwelijk. De verhoudingen werden omgekeerd en daardoor ontstond er ruimte
voor sociale en seksuele alternatieven zoals communes, ongehuwd samenwonen
of pedofilie. Tegenwoordig gaat disciplinering van kinderen niet meer met harde
maar met zachte hand. Gezagsoefening is effectiever geworden met inzet van
emotie en empathie. Overheidssteun voor gezinnen bij de opvoeding is toegeno-
men met sociale, financiële en juridische middelen. Door vermindering van het
kindertal, waardevermeerdering van kinderen voor ouders en grotere betrokken-
heid van het gezin op zichzelf en niet op andere verbanden zoals familie en buurt
zijn verhoudingen binnen het gezin intensiever geworden en is afhankelijkheid
daarbinnen groter geworden: een incestueus broeinest in de woorden van Fou-
cault (1976: 143). Bij zelfbepaling van kinderen trekken ouders in het poldermo-
del aan de touwtjes.
Het vierde punt betreft het gelijkheidsideaal. Heel lang was de norm voor seksuele
relaties ongelijkheid zoals tussen man en vrouw, maar dat sloeg met de seksuele
revolutie radicaal om. In die zin was pedofilie een anomalie: een resultaat van gro-
tere vrijheid maar tegelijk in strijd met het nieuwe gelijkheidsideaal. Wat Schna-
bel (1999) met zo veel woorden zei over seksuele vrijheid – alleen geldig in gelijk-
waardige, symmetrische, democratische, gelijke relaties – was niet de norm maar
werd een dwingend ideaal. Pedofilie is niet het enige slachtoffer van deze omslag:
ook traditionele heteroseksualiteit, prostitutie, bestialiteit of sadomasochisme
lopen het risico op dit nieuwe ideaal te stranden.

3.12  Nabeschouwing: seksueel burgerschap voor jongeren

Het was evident voor de adepten van de seksuele revolutie dat zestienminners
seks hadden met zichzelf, elkaar en ouderen. Kinderen zijn nieuwsgierig, gaan
zoeken en vinden. Voorbereiden op hun seksueel burgerschap lijkt beter dan hen
onschuldig houden en hun dingen als minderjarigen verbieden die de meeste
meerderjarigen begeren en nastrevenswaard vinden. Een algemeen verbod op sek-
suele contacten met een hoge leeftijdsgrens zoals we die nu hanteren werkt ave-
rechts. Vervolging van misbruik – misschien moeilijk vast te stellen – is urgenter
dan van vrijwillige seks tussen mondige mensen, al dan niet ‘minderjarig’. Jonge-
ren worden steeds eerder bekend met seksualiteit – door media, internet, vroe-
gere rijpheid. De kwestie van pedofilie, net als die van ‘overseksualisering’, legt de
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vinger op een pijnlijke plek: westerse samenlevingen weten niet hoe met seksuali-
teit van kinderen om te gaan en blijven hameren op onschuld. Met blinde ijver
worden veronderstelde risico’s opgeruimd, terwijl de betreffende maatregelen het
gevaar niet bedwingen en erotisch plezier niet bevorderen. Bescherming tegen
seks wint het van seksuele zelfbepaling.
Veel jongeren weten heel goed wat ze willen en kunnen dat bepalen ook voor hun
zestiende. Hier ligt een taak voor opvoeders om hen te begeleiden en voor te
bereiden. De overheid kan via het onderwijs seksuele kennis en erotisch zelfbe-
wustzijn door seksuele burgerschapslessen bevorderen – goed voor jeugdigen en
voor hun toekomstige publieke relaties. Dit gebeurt te weinig en dat roept een
andere schuldvraag op. In plaats van seksuele zelfbepaling is voor jongeren de
nadruk komen te liggen op bescherming tegen seksuele wensen van henzelf of
derden.
Gelijkheid is misschien goed voor de politiek – mensen zijn gelijkwaardig – maar
niet voor seksualiteit. De meeste relaties zijn, anders dan Schnabel (1999)
poneert, ongelijk en niet democratisch of symmetrisch – in termen van gender
(heteroseksualiteit), leeftijd, ras, klasse, opleiding of schoonheid. Ongelijkheid bij
seksuele contacten is de regel, kan juist opwindend zijn zoals in BDSM en is
meestal gebaseerd op gelijkwaardigheid. Het gelijkheidsideaal botst met die
andere norm van seksuele diversiteit: waarom zou gelijkheid ethisch aanvaard-
baarder zijn dan ongelijkheid bij seks?
Gelijkwaardigheid bestaat zeker niet tussen opvoeders en kinderen. Dat vindt
vrijwel niemand problematisch terwijl daar door machtsverschil, privacy en
afscherming gevaren loeren – geweld, misbruik, indoctrinatie, onvrijheid. Ouders
hebben plichten jegens maar ook exclusieve rechten op hun kinderen – zeker met
seksuele vorming. Dit creëert problemen omdat opvoeders gender en seksuele
normen aan hun kinderen opleggen en ze ver houden van vreemden die er anders
over mochten denken. Dat geldt zeker voor jongeren die niet-normatief gedrag op
deze terreinen vertonen. Relaties met derden zullen vaak gelijkwaardiger zijn dan
die met ouders omdat kinderen daarin over meer machtsmiddelen beschikken.
Een ander misverstand is dat opvoeders altijd goede bedoelingen hebben en pedo-
fielen slechte. Het lijkt gewenst kinderrechten op te tuigen voorbij de voorstelling
dat jongeren beschermd moeten worden tegen seks. Ouders spelen een centrale
rol bij de instandhouding van heteronormen. Morele paniek rond pedofilie hoort
daarbij. Sinds de seksuele revolutie is de positie van ouders en heteroseksualiteit
versterkt. Het gezin wordt anders dan vroeger beschouwd als een veilige haven in
een harteloze wereld. Vanuit die visie belichaamt de pedofiel het ultieme seksuele
gevaar. Hij brengt heteronormen van paarvorming, monogamie, doorsneeseks,
voortplanting en leeftijdshiërarchieën in gevaar en markeert de disproportionele
macht die aan ouders is toebedeeld. Hij is zondebok van een pervers systeem dat
seksueel liberalisme preekt maar angst voor seks belichaamt. Het belooft weinig
goeds voor jongeren.
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4 Processen van ‘seksueel leren’ in de praktijk

Een studie naar seksueel labellen en handelen van tieners in
Nederland

Sylvia Holla

‘Haha! Tsja, je weet wel, schuren […] Ja, een jongen komt dan achter je staan en
dan… ja, dans je samen. Het is gewoon iets wat iedereen doet, weet je wel’ – Rachel
(V), 14 jaar, vwo.

Seks speelt een enorm belangrijke rol in het leven van Nederlandse tieners. Aan de
hand van kwalitatieve data verkregen uit etnografisch onderzoek maakt dit artikel
zichtbaar hoe tieners ontdekken wat ze leuk en lekker vinden aan seks, maar ook
welk seksueel gedrag leidt tot roddel en achterklap onder klasgenoten. Dit ‘seksuele
leren’ is fundamenteel voor de vorming van het seksuele zelf van tieners.

Seks, het leven van tieners is ervan doortrokken. Er wordt over gepraat en naar
gezocht in boeken, bladen, op het internet. Er wordt over geroddeld en gegiecheld
(Kuik 2001), stilletjes over nagedacht en over gefantaseerd. Er wordt over geleerd
door het stukje bij beetje in praktijk te brengen. Dit gebeurt op allerlei manieren.
Veel tieners dansen, ‘schuren’ en zoenen met elkaar en anderen gaan ook ‘verder’,
soms tot daadwerkelijke geslachtsgemeenschap aan toe. Het belang van seksuali-
teit in deze levensfase is groot, omdat het seksuele leren gepaard gaat met vol-
wassen worden – en dit is uiteindelijk waar de puberteit over gaat (Kuik 2001).
Het worden van een vervolmaakt, compleet persoon, waar het hebben van een
seksueel zelf een essentieel onderdeel van uitmaakt (Buzwell en Rosenthal 1996),
is iets waar veel tieners reikhalzend naar uitkijken. Dit verlangen naar volwassen-
heid gaat dan ook hand in hand met een noodzaak tot het vergaren van seksuele
kennis en ervaring (Kuik 2013). Het worden van een seksueel wezen dat zich sek-
sueel weet te uiten is voor veel tieners niets minder dan een imperatief.1 Dit arti-
kel zet uiteen hoe tieners in Nederland hier invulling aan geven door ‘seksueel te
leren zijn’. Aan de hand van gesprekken met tieners en observaties op plekken
waar veel tieners samenkomen maakt dit artikel inzichtelijk hoe dit leerproces
verloopt; op wat voor verschillende manieren tieners kennis vergaren over seks.
Drie vragen liggen ten grondslag aan deze studie: (1) Hoe verloopt het proces van
seksueel leren van Nederlandse tieners? (2) Binnen welke normatieve kaders
vindt dit seksuele leerproces plaats? (3) Hoe worden deze normatieve kaders
bestendigd en bestreden? Deze vragen zijn beantwoord door een analyse te
maken van de manieren waarop seks wordt besproken en ‘wordt gedaan’. Onder-

1 Anthony Giddens (1991) stelt dat het seksuele zelf een steeds groter onderdeel is gaan uitmaken
van de sociale identiteit. Hij beargumenteert zelfs dat het ontdekken en onderzoeken van dat
seksuele zelf een imperatief is: een eis die de late moderniteit aan mensen stelt.
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zocht is hoe tieners anderen – klasgenoten, vrienden, broers en zussen – labellen,
en zichzelf zodoende positioneren in de sociaal-seksuele pikorde die tot stand
komt tijdens de puberteit, en hoe ze vanuit die positie meedoen aan het proces
van ‘seksueel leren’ door middel van allerhande lichamelijke praktijken. Ik beargu-
menteer dat het lichaam en andere materiële objecten bijdragen aan de sociale
constructie van een seksueel zelf en dat deze sociale constructie dus niet louter
discursief plaatsvindt. Het lichaam – vooral het ‘volwassen’ lichaam – heeft
zodoende een bepalende, onderhandelende macht in sociale en seksuele interac-
ties tussen tieners.

4.1  Tieners en het seksuele zelf

Deze studie is expliciet gericht op tieners. Alle tieners zijn vroeg of laat actief
bezig met ‘seksueel leren’, wat hen bij uitstek geschikt maakt voor sociologen om
inzicht te krijgen in processen van seksuele ontwikkeling. Seks biedt tieners een
nieuw scala aan mogelijkheden om hun verlangens en voorkeuren actief te ver-
kennen en tot uiting te brengen (Blasius 1994). Seks stelt hen daardoor in staat
om te laten zien wie zij zijn – en ook wie zij willen worden, als zij straks volwassen
zijn. Buzwell en Rosenthal (1996) argumenteren dat het seksuele zelf voorname-
lijk betrekking heeft op iemands seksuele stijl, zoals ‘naïef’, ‘competent’, ‘gedre-
ven’ of ‘avontuurlijk’. Het seksuele zelf behelst daarnaast gevoelens en verlangens
die gericht zijn op andere personen, en heeft daarom tevens van doen met seksu-
ele geaardheid (Seidman 1996; Breakwell en Millward 1997; O’Sullivan et
al. 2006).2 Hierbij is de praktijk van seksueel leren – het ontdekken van genot, het
onderhandelen over normen en het uiten van verlangens – zeer bepalend voor
hoe tieners zichzelf zien in relatie tot ‘de ander’ (Benhabib 1992: 5).
Gagnon en Simon (1973) stellen dat seksualiteit een product is van sociaal label-
len (1973: 22; zie ook Plummer 1995). De seksuele rangorde op de middelbare
school wordt in dit perspectief gezien als een direct resultaat van de machtsstrijd
rondom seksuele labels die worden opgelegd door een machtige groep tieners ter-
wijl anderen zich daar juist tegen proberen te verzetten (Weeks 2003: 36). Vol-
gens postmoderne sociologen en antropologen is die macht voornamelijk of zelfs
louter discursief: de dominante groep hanteert een vertoog dat is gebonden aan
bepaalde historische condities en het seksuele lichaam controleert (Foucault
1980). Deze auteurs zien het lichaam in de eerste plaats als een ‘symbolische loca-
tie’ (zie Douglas 1970; Bordo 1993; Butler 1993; LeBesco 2001; Duits 2008),
waarbij vooral de taal die gebruikt wordt over het lichaam, macht uitoefent op het
lichaam.
Deze theoretische noties over labellen en de discursieve macht van seksuele ver-
togen helpen om het seksuele leren en handelen van tieners te begrijpen; met
name de normatieve kaders waarbinnen tieners elkaars seksuele doen en laten
beoordelen worden in deze benadering zichtbaar. Tegelijkertijd schiet deze theo-

2 Dit artikel gaat slechts over ‘heteroseksueel leren’, omdat er tijdens het onderzoek geen enkele
tiener was die aangaf bezig te zijn met het ontdekken van seksuele gevoelens voor iemand van
hetzelfde geslacht.
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retische benadering tekort vanwege een gebrek aan erkenning van materiële
objecten, waaronder het handelende lichaam zelf. In veel onderzoek is al gewezen
op het belang van het lichaam. Zo is lichamelijke interactie cruciaal om de vor-
ming van en onderhandeling over vertogen te begrijpen (Schalet et al. 2003: 11).
Door deze belichaming (Csordas 1990) worden de normen tastbaar en materieel,
en het is deze tastbaarheid die de seksuele normen van tieners vervolgens ook
beter bespreekbaar en onderhandelbaar maakt (Frith en Kitzinger 2001; Hirst
2004). In dit artikel wordt de relatie tussen seksuele categorisering enerzijds en
lichamelijke maar ook andere soorten materialiteit anderzijds verder verkend.

Sexual enactment
Ik beargumenteer dat seks uiteindelijk vooral geleerd wordt door het te doen. Seks
bestaat niet enkel door middel van taal en bestaat nooit los van de lichamelijke
ervaring ervan (Schalet et al. 2003), maar komt voor het overgrote deel tot stand
en krijgt betekenis door middel van lichamelijke praktijken (Reischer en Koo
2004; Oerton en Phoenix 2001; Maxwell en Aggleton 2012). De puberteit is bij
uitstek een periode waarin seksuele ideeën, fantasieën en verlangens voor het
eerst worden geconcretiseerd door middel van lichamelijke praktijken. Tieners
zijn op verschillende manieren bezig met het uitproberen van seks; om erachter
te komen wat het is, hoe het voelt en wat voor seksueel wezen zij zelf wel of niet
(willen) zijn. Dit seksuele leren en ontdekken vindt plaats in processen van enact-
ment, waarin ideeën tot uitvoer worden gebracht in praktijken (Mol 2002; Mol en
Law 2004; Yosta en Zurbriggen 2006).
In het concept van enactment huist het idee dat sociaal handelen nooit louter
repetitief kan zijn, maar altijd scheppend is: het brengt nieuwe betekenissen
teweeg. Natuurlijk leidt het overschrijden van grenzen vaak tot sociale sanctione-
ring en stigmatisering (Goffman 1963; Asencio 1999; Herek 2004): zij die uit de
pas lopen zullen vaak labels toegeschreven krijgen met een negatieve connotatie,
terwijl andere tieners, die volgens hun peers op een ‘normale’ manier seksueel
doen, op een voetstuk worden geplaatst (Goldner 2003). Grensoverschrijdend
handelen leidt echter soms ook tot herdefinitie en verschuiving van die norma-
tieve grenzen, zeker waar het tieners zijn die hun seksualiteit verkennen: continu
gebeuren zaken waar vooraf niet op geanticipeerd kan worden en die bestaande
normatieve kaders danig op de proef stellen.
Deze studie benadert seksualiteit dus als praktijken die mogelijkheden met zich
meebrengen. Dit is een nogal welwillende kijk op de rol van seks in het leven van
tieners, zeker vergeleken met de veelheid aan studies die de seksuele activiteiten
van jongeren met argusogen bekijken. Sociologische studies naar seks handelen
nu eenmaal vaker over vormen van ‘seksuele deviantie’ dan over vormen van sek-
sueel genot, plezier, seksuele vrijheid en ontwikkeling (Seidman 1996: 7; Gamson
en Moon 2004: 47). Ook de psychiatrie benadrukt eerder de criminele en zieke-
lijke aspecten van seks (Seidman 1994: 167). Verbazingwekkend veel onderzoek
is gedaan naar adolescente zedendelinquentie (zie Barbaree et al. 2008; Moriarty
et al. 2001). Seksueel handelen van jongeren wordt daarbij vaak bekeken vanuit
een medisch perspectief, met de nadruk op gezondheidsrisico’s die jongeren
lopen, bijvoorbeeld door gebrekkig gebruik van voorbehoedsmiddelen (zie Vanwe-

60



Processen van ‘seksueel leren’ in de praktijk

senbeeck et al. 2003: 38). In recentere onderzoeken naar seksuele praktijken van
jongeren ligt de nadruk minder op gezondheidsgevaren, maar des te meer op drei-
gend moreel verval. Het Amerikaanse Report of the APA Task Force of the Sexualiza-
tion of Girls (2007) stelt dat seksualisering3 ‘een negatieve uitwerking heeft op het
zelfbeeld en een gezonde ontwikkeling van meisjes en jonge vrouwen’ (in Wouters
2012: 264-265). Ook Nederlandse onderzoeken zoals Seks onder je 25e en Tiener-
seks: Vormen van Instrumentele Seks onder Tieners (De Graaf et al. 2005; 2007)
uiten hun zorgen over processen van seksualisering onder jongeren, vooral wan-
neer dit leidt tot ongelijke vormen van seksuele omgang, zoals breezer- oftewel
ruilseks.

Dit artikel heeft tot doel seksualiteit onder tieners op een manier te benaderen
die niet a priori uitgaat van problemen, deviantie en risico, maar die seksualiteit
ziet als een serie gedragingen die onderdeel zijn van cruciale identificatieproces-
sen die van kinderen volwassenen maken. Zoals duidelijk zal worden, zijn de
relaties die met deze gedragingen worden gelegd alles behalve puur discursief of
symbolisch: het lichaam en andere materiële zaken spelen een cruciale rol in hun
seksuele ontdekkingstochten.

4.2  Methoden van onderzoek

Ik heb verschillende kwalitatieve onderzoeksmethodes gebruikt: een-op-een-
interviews, focusgroepgesprekken en observaties in de schoolgangen, aula’s en in
een jongerendiscotheek als barvrouw. Het onderzoek vond plaats van oktober
2009 tot en met maart 2010. In totaal hebben 52 tieners tussen de 13 en 16 jaar
oud meegewerkt aan de interviews en focusgroepsgesprekken. Deze jongens en
meisjes zaten op het vmbo, de havo of het vwo en waren verdeeld over twee mid-
delbare scholen in verschillende provinciesteden.
Tussen de interviews door, tijdens lunchpauzes en tussenuren heb ik rondge-
struind op de scholen om te zien en te horen hoe tieners onderling met elkaar
kletsten, flirtten, roddelden, stoeiden, aten, rookten, en soms ook kusten, of pest-
ten. De middelbare school is een plek met veel regels en toezicht, dus om tieners
te observeren in een setting waar mogelijkheden zijn voor ‘vrijere’ interactie en
waar het tevens gewoner is om ‘seksueel te doen’, heb ik drie maanden gewerkt
als barvrouw in een jongerendancing in een middelgrote stad in Nederland. Dans-
feesten bieden jongeren een ruimte voor manieren van seksuele expressie die als
onaanvaardbaar worden beschouwd in andere sociale ruimten, zoals in de school-
kantine of het winkelcentrum. De disco stelt jongeren in de gelegenheid om deel
te nemen aan een seksuele cultuur (Farrer 1999). Het is zelfs een van de meest
populaire plekken waar seksualiteit kan worden verkend (Hanna 1988). De dans-

3 Er is weinig overeenstemming over de definitie van seksualisering (zie ook de discussie weergege-
ven in Wouters 2012: 263-266). In veel gevallen wordt het gebruikt in de nauwe negatieve zin,
waarbij onderwerpen als seksuele dwang, objectificering, losbandigheid en oppervlakkigheid de
boventoon voeren. In bredere zin duidt seksualisering op een sociaal proces waarbij seksualiteit
steeds meer aanwezig is in het publieke domein.
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vloer is dan ook de perfecte setting om tieners die ‘seksueel doen’ te observeren
tussen het glazen spoelen door (Frith en McRobbie 1990: 388). Ik kon door de
luide muziek nauwelijks iets horen, maar van achter de bar had ik zicht op de
gehele dansvloer, waardoor ik in staat was te zien hoe mensen dansten, praatten,
flirtten, zoenden, schuurden en dronken.
De observaties als barvrouw heb ik tijdens deze avonden (op de wc) opgetekend in
notitieboekjes en later uitgewerkt. Deze observaties zijn, net als de getranscri-
beerde (focusgroep)interviews geanalyseerd en gecodeerd in het softwarepro-
gramma ATLAS.ti. Uit de initiële open coding (Corbin en Strauss 1990) kwam een
aantal thema’s naar voren waarop in de verkennende literatuurstudie niet was
geanticipeerd, zoals ‘schuren’, ‘verder gaan’ en ‘volwassen worden’. Met name de
thematische codes ‘schuren’ en ‘zoenen’ kwamen zowel in de gesprekken als in de
observatieverslagen veelvuldig aan de orde. Andere codes zoals ‘volwassen wor-
den’ zijn vooral afkomstig uit de interviews en kunnen dus slechts aan deze data
worden gekoppeld en niet zozeer aan de observaties. Na het open coderen volgde
een tweede ronde die meer ‘gesloten’ was, door codes te formuleren aan de hand
van de interviewtopics en -vragen (Melia 1997).

Seks speelt een paradoxale rol in het dagelijks leven van tieners. Enerzijds is het
alomtegenwoordig: tieners hebben grote belangstelling voor seks – het is nieuw,
spannend en mysterieus. Anderzijds is seks ook heel afwezig, omdat het gemorali-
seerd wordt en doordrongen is van taboes en geheimzinnigheid. Seks is dus een
even belangrijk als gevoelig onderwerp voor jongeren en dit maakt het soms lastig
om over te praten. Dit kan verklaren waarom de respondenten in dit onderzoek
vooral gericht waren op ‘anderen’ in hun discussies over seks: over zichzelf praten
was voor veel tieners lastig. Tijdens de groepsgesprekken werd duidelijk dat het
praten over anderen minstens zo informatief is als het vertellen van verhalen
over de eigen persoon, omdat tieners hierdoor juist heel goed de overeenkomsten
en de contrasten konden uitleggen tussen henzelf en die relevante anderen. Door
het bespreken en vergelijken van de seksuele gedragingen, voorkeuren en stijlen
van anderen, maakten de tieners inzichtelijk wat zij wel en niet deden of wilden
doen, wel of niet wisten, wel of niet goed vonden, en waar ze wel of niet bij hoor-
den in seksueel opzicht. Deze vorm van zelfdefinitie door middel van afzetten en
spiegelen is een typische manier voor adolescenten om zich uit te drukken (Har-
ter 1990; Thurlow 2001).

4.3  Als ik ouder ben

Tijdens de gesprekken vertelden de jongeren mij wat voor praktijken zij zagen als
seksueel, wat zij zelf allemaal deden in seksueel opzicht, en vooral wat voor seksu-
ele dingen zij nog wilden gaan doen als ze wat ‘ouder’ zouden zijn. De gedreven-
heid waarmee zij hun ideeën over seks deelden, liet zien hoe belangrijk seks is in
het leven van tieners, zelfs voor diegenen die nog helemaal niet bezig waren met
concrete seksuele praktijken.
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Seks maakt voor tieners een belangrijk onderdeel uit van de toekomst. Daarover
gaat het veel en vaak, vooral omdat ze dan volwassen zullen zijn. Een aantal meis-
jes legt mij uit dat zij op dit moment – nu ze veertien jaar zijn – nog niet ‘verder
gaan’ met jongens (wat wil zeggen: niet verder gaan dan zoenen), maar dat zij
voorzien dat dit over enkele jaren wel gebeurt. Ook hun mening over wat wel en
niet mag qua seksueel gedrag, zal tegen die tijd veranderd zijn.

S: Als je met een jongen danst, leidt dat dan weleens tot iets anders?
Rebecca: Eh... soms. Maar heel soms.
S: Zoals wat?
Rebecca: Nou, soms dan ga je zoenen. Maar dat is alleen als je iemand echt
leuk vindt, of als het je vriendje is. Dat doe je niet zomaar met iedereen. Som-
mige mensen wel, maar dat is gewoon...
Joyce: Dat is gewoon... stom.
Karin: Ja, maar ik kan me voorstellen dat later, als je uitgaat... Weet je wel,
nu, we zijn pas veertien weet je wel, en dus willen we dat nog niet. Maar ik
denk van, als je ouder bent, zestien of zoiets, dan heb je meer... meer van die
gevoelens. En dan gebeurt het gewoon sneller.
Joyce: Ja, dat denk ik ook. Maar nu, ik voel me daar gewoon te jong voor.
Rebecca: Maar eh, ja, ik denk nog steeds dat je dat niet zomaar met iemand
doet. Ook als ik ouder ben, ik kan me voorstellen dat ik dat doe, maar alleen
met bijvoorbeeld, mijn vriend, weet je wel.
Karin: Nou, je weet maar nooit. Ik denk, niet nu! Helemaal niet nu! Maar
later, als ik die [seksuele] gevoelens heb, dan zou ik dat wel kunnen doen,
weet je wel, het kan gebeuren. In een club, of daarna ofzo.

Karin, Rebecca en Joyce benadrukken dat hun seksuele gevoelens, meningen en
uiteindelijk ook hun seksuele gedrag, veranderlijk zijn. Zij bespreken ‘seksueel
leren’ als een proces dat een aantal jaren duurt. Alle vier de meisjes zien zichzelf
vooralsnog niet als een volledig seksueel wezen, maar benoemen wel het ‘proces
van worden’ waar ze middenin zitten. Ze delen dan ook de verwachting én het
verlangen om meer seksuele dingen te doen in de nabije toekomst. Op dit
moment kan en mag het nog niet: ten eerste, omdat de meisjes nog erg onzeker
zijn over hoe het allemaal moet: seks is intrigerend, maar ook vreemd en eng. Ten
tweede zijn de begrenzingen van de seksueel morele kaders erg strak gedefinieerd
voor jonge tieners. Meisjes van 14 of 15 jaar komen niet weg met gedrag dat voor
een 16-jarige wel aanvaard wordt door schoolgenoten. Dit verklaart de anticipe-
rende toon van het gesprek dat deze meisjes voeren: wanneer ze ‘ouder’ of oud
genoeg zijn, zullen ze wél dansen, zoenen en zelfs verder gaan dan dat: hun
lichaam zal een meer definiërende rol gaan spelen in interacties.

4.4  Schuren als sexual enactment

Op vier personen na vertellen tieners dat ze eigenlijk nooit écht seks hebben
gehad, maar ze zijn er daarom niet minder mee bezig. Seks komt naar voren in
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gesprekken en door middel van lichamelijke praktijken zoals dansen, het dragen
van korte rokjes met laarzen, zoenen en ‘verder gaan’. Deze praktijken worden in
zekere mate als seksueel gezien door tieners, maar worden voornamelijk gedaan
als aanloop op het echte werk. Zoals aangegeven is de discotheek een perfecte
plek voor sexual enactment: in de club krijgen tieners de ruimte om seks te onder-
zoeken en in praktijk te brengen. In de dansgelegenheid waar voor deze studie
participerende observatie is gedaan komen deze praktijken vooral neer op flirten,
zoenen en met elkaar dansen. In vroegere studies over seksuele uitingen in dans-
lokalen wordt dans meestal uitgelegd als een vorm van hofmakerij (Rust 1969),
een manier om seksueel contact te bewerkstelligen (Cressey 1932) of als een man-
nelijke, roofzuchtige activiteit (Mungham 1976). De dansvorm waar tieners veel
over vertellen en welke ik ook veel heb waargenomen op dansavonden, het zoge-
naamde ‘schuren’, lijkt alle bovengenoemde kwaliteiten te herbergen.

S: Als je met een jongen danst, hoe doe je dat dan?
Allemaal: Hahahahahahaha!
Lisa: Nou, je weet wel… schuren!
S: En wat is dat? Hoe doe je dat?
Rachel: Nou, een jongen komt achter je staan en dan… ja, dan dans je samen.
Het is gewoon iets wat alle kinderen doen, weet je wel.

Het zogenaamde schuren is het nieuwe schuifelen: ‘Dat deed jij toen je jong was
toch?’ (Mats, M, 15 jaar, vmbo). Het is een dansvorm waarbij jongens en meisjes
dicht tegen elkaar aangedrukt staan, beiden met het gezicht naar voren gericht.
De jongen staat steevast achter het meisje, niet andersom, en het is de bedoeling
dat het danskoppel draaiende, ‘schurende’ bewegingen maakt met de heupen, op
de maat van de muziek. De billen van het meisje wrijven hierbij tegen het kruis
van de jongen, die op zijn beurt zijn handen op haar heupen houdt. De dans
wordt doorgaans gedaan in paren. Echter, in de dansgelegenheid waar ik werkte
werden ook weleens meisjes of jongens gesandwiched, wat betekent dat er met zijn
drieën wordt geschuurd; ofwel met twee jongens en een meisje in het midden,
ofwel twee meisjes met een jongen er tussen in (om de metafoor verder door te
trekken: als een plakje kaas tussen twee boterhammen).
Voordat er geschuurd kan worden moet er eerst contact worden gelegd, wat
gebeurt door middel van flirten. Julia vertelt me dat ‘jongens dan de aandacht
gaan lopen trekken van meisjes door heel stoer te gaan lopen doen’ (Julia, V,
15 jaar, 3 havo). Veel meisjes vertellen dat het niet goed is om zelf het initiatief te
nemen om met een jongen te praten of te dansen, omdat jongens het volgens hen
leuk vinden om meisjes te ‘veroveren’. Als meisjes een afwachtende houding aan-
nemen, trekt dat jongens juist aan. Als ik aan Julia vraag of ze het niet vervelend
vindt om zo op de jongen te moeten wachten, vertelt ze: ‘Nou, ik maak wel oog-
contact […] een beetje lonken enzo. Maar meer niet, nee.’ Dat is lastig: als Julia
mee wil doen aan het ‘seksuele spel’ dat zich afspeelt op een dansvloer, kan ze
blijkbaar niet veel anders dan verleidelijk kijken. Het komt regelmatig voor dat
een meisje contact probeert te maken, maar dat dit niet lukt omdat de jongens
haar subtiele avances simpelweg niet opmerken.
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In de disco, maar ook op school, zag ik inderdaad dat jongens vaker op meisjes
afgaan dan andersom, maar er waren ook meisjes die zelf het initiatief namen tot
contact met jongens. Dit gebeurde verrassend genoeg heel vaak in groepsverband:
in groepjes van drie, vier of vijf stapten de meisjes op een jongen af om een praat-
je te maken. Een jongen uit 3 havo vertelt hoe dit hem regelmatig overkomt:

‘Ja, ze komen gewoon naar me toe. Nou, meestal komen ze (…) met vriendin-
nen en dan vragen ze van, hé wat is je nummer, en alles, en eh… ja dan geef je
dat aan ze [het telefoonnummer]’ (Ahmed, M, 15 jaar, 3 havo).

Waar het flirten en contact zoeken dus van twee kanten kan komen, wordt ‘schu-
ren’ altijd geïnitieerd door jongens. Hierdoor zijn zij relatief vrijer in het bepalen
of en met wie ze willen dansen, in vergelijking met meisjes. Ik benadruk hier het
relatieve karakter van die vrijheid, omdat jongens actief moeten zijn: als zij het ini-
tiatief niet nemen op de dansvloer, gebeurt er namelijk helemaal niets. De positie
die de jongen inneemt tijdens de dans – staande achter het meisje, terwijl haar
heupen worden omklemd door zijn handen – maakt dat hij de bewegingen kan
controleren. Deze ‘choreografie’ plaatst tienerjongens in een genderstereotiepe
rol van mannelijk dominant en seksueel assertief (Mulvey 1975: 11). Net als bij
flirten is het voor meisjes lastig om een actieve rol in te nemen tijdens het schu-
ren: wanneer een meisje de dans initieert wordt dat benoemd als raar, opdringe-
rig, gemakkelijk, soms zelfs een beetje triest. Meisjes moeten maar afwachten of
er een jongen achter ze komt staan om te dansen. Wanneer jongens dit initiatief
niet nemen, doen meisjes simpelweg niet mee met het seksuele spel van schuren
op de dansvloer.
Schuren wordt gedaan door tieners van verschillende leeftijden en opleidingsni-
veaus. Ze vertellen vrijwel allemaal dat ze het al eens of al vaak hebben gedaan.
Hoewel schuren een intieme fysieke activiteit is, is het volgens jongeren niet
nodig om ook een intieme persoonlijke relatie te hebben met de danspartner.
Door sommige tieners wordt schuren ook wel aangeduid met ‘droogneuken’, een
term waarin een duidelijk idee van ‘seksueel leren’ doorklinkt. De dans is voor de
meeste tieners echter geen aanleiding voor ‘echte seks’, zoals Cressey (1932) tach-
tig jaar geleden over dansen schreef. Schuren als praktijk is juist een opzichzelf-
staande vorm van seksuele expressie en biedt ruimte voor het ontstaan en leren
kennen van seksuele gevoelens, hoe vaag of concreet deze ook zijn.
Schuren is tevens een manier om mensen in en uit te sluiten van het ‘seksuele
spel’ dat wordt gespeeld op de dansvloer. Een groepje jongens uit 3 havo vertelt
hierover dat zij alleen bereid zijn om te schuren met meisjes die zij knap vinden
en die vrouwelijke ronde vormen hebben.

Ahmed: Gewoon iemand die lekker is, met een ronde kont weet je wel!
Kes: Nee, ik doe dat echt niet met zo’n nerdachtig meisje. Of zo’n dikke.
Ahmed: Ja als ze lelijk is dan kan ik dat echt niet! O mijn god, nee.
S: Moet je iemand echt leuk vinden om op die manier te dansen?
Kes: Weet ik niet. Niet echt. Maar het is wel beter.
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S: En is dat schuren seksueel? Wil je weleens dat er daarna meer gebeurt, dat
je verder gaat?
Ahmed: Ja, als ik haar leuk vind dan probeer ik haar wel te zoenen […] Ja eh,
weet je wel, zij staat daar en wrijft met haar billen tegen je ding! Dus ja… het
is seksueel.
S: En ga je dan ook verder?
Ahmed: Nee.

Met lelijke of dikke meisjes willen deze jongens absoluut niet schuren, want zij
zijn ‘niet sexy’. Deze meisjes worden buitengesloten van praktijken waarmee seks
kan worden afgetast en ervaren. Zij staan vaak gezamenlijk, in groepjes van twee
of drie, toe te kijken aan de rand van de dansvloer. Het is natuurlijk maar de vraag
of de meisjes waar de jongens over praten zelf wel willen schuren, maar de kans
om deze behoeftes te leren kennen wordt hun bij voorbaat ontzegd.
Het lijkt alsof deze meisjes gevangen zitten in een vicieuze cirkel van afwijzing: ze
worden bestempeld als niet-seksueel – of niet seksueel aantrekkelijk – en dus
worden ze buitengesloten van praktijken die tieners de mogelijkheid geven hun
seksuele zelf te ontwikkelen. Zo raken zij verder verwijderd van het uiteindelijke
ideaal van volwassen worden waarmee het ontwikkelen van het seksuele zelf
gepaard gaat.
In een studie van Kuik naar taligheid en lichamelijkheid (1999) toonden kinderen
opvallend veel empathie voor de buitengesloten en geplaagde kinderen om hen
heen. In het geval van de tieners die met dit onderzoek meededen, zijn jongens
weinig meelevend met het lot van hun schoolgenoten. Het zijn voornamelijk
meisjes die sympathie tonen voor ‘zielige’ jongens. Een aantal meisjes geeft te
kennen dat zij een stuk minder hard in hun afwijzingen zijn dan de jongens. Zij
schuren soms met een kinderachtige of een beetje rare jongen, gewoon omdat hij
wel aardig is, of omdat ze het ongepast vinden om een jongen zomaar publiekelijk
af te wijzen door weg te lopen als hij achter hen komt staan om te schuren. Zelfs
wanneer de jongen ‘eigenlijk nogal een nerd’ is, zijn zij het erover eens dat het wel
zo vriendelijk is om dan toch even te blijven staan en mee te dansen. Vervolgens
kappen ze de dans alsnog af. Jongens worden door meisjes dus net zo goed weg-
gezet als niet-seksueel of niet seksueel aantrekkelijk, maar meisjes ontzeggen hun
niet de mogelijkheid tot participatie. Doordat deze jongens soms toch kunnen
schuren, hebben ze iets meer ruimte om seks te verkennen door middel van deze
praktijk, en om hun label van niet-seksueel te veranderen in wel seksueel.
Echter, alle tieners vinden het uiteindelijk het prettigst om te schuren met
iemand die zij ‘echt leuk’ vinden. Hoewel het er soms nogal heftig uitziet – de
term droogneuken die tieners gebruiken is verre van misplaatst – is schuren in
wezen een heel voorzichtige manier van versieren. De lichamelijke intimiteit van
het schuren is voor veel tieners een veiligere manier van contact dan het hebben
van een gesprek, want het lichaam spreekt voor zich. Schuren leidt dus niet snel
tot gezichtsverlies omdat ze niet met elkaar hoeven te praten en er dus geen
ongemakkelijke stiltes vallen. Bovendien hoeven tieners elkaar niet aan te kijken
tijdens het dansen, waardoor er een hoop verlegenheid verborgen blijft.
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In de hoedanigheid van wijdverspreid gebruik onder jongeren, biedt schuren voor
veel tieners een eerste mogelijkheid om seks te verkennen en een stap te zetten
richting het vergaren van een seksueel zelf. Schuren is dan ook een vorm van
sexual enactment: door met elkaar te schuren, ontstaat seks voor jongeren. Tieners
die schuren, gebruiken hun lichaam om hun betrokkenheid in het volwassen
domein van seks uit te drukken. De processen van aftasten en ontdekken lopen
dan ook gelijktijdig met het voorzichtig uitdrukken van een seksuele zelf. Dit
maakt dat er ook risico’s verbonden zijn aan schuren als vorm van seksueel han-
delen: omdat het leren en ontdekken van seksuele gevoelens en gedragingen
gelijktijdig plaatsvindt met de daadwerkelijke expressie ervan, gebeuren er onver-
wachte en soms ongewenste dingen waardoor de seksuele expressie als illegitiem
– onecht, onoprecht of overdreven – wordt ervaren door andere tieners. In zulke
gevallen faalt een tiener in het overbrengen van een overtuigend, van binnenuit
gedreven seksueel zelf. In de volgende paragraaf zal duidelijk worden welke perso-
nen dit lot toebedeeld krijgen, en waarom dit nu juist hen overkomt.
Als seksuele praktijk is schuren in elk geval niet eenduidig: vooral voor de wat jon-
gere tieners is het een seksuele uiting op zich, terwijl het voor anderen wel dege-
lijk tot meer kan leiden, zoals zoenen of verder gaan. Van achter de bar in de disco
heb ik een aantal stelletjes gezien waar het schuren overliep in zoenen. Voor-
waarde daarvoor is natuurlijk dat het meisje zich omdraait om de jongen aan te
kunnen kijken, wat nogal een spannende beslissing is om te maken. In veel geval-
len volgde het zoenen vrijwel direct op het omdraaien, zonder daartussen nog
even te praten of te schuifelen.
Volgens veel meisjes is zoenen alleen acceptabel wanneer de andere persoon leuk
wordt gevonden. Het hebben van een relatie is geen strikte vereiste, maar: ‘zoe-
nen doe je niet zomaar met iemand, daarvoor moet je diegene ook echt leuk vin-
den’ (Debby, V, 15 jaar, 4 havo). Zoenen gebeurt dus niet uit barmhartigheid, wat
wel als een goede reden wordt genoemd om even kort te schuren met iemand.
Zoenen is als zodanig meer exclusief dan schuren, maar gek genoeg wordt de prak-
tijk op zichzelf door een aantal jongeren als minder seksueel gezien. Zoenen op
zich is eerder een uiting van genegenheid of zelfs liefde en het is alleen iets seksu-
eels wanneer ‘je er bepaalde bedoelingen mee hebt’ (Diederik, M, 14 jaar, 3 vwo).
Dus als er andere praktijken op volgen, zoals het aanraken van de intieme delen
van elkaars lichaam, of als het zoenen naakt gebeurt, dan is het seksueel. Volgens
Freek uit 3 vmbo hangt het ook af van de context waarbinnen er wordt gezoend:
‘Zoenen op een schoolfeest is gewoon zoenen. Dat doe je gewoon voor de lol.’
Andere tieners geven te kennen dat het vooral ‘bepaalde mensen’ zijn die zoenen
zo luchtig opvatten:

Julia: Gewoon iemand pakken, om zomaar te zoenen, alleen bepaalde types
doen dat.
S: Wat voor types?
Julia: Een beetje als, ja… de macho’s, de players. Van die stoere jongens, die
het initiatief nemen. Ja, een soort van… die gaan op jacht!
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4.5  ‘Players’ en ‘sletten’

De sociale consequenties van seksuele praktijken – of dat nu dansen, zoenen of
verder gaan betreft – zijn heel duidelijk verschillend voor jongens en meisjes. Jon-
gens die zonder al te veel scrupules met meisjes zoenen worden in het gesprek
hierboven, maar eigenlijk veel vaker tijdens dit onderzoek, gelabeld als ‘player’.
Dit label heeft een positieve connotatie: jongens ontvangen ‘props’ (oftewel res-
pect) wanneer zij zich seksueel actief gedragen, vooral van hun mannelijke leef-
tijdsgenoten. Meisjes daarentegen, ontvangen juist disrespect wanneer zij
dergelijk gedrag vertonen:

Alex: Ze waren met elkaar aan het zoenen, maar ze gaan niet eens met elkaar.
Kim: Ja echt, serieus!
Alex: Ja, en Charlene ging ook al met iemand anders volgens mij.
Fleur: Ja, maar ze is al met eh… eigenlijk zo’n beetje iedereen gegaan toch?
Alex: Ja, met het neefje van Rachel ook.
S: En wat denken jullie daarvan?
Alex: Nou, eh…
Kim: Ik vind dat echt niet kunnen.
Fleur: Ik denk, ik weet het niet. Ze krijgt er wel ruzie om.
S: Waarom krijgt ze ruzie dan?
Fleur: Nou, omdat ze eerst een beetje met hem is, en dan gaat ze weer met
iemand anders. Ze zoent met mensen waar ze geen verkering mee heeft.
Gewoon met vier verschillende jongens op een avond. En dat vinden die jon-
gens niet leuk, die worden boos. En die gaan dan rond lopen vertellen dat ze
een slet is.
Kim: Maar ja, ze zoent ook zomaar met iedereen!
S: En wat vind je ervan als een jongen dat doet?
Alex: Eh, ja, ik vind dat hij dat zelf maar moet weten.
Fleur: Het is eigenlijk hetzelfde, maar jongens worden anders genoemd als ze
dat doen. Players, dat is hoe ze ze dan noemen.

Zowel jongens als meisjes zijn streng veroordelend over ‘vrijpostige’ meisjes die
seksueel assertief en niet exclusief zijn. De meisjes die hierboven in gesprek zijn
geven te kennen dat ze het eigenlijk wel terecht vinden dat de jongens Charlene
voor slet uitmaken, want ‘ze zoent ook zomaar met iedereen’. Volgens alle jonge-
ren die ik tijdens dit onderzoek heb gesproken, is een slet per definitie een
meisje4.

4 In Roget’s Thesaurus (1995) wordt de term slet (slut) gedefinieerd als ‘a vulgar promiscuous
woman who flouts propriety’. Mills (1991) legt uit dat de term ‘sletterig’ in de veertiende eeuw
werd gebruikt om zowel mannen als vrouwen mee aan te duiden die gezien werden als vies en
slordig. In latere tijden werd de term steeds exclusiever geassocieerd met vrouwen en verkreeg
het de negatieve seksuele betekenis van een promiscue vrouw.
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S: Kan een jongen ook een slet zijn?
Allemaal: Nee, nee, nee!
Nicky: Nee, jongens worden nooit zo genoemd […] Kijk, zij kúnnen geen slet
zijn. Ik bedoel, ze kunnen zich zo gedrágen, maar dan worden ze nog steeds
geen slet, volgens anderen. Maar een meisje wel. Ik weet niet wat dat bete-
kent verder, maar zo is het nou eenmaal, denk ik.

Meisjes gebruiken de term slet minstens zo vaak als jongens. Ze lijken dit te doen
om hun eigen deugd en vlekkeloze seksuele status te demonstreren:

An: Als je nu seks met iemand hebt, op je veertiende al, dat is gewoon te
vroeg. Ik ken zo’n meisje, zij was twaalf en zij had al seks met haar vriendje.
Echt, twaalf!
Debby: Ja, maar zij had ook al, iets van haar hele leven al met hem, toch? Dus
ik vind niet…
An: Nee, maar omdat, als je op die manier begint en dan gaat het op een gege-
ven moment uit en dan krijg je een ander vriendje, dan doe je het ook daar-
mee. En dan heb je het dus al met meerdere mensen gedaan, want… het
wordt makkelijker.
Debby: Het is wel vroeg, maar als je dat vriendje al heel lang hebt… en je
houdt van elkaar enzo…
An: Ik denk gewoon dat… als je niet wacht, dan kun je een soort van slet wor-
den. Ik heb ook een vriendje nu, maar ik ga wel wachten totdat ik zestien ben.
Roos: Ja, maar jij hebt ook pas een maand met hem, dus…

Door middel van het slettenlabel worden er sterke morele grenzen gesteld aan
seksueel gedrag van meisjes (zie ook Pheterson 1993). Het seksuele gedrag van
jongens wordt daarentegen met een zekere onverschilligheid maar soms ook met
lichte bewondering bekeken: jongens moeten zelf maar uitmaken wat ze doen,
zolang ze maar iets doen. Passiviteit wordt niet gewaardeerd bij jongens. Seksuele
assertiviteit van jongens wordt door de anderen beoordeeld als een juiste manier
van seksueel zijn. Het playergedrag wordt geïnterpreteerd alsof er een oprechte
seksuele motivatie aan ten grondslag ligt: de gevoelens komen van binnenuit en
worden in lijn daarmee in praktijk gebracht.

An: Weet je, je kunt een jongen gewoon niet zo noemen [een slet].
S: Maar wat maakt het verschillend, is het niet hetzelfde gedrag?
An: Ja, een soort van, maar een meisje doet het, je weet wel, om aardig gevon-
den te worden of zoiets. En een jongen niet. Zij zijn gewoon stoerder en het
kan ze niet schelen [of anderen ze aardig vinden]. Zij doen het gewoon.

Het verschil in de beoordeling van seksueel gedrag is dus sterk gendergerelateerd.
De onderliggende motivatie die aan seksuele praktijken ten grondslag ligt, ver-
schilt volgens veel tieners significant voor jongens en meisjes. Seksuele vrijpostig-
heid of assertiviteit van meisjes wordt vaak geïnterpreteerd als pleasing behavior:
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deze meisjes doen seksueel om aardig gevonden te worden en niet omdat ze zich
seksueel voelen – althans, dit wordt zo gezien door anderen.

Lisa: Weet je, sommige meisjes proberen echt alles voor een beetje aandacht.
Ze denken dat het ze cool maakt ofzo. En ze lopen er echt zo mee te koop, zo
van, kijk mij eens, ik ben sexy enzo.
Rachel: Ja, zoals Eleonor! O mijn God.
Lisa: Ja maar ik sprak Dirk vorige week en hij zei dat alle jongens uit de klas
haar irritant vinden en ook een slet, want… Want ze zeggen dat ze makkelijk
is en ze overdrijft het gewoon heel erg. En op het schoolfeest was ze met
ongeveer iedereen aan het dansen en later wist iedereen dat ze die avond met
twee verschillende jongens had gezoend. En toen zei Dirk dat hij alleen met
haar had gezoend omdat het kón, en omdat hij er wel zin in had, maar niet
omdat hij haar leuk vindt of zoiets. En nu loopt zij hem te sms-en, echt iets
van tweehonderd sms’jes per dag!
Rachel: Ze zou moeten weten dat dat haar helemaal niet cool maakt. Dat is
gewoon een soort van triest.

Klaarblijkelijk kunnen meisjes alleen op een aanvaardbare manier seksueel doen
als het op een passieve manier gebeurt: afwachtend en terughoudend. Wanneer
seks door meisjes openlijk wordt nagejaagd wordt het bestempeld als sletterig,
onoprecht en in zekere zin ook als onvrouwelijk. Het slettenlabel verwijst naar
een illegitieme manier van seksueel zijn, die buiten het normatieve kader van seks
en gender valt. Eleonor gedraagt zich seksueel assertief, waardoor ze – paradoxaal
genoeg – wordt gezien als onzeker, op zoek naar bevestiging en sociale status, en
juist niet als op zoek naar een uiting van seksuele gevoelens en verlangens.
Dat meisjes zoals Eleonor vanuit een innerlijke drijfveer – welke bij jongens als
‘natuurlijk’ wordt aangenomen – actief op zoek gaan naar seksuele ervaringen en
dus seksueel assertief gedrag vertonen, is niet te geloven voor de meeste tieners.
Daarom moet dat gedrag wel gebaseerd zijn op een andere, externe motivatie. Van
sletten wordt dan ook gedacht dat zij op zoek zijn naar goedkeuring van anderen,
naar vriendschap en sociale status. Het is niet verwonderlijk dat vrijwel alle meis-
jes die als slet worden bestempeld, ook niet zo populair zijn op school. Er valt
voor dit soort meisjes ‘nog wel wat te winnen’ op het sociale vlak, dus het is voor
tieners zo klaar als een klontje dat niet-populaire, lelijke of dikke meisjes schuren
of zoenen om leuker gevonden te worden en niet omdat ze zich sexy voelen en
daar gewoon zin in hebben.

Het slettenlabel heeft dus voornamelijk betrekking op meisjes die zich reeds in de
onderste lagen van de sociale status of populariteitshiërarchie bevinden. Dit bete-
kent dat de dichotomie player-slet geen algemene deler is. Deze heeft een
variërende uitkomst, afhankelijk van hoe populair een tiener is op school. Het
slettenlabel is niet simpelweg van toepassing op meisjes, maar enkel op meisjes
die volgens hun schoolgenoten op een illegitieme, ongeoorloofde en onechte
manier vrouwelijk zijn. Het zijn van een meisje is dus een voorwaarde voor het
slettenlabel, maar geen uitsluitende motivering (Pheterson 2003).
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4.6  Het lichaam dat achterloopt

Veel tieners passen niet in dit normatieve kader over gender en seks. Tieners die
nog niet zo ver zijn in hun puberteit, of een beetje minder ver dan hun leeftijdsge-
noten, lopen het risico als ‘nerd’ gelabeld te worden. De nerd maakt geen onder-
deel uit van de sociaal-seksuele pikorde die bestaat op middelbare scholen, maar
bakent deze juist af: hij definieert de grens van wat wel en niet als seksueel wordt
gezien door jongeren. Dit label betreft vrijwel altijd jongens, omdat meisjes nu
eenmaal sneller in de puberteit komen en dus niet snel worden beticht van kin-
derachtigheid.
Nerds hebben volgens hun schoolgenoten vaak ‘foute kleding’ aan: de grootste
zonde waar zij zich schuldig aan maken is het hebben van ‘hoog water’5. Nerds
worden omschreven als onspontaan, onzeker, ‘niet normaal’ en zijn vaak wat
dunner – ‘ieliger’ – dan gemiddeld. Het belangrijkste kenmerk wat wordt toege-
schreven aan de nerd is dat hij kinderachtig is. Een nerd wordt gezien als niet sek-
sueel en niet aantrekkelijk. Hij doet daar volgens anderen zijn best ook niet voor,
want hij heeft deze verlangens nog helemaal niet. Nerds krijgen dan ook zelden de
mogelijkheid om te participeren in de flirt-, dans- en zoenpraktijken die plaatsvin-
den in de schoolgangen en op schoolfeesten.

‘Zij horen daar gewoon nog niet bij, weet je wel… omdat mensen hún niet
echt aantrekkelijk vinden en zij zelf ook helemaal niet geïnteresseerd zijn in
dat soort dingen, lijkt wel. Ik denk dat Ruben meisjes niet serieus leuk vindt,
hij lijkt ongeïnteresseerd. En áls-ie dat al doet, dan zou hij het toch niet zeg-
gen want niemand vindt hem toch leuk’ (Debby, V, 15 jaar, 3 vwo).

In tegenstelling tot de players op school zijn nerds dus typische buitenstaanders,
omdat zij simpelweg niet meedoen met het seksuele spel. Ze zijn weinig populair
en worden gezien als te onvolwassen om een op een juiste manier seksueel te
kunnen zijn. Tom vertelt me een verhaal over een jongen genaamd Marijn, waar-
bij hij wordt aangemoedigd door het spottende gelach van zijn klasgenoten:

Tom: Neem nou Marijn.
Anderen: Hahahahaha.
Tom: Hij is een beetje…
Robin: Raar!
Tom: Nou hangt hij weer de hele tijd om Lila heen.
Robin: Ja en Lila die schaamt zich dood!
Tom: Ja zij schaamt zich heel erg. Maar Marijn, ja, hij gedraagt zich altijd heel
vreemd enzo. Weet je wel, dus hij… hij staat bekend als een rare eh… als een

5 Hoog water houdt in dat de broekspijpen te kort zijn geworden door de snelle lichamelijke groei
van de tiener, maar dat er vooralsnog geen nieuwe broek is aangeschaft. Hierdoor zijn de sokken
zichtbaar en blijkbaar hebben tieners van deze leeftijd een enorme afkeer van sokken. Velen dra-
gen ze niet, of niet op een zichtbare manier.
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raar kind. Maar zo was hij al sinds de basisschool. Hij komt soms naar school
toe met bieslook en dat eet hij dan als lunch.
Ward: Echt?
Tom: Ja!
Ward: Bieslook?
Tom: Ja, toen liep hij rond met van die sprietjes en dan vroeg iemand van,
wat is dat? En hij zei dan, ja dat is bieslook, echt heel lekker! Ja echt! En hij
draagt ook sokken met sandalen en alles.
Anderen: O…
Tom: En ik herinner me dat hij ook een keer naar school kwam op zijn skee-
lers.
Robin: Helemaal vanuit [dorp]?
Tom: Ja.
Robin: Wát een nerd.

Geassocieerd of gezien worden met iemand die als nerd is bestempeld, is volgens
de jongens hierboven niet flatterend; omgaan met een nerd kan de eigen reputa-
tie schaden (zie ook Goffman 1963). Gelukkig zijn nerds niet voor eeuwig veroor-
deeld tot de rand van de dansvloer. Uiteindelijk worden ook deze tieners ‘ouder’,
en uiteindelijk oud genoeg om seksuele dingen te doen.

Joyce: Weet je, Jan was vroeger echt een onwijze nerd, in de brugklas. Hij was
heel verlegen en klein en dun ook. En hij had altijd zo’n grote broodtrommel
bij zich die heel erg stonk. [boterhammen met] iets van salami ofzo. Maar nu
is hij, ik weet niet, anders. Zo van, hij loopt niet meer achter.
Karin: Ja, maar ik vind hem nog steeds wel raar hoor.
Joyce: Ja, maar nee, hij is nu best oké. En hij gaat ook met Ella nu. Weet je,
écht.
Rebecca: Hij ziet er wel beter uit. Hij draagt nu tenminste normale kleren.

Opgroeien is dus een uitweg geweest voor Jan. Nu is hij ‘normaal’ en ‘best wel
oké’, omdat hij niet meer achterloopt. Hij is fysiek gegroeid, heeft verkering met
een meisje en draagt normale kleren. Het ‘normaal worden’ van Jan staat gelijk
aan zijn ‘volwassen worden’ (zie ook Kinney 1993), en dus ook het ontwikkelen
van een seksueel zelf. Dit betekent voor Jan dat hij volgens zijn klasgenoten nu
op een legitieme, geaccepteerde manier mee kan doen aan seksuele praktijken
zoals schuren en zoenen, en dus kan participeren in het proces van seksueel leren.
Het geval van Jan illustreert dat het lichaam – en de mate waarop dit lichaam is
ontwikkeld – een definiërende rol speelt in de betekenis die aan seksuele hande-
lingen van jongeren wordt toegekend en in de mogelijkheden van het verkennen
van seksualiteit. Jongeren die fysiek al ‘verder zijn’ kunnen gemakkelijker op een
legitieme manier seksueel handelen, terwijl jongeren met een vroegpuberaal, nog
onvolwassen lichaam hier niet mee weg komen zonder veroordeeld te worden als
‘raar’ of nep. De vorm en grootte van het lichaam, in heel letterlijke zin, hebben
invloed op de mate waarin seksueel gedrag als echt en juist wordt ervaren.
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4.7  Met je fake ID naar de Escape

Populaire meisjes zijn, in tegenstelling tot nerds die achterlopen, juist ‘verder’ dan
de rest. Deze meisjes hebben – lichamelijk en qua attitude – een meer volwassen
uitstraling dan hun leeftijdsgenoten. Ze gaan vaak om met tieners uit hogere klas-
sen. Merel uit 4 havo is een van die populaire meisjes. Zijzelf vertelt bescheiden
dat ze ‘gewoon goed op kan schieten met verschillende groepen mensen’. De tie-
ners uit haar klas vinden haar in het bijzonder cool omdat ze met oudere mensen
omgaat en in het weekend uitgaat in Amsterdam. Ze is pas vijftien, dus eigenlijk
veel te jong om de club binnen te mogen, maar dit krijgt ze voor elkaar met een
vervalste identiteitskaart waarop ze achttien is. Ze vertelt dat ze op dit soort
avonden in de club veel in contact komt met jongens.

Merel: Ja, weet je, je hangt gewoon aan de bar en dan komt er zo’n jongen en
die zegt van, ‘hé wil je wat drinken?’ Dus dan drink je wat met hem en ga je
even dansen, en dan na tien minuten vraagt hij van, ‘wil je nog wat drinken?’
En ik zeg van, ‘probeer je me dronken te voeren ofzo?’ Want, weet je, ik weet
heus wel wat zij willen, weet je wel! Maar ik doe het tóch wel, als ík het wil.
Tanja: Ja, maar het is wel heel leuk dat hij drankjes voor je koopt enzo. Zo
van, hij geeft jou al zijn aandacht, weet je wel. Ik zou dat echt heel leuk vin-
den, als een jongen mij zo probeert te krijgen.
Merel: Ja, het is leuk, want… ik weet het niet, het is gewoon leuk om zoveel
aandacht van jongens te krijgen, ja. Maar soms is het ook andersom, hè. Je
hebt ook van die loungebanken daarzo [in de Escape], weet je wel, naast de
dansvloer. En soms, zoals vorige week, vond ik een jongen heel leuk die daar
zat, dus ik daar heen, zo van ‘hee-eey’, en ik ging gewoon op zijn schoot zitten
en toen gingen we gewoon een beetje zitten kletsen enzo. En toen gingen we
dansen op een gegeven moment. En later hebben we ook gezoend.
Lise: Zo jij hebt lef! Ik zou dat nooit durven.
Merel: Nou ik vind dat het soms wel fijn kan zijn om het initiatief te nemen,
weet je. Ik bedoel, ik vind het ook leuk als een jongen dat doet, maar niet zo
van, als hij je helemaal tegen de muur aandrukt en alles terwijl je aan het zoe-
nen bent! Dan kan je geen kant op en dan ziet het er haast uit alsof hij je, een
soort van, aan het neuken is. Het kan wel leuk zijn als een jongen de leiding
neemt, maar ik vind het ook leuk om degene te zijn die beslist.

Het gedrag van Merel wordt tijdens dit gesprek (maar ook tijdens andere focus-
groepinterviews waar zij zelf niet bij zat) positief beoordeeld door haar klasgeno-
ten: haar seksueel-assertieve houding leidt juist niet tot het slettenlabel. Merels
klasgenoten praten over haar met bewondering en kijken tegen haar op: ze vin-
den haar stoer en zelfverzekerd, ze ziet er ouder uit en ze doet dingen die zijzelf
nog niet mogen en niet durven.
Waar seksueel-assertieve meisjes zoals Eleonor als slet worden weggezet, wordt
het handelen van Merel juist bejubeld door haar klasgenoten. Merel opereert dui-
delijk buiten de normatieve kaders van traditionele genderrollen en leeftijd waar-
binnen tieners elkaar voortdurend beoordelen. Desalniettemin wordt haar asser-
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tieve en gedreven seksuele houding volledig geaccepteerd. Dit komt enerzijds
door haar populaire status en anderzijds door haar ogenschijnlijke volwassenheid.
Merel is lichamelijk ‘verder’ – waardoor ze simpelweg ouder lijkt – en daarnaast is
ze populair, wat waarschijnlijk sterk met het ouder lijken samenhangt. Doordat
Merel oud genoeg lijkt om seksuele verlangens en gevoelens te koesteren en in
praktijk te brengen, wordt haar seksuele doen en laten als legitiem en oprecht
ervaren door haar klasgenoten. Door haar populariteit wordt bovendien veron-
dersteld dat zij zich niet seksueel hoeft te gedragen om leuk gevonden te worden
of om te pleasen; ze ís immers al leuk en ze heeft al veel vrienden. Ze wordt dus
niet verdacht van het feit dat ze haar seksuele handelen afstemt op wat (zij denkt
dat) andere mensen van haar verwachten. Dit was bij Eleonor wel het geval. Het
seksuele gedrag van Merel komt volgens haar schoolgenoten voort uit persoon-
lijke, van binnenuit gevoelde, echte seksuele verlangens. Dit maakt dat zij Merel
op een voetstuk plaatsen.
Merels fake ID, waarmee zij toegang heeft tot plekken waar haar medescholieren
niet binnen kunnen komen, speelt tevens een belangrijke rol in de hoge mate van
handelingsvrijheid die zij heeft. Door haar fake ID kan zij namelijk buiten het toe-
ziend oog van haar schoolgenoten seksueel handelen en leren. Dit doet zij boven-
dien in interactie met oudere – hoogstwaarschijnlijk meer ervaren – jongeren die
minder strenge morele grenzen aan seksueel gedrag stellen. Dit maakt haar ont-
dekkingstocht minder beperkt. Deze handelingsvrijheid komt naar voren in de
verhalen die Merel over haar stapavonden vertelt: zij benadrukt dat zij bewust en
op basis van haar eigen verlangens kiest voor contact met jongens en dat ze dat
contact bovendien ook actief najaagt. Merel krijgt door haar schoolgenoten
dezelfde mate van seksuele handelingsvrijheid toebedeeld als die zij zichzelf in
haar vertellingen toekent. Met haar lichaam en fake-ID onderhandelt ze de verto-
gen van passend gedrag en rekt zo de normatieve grenzen van leeftijd en vrouwe-
lijkheid op.

4.8  Conclusie

In dit artikel zijn de drie vragen die in de inleiding gesteld werden over de wijze
waarop tieners seksueel ‘leren’, beantwoord. Ten eerste leren tieners seksueel te
zijn door middel van verschillende manieren van sexual enactment. Voorbeelden
hiervan zijn flirten, schuren en zoenen – allemaal lichamelijke praktijken waar-
door seks wordt opgeroepen en betekenis krijgt voor tieners. Ten tweede ont-
staan deze betekenissen natuurlijk niet in het luchtledige; ze komen op binnen
normatieve kaders over volwassenheid en gender. Door de normalisering van seks
worden duidelijke begrenzingen, evenals machtsverschillen, aangegeven tussen
verschillende groepen tieners: voor zowel jongens als meisjes bestaan verschil-
lende labels, zoals ‘ slet’, ‘player’, ‘populair’ of ‘nerd’. Ten derde worden deze labels
gebruikt om het gedrag van anderen mee te beoordelen en van morele betekenis
te voorzien, waardoor er een sociaal-seksuele hiërarchie wordt opgebouwd binnen
de muren van de middelbare school. De labels worden nooit aan het ‘zelf’ toege-
kend: elke tiener die ik heb gesproken vindt zichzelf ‘gewoon normaal’. De labels
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dienen dan ook vooral om gedeelde groepsnormen te bestendigen (Gagnon en
Simon 1973; Plummer 1981; Kinney 1993; Nayak 2006; Kuik 2013).
Het volwassenheidsvertoog wordt geconcretiseerd door het labelen van twee
soorten tieners. Ten eerste wordt de laatbloeiende tiener met een dun, onvolwas-
sen lichaam en kinderachtige uitstraling negatief beoordeeld als ‘nerd’. Deze jon-
gens worden gezien als niet-seksueel en hun participatie in seksuele praktijken
zoals flirten en schuren, wordt gezien als ‘meedoen voor spek en bonen’. Nerds
komen gelukkig vanzelf van dit label af door er letterlijk uit te groeien. Pas wan-
neer hun lichaam verder ontwikkeld is, worden ze als ‘normaal’ bestempeld en
kunnen ze volgens anderen op een geloofwaardige manier meedoen aan seksuele
praktijken. Ten tweede krijgt het volwassenheidsvertoog concrete vorm door de
positieve evaluatie van het seksuele gedrag van ‘populaire’ meisjes die lichamelijk
al verder zijn in hun ontwikkeling en daardoor ouder lijken. Hun seksueel han-
delen wordt beoordeeld als oprecht en gebaseerd op ware, innerlijke verlangens.
Traditionele gendernormen spelen tevens een zeer belangrijke rol in hoe het sek-
suele zelf van tieners vormgegeven en geuit dient te worden. We hebben kennis-
genomen van de labels player en slet, waarmee een traditioneel vertoog over gen-
der en seks naar voren is gekomen. Hierin liggen stereotiepe ideeën van de man
als seksueel assertief en de vrouw als seksueel afwachtend verankerd. Echter, in
hoeverre dit traditionele vertoog een sturende invloed heeft op de seksuele prak-
tijken van tieners hangt samen met populariteit: die zorgt er namelijk voor dat
tieners meer seksuele handelingsvrijheid krijgen toebedeeld door hun leeftijdsge-
noten. Populariteit ontslaat met name meisjes van de plicht om te handelen naar
een gendernormatief vertoog over seks. De seksuele pikorde die ontstaat tijdens
de puberteit doorkruist als het ware de sociale-statushiërarchie die bestaat op de
middelbare school. Tieners die als populair worden gezien hebben meer seksuele
handelingsvrijheid dan tieners die weinig of niet populair zijn, zoals de nerd en de
slet. Het seksuele leerproces is voor populaire tieners veelzijdiger en minder
begrensd, waardoor het seksuele zelf op een meer volwaardige en onbeperkte
manier tot ontwikkeling kan komen.
Populariteit, en dus mate van legitimiteit die wordt toegekend aan het seksuele
gedrag van tieners, heeft betrekking op de letterlijke staat van het lichaam – kinder-
lijk of al enigszins volwassen – en ook op de lichamelijke vanzelfsprekendheid en
overtuigingskracht waarmee seksuele handelingen worden uitgevoerd. De mate
van echtheid en oprechtheid van de seksuele verlangens en gevoelens van tieners
wordt niet zozeer bepaald aan de hand van wat zij hierover vertellen – praatjes
vullen zogezegd geen gaatjes – maar wordt afgelezen aan de overtuigingskracht
van het lichaam en de lichamelijke praktijken waarmee deze seksuele verlangens
en gevoelens worden geuit. Seksuele praktijken worden door jongeren dus alleen
als legitiem ervaren wanneer deze voortkomen uit ‘oprechte’ motivaties. De soci-
aal-seksuele labels van de nerd en de slet staan in sterk contrast met wat tieners
als ‘echt’ ervaren.

Deze studie laat zien dat normen over goed en slecht seksueel gedrag weinig bete-
kenis hebben wanneer datgene waar ze betrekking op hebben onzichtbaar blijft,
gevangen in taal – gesprekken en geroddel. Seks moet ‘gedaan worden’ om het te
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laten bestaan en erover te leren: het moet letterlijk in praktijk gebracht worden,
ervaren worden door het lichaam, om uit te zoeken wat het is en wat het bete-
kent. Tieners gebruiken hun lichaam als een instrument voor het ontdekken van
seks en uiteindelijk voor het uitdrukken van het (seksuele) zelf. Daarnaast hebben
we gezien dat ook andere materiële objecten – een fake ID, skeelers, bieslook,
hoog water en korte rokjes – een fundamentele impact hebben op de mogelijkhe-
den tot seksueel handelen in sociale interacties tussen jongeren. Dientengevolge
beargumenteer ik dat theoretici die zich enkel concentreren op discursieve con-
structies van de sociale realiteit tekortschieten in hun verklaringen. Hoewel
vertogen over volwassenheid en gender een belangrijke rol spelen in hoe tieners
‘seksueel doen’, zijn hun lichamen en andere materiële objecten evenzeer con-
structief: zij hebben een handelende, sociaal definiërende macht.
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5 De relatie tussen opvattingen over gender en
homoseksualiteit

Een casestudy van De Groene Amsterdammer sinds 1911

Tim Savenije & Jan Willem Duyvendak

Sinds het einde van de jaren zestig zijn de opvattingen over homoseksualiteit in
Nederland flink positiever geworden. Vandaag de dag keuren nog maar weinig
Nederlanders homoseksualiteit expliciet af. Tegelijkertijd gaat deze acceptatie vaak
gepaard met de voorwaarde dat homoseksuele mannen en vrouwen ‘normaal’ moe-
ten doen. Hoe zijn deze patronen te begrijpen?

Anders dan zelf-feliciterende verhalen van politici over ‘Nederlandse tolerantie’
suggereren, kent de Nederlandse samenleving een lange traditie van negatief
gekleurde opvattingen over homoseksualiteit. Pas aan het einde van de jaren zes-
tig van de vorige eeuw komen die opvattingen flink in beweging. Het denken over
homoseksualiteit wordt dan plotseling positiever en tot op de dag vandaag zet
deze ontwikkeling zich voort (Kooy 1980; Tielman 1982; Hekma 1992; Keuzen-
kamp 2010a; 2010b).
Van volledige gelijkwaardigheid van homoseksualiteit en heteroseksualiteit is
echter nog geen sprake. Expliciete afwijzing van homoseksualiteit komt weliswaar
steeds minder voor maar subtielere vormen van ‘homonegativiteit’ blijken nog
steeds wijdverbreid. Dit blijkt uit de paradoxale resultaten van Nederlandse
onderzoeken naar opvattingen over homoseksualiteit. Enerzijds tonen deze dat
minder dan vijf procent van de Nederlanders het oneens is met de stelling dat
homoseksuele mannen en vrouwen vrij moeten zijn om hun leven te leiden zoals
zij dat willen (Adolfsen en Keuzenkamp 2006: 30; Keuzenkamp 2010b: 34).
Anderzijds is de dominante opvatting dat homoseksuelen niet té open mogen zijn
over hun homoseksualiteit. Expliciete expressies van homoseksualiteit en gender-
deviant gedrag leiden dikwijls tot stevige verbale veroordelingen en in sommige
gevallen zelfs tot fysieke agressie. Zaken die normaal zijn voor heteroseksuelen
– zoals zoenen in het openbaar – roepen grote weerstand op waar het homoseksu-
ele mannen en vrouwen betreft (Hekma et al. 2006; Van der Klein et al. 2009;
Keuzenkamp 2010c; Buijs et al. 2008). Een onderzoek naar geweld tegen homo-
mannen concludeert dat met name ‘anale seks (vooral de passieve rol), vrouwelijk
gedrag van homomannen (nichterigheid), de zichtbaarheid van homoseksualiteit
(homo’s die hun seksuele voorkeur expliciet uitdragen en benoemen) en de angst
om door een homo versierd te worden […] ergernis, afkeuring en walging’ oproe-
pen (Buijs et al. 2008: 106).
Homoseksuele mannen en vrouwen zelf blijken overigens niet veel ruimdenken-
der dan heteroseksuelen. Veel homoseksuele vrouwen en mannen keuren zicht-
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bare uitingen van homoseksualiteit af. Net als veel heteroseksuelen zijn zij van
mening dat homoseksuelen in het openbaar ‘gewoon’ moeten doen, wat wil zeg-
gen: zich aanpassen aan de ‘seksuele en geslachtsnormen van de heteroseksuele
meerderheid’ (Hekma et al. 2006: 231). Zowel homoseksuelen als heteroseksue-
len definiëren homoseksualiteit als iets dat primair privé hoort te zijn.
Deze hedendaagse variant van ‘homonegativiteit’ blijft niet zonder gevolgen. Niet
alleen ligt het aan de basis van fysiek geweld tegen homoseksuele mannen, maar
ook zijn er aanwijzingen dat ervaringen met homonegativiteit de psychosociale
gezondheid van homoseksuele mannen en vrouwen negatief beïnvloeden (Buijs et
al. 2008; Van Bergen en Van Lisdonk 2010).
Wetenschappers hebben op uiteenlopende wijzen geprobeerd om de opvattingen
over homoseksualiteit, en de veranderingen daarin, te verklaren (Van Stolk 1991;
Schuyf en Krouwel 1999; Kooy 1980; Mol 2005; Schnabel 1990; Seidman 2010;
D’Emilio 1983). Hoewel deze verklaringen interessante inzichten bieden, roepen
ze zonder uitzondering vragen op. Geen enkele verklaring kan zowel overtuigend
uitleggen waarom de Nederlandse opvattingen over homoseksualiteit door de tijd
veranderd zijn, als waarom er tegenwoordig nog steeds sprake is van homonegati-
viteit en waarom afkeer van genderdeviantie daarin zo’n belangrijke rol speelt.
Het is opmerkelijk dat gender in mainstream sociologische verklaringen voor de
veranderende opvattingen over homoseksualiteit, op een enkele uitzondering na
(Seidman 2010: 47-54), nauwelijks een rol speelt. Toch is daar is alle aanleiding
toe, aangezien empirisch onderzoek uitwijst dat opvattingen over gender een
belangrijke rol spelen bij de afwijzing van homoseksualiteit (Buijs et al. 2008; Fel-
ten et al. 2010). Buiten het terrein van de mainstream sociologie is door theore-
tici wel op de nauwe vervlechting van gender en seksualiteit gewezen, bijvoor-
beeld door Rubin (1975), Sedgwick (1993; 2011), Butler (2004; 2008) en Halperin
(2012). Er bestaan dan ook zowel empirische als meer theoretische aanleidingen
om bij de sociologische studie van verschuivende opvattingen over homoseksuali-
teit de heersende opvattingen over gender te betrekken.
In dit artikel onderzoeken we de verhouding tussen opvattingen over gender
enerzijds en opvattingen over seksuele oriëntatie anderzijds. Eerst zetten we uit-
een hoe relationeel-sociologische inzichten interessante aanknopingspunten bie-
den voor een interpretatie van de hiervoor geschetste patronen met betrekking
tot homonegativiteit. Door bestudering van een selectie van artikelen uit De
Groene Amsterdammer sinds 1911 onderzoeken we vervolgens in welke mate en
op welke manier veranderingen in het denken over gender en homoseksualiteit in
dit blad gerelateerd zijn.

5.1  Gender en homoseksualiteit in relationeel perspectief

De keuze voor het relationeel-sociologisch perspectief komt voort uit de potentie
die het heeft om bovenstaande patronen beter te begrijpen: er is enerzijds sprake
van toenemende expliciete homo-acceptatie maar anderzijds lijkt deze acceptatie
gebonden te zijn aan opvattingen over gendernormaliteit en onzichtbaarheid van
homoseksualiteit, resulterend in meer subtiele vormen van homonegativiteit.
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Daarnaast biedt de benadering aanknopingspunten om de homonegatieve hou-
ding van veel homoseksuelen (m/v) zelf te begrijpen.
Al eerder hebben sociologen vanuit een relationeel perspectief naar gender en
seksuele oriëntatie gekeken. Zo hebben Bram van Stolk en Cas Wouters (1980)
zowel de verhouding tussen vrouwen en mannen als tussen heteroseksuelen en
homoseksuelen geanalyseerd. Voortbouwend op de inzichten van Norbert Elias’
boek Gevestigden en buitenstaanders beschrijven zij de emancipatie van relatieve
buitenstaanders, i.c. vrouwen en homoseksuelen, ten opzichte van ‘hun gevestig-
den’, mannen en heteroseksuelen. Zij behandelen deze twee emancipatieproces-
sen als losstaande gevallen waarbij een vergelijkbare dynamiek speelt, hoewel in
hun onderzoek wel degelijk aanwijzingen bestaan voor een mogelijke samenhang.
De auteurs constateren namelijk dat de problemen van veel homoseksuelen rond
zelfaanvaarding en zelfrespect ontstaan doordat zij als homoseksuelen niet kun-
nen voldoen aan de voorstellingen over ‘echte mannen’ en ‘echte vrouwen’ waar-
mee zij zijn grootgebracht.
Pierre Bourdieu (2001) heeft vanuit een relationeel perspectief genderverhoudin-
gen geanalyseerd. Naast waardering oogstte zijn boek Masculine Domination kri-
tiek omdat het weinig genuanceerd is en weinig oog heeft voor feministische bij-
dragen, terwijl zijn ideeën daar soms nauw bij aansluiten (Anderson en Cancian
2002; Uhlmann 2002; Moore 2002). Niettemin biedt het werk een aantal bruik-
bare inzichten voor het begrijpen van homonegativiteit.
Bourdieu lijkt in Masculine Domination Judith Butler (Salih 2002: 80) te volgen
door het onderscheid tussen mannen en vrouwen niet te benaderen als een
onvermijdelijk feit, maar als een arbitraire sociale constructie. Volgens Bourdieu
zijn dit onderscheid en de bijbehorende rolpatronen de uitkomst van een histori-
sche strijd, waarbij ‘mannen’ aan het langste eind hebben getrokken. Hij
beschrijft de paradigmatische verhouding tussen de mannelijke en vrouwelijke
genders als die van respectievelijk subject en object. De mannenheerschappij
brengt met zich mee dat vrouwen worden gesocialiseerd om te streven naar een
positieve beoordeling door mannen. Mannen dienen te overheersen, eer en roem
na te jagen en zoeken bevestiging van andere mannen. Deze plicht om zich steeds
weer te bewijzen, maakt mannen ook kwetsbaar: als ze hun status willen behou-
den, mogen ze geen zwakheid, geen vrouwelijkheid tonen. Ook op het terrein van
de seksualiteit hechten mannen doorgaans aan hun positie van subject. Ze moe-
ten veroveren en penetreren. Associaties met de lager gewaardeerde passieve rol,
worden als een belediging gevoeld.

5.2  Homonegativiteit als product van mannenheerschappij

Net als Van Stolk en Wouters gebruiken wij inzichten uit Gevestigden en buiten-
staanders (Elias 2005). Een centraal inzicht is dat groepen die in termen van
macht superieur zijn, hun definitie van de werkelijkheid grotendeels kunnen
opleggen. Zo slaagt de gevestigde groep erin aan haar machtsoverwicht aanzien
en zelfrespect te ontlenen terwijl buitenstaanders hun eigen lagere waarde accep-
teren. Bestaande ongelijkheden worden als vanzelfsprekend of zelfs onvermijde-
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lijk geaccepteerd. In de verhouding tussen mannen en vrouwen betekent dit dat
noch bij de mannelijke overheersers, noch bij de vrouwelijke ondergeschikten de
gedachte opkomt om de bestaande ongelijkheden te bevragen die zijn geïnstituti-
onaliseerd in, en worden bestendigd door, de genderrollen.
Deze mannelijke definitiemacht speelt in onze benadering een centrale rol. Hij
bepaalt niet alleen de verhouding tussen mannen en vrouwen maar ook – zo luidt
onze hypothese – de opstelling ten aanzien van homoseksualiteit, omdat homo-
seksualiteit ervaren wordt als een afwijking van gendernormen: zoals een vrouw
met een kort kapsel of een man met elegante gebaren zich niet houdt aan de gen-
dernormen, zo kan ook het uiten van seksuele aantrekking tot geslachtsgenoten
als een vorm van genderdeviantie worden ervaren. Een ‘echte vrouw’ hoort
immers seks te (willen) hebben met een man, en voor mannen geldt het omge-
keerde. Onderzoek laat zien dat het ervaren van homoseksualiteit in termen van
genderdeviantie – homoseksuelen als niet-echte mannen of vrouwen – in Neder-
land inderdaad regelmatig voorkomt (Felten et al. 2010; Keuzenkamp 2010b).
Genderdeviant gedrag, zowel op seksueel als niet-seksueel vlak, vormt een bedrei-
ging voor de status en het zelfrespect die mannen aan hun groepslidmaatschap
ontlenen. Op twee manieren kan gedrag van mannen leiden tot verlies van status
en zelfrespect van mannen. Een eerste manier is door zichzelf niet aan de codes
voor mannelijk gedrag te houden. Als een man deze zelfdisciplinering niet
opbrengt, komt zijn status als ‘echte man’, als volwaardig lid van de meest geres-
pecteerde groep, in gevaar. Hij loopt dan risico op individuele statusdaling. Een
tweede gevaar is genderdeviant, dat wil zeggen vrouwelijk en daarmee minder-
waardig, gedrag van andere mannen. Dit vormt een aanval op het groepscharisma
en daarmee op het zelfrespect van alle mannen: het onderscheid tussen superi-
eure mannen en minderwaardige vrouwen wordt er kleiner door. De associatie
van mannen met de vrouwelijke gender tast het aanzien van de gehele groep man-
nen aan, waardoor collectieve statusdaling plaatsvindt. Een indirect effect van
genderdeviant gedrag van andere mannen is dat het de vanzelfsprekendheid ver-
mindert dat een man zijn eigen gedrag modelleert tot stereotiep mannelijk
gedrag, hetgeen de kans op individuele statusdaling vergroot.
Afkeer van homoseksualiteit is zo onderdeel van afkeer van genderdeviantie. Een
man die zich onmannelijk gedraagt – of dat nou is door vrouwelijke gebaartjes,
door zich niet als seksueel subject maar als seksueel object te gedragen, of door
andere mannen tot seksueel object te maken – wekt afwijzende reacties van
andere mannen op. Door zich te distantiëren van zulk onmannelijk, en daarmee
oneervol, gedrag van andere mannen, kan een ‘echte’ man zijn aanzien en zelfres-
pect redden. Deze afwijzing van onmannelijk gedrag en de uitsluiting van mannen
die dit gedrag vertonen, hebben als effect dat andere mannen die geneigd zijn zich
genderdeviant te gedragen, worden gedisciplineerd. Zo dwingen, deels onbedoeld
en ongepland, mannen elkaar tot – zowel seksueel als niet-seksueel – gendercon-
form gedrag en wordt de gendertweedeling bestendigd.
Maar ook genderdeviant gedrag van vrouwen tast de vanzelfsprekendheid aan
van het onderscheid waaraan mannen hun status en zelfrespect ontlenen. Zulk
gedrag kan daarom ook op afwijzing rekenen. Elias beschrijft in Gevestigden en
buitenstaanders precies dit fenomeen: dat heersende groepen reageren met uit-
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sluiting wanneer een overheerste groep het gedrag vertoont dat typerend wordt
geacht voor de dominante groep (Elias 2005: 44). De mannelijke angst om de
mannelijke privileges te verliezen, door geassocieerd te worden met de positie van
vrouwen of doordat vrouwen zich de rol van mannen aanmeten, zou zo aan de
basis kunnen liggen van homonegatieve opvattingen en gedragingen.

5.3  Homonegativiteit bij homoseksuelen en heterovrouwen

Het zijn echter niet alleen heteromannen die openlijke homoseksualiteit en gen-
derdeviant gedrag veroordelen. Ook homoseksuelen (m/v) en heteroseksuele
vrouwen doen dat, zij het in mindere mate (Hekma et al. 2006: 231; Adolfsen en
Keuzenkamp 2006: 42; Keuzenkamp 2010b: 46). Zij zijn in die zin ‘medeplichtig’
aan hun eigen achterstelling. Hoe valt dat te begrijpen? Hebben deze groepen niet
juist belang bij het omverwerpen van de rigide gendertweedeling?
Ook dit valt te begrijpen vanuit het relationeel-sociologische inzicht dat onderge-
schikte groepen de werkelijkheid vaak accepteren zoals die door de dominante
groep wordt gedefinieerd. Met de vanzelfsprekendheid van gendernormen gaat
de vanzelfsprekende afwijzing van genderdeviantie gepaard. Dat homoseksuele
mannen en vrouwen afwijken van de aan hen toegeschreven genderrol, is daarom
voor velen van hen geen aanleiding tot verzet tegen de heersende normen, maar
leidt vooral tot gevoelens van schaamte: ‘That self-defeating emotion that arises
when the dominated come to perceive themselves through the eyes of the domi-
nant, that is, are made to experience their own ways of thinking, feeling and
behaving as degraded and degrading’ (Wacquant 2004: 393). Door het machts-
overwicht van genderconforme mannen kunnen vrouwen en genderdeviante
mannen zich moeilijk onttrekken aan de voor hen nadelige definities over wat het
betekent een ‘echte’ vrouw of man te zijn.
Vanuit dit perspectief is het niet verrassend dat nogal wat homo- en biseksuelen
aangeven liever heteroseksueel te willen zijn en dat relatief veel homoseksuelen
kampen met psychosociale problemen en gedachten aan zelfdoding (Hospers en
Keuzenkamp 2010: 85; Van Bergen en Van Lisdonk 2010: 175; Bos en Ehrhardt
2010: 97; Keuzenkamp 2010c). Het behoren tot een gestigmatiseerde groep leidt
tot diepgewortelde gevoelens van minderwaardigheid:

‘De collectieve schande die over [gestigmatiseerde] groepen wordt afgeroepen
door andere machtigere groepen en die tot uiting komt in een stereotiep
soort afkeurende roddel en gestandaardiseerde schimpscheuten, ligt gewoon-
lijk diep verankerd in de persoonlijkheidsstructuur van de ertoe behorende
mensen als deel van hun persoonlijke identiteit. Als zodanig kunnen zij zich
er moeilijk van losmaken’ (Elias 2005: 157).

Van Stolk en Wouters (1980) concludeerden dan ook dat geschonden ideaalbeel-
den met betrekking tot ‘echte mannen’ en ‘echte vrouwen’ de kern vormden van
de geringe zelfaanvaarding en zelfrespect van homoseksuelen.

84



De relatie tussen opvattingen over gender en homoseksualiteit

5.4  Veranderende opvattingen over homoseksualiteit

Als homonegatieve opvattingen voortkomen uit een ongelijke machtsbalans tus-
sen mannen en vrouwen, zullen homonegatieve opvattingen afnemen naarmate
de machtsbalans minder ongelijk wordt. Immers, wanneer vrouwen minder
afhankelijk van mannen worden, moeten mannen steeds meer rekening gaan
houden met de belangen van vrouwen. Zij kunnen vrouwen niet zo eenvoudig
meer uitsluiten of hen neerbuigend behandelen. Tegelijkertijd hoeven vrouwen in
hun gedrag juist minder rekening te houden met mannen. Toename van macht,
status en zelfrespect van vrouwen, kan dan via de volgende effecten leiden tot
afname van afwijzing van homoseksuelen:
1 Het wordt voor mannen minder aantrekkelijk vrouwen te disciplineren in

hun genderrol. Door het toegenomen zelfrespect zullen vrouwen minder snel
geneigd zijn hieraan gehoor te geven en door hun sterkere machtspositie kun-
nen vrouwen effectiever de strijd met disciplinerende mannen aangaan.

2 Stigmatisering van genderdeviante mannen wordt minder effectief. Doordat
vrouw-zijn steeds minder als statusverlagende eigenschap en als belemme-
ring voor de toegang tot macht wordt beschouwd, is het minder erg om er als
man van te worden beschuldigd geen ‘echte’ man te zijn.

3 Stigmatisering van genderdeviante mannen wordt riskanter. Vrouwen – met
toegenomen zelfrespect – zullen eerder aanstoot nemen aan de onderwaarde-
ring van vrouwen die daaruit spreekt.

4 Er is voor mannen minder aanleiding de identiteit als ‘echte man’ fel te verde-
digen. Immers, door de toegenomen waardering voor vrouwen en de vergro-
ting van hun machtskansen, levert de genderconformiteit mannen minder
voordelen op.

De gendertweedeling verliest zo relevantie zodra de machtsongelijkheid tussen
mannen en vrouwen afneemt. Genderdeviant gedrag zal minder hard worden
afgekeurd en het ligt dan voor de hand dat meer mensen open zullen zijn over
hun genderdeviante gedragingen of voorkeuren. Dit geldt zowel op het terrein
van de seksualiteit als daarbuiten.
Als veranderende opvattingen over homoseksualiteit worden benaderd als een
(bij)product van de veranderde machtsbalans tussen mannen en vrouwen, bete-
kent dat dan dat veranderende opvattingen over gender temporeel aan verande-
rende opvattingen over homoseksualiteit voorafgaan? Dat lijkt ons niet. Immers,
direct op het moment dat de waardering voor vrouwen toeneemt, verliest de gen-
dertweedeling aan relevantie, waardoor de mogelijkheden en noodzaak tot
veroordeling van genderdeviantie afnemen. Onze hypothese is dan ook dat opvat-
tingen over gender en opvattingen over seksuele oriëntatie min of meer tegelij-
kertijd en in dezelfde richting – namelijk richting meer óf minder tolerantie voor
deviantie – veranderen. Een minder strikte scheiding van genderrollen en grotere
aandacht en waardering voor (de belangen van) vrouwen zouden tegelijkertijd
moeten optreden met een minder sterke veroordeling van homoseksueel gedrag
en grotere aandacht en waardering voor (de belangen van) homoseksuelen.
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5.5  Methode

Om patronen op te sporen in de veranderende houdingen ten aanzien van gender
en homoseksualiteit, hebben we ervoor gekozen om een lange periode te bestude-
ren. De onderzochte periode loopt van 1911, het jaar waarin het homo-discrimi-
nerende strafwetartikel 248bis werd ingevoerd, tot het afgelopen decennium. We
hebben ervoor gekozen opvattingen gedurende deze periode te achterhalen door
bestudering van De (Groene) Amsterdammer.1 De keuze voor dit weekblad is
hoofdzakelijk gemaakt om praktische redenen. Ten eerste heeft het blad een rijke
historie, waardoor een lange periode kan worden onderzocht. Ten tweede zijn de
uitgaven van dit blad tot 1940 gemakkelijk te doorzoeken, doordat deze digitaal
beschikbaar zijn.
In een gesprek met ons gaf Rob Hartmans, die de geschiedenis van De Groene
Amsterdammer heeft bestudeerd (Hartmans 2002), aan dat ‘De Groene’ in de door
ons onderzochte periode – vergeleken met andere Nederlandse tijdschriften –
gematigd progressief is over homoseksualiteit en gender. Alleen in de jaren zestig
en zeventig waren de geluiden wat radicaler progressief. Voor ons onderzoek is
het overigens niet van belang wat de precieze positie van De Groene was. We zijn
primair geïnteresseerd in het onderzoeken van het mogelijke verband tussen
vrouwen- en homo-emancipatie binnen de subcultuur waarvan De Groene een pro-
duct is. Hierbij is onze aanname dat de opvattingen van de verschillende auteurs
van De Groene de opvattingen binnen die progressieve subcultuur reflecteren. Als
er op een zeker moment openlijke bi- of homoseksuelen aan het woord komen,
dan interpreteren we dat als een indicatie dat dit in die periode kennelijk aan-
vaardbaar is binnen de subcultuur. Ons streven is dus uitdrukkelijk niet om een
beschrijving te bieden van de historische ontwikkeling van opvattingen over
homoseksualiteit en gender in Nederland, maar om binnen een bepaalde subcultuur
de mogelijke interactie tussen opvattingen over gender en homoseksualiteit te verken-
nen.
Op basis van de overwegingen uit de vorige paragrafen, zijn de volgende onder-
zoeksvragen leidend geweest voor de verzameling en interpretatie van de data:
– Hoe hebben de opvattingen over homoseksualiteit (zowel de opvattingen

over wat homoseksualiteit is, als de waardering van homoseksuelen en hun
perspectieven en belangen) zich ontwikkeld?

– Hoe hebben de opvattingen over gender (zowel het soort rollen dat voor de
seksen geschikt wordt geacht, als de waardering van de seksen en hun per-
spectieven en belangen) zich ontwikkeld?

– In hoeverre bestaan er aanwijzingen voor een verband tussen opvattingen
over gender en homoseksualiteit?

Om veranderingen in beeld te krijgen, hebben we uit ieder decennium veertien
artikelen geselecteerd die een beeld geven van de opvattingen over homoseksuali-

1 De Groene Amsterdammer heette tot in 1925 De Amsterdammer.
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teit en gender: zeven over homoseksualiteit, zeven over gender.2 We zijn de data-
verzameling begonnen in het voor de homorechten belangrijke jaar 1911. Vervol-
gens hebben we stappen gemaakt van tien jaar, zodat we steeds in jaar één van
ieder decennium met de dataverzameling begonnen (tweemaal zijn we hiervan
afgeweken3). Een eerste reden om steeds naar hetzelfde jaar binnen ieder decen-
nium te kijken, en bijvoorbeeld niet gericht te kijken naar jaren die belangrijk zijn
geweest voor de emancipatie van vrouwen en homoseksuelen, is dat we niet a pri-
ori wisten welke jaren dat zijn geweest. Ten tweede veronderstellen wij dat struc-
turele veranderingen in afhankelijkheidsverhoudingen ten grondslag liggen aan
veranderende opvattingen, zodat veranderingen in de moraal die in bijvoorbeeld
1988 optreden, ook nog in 1991 te zien zijn. Resultaten van opinieonderzoek
naar de opvattingen van Nederlanders over homoseksualiteit gedurende de laat-
ste decennia, suggereren dat deze opvattingen geen bijzonder grillig patroon ken-
nen (Keuzenkamp 2010b: 43-44).4

De verzamelde artikelen zijn vaak lang en bestrijken uiteenlopende thema’s. De
dataset bestaat dan ook uit honderden pagina’s tekst. Om deze data te analyse-
ren, hebben we van de artikelen uittreksels gemaakt waarin we steeds een aantal
categorieën5 invulden die rechtstreeks zijn gerelateerd aan de onderzoeksvragen.
Het relationele perspectief benadrukt het belang van prereflexieve aannames die

2 Niet van ieder decennium is het gelukt om zeven artikelen te verzamelen. Soms omdat er niet
meer artikelen lijken te bestaan, soms omdat het verzamelen van nog meer data te veel tijd
kostte. Viermaal bleek het niet mogelijk om minimaal vijf artikelen voor een categorie te vinden
waarin homoseksualiteit aan de orde kwam. In de periodes 1911-1920 en 1961-1970 hebben we
slechts vier artikelen kunnen vinden , in de periode 1940-1950 slechts één en in de periode
1951-1960 geen enkele. Dat we in deze laatste twee periodes nauwelijks artikelen hebben gevon-
den, wil niet zeggen dat het taboe toen groter was dan gedurende de decennia daarvoor. Het is
goed mogelijk dat we minder artikelen hebben gevonden, enkel omdat de uitgaven uit deze
decennia niet digitaal te doorzoeken zijn.

3 We zijn niet in 1941, maar in 1940 begonnen met het zoeken naar artikelen omdat De Groene
Amsterdammer tussen 1940 en 1945 niet is verschenen. Op deze manier konden we toch artike-
len uit het begin van de jaren veertig verzamelen. Omdat we in 1940 slechts één artikel over
homoseksualiteit vonden, hebben we ook nog gezocht in de uitgaven van 1945 tot 14 februari
1948. Helaas zonder resultaat. Ook in de jaren zestig zijn we van het stramien afgeweken. Na
slechts één artikel over homoseksualiteit uit de jaren veertig te hebben gevonden en geen enkele
de jaren vijftig, wilden we de kans verkleinen dat we in de jaren zestig ook geen artikelen zou
vinden. Veronderstellend dat in de tweede helft van de jaren zestig meer is geschreven over
homoseksualiteit, zijn we vanaf een half decennium later gaan zoeken: vanaf 1966.

4 De optie bijvoorbeeld uit ieder jaar één artikel te zoeken, was onhaalbaar vanwege beperkingen
aan de beschikbare tijd. Daarnaast wordt de betekenis van de data problematischer indien één
artikel een jaar moet representeren. Door meerdere opvattingen uit een korte periode te verza-
melen, wilden we een zo genuanceerd mogelijk beeld voor die periode vormen.

5 De uittreksels van de artikelen over de verhouding tussen mannen en vrouwen bevatten citaten
waarin de rollen en waardering voor mannen en vrouwen aan de orde komen, een samenvatting
van het artikel en een kernachtige duiding van wat uit het artikel bleek over de rolverdeling tus-
sen mannen en vrouwen en over de waardering voor de inbreng van mannen en vrouwen. De
uittreksels van de artikelen over homoseksualiteit bevatten een samenvatting van het artikel en
citaten over de waardering van homoseksualiteit. Daarnaast noteerden wij wat werd geschreven
over de aard en de normatieve waardering van homoseksualiteit, in hoeverre er aandacht was
voor het perspectief van homoseksuelen en of er een verband werd gelegd tussen homoseksuali-
teit en gender.
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de ervaringen, waarderingen en gedragingen van mensen beïnvloeden (Bourdieu
en Wacquant 2007: 74). Om dit soort aannames te achterhalen, hebben we niet
enkel gelet op de grote lijnen van het artikel maar ook gekeken naar zaken die de
auteurs meer terloops hebben benoemd.
Op basis van de uittreksels hebben we voor beide categorieën artikelen (die over
homoseksualiteit en die over gender) per decennium een beschrijving van de
opvattingen gemaakt. Deze beschrijving is steeds getoetst aan de originele tek-
sten. Zo ontstonden zowel voor de opvattingen over homoseksualiteit, als voor de
opvattingen over gender tien ‘meetmomenten’ die konden worden vergeleken.
We hebben vervolgens bekeken op welk moment de inhoud van de categorieën uit
de uittreksels sterk veranderde. Dit bleek, zowel met betrekking tot de opvattin-
gen over gender als over homoseksualiteit, op drie momenten te gebeuren. De
opvattingen over beide onderwerpen waren in 1966 duidelijk anders dan bij de
voorgaande meetmomenten. In de vroege jaren zeventig waren de opvattingen
opnieuw duidelijk veranderd en dat was weer het geval in de vroege jaren 2000.
Zo tonen de verzamelde data vier discoursen met een verschillend karakter.
Dat zowel de opvattingen over gender als die over homoseksualiteit driemaal op
hetzelfde meetmoment van karakter veranderen, is een aanwijzing dat beide
zaken mogelijk met elkaar te maken hebben. Om te onderzoeken of sprake is van
een direct verband, hebben we ook bekeken hoe genderdeviantie en homoseksua-
liteit in de artikelen uit De Groene met elkaar in verband worden gebracht. In het
vervolg van deze tekst bespreken we eerst de vier discoursen. Vervolgens kijken
we naar de relatie tussen gender en homoseksualiteit binnen de bestudeerde arti-
kelen.

5.6  De jaren ’10-’50: patriarchale opvattingen over mannen en vrouwen

De opvattingen over de verhoudingen tussen de seksen zijn in de eerste periode
‘patriarchaal’ van aard. Hoewel op verschillende momenten enige druk tot detra-
ditionalisering van de sekseverhoudingen blijkt, bijvoorbeeld bij discussies over
het vrouwenkiesrecht of het huwelijksvermogensrecht, blijven de opvattingen
over gender tamelijk stabiel. De artikelen waarin gender een expliciete rol speelt,
gaan in deze periode vooral over vrouwen. In dit op kunst, politiek en economie
gerichte tijdschrift blijken mannen de onuitgesproken norm te zijn geweest. Zij
worden als categorie zelden benoemd, maar vrouwen des te meer. Hiervan getui-
gen vaste rubrieken als de Vrouwenrubriek (1911), Voor Vrouwen (1921) en Vrou-
wen en vrouwenleven (1940). De continuïteit in deze eerste periode zit vooral in de
boodschappen aan het adres van vrouwen. Vier boodschappen komen steeds
terug.

Zelfbeheersing
Het eerste thema in het schrijven voor en over vrouwen is het ‘kwaadaardige’ van
allerlei verlokkingen waaraan vrouwen zich over kunnen geven. Vooral feesten en
drinken worden herhaaldelijk ontmoedigd. Vrouwen moeten zulke verleidingen
weerstaan en plichtsgetrouw blijven. Dat zal ze uiteindelijk gelukkig maken. Soms
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wordt de boodschap expliciet uitgesproken6, andere keren blijkt de boodschap uit
verhalende gedichtjes, waarin het slecht afloopt met losbandige vrouwen. Na
eerst te hebben genoten van feesten, dansen en drank, bezwijken de vrouwelijke
hoofdpersonen aan syfilis7 of keren met een gebroken hart en verbroken familie-
banden terug naar huis.8 De boodschap dat niet door het verkennen van de
wereld en het najagen van plezier, maar enkel door zelfbeheersing en plichtsbesef
een aangenaam leven bereikbaar is, wordt in deze periode meermaals herhaald.9

Wat precies de plichten zijn waaraan vrouwen zich dienen te houden, blijkt uit de
andere constanten uit deze eerste periode.

Het huishouden
Uit een groot aantal artikelen blijkt de vanzelfsprekendheid dat vrouwen zich met
het huishouden bezighouden. Soms worden vrouwen hier expliciet op aangespro-
ken, meestal wordt er als vanzelfsprekend van uitgegaan. De meest progressieve
auteurs pleiten voor de emancipatie van getrouwde vrouwen, die betaald werk
zouden moeten kunnen doen, maar dan wel omdat het huishouden vrouwen
tegenwoordig minder tijd kost.10 De mogelijkheid dat mannen huishoudelijke
taken overnemen, komt nergens aan de orde. Veelzeggend is het betoog van een
hoogleraar die ageert tegen het nieuwe huwelijksvermogensrecht, omdat het
vrouwen volgens hem onnodig in een ondergeschikte positie houdt. Eén belang-
rijk winstpunt van de nieuwe wetgeving ziet hij wel: ‘[o]p het terrein der huishou-
ding is dus de primaire positie der vrouw volkomen erkend’.11 Dat het huishou-
den bij uitstek een vrouwentaak is, blijkt ook uit de verschillende recepten12 en
een prijsvraag voor ‘naaldwerk’13 die de vrouwenrubrieken vullen. Een stuk over
plattelandsvrouwen beschrijft hoe voor hen ‘het huis nummer een’ is en ‘handige
doorknoopjurken’ ertoe dienen ‘het werk in huis te verlichten’.14 In 1951 wordt
ook nog hartstochtelijk gepleit voor een geïnstitutionaliseerde opleiding waar
jonge meisjes worden opgeleid tot huisvrouw: ‘Geen cursussen koken en naaien
voor deze meisjes, een school moet het zijn, een school in bedrijfstijd, iedere week
een ochtend of een middag waarin deze jonge meisjes onderlegd worden in al deze
vakken.’15

De kinderen
Wat geldt voor het huishouden, geldt ook voor de opvoeding. Vrouwen worden
geacht die voor hun rekening te nemen en niemand stelt dat ter discussie. In

6 Vanwege het grote aantal verwijzingen naar artikelen uit De (Groene) Amsterdammer, zijn de ver-
wijzingen hiernaar beperkt tot de datum en het paginanummer, in dit geval: 1/1/1921, p.5.

7 1/1/1911, p.8.
8 13/6/1931, p.17.
9 Bijvoorbeeld ook in: 6/1/1951, p.3.
10 18/4/1931, p.9; 31/3/1951, p.5.
11 11/4/1931, p.2.
12 Twee artikelen op 6/1/1940, p.13; twee artikelen op 13/1/1940, p.12.
13 1/1/1921, p.5.
14 17/2/1951, p.5.
15 14/4/1951, p.5.
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vrouwenrubrieken vinden we artikelen over zingende kinderen16, onderwijsver-
nieuwing17 en een vrouwelijk raadslid dat een bioscoopverbod voor de jeugd heeft
bewerkstelligd.18 De eerder aangehaalde school in bedrijfstijd moet niet enkel
huisvrouwen voortbrengen, maar ook ‘de Moeder van morgen om de baby van
straks op te voeden’.19 En hoewel geëmancipeerde Amerikaanse vrouwen worden
bejubeld, worden over de gevolgen voor de opvoeding wel kritische vragen gesteld
aan een afgevaardigde van The U.S.A. Information Service:

‘Wij vroegen de spreekster na afloop van de lezing hoe men in haar land
denkt over het werken van de aanstaande en jonge moeder in een werkkring
buitenshuis. [Onder andere vanwege] de grote behoefte van het jonge kind
aan liefde en warmte die eigenlijk alleen door de moeder kan worden gegeven
en die nu eenmaal nooit geëlectrificeerd zal kunnen worden.’20

Het uiterlijk
Een artikel uit 1951 waarin wordt gesteld dat een beroep als dat van mannequin
voor mannen is uitgesloten21, laat zien dat aandacht voor het uiterlijk een vrou-
wenzaak is. Vrouwen worden regelmatig aangesproken op hun uiterlijke verzor-
ging terwijl dit bij mannen niet gebeurt. Binnen de vrouwenrubrieken zijn er
aparte kledingadviezen22 en de komst van een ‘hulpmodemagazijn’, een ‘Paradijs
der vrouwen’, wordt erin aangekondigd.23 Ook wordt er geschreven over de ten-
toonstelling van ‘de eerste “goede kleding” voor plattelandsvrouwen’. Deze is
georganiseerd om, met het oog op ‘het normale verlangen er goed uit te zien […],
te proberen het gevoel van eigenwaarde van de plattelandsvrouwen te verbete-
ren’.24

5.7  De jaren ’10-’50: afwijzen en liefst zwijgen over homoseksualiteit

Tussen 1911 en de jaren zestig is de houding ten aanzien van homoseksualiteit in
De (Groene) Amsterdammer sterk negatief. Het onderwerp komt zelden aan de
orde en als dit wel gebeurt, wordt het vaak beschreven als een medisch of psychi-
atrisch probleem. Voor het perspectief van homoseksuelen zelf is in deze periode
nauwelijks aandacht.

Het taboe op homoseksualiteit
Een eerste constatering is dat het onderwerp homoseksualiteit in deze periode
zelden centraal staat in artikelen. Homoseksualiteit komt meestal zijdelings aan

16 1/1/1921, p.5.
17 13/1/1940, p.12.
18 1/1/1921, p.5.
19 14/4/1951, p.5.
20 31/3/1951, p.5.
21 Idem.
22 1/1/1921, p.5; 6/1/1940, p.12.
23 22/1/1911, p.5.
24 17/2/1951, p.5.
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de orde. De twee artikelen waarin homoseksualiteit wel centraal staat, wekken de
indruk dat men het vaak lastig vindt het onderwerp te bespreken.
In 1923 publiceert De Amsterdammer een boekbespreking van Het donkere vraag-
stuk der sexueele ethiek, waarin verschillende facetten van homoseksualiteit wor-
den besproken. De auteur van het boek noemt het schrijven ervan ‘een pijnlijke
plicht’ en de recensent beschouwt het ‘als een ongunstig teeken des tijds […] dat
een studie over het vraagstuk der homosexualiteit aan het grote publiek moet
worden aangeboden’.25

Deze weerstand blijkt ook uit een in 1911 gepubliceerd artikel. De auteur, de
bekende homo-emancipator Schorer, verzet zich tegen het homodiscriminerende
strafwetartikel 248bis. Hij reageert in het artikel op ene heer Van der Mey, die
zich ook tegen het nieuwe wetsartikel verzet, maar het niet eens is met Schorers
argument dat homoseksuele gevoelens gelijkwaardig zijn aan heteroseksuele.
Hoewel Van der Mey volgens Schorer een veel vrijer standpunt inneemt dan gang-
baar is in de publieke opinie, maakt Van der Mey Schorer het verwijt dat hij ‘zeer
taktloos een oordeel over homosexualiteit en haar uitingen [heeft] willen opdrin-
gen dat vlak aanbotst tegen de moreele en aesthetische gevoelens van de over-
groote meerderheid onzer landgenooten’. De redactie van De Amsterdammer lijkt
het ook lastig te vinden om over homoseksualiteit te publiceren. Wanneer Scho-
rer aangeeft graag met Van der Mey in het strijdperk te treden over hun onenig-
heden, voegt de redactie de volgende voetnoot toe: ‘Door dit stuk op te nemen
hebben wij niet willen zeggen dat ons weekblad voor zulk een strijdperk het aan-
gewezen terrein zou zijn.’26

De oorsprong van homoseksualiteit
Wanneer er aandacht is voor homoseksualiteit, wordt de vraag naar de herkomst
ervan in deze periode regelmatig gesteld. Deze oorsprongsvraag van homoseksua-
liteit – en niet van heteroseksualiteit of van seksuele oriëntatie als zodanig – ver-
heft heteroseksualiteit op slag tot norm.
Regelmatig wordt homoseksualiteit gepresenteerd als een vrouwelijke eigenschap
bij een man of een mannelijke eigenschap bij een vrouw. In het artikel van Scho-
rer uit 1911 wordt deze opvatting van homoseksualiteit tamelijk probleemloos
besproken als ‘een normale variëteit’.27 Dat is echter meestal niet het geval.
Andere auteurs die homoseksualiteit zien als een overgangsvorm tussen man en
vrouw lijken deze af te keuren28 of te willen genezen. Zo wordt geopperd dat
homoseksualiteit soms het gevolg is van ‘de aanwezigheid bij de persoon in kwes-
tie van vrouwelijke + mannelijke cellen in de geslachtsklieren’. Dit biedt mogelijk-
heden tot behandeling: ‘Mocht men dit aannemen, dan moest worden verwacht,
dat bij dergelijke homoseksuelen door verwijdering van een geslachtsklier met
daaropvolgende implantatie van de geslachtsklier van een jong gezond individu

25 17/11/1923, p.8.
26 14/5/1911, p.10.
27 Idem.
28 17/11/1923, p.8.
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genezing der homosexualiteit zou zijn te bereiken.’29 Dit brengt ons bij een
tweede veronderstelde oorzaak van homoseksualiteit die vaker wordt aangehaald:
homoseksualiteit is een ziekte.30 Andere antwoorden op de vraag naar de oorzaak
van homoseksualiteit zijn een homosociale omgeving31, een seksuele drift32, een
op het eigen ik ingesteld meerwaardegevoel vermengd met erotiek gericht op het
eigen lichaam33 en, ten slotte, een oververhitte verbeelding en ontreddering als
gevolg van de Eerste Wereldoorlog34.

Homoseksualiteit als negatieve eigenschap
Uit sommige veronderstellingen over de oorzaken van homoseksualiteit blijkt iets
over de waardering van homoseksualiteit, maar alleen Schorer spreekt daar expli-
ciet over. Hij betoogt ‘dat voor vele homosexueelen hun liefdegevoel even
“heerlijk”, even “rein” ook is, als vele heterosexueelen hun liefde voelen’. Hij is
zich er daarbij van bewust dat zijn mening ‘in flagranten strijd is met die van
de overgroote meerderheid’. Volgens Schorer beschouwen ‘de meeste
heterosexueelen de homosexueelen nog als diep verachtelijke, laagstaande, ten-
minste minderwaardige individuen, hoogstens nog als zieken, maar die dan toch
als verpeste individuen uit de menschelijke samenleving moeten verbannen wor-
den’.35 In de andere artikelen wordt geen expliciet oordeel over homoseksualiteit
uitgesproken, maar blijkt uit de context steeds dat het een negatieve eigenschap
betreft, bijvoorbeeld wanneer aan homoseksualiteit wordt gerefereerd in het
kader van het bespreken van misdaad36, zonde37, of een ‘vulgair’ toneelstuk38.
Ook wordt homoseksualiteit in één adem genoemd met ‘cocaïneverslaving, lui-
heid en dronkenschap’39 en figureren homoseksuelen in een opsomming tussen
‘ijdeltuiten, parasieten, souteneurs, en van geërfd geld levende nietsnutten’40.
Niettemin wordt de houding ten aanzien van homoseksuelen met de jaren iets
milder. In het eerste decennium wordt nog gesproken over verbanning van homo-
seksuelen41, het belang homoseksueel gedrag te voorkomen42 en homoseksuelen
te genezen43. In het volgende decennium wordt nog wel gerept over genezing van
homoseksualiteit44 maar wordt tevens opgeroepen tot vergeving van homoseksu-

29 14/4/1923, p.2.
30 9/3/1913, p.1; 7/8/1920, p.7; 17/11/1923, p.8.
31 9/3/1913, p.1; 18/8/1934, p.6; 13/1/1940, p.8.
32 4/6/1921, p.3.
33 5/4/1930, p.12.
34 25/4/1925, p.6
35 14/5/1911, p.10.
36 11/3/1922, p.3.
37 4/6/1921, p.3.
38 3/9/1932, p.13.
39 25/4/1925, p.6.
40 5/4/1930, p.12.
41 14/5/1911, p.10.
42 9/3/1913, p.1.
43 7/8/1920, p.7
44 14/4/1923, p.2

92



De relatie tussen opvattingen over gender en homoseksualiteit

elen45. In de jaren dertig blijkt uit twee stukken over historische homoseksuele
personen zelfs enig medeleven met hun tragische positie.46

Homoseksuelen als object
In deze eerste periode wordt aan het perspectief van homoseksuelen zelf nauwe-
lijks aandacht besteed. Geen van de auteurs presenteert zich als homoseksueel of
spreekt namens homoseksuelen. Alleen in het artikel van Schorer is enigszins
sprake van representatie van homoseksuelen. Hij geeft aan dat zijn mening onder
andere is gebaseerd op ontmoetingen met ‘honderden homosexueelen’.47

5.8  1966: verdeeldheid over man-vrouwverhoudingen

De artikelen uit 1966 tonen verdeeldheid over de man-vrouwverhoudingen. In
sommige artikelen wordt nog uitgegaan van patriarchale rolpatronen, terwijl die
in andere artikelen worden losgelaten en zelfbeschikking voor vrouwen wordt
voorgestaan.
Dat de patriarchale verhoudingen nog niet voor alle auteurs ter discussie staan,
blijkt uit een artikel over thuisscholing. Die vindt plaats ‘wanneer een man wordt
uitgestuurd naar een ander land’ in zijn hoedanigheid van zakenman, weten-
schapper of diplomaat. De moeder wordt dan onderwijzeres van de kinderen. Als
de moeder te veel tijd kwijt is met het bijstaan van haar man op recepties, wordt
geadviseerd ‘een meisje met hersens mee te nemen, die het onderwijs kan verzor-
gen’.48 Dat de man betaald werk doet, de echtgenote hem volgt en vrouwen voor
de kinderen zorgen, staat niet ter discussie.
Ook een recensie van een boek over ongehuwde moeders ademt dezelfde patriar-
chale geest. Het boek is verschenen in een reeks die is gewijd aan uiteenlopende
probleemgroepen, waaronder ‘door iedereen direct als “probleemgroepen” onder-
kende categorieën als alcoholici en ongehuwde moeders’. De recensente beschrijft
hoe de ongehuwde moeder niet langer wordt gezien als ‘een immoreel schepsel’,
nadat men tot het inzicht is gekomen dat ongehuwd moederschap vaak het
gevolg is van ‘psychische factoren (om het woord gestoordheid te vermijden)’:

‘De oorzaken van het ongehuwd moeder worden bleken zeer complex en door
de moeders zelf of door hun omgeving aangeduide redenen als “verkrach-
ting”, “dronkenschap”, “onbekendheid met het seksuele gebeuren” of “een
ongelukje” niet houdbaar.’

Het artikel laat zien hoe ook mannen het slachtoffer worden van deze zoge-
naamde ‘syndroom-moeders’:

45 4/6/1921, p.3; 11/3/1922, p.3.
46 7/1/1933, p.6; 26/8/1933, p.6.
47 14/5/1911, p.10.
48 26/3/1966, p.6.
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‘In werkelijkheid ziet de man zich nogal eens in de moeilijke positie geplaatst,
dat een vrouw hem alleen maar als verwekker heeft ge-(mis)bruikt, dat zij
met hem verder helemaal geen relatie wenst, een eventueel huwelijk met hem
van de hand wijst en het kind voor zichzelf opeist.’49

Niet alleen worden ongehuwde moeders ‘gestoord’ verklaard, maar ook suggereert
de auteur dat hun kinderen beter kunnen worden afgenomen. Vrouwen moeten
zich nog steeds beheersen en uit het volledig vrijpleiten van mannen, blijkt de
seksueel gedifferentieerde moraal.
Andere auteurs laten de strikte genderrollen meer los. In een boekrecensie wordt
op felle toon afstand genomen van ‘ouderwetse’ standpunten, zoals die dat ‘aan-
vaarding van de rol van moeder en huisvrouw in overeenstemming met de aard
van de vrouw […] essentieel [is] voor haar welzijn’.50 Een ander artikel bespreekt
anticonceptie en spreekt daarbij vrouwen aan.51 De beslissing om wel of niet moe-
der te worden, wordt hiermee tamelijk achteloos bij vrouwen gelegd. Het perspec-
tief van vrouwen legt hier meer gewicht in de schaal dan in eerdere decennia. Ook
opvallend is dat in 1966 mannelijkheid wordt benoemd en wordt geassocieerd
met negatieve kwaliteiten. Een artikel beschrijft de jeugd van een Amerikaanse
‘neger’, die op straat werd onderwezen ‘in de kunst om een kerel te lijken’: ‘Hij
leert daarvoor opscheppen, oplichten, zakken rollen, stelen, handelen in verdo-
vende middelen, meisjes versieren, en vooral ook vechten.’52 Waar de mannelijke
identiteit eerder aan gewichtige taken en belangrijke capaciteiten werd gekoppeld,
worden nu minder fraaie aspecten benoemd.

5.9  1966: groeiende tolerantie ten aanzien van homoseksuelen

Ook in de artikelen over homoseksualiteit voltrekken zich langzame verschuivin-
gen. Zo komt in 1966 het onderwerp meestal tamelijk neutraal aan de orde53 en is
homoseksualiteit weer eens het hoofdonderwerp54. Homoseksualiteit wordt ech-
ter nog steeds beschreven als uiting van een persoonlijkheidsstoornis55 en voor
het perspectief van homoseksuelen zelf is nog geen plaats.
Waar traditionele gendernormen in dit jaar soms kritischer worden benaderd,
wordt soms juist een positiever perspectief geboden op mensen die de traditio-
nele heteronorm overschrijden. Een artikel citeert een Amerikaanse rechter die
het oneens is met de beslissing van zijn collega’s om een Canadees het land uit te
zetten, omdat hij ‘homofiel’ is. De rechter betoogt dat men vanuit die redenering
dan ook kan zeggen ‘dat Sappho, Leonardo da Vinci, Michelangelo, André Gide en
misschien zelfs Shakespeare, als ze weer tot leven kwamen, ongeschikt zouden

49 19/2/1966, p.6.
50 16/4/1966, p.6.
51 18/6/1966, p.6.
52 1/10/1966, p.3.
53 1/10/1966, p.8; 29/10/1966, p.9.
54 20/8/1966, p.2.
55 4/6/1966, p.6; 20/8/1966, p.2.
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worden geacht om hier te komen wonen’.56 De Groene Amsterdammer geeft hier-
mee een podium aan een betoog waarin uitsluiting van homoseksuelen negatief
wordt beoordeeld en homoseksualiteit zelfs wordt gekoppeld aan ‘bewonderde’
mensen.
Toch worden homoseksualiteit en heteroseksualiteit in 1966 nog zeker niet altijd
gelijkwaardig geacht. Een boek met de titel De seksuele minderheden lokt bij de
recensent een felle veroordeling uit omdat het een verdediging zou geven ‘van
verschillende seksuele afwijkingen en perversiteiten’. Homoseksuelen figureren in
dit artikel in een opsomming, samen met ‘exhibitionisten, incest-bedrijvers, voy-
eurs, masochisten […], saliromanen, sadisten, e.a.’.57

5.10  De jaren ’70-’90: het streven naar seksegelijkheid

De artikelen uit de drie hierop volgende decennia, suggereren dat de verdeeldheid
in 1966 een symptoom is van een overgangsperiode. De nieuwe heersende moraal
is dat de achterstelling van vrouwen dient te verdwijnen. Wel is de toon van de
artikelen in ieder decennium net even anders.
In de data uit 1971 vinden we één gedichtje waarin de traditionele sekseverhou-
dingen nog niet worden geproblematiseerd.58 In alle andere teksten wordt, vaak
op felle toon, afstand genomen van de traditionele genderverhoudingen. Zo
wordt het kostwinnersmodel in een artikel, getiteld Een vrouw is nog steeds geen
mens, omschreven als discriminatie. De auteur stelt aan de kaak dat zij als vrouw
niet in aanmerking komt voor overheidsuitkeringen, waarvoor haar echtgenoot in
een vergelijkbare positie wel in aanmerking zou komen.59 In een recensie, getiteld
Verliefd op een dokter: Lessen in stille berusting, wordt stevige kritiek geuit op een
doktersroman, omdat die een patriarchale, vrouwenonderdrukkende moraal zou
propageren.60 Ook vinden we in 1971 een column waarin een man zowel zijn
afkeer van vrouwelijke voetballers en kogelstoters, als zijn neiging om voetbal een
mannensport te noemen, ‘discriminatoir’ noemt en ‘wellicht een deel van een ach-
terhoedegevecht tegen het opdringen van vrouwen op gebieden waartoe ze niet
eerder werden toegelaten’.61

Maar het dominante thema in de artikelen uit 1971 is de internationale strijd
voor een meer permissieve abortuswetgeving. Steeds staat het perspectief van
vrouwen die hun zelfbeschikking opeisen centraal. Een artikel over de Franse
vrouwenbeweging bespreekt de Franse abortuswetgeving in termen van onder-
drukking (‘een van de meest repressieve […] van geheel Europa’) met als gevolg
‘wanhopige vrouwen die zich geen raad meer wisten’. Vrouwen worden in dit arti-
kel aangeduid als ‘de onderdrukte helft van de mensheid’.62 Ook een artikel over

56 20/8/1966, p.2.
57 4/6/1966, p.6.
58 14/8/1971, p.7.
59 9/1/1971, p.11.
60 25/11/1971, p.12.
61 4/12/1971, p.7.
62 8/5/1971, p.2.
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de Ierse vrouwenbeweging ademt identificatie met vrouwen. In het artikel met de
titel Vrouwen moeten zwijgen over politiek wordt gesteld dat er nergens in West-
Europa meer behoefte lijkt aan Dolle Mina’s dan in Ierland en dat tegenstanders
van de legalisatie van anticonceptiemiddelen ‘zoals te verwachten met de onzin-
nigste argumenten’ komen.63 Ook in een interview met een Amerikaanse activiste
staat de strijd voor vrouwenemancipatie en in het bijzonder de legalisering van
abortus, centraal.64

In de artikelen uit 1981 ligt de nadruk op zowel het in beeld brengen, als het
bestrijden van de historische ongelijkheid tussen de seksen. Er zijn verslagen van
boeken die worden uitgebracht om de door mannen gedomineerde geschiedschrij-
ving aan te vullen met ‘vrouwengeschiedenis’65, een filmrecensent stelt de tegen-
stelling tussen mannen en vrouwen ter discussie66, er is fascinatie voor de
krachtige Italiaanse vrouwenbeweging67 en sympathie voor ‘een klad- en groene
zeepaktie’ van feministische vrouwen bij de opening van ‘een non-stop harde por-
nobioscoop’68. In een interview pleit een Italiaanse socialiste voor het opheffen
van de gedifferentieerde rollen voor mannen en vrouwen:

‘De historische rollen van de vrouw als moeder en de man als strijder zijn erg
onaangenaam voor allebei. Je moet een stap vooruit doen. De rol van de moe-
der moet gekombineerd worden met die van de vader. […] Als er een militair
apparaat is, wil ik als vrouw het soort leger dat we hebben meebeheren.’69

In 1991 is het streven naar grotere gelijkheid tussen de seksen in De Groene
Amsterdammer nog steeds dominant. Wel staat in de artikelen uit dit jaar vooral
de taaiheid van de ongelijkheden centraal. Beschreven wordt dat de vrouwen-
emancipatie zich niet heeft doorgezet op het terrein van de liefde70, dat de ver-
schillende waardering van mannelijke en vrouwelijke spreekstijlen ‘de nog immer
sociale ongelijkheid tussen man en vrouw’ reflecteren71 en dat de ‘ongelijke twee-
deling tussen de geslachten’ op de arbeidsmarkt voortduurt72. De meeste artike-
len ademen vooral teleurstelling uit. In één artikel wordt deze teleurstelling kri-
tisch benaderd en wordt opgeroepen tot meer actie.73 Het laatste artikel uit 1991
toont een andere reactie. Hierin wordt betoogd dat discriminatie op basis van
geslacht helemaal niet zo’n grote rol speelt bij het afwijzen van vrouwen die ten
opzichte van mannelijke kandidaten even goed of beter gekwalificeerd zijn.74 Een
dergelijke relativering van de opvatting dat vrouwen structureel worden achterge-

63 10/7/1971, p.5.
64 7/8/1971, p.11.
65 Twee artikelen op 21/1/1981, pp.18-19.
66 18/2/1981, pp.14-15.
67 21/1/1981, p.16.
68 21/1/1981, pp.6-7.
69 25/2/1981, pp.6-7.
70 27/2/1991, pp.23-24.
71 29/5/1991, pp.27-28.
72 7/8/1991, pp.11-12.
73 26/6/1991, pp.15-16.
74 19/6/1991, pp.8-9.
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steld, is uniek in de data uit de periode tussen 1970 en 1991. Tien jaar later zien
we deze houding echter vaker terug.

5.11  De jaren ’70-’90: het streven naar seksuele gelijkheid

In de artikelen van voor de jaren zeventig presenteert geen enkele auteur zichzelf
als homoseksueel en heeft alleen Schorer aandacht voor het homoseksuele per-
spectief. Hierna verandert dit plotseling: in de jaren zeventig, tachtig en negentig
worden homoseksuelen regelmatig aan het woord gelaten en auteurs zijn dikwijls
zelf openlijk homoseksueel. Homoseksualiteit is regelmatig het hoofdonderwerp
van de artikelen. De dominante moraal is dat er gelijkheid tussen hetero- en
homoseksuelen en meer ruimte voor homoseksualiteit moet komen.
De artikelen uit de jaren zeventig behandelen nog steeds de vraag naar de oor-
sprong van homoseksualiteit, zij het in negatieve termen (wat het niet is) en
geherformuleerd (wat de oorsprong van seksuele gerichtheid is). Wat het eerste
betreft, rekenen de auteurs af met oude denkbeelden. De veronderstellingen dat
homoseksueel gedrag een zonde is, een psychische stoornis of een individueel
probleem worden ‘zonder toelichting terzijde’ geschoven. Dat homoseksueel
gedrag door mensen wordt ervaren als een probleem, komt doordat de maat-
schappij er geen rekening mee houdt.75 De vraag naar de oorsprong van een
homoseksuele gerichtheid wordt geherformuleerd als een vraag naar de oor-
sprong van seksuele gerichtheid in het algemeen.76 De auteurs stellen tegenover
‘de visie dat hetero- en homoseksualiteit als zodanig twee elkaar uitsluitende
levenswijzen zijn’, het idee dat homoseksueel en heteroseksueel gedrag ‘in prin-
cipe door iedereen te kiezen gedragsmogelijkheden zijn’. De dwangmatige hetero-
seksualiteit, en daardoor de dwangmatige homoseksualiteit, zijn volgens hen het
gevolg ‘van de traditionele normen en verwachtingen m.b.t. de rol van “de” man
en “de” vrouw en daarmee tevens van de gangbare moraal, waarin seksualiteit
wordt verbonden aan liefde, huwelijk en voortplanting’.77 In de jaren zeventig is
er ruimte om de norm van een genderconforme seksualiteit ter discussie te stel-
len.
Met dit oorsprongsidee, komt ook het idee dat aan homoseksualiteit de ruimte
moet worden gegeven. Niet homoseksualiteit is het probleem, maar de maat-
schappelijke weerstand ertegen.78 Op strijdlustige en optimistische toon betogen
auteurs dat de maatschappelijke orde die de heteroseksuele seksualiteit bevoor-
deelt, hervormd moet worden.79

De artikelen uit de jaren tachtig presenteren homoseksualiteit niet langer als een
door iedereen te kiezen gedragsmogelijkheid, maar als een niet geproblematiseerd
onderdeel van iemands persoonlijkheid. Waar de oorsprongsvraag nog aan de

75 12/12/1970, pp.5,7; 1/1/1975, p.14.
76 12/12/1970, pp.5,7.
77 23/1/1971, p.2; 12/12/1970, p.5,7.
78 12/12/1970, pp.5,7; 23/1/1971, p.2; 18/12/1974, p.14; 1/1/1975, p.14; 13/3/1971, pp.5,7.
79 12/12/1970, pp.5,7; 23/1/1971, p.2; 1/1/1975, p.14.
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orde komt, is homoseksualiteit vooral iets wat je nu eenmaal bent. Dit blijft zo
gedurende de daaropvolgende decennia.80

Net zoals de geschiedenis van vrouwen, wordt in de jaren tachtig ook de geschie-
denis van homoseksuelen bestudeerd.81 Er is in de artikelen veel aandacht voor
het perspectief van homoseksuelen en de steun voor een gelijkwaardige benade-
ring van homoseksuelen en heteroseksuelen lijkt onder de auteurs unaniem.82

Het optimisme uit de jaren zeventig blijkt echter te zijn verminderd. Hoewel de
expliciete veroordeling en officiële achterstelling van homoseksuelen is afgeno-
men, blijkt de dagelijkse praktijk weerbarstig. Verschillende auteurs stellen anti-
homoseksuele agressie en de voortdurende ongelijkheid in de politiek en het
onderwijs aan de orde.83

In de jaren negentig zijn alle verzamelde artikelen over homoseksualiteit geschre-
ven vanuit homoseksueel perspectief. Waar in de voorgaande decennia het in
beeld brengen en bestrijden van het lijden van Nederlandse homoseksuelen een
centraal onderwerp was, komt dit nu nauwelijks meer aan de orde. Er wordt wel
homoseksueel leed beschreven, maar het gaat hierbij vooral om leed op plekken
die ofwel geografisch (de DDR en Rusland84), ofwel temporeel (het Nederland van
de jaren twintig tot en met zestig85) op enige afstand staan. De Groene publiceert
in de jaren negentig een ‘homospecial’ en de pleidooien voor het bestrijden van
homoseksueel leed in Nederland zijn verdwenen. In plaats daarvan wordt nostal-
gisch teruggeblikt op de Nederlandse homocultuur uit het verleden, wordt hier en
daar gepleit voor het behoud van die homogeschiedenis86, en zijn er pleidooien
voor het vergroten van homoseksueel plezier in het heden. Zo wordt behoud, her-
stel en uitbreiding van homo-ontmoetingsplekken toegejuicht en worden lesbien-
nes opgeroepen hun seksuele verlangens te volgen.87 Waar in eerdere periodes
homoseksuele verlangens als een probleem werden beschouwd, wordt nu juist de
niet-optimale beleving van deze verlangens geproblematiseerd. Homoseksuele
gevoelens moeten niet meer worden genezen, maar moeten juist zo intens moge-
lijk beleefd worden.

5.12  2001: vrouwenemancipatie ter discussie

Het ideaal van gelijkheid tussen man en vrouw, dat sinds de jaren zeventig in De
Groene Amsterdammer leidend is, blijft ook in de vroege jaren 2000 bestaan. Toch
onderscheidt deze periode zich van de voorgaande drie decennia doordat de drive

80 30/9/1981, p.7; 24/4/1991, pp.20-21; 26/6/1991, pp.26-28; 12/5/2001, gevonden op http://
www.groene.nl/2001/19/moho-s-en-relsjeiks, op 28 juli 2011; 18/8/2001, gevonden op http://
www.groene.nl/2001/33/genezen-van-homoseksualiteit, op 28 juli 2011.

81 3/3/1982, p.18.
82 18/2/1981, pp.14-15; 30/9/1981, p.7; 3/3/1982, p.18; 5/1/1983, p.9; 9/9/1981, p.14;

22/6/1983, p.13.
83 5/1/1983, p.9; 9/9/1981, p.14; 22/6/1983, p.13.
84 6/3/1991, p.15; 24/4/1991, pp.20-21.
85 26/6/1991, p.25.
86 26/6/1991, p.12; 26/6/1991, p.10; 26/6/1991, p.9.
87 26/6/1991, p.9; 26/6/1991, pp.26-28.
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tot verdere emancipatie van Nederlandse vrouwen aanzienlijk lijkt terug te vallen.
De verontwaardiging over een onacceptabele ongelijkheid tussen de seksen is veel
minder sterk aanwezig. De artikelen over de verhouding tussen mannen en vrou-
wen vallen grofweg in twee categorieën uiteen. Enerzijds zijn er nog artikelen
waarin wordt gesteld dat er een onwenselijke ongelijkwaardige verhouding tussen
mannen en vrouwen bestaat.88 Anderzijds zijn er artikelen die de indruk wekken
dat de auteurs het strijden voor een gelijkwaardige machtsbalans tussen mannen
en vrouwen iets voor het verleden vinden.89 In verschillende artikelen wordt
flinke kritiek geuit op ‘achterhaalde feministische uitgangspunten’, bijvoorbeeld
door Solange Leibovici, die fel reageert op een proefschrift over ‘de ongelijkwaar-
digheid van vrouwen en mannen in de Nederlandse literatuur’ tussen 1945 en
1960:

‘Elk jaar wordt weer een blik vrouwelijke debutanten opengetrokken die
meestal niet kunnen schrijven en ook niets bijzonders te melden hebben.
Allen profiteren van het feit dat zij vrouw zijn. Ook in academia laten vrou-
wen zich niet meer wijsmaken dat hun enige recht het aanrecht is. […] Vrou-
wendagboeken verschijnen met de regelmaat van een gezonde menstruatie,
terwijl jonge lesbo-onderzoekers onder leiding van hun lesbo-promotor dis-
sertaties schrijven over lesbo-auteurs. Hiermee zal een volgende generatie
hiërarchiserende-genderopvattingen-onderzoeksters misschien overbodig
zijn geworden, en kan de energie op echt interessante literaire problemen
gericht worden.’90

Het idee dat er ongelijkheden zijn tussen mannen en vrouwen die moeten worden
aangepakt, leeft in 2001 minder sterk dan in de decennia daarvoor.

5.13  2001-2002: homoseksuelen buiten beeld

De artikelen over homoseksualiteit worden aan het begin van het afgelopen
decennium beheerst door de controverse rond imam el-Moumni. Deze imam is in
opspraak geraakt na zijn uitspraak dat homoseksualiteit een besmettelijke ziekte
is en een gevaar voor de samenleving. Bijna alle auteurs nemen stevig afstand van

88 31/3/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/13/de-seksistische-economie, op 28 juli
2011; 14/4/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/15/wat-ging-er-mis-tussen-man-en-
vrouw, op 28 juli 2011; 25/8/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/34/lang-leve-de-
huisvrouw-m-v, op 28 juli 2011; 1/9/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/35/de-rie
del-van-het-raadsel-tussen-de-benen, op 28 juli 2011.

89 24/3/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/12/heren-en-damesromans, op 28 juli
2011; 18/8/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/33/de-vrouw-als-slavin, op 28 juli
2011; 10/3/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/10/liever-lustobject, op 28 juli 2011.

90 24/3/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/12/heren-en-damesromans, op 28 juli
2011.
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de uitspraken van el-Moumni.91 Dit verzet tegen uitspraken die homo- en hetero-
seksualiteit als ongelijkwaardig voorstellen, lijkt een voortzetting van de voor-
gaande drie decennia. Dat geldt ook voor de kritische reportages over de onder-
drukking van homoseksuelen in Namibië92 en het werk van de organisatie Evange-
lische Hulp Aan Homofielen (EHAH) die mensen probeert te genezen van hun
homoseksualiteit93.
Toch zijn de artikelen in een aantal belangrijke opzichten anders dan die uit de
voorafgaande decennia. Zo stelt voor het eerst in decennia een auteur vraagte-
kens bij de Nederlandse tolerantie ten opzichte van homoseksuelen.94 En hoewel
de auteurs het in meerderheid voor homoseksuelen opnemen, verdwijnt het per-
spectief van homoseksuelen plots weer bijna volledig uit beeld. Ook blijkt uit geen
van de artikelen dat de auteur zelf homoseksueel is. De artikelen wekken de
indruk dat de druk tot verdere emancipatie van Nederlandse homoseksuelen is
verminderd.

5.14  Homoseksualiteit als strijdig met de binaire genderorde

Het voorgaande laat zien dat de opvattingen over gender en homoseksualiteit op
dezelfde meetmomenten opvallend van karakter zijn veranderd. Dat kan erop wij-
zen dat onze hypothese correct is dat (veranderingen in) opvattingen over homo-
seksualiteit sterk afhangen van (veranderingen in) opvattingen over gender,
omdat seksuele oriëntatie sterk in termen van gender wordt ervaren en homosek-
sualiteit dus vooral wordt afgewezen vanwege haar genderdeviante karakter.
Maar de parallelle ontwikkeling kan ook toeval zijn of een uiting van een indirec-
ter verband.
Er zijn echter aanwijzingen voor een direct verband tussen opvattingen over gen-
der en opvattingen over seksuele oriëntatie. De voorstelling van homoseksuelen
als niet-echte mannen of vrouwen, die zoals we al eerder constateerden tegen-
woordig wijdverbreid is, blijkt namelijk geen recent fenomeen maar een associatie
die gedurende de gehele onderzochte periode letterlijk heeft bestaan. Het is
opvallend met welk een grote regelmaat homoseksualiteit wordt voorgesteld als
strijdig met het dominante binaire onderscheid tussen mannen en vrouwen. Een
enkele keer is er sprake van een associatie van homoseksualiteit met genderdevi-
antie waarbij de verhouding tussen beide niet direct evident is.95 Maar veel vaker
is het karakter van de associatie kraakhelder: homoseksualiteit wordt dan conse-
quent voorgesteld als strijdig met het dominante binaire onderscheid tussen

91 2/6/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/22/dialectiek-van-de-tolerantie, op 28 juli
2011; 30/3/2002, gevonden op http://www.groene.nl/2002/13/el-moumni-tegen-nederland, op
28 juli 2011; 12/5/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/19/moho-s-en-relsjeiks, op
28 juli 2011; 26/5/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/21/bij-een-nieuwe-kruis-
tocht, op 28 juli 2011.

92 14/7/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/28/als-het-volk-dat-wil, op 28 juli 2011.
93 18/8/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/33/genezen-van-homoseksualiteit, op

28 juli 2011.
94 2/6/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/22/tijd-voor-herbezinning, op 28 juli 2011.
95 26/8/1933, p.6; 1/10/1966, p.8;
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mannen en vrouwen.96 Met het oog op de beschikbare ruimte, beperken we ons
hier tot het geven van drie korte voorbeelden afkomstig uit verschillende discour-
sen.
In 1923 wordt gesuggereerd dat homoseksualiteit in sommige gevallen wel eens
‘zou kunnen berusten op de aanwezigheid bij de persoon in kwestie van vrouwe-
lijke + mannelijke cellen in de geslachtsklieren’.1 In de jaren zeventig wordt, op
basis van dezelfde basale notie dat homoseksualiteit in strijd is met de binaire
genderorde, opgeroepen tot het loslaten van de genderrollen: ‘Als de rolpatronen
van mannen en vrouwen hun starheid gaan verliezen […] dan is het mogelijk dat
ook de polarisatie tussen homoseksueel en heteroseksueel gedrag vermindert.’2

In 2001 wordt verslag gedaan van de organisatie EHAH die homofilie definieert
als ‘een vorm van liefde, gebaseerd op een tekort: omdat je niet uitgegroeid bent
tot een volwassen man of vrouw, heb je die ander van je sekse nodig om daardoor
volledig man of vrouw te zijn’.3

De conceptualisering van homoseksualiteit als strijdig met het binaire onder-
scheid tussen mannen en vrouwen is dus noch een marginaal, noch een nieuw
fenomeen. Het is gedurende de gehele onderzochte periode prominent aanwezig.
Dat deze notie zo consequent wordt benoemd, betekent niet per se dat deze
steeds breed en bewust is onderschreven – het laatste citaat zal wellicht ver
afstaan van de expliciete opvattingen van de auteur. Maar het betekent wel dat de
notie steeds bekend is geweest en de perceptie van mensen heeft beïnvloed. Als
homoseksualiteit consequent op meer of minder gearticuleerd niveau als gender-
deviant wordt ervaren, dan zullen opvattingen over gender invloed hebben op de
opvattingen over homoseksualiteit. Meer rigide opvattingen over genderrollen,
zoals we die in de vroegere decennia zagen, impliceren logischerwijs een sterkere
afwijzing van homoseksualiteit (als vorm van genderdeviantie) dan een minder
strikte scheiding van man- en vrouwrollen.

5.15  Conclusie

In dit artikel hebben we onderzocht of we tot een beter begrip kunnen komen van
de wijze waarop houdingen ten aanzien van homoseksualiteit tot stand komen
door ons te richten op de rol die opvattingen over gender daarin spelen. Dit heb-
ben we gedaan vanuit de vaststelling dat er zowel empirische als theoretische aan-
wijzingen zijn voor een nauw verband tussen opvattingen over gender en
seksualiteit, maar dat mainstream sociologische verklaringen voor de veranderde

96 14/5/1911, p.10; 14/4/1923, p.2; 17/11/1923, p.8; 29/10/1966, p.9; 12/12/1970, pp.5,7;
23/1/1971, p.2; 1/1/1975, p.14; 9/9/1981, p.14; 24/4/1991, pp.20-21; 26/6/1991, p.10;
26/6/1991, p.12; 26/6/1991, p. 25; 12/5/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/19/
moho-s-en-relsjeiks, op 28 juli 2011; 18/8/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/33/
genezen-van-homoseksualiteit, op 28 juli 2011.

1 14/4/1923,p.2.
2 12/12/1970,p.5,7.
3 18/8/2001, gevonden op http://www.groene.nl/2001/33/genezen-van-homoseksualiteit, op

28 juli 2011.
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opvattingen over homoseksualiteit in Nederland aan gender hoogstens een
bescheiden rol toekennen.
We hebben een verkennende casestudy uitgevoerd naar de mogelijke samenhang
tussen opvattingen over gender en homoseksualiteit in De Groene Amsterdammer.
Op basis van relationeel-sociologische inzichten zou grotere acceptatie van homo-
seksualiteit begrepen kunnen worden als een aspect van grotere acceptatie van
genderdeviantie. Het bestudeerde empirisch materiaal wijst in die richting.
Ten eerste bevestigt het onze hypothese dat steeds op dezelfde momenten en in
overeenkomstige richting opvallende veranderingen optreden in opvattingen
over gender en seksuele oriëntatie. Tot de jaren zestig geven de artikelen blijk van
een tamelijk eenduidige voorstelling van de genderrollen. Zij die afwijken daar-
van, zoals losbandige vrouwen en homoseksuelen, kunnen op afwijzing rekenen.
De artikelen uit 1966 tonen een overgangsfase. Zo laten enkele auteurs de rigide
opvattingen over de vrouwenrol los en is de uitgesproken negatieve waardering
van homoseksualiteit niet langer dominant. Vanaf de jaren zeventig is de toon in
de artikelen ronduit vooruitstrevend: vrouwen en homoseksuelen zijn gelijkwaar-
dig aan mannen en heteroseksuelen en aan hun ontplooiing dient de ruimte gege-
ven te worden. Het perspectief van homoseksuelen zelf speelt nu een prominente
rol. Dat verandert weer in de vroege jaren 2000. De beleving van Nederlandse
homoseksuelen raakt bijna volledig uit beeld. Hun verdere emancipatie komt niet
meer aan de orde. Ook de noodzaak tot verdere vrouwenemancipatie is niet lan-
ger vanzelfsprekend.
Ten tweede laten de artikelen zien dat sinds 1911 homoseksualiteit aanhoudend
in termen van genderdeviantie is begrepen. Dit maakt aannemelijk dat houdingen
ten aanzien van gender die ten aanzien van homoseksualiteit beïnvloeden.
Immers, als homoseksualiteit wordt ervaren als genderdeviant, zal een afname
van rigide opvattingen over gender gepaard gaan met een afname van afwijzing
van homoseksualiteit.
Hoewel wij alleen uitspraken kunnen doen over de veranderende houdingen in De
Groene Amsterdammer, biedt het relationele perspectief aanknopingspunten om
de bredere Nederlandse homo-acceptatie te begrijpen. Zo kan de steeds minder
expliciete afkeer van homoseksualiteit worden gezien als een aspect van minder
rigide opvattingen over gender, die op hun beurt weer voortkomen uit verminde-
rende machtsongelijkheid tussen de seksen. De nog altijd bestaande maar subtie-
lere homonegativiteit kan worden begrepen als het effect van de nog altijd
bestaande maar subtielere machtsongelijkheden tussen mannen en vrouwen,
waardoor gender nog steeds relevant is. Vanuit het relationele inzicht dat onder-
geschikte groepen de door de dominante groep bepaalde en voor henzelf nadelige
definities van de werkelijkheid accepteren, is te begrijpen dat ook homoseksuelen
(m/v) zelf afkeer uiten van genderdeviantie en zichtbare homoseksualiteit. Ten
slotte kunnen ook de in de inleiding besproken vier zaken die volgens Buijs et al.
(2008) afkeer van mannelijke homoseksualiteit oproepen worden begrepen als
uiting van gehechtheid aan de maatschappelijk verankerde binaire genderorde.
Door het intieme verband tussen normen over gender en seksualiteit te bena-
drukken, sluit het hier besproken perspectief aan bij theorieën uit de hoek van
gender en queer studies, zoals het werk van Rubin (1975), Ritch (1980), Butler
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(2004; 2008; Salih 2002), Connell (2005; Demetriou 2001) en Sedgwick (2011).
Tegelijkertijd zijn er verschillen. Zo hanteren wij een perspectief dat sterker dan
de genoemde auteurs de aandacht richt op de veranderingen die zich hebben vol-
trokken in de houdingen ten aanzien van homoseksualiteit en op de mogelijkheid
dat deze in sterke mate het effect kunnen zijn van veranderende afhankelijk-
heidsverhoudingen tussen mannen en vrouwen.
De resultaten van onze casestudy kunnen niet worden gegeneraliseerd, maar bie-
den wel aanleiding om in het vervolg met grote aandacht naar gender te kijken bij
de studie van veranderende opvattingen over homoseksualiteit. Voor toekomstig
onderzoek zou het interessant zijn om ook inzichten uit recente kritische theorie-
vorming in ogenschouw te nemen, zoals het intersectionele inzicht dat verschil-
lende systemen van onderdrukking interacteren, met specifieke gevolgen voor
personen in posities waar verschillende vormen van discriminatie elkaar overlap-
pen (Puar 2006; Choo en Ferree 2010). Het ligt voor de hand dat de homoseksua-
liteit waartoe Groene-auteurs zich hebben verhouden in veel gevallen blank, mid-
denklasse, mannelijk, niet-gehandicapt en conventioneel is geweest, en dat deze
conceptualisering de geuite opvattingen heeft beïnvloed. Vervolgonderzoek kan
ook een genuanceerder beeld scheppen van de bourdieuaanse uitgangspunten
door regionale verschillen en contradicties binnen de binaire genderorde in beeld
te brengen. Ten slotte zou het interessant zijn te onderzoeken in hoeverre de
afgenomen homonegativiteit niet enkel het gevolg is van de afgenomen relevantie
van gender, maar wellicht ook van een ontwikkeling waarin homoseksuelen zich-
zelf op het niet-seksuele vlak in toenemende mate genderconform zijn gaan pre-
senteren.
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6 Categorieën als verschilmakers

Etnische praktijken in onderzoek naar jongeren en seksualiteit

Willemijn Krebbekx, Rachel Spronk & Amade M’charek

Waar komen krantenkoppen als ‘Seksualiteit onder allochtonen nog taboe’ van-
daan? En wat moeten we maken van onderzoeksrapporten die concluderen dat
‘Antillianen veel met seks bezig zijn’? Hoe toevallig zijn termen als bangalijst, bree-
zerslet en loverboy? In dit artikel wordt nagegaan hoe onderzoekspraktijken bijdra-
gen aan de naturalisering van een bepaalde relatie tussen etniciteit en seksualiteit.
Daarbij wordt uiteengezet hoe seksualiteit en etniciteit elkaar in dit proces beteke-
nis geven.

6.1  Inleiding

Het woord bangalijst werd in 2012 genomineerd voor de verkiezing van het woord
van het jaar. Bangalijsten zijn lijsten van meidennamen die zouden circuleren
onder jongeren. De meiden op de lijst zouden ‘makkelijk’ zijn: makkelijk over te
halen tot het hebben van seks. Een jaar eerder was het woord loverboy in de race
om woord van het jaar te worden: deze naam wordt gebruikt voor jongens die
vrouwen en meiden in de prostitutie brengen of houden door misleiding. In 2007
was breezerslet een kandidaat, en dit woord werd zelfs aan het jaarboek van de
Van Dale toegevoegd met de volgende beschrijving: een ‘ordinair, beetje dom
meisje dat makkelijk tot seks te verleiden is’ (Van Dale 2007). Deze woorden heb-
ben meer gemeen dan de woord-van-het-jaar-verkiezing. Ze hebben allemaal te
maken met jongeren en seksualiteit, en hebben naast een genderdimensie ook
een etnische connotatie. Het woord banga is een Surinaams woord en wordt
vooral in straattaal gebruikt, het woord breezerslet kwam in zwang na een inci-
dent in de ‘zwarte’ Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost en het fenomeen loverboy
wordt geassocieerd met jongens met een Marokkaanse achtergrond. Wetenschap-
pers hebben aangetoond dat de fenomenen niet nieuw zijn (loverboys: Bovenkerk
2006) of overdreven zijn (breezerslet: GGD Amsterdam 2006). De termen mobili-
seren een beeld waarin er iets bijzonders aan de hand lijkt met hedendaagse jon-
geren, vooral bepaalde etnische groepen, en hun seksualiteit. Mede hierdoor is
een groot aantal onderzoeken naar seksualiteit en jongeren uitgevoerd, waarin
etniciteit uitgebreid aan bod komt.
Hoe onderzoekers de term etniciteit hanteren in hun onderzoek is onduidelijk.
Soms lijkt het te gaan om cultuur, bijvoorbeeld bij een titel als ‘Seksuele voorlich-
ting tegen een culturele achtergrond’, soms om afkomst, zoals een zinsnede als
‘vergelijking met autochtonen’ doet vermoeden, dan weer om religie, bijvoorbeeld
wanneer gesproken wordt over ‘moslimjongeren’. In dit artikel vragen we ons af
hoe etniciteit in dit verband wordt aangewend en hoe aan het concept inhoud
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wordt gegeven. Deze invulling blijft niet beperkt tot het wetenschappelijke cir-
cuit, maar beïnvloedt de invulling van preventieve gezondheidsactiviteiten en de
algemene beeldvorming over etnische groepen (Fee en Krieger 1993; Shim 2002).
Wetenschapsfilosoof Ian Hacking stelt dat de wijze waarop groepen mensen
geclusterd worden in wetenschappelijk onderzoek de dominante normen reflecte-
ren (Hacking 2006). Hij laat bovendien zien dat categorieën meer doen dan dat:
ze zijn performatief. Ze bevestigen, geven richting aan en veranderen menselijk
denken en doen. De dominante normen worden waar omdat ze waar worden
gemaakt. Zo bezien ontdekken onderzoekers geen onafhankelijke, verborgen reali-
teit, maar scheppen ze deze gaandeweg door middel van de specifieke methoden
en technieken van onderzoek die gehanteerd worden.
Door het produceren van kennis over groepen mensen en door het benoemen en
indelen van groepen, dragen wetenschappers bij aan het creëren van diezelfde
groepen. Dit is wat Hacking ‘making up people’ noemt (Hacking 2006). Het pro-
ces van categorisering en van benoemen draagt bij aan het naturaliseren van het
fenomeen dat beschreven wordt, als zou het onproblematisch in de wereld te vin-
den zijn (Brubaker 2013; Nijhof 1998). Naturalisering heeft ook tot gevolg dat het
maakproces en de effecten van het benoemen, mede door de wetenschappelijke
autoriteit, onzichtbaar en moeilijk toegankelijk worden voor kritische bevraging.
In dit artikel staat de categorisering van etnische groepen in relatie tot seksuali-
teit in wetenschappelijk onderzoek centraal. Ons doel is hierbij niet louter onuit-
gesproken aannamen over etnische groepen aan het licht te brengen, maar in het
bijzonder de methoden en effecten van het opnemen van etniciteit in onderzoek
naar seksualiteit zichtbaar te maken teneinde ze te kunnen heroverwegen. Onze
analyse laat zien hoe etniciteit in wetenschappelijke praktijken tot stand komt,
welke versies van etniciteit worden verwerkelijkt en hoe etniciteit en seksualiteit
invulling krijgen in relatie tot elkaar.
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6.2  Methode

Dit artikel is gebaseerd op een literatuurstudie naar jongeren, seksualiteit en
scholing in Nederland die werd uitgevoerd in 2011.4 Drie zoekmethoden werden
gebruikt: allereerst werd naar literatuur gezocht in wetenschappelijke databases
(PubMed, PsycINFO en Google Scholar) met de zoektermen seksualiteit, seksueel
gedrag of seksuele ontwikkeling in combinatie met jongeren, adolescenten, oplei-
ding, school, scholing, educatie, sociaaleconomische status, ouders, moeders,
vaders, peers.5 Ten tweede zijn de archieven van relevante Nederlandstalige
wetenschappelijke tijdschriften nagegaan van januari 2000 tot en met mei 2011.
Ten slotte is gezocht naar publicaties van Nederlandse kennisinstituten die
onderzoek uitvoeren naar maatschappelijke vraagstukken, emancipatie en/of sek-
sualiteit, via de archieven of documentatiecentra van de betreffende instituten.6

Uitsluitend gepubliceerde originele empirische studies met jongeren of jongvol-
wassenen als onderzoeksgroep zijn geselecteerd. De grens voor selectie werd
gelegd bij het jaar 2000. Waar het periodieke studies betrof, is besloten enkel de
meest recente publicatie te bestuderen. De focus lag primair op studies die seksu-
aliteit of seksueel gedrag in relatie tot scholing of opleidingsniveau behandelden.
De beschreven zoek- en selectiemethode resulteerde in 32 publicaties. Van deze
32 publicaties zijn, gezien de focus van dit artikel, enkel die publicaties opgeno-
men waarin in voorwoord, abstract, samenvatting of de eerste twee pagina’s
wordt gesproken over etniciteit. Deze methode resulteerde in een totaal aantal
van 14 studies (zie tabel 1).

6.3  Etniciteit als categorie in wetenschappelijke praktijken

In de wetenschappelijke rapportages over seksualiteit onderscheiden wij vier
praktijken, te weten het samenstellen van een etnisch diverse steekproef; het
vaststellen van etniciteit; het vergelijken van etnische groepen en het voorspellen
van gedrag; en het doen van aanbevelingen. We laten zien hoe etniciteit in deze
vier onderzoekspraktijken veranderlijk is en tegelijkertijd wanneer zij in verband
wordt gebracht met seksualiteit, bijdraagt aan het bestendigen van rigide ideeën
over seksualiteit, etniciteit en de relatie daartussen. Hoewel onze bespreking van
de vier onderzoekspraktijken een chronologie suggereert, is deze temporele orde-
ning louter bedoeld als narratief ten behoeve van onze analyse.

Het samenstellen van een etnisch diverse steekproef
Het besteden van aandacht aan etniciteit kent verschillende redenen. Zoals te
zien is in tabel 1, wordt kennis over etniciteit vijf keer noodzakelijk geacht om

4 Deze literatuurstudie werd uitgevoerd als voorstudie voor de Call for proposals ‘FWOS Call:
Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit’. Het onderzoeksproject ‘Sexualities and Diversities in
the Making’, werd gehonoreerd en is in 2012 aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud
Universiteit Nijmegen van start gegaan.

5 Evenals de Engelse termen in combinatie met ‘Dutch’ of ‘the Netherlands’.
6 Voor een overzicht van de instituten en tijdschriften zie Krebbekx 2011.
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voorlichtingsprogramma’s of campagnes beter te doen aansluiten bij de groep die
meestal aangeduid wordt als ‘allochtone jongeren’. Even zo vaak wordt verwezen
naar eerder onderzoek (internationaal of nationaal) of naar gesprekken met
experts waarin een verband tussen etniciteit en seksualiteit naar voren werd
gebracht. In drie studies wordt geen expliciete rationale gegeven voor het opne-
men van etniciteit als variabele, maar lijkt deze te zijn gebruikt uit gewoonte. In
twee gevallen is het streven naar een representatieve afspiegeling van de Neder-
landse bevolking in een bepaalde leeftijdscategorie of bepaald schooltype reden
voor het opnemen van etniciteit.
Deze keuze voor etnische diversiteit stelt onderzoekers voor een opgave: wanneer
gebruikelijke wervingsmethoden toegepast worden blijkt de etnische diversiteit in
de steekproef vaak gering (Cense en Van Dijk 2010; De Graaf et al. 2005; Vanwe-
senbeeck et al. 2003). Om de ‘moeilijk bereikbare groepen’ (Hollander en Frouws
2011; Smerecnik et al. 2010) toch deel uit te laten maken van de steekproef wor-
den alternatieve wervingsmethoden gebruikt. Methoden zijn bijvoorbeeld scholen
met ‘meer dan 60% allochtone leerlingen’ benaderen, of in Amsterdam en Rotter-
dam brieven aan jongeren van Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse
afkomst (geïdentificeerd via de gemeentelijke basisadministratie) versturen (De
Graaf et al. 2005). Werven gebeurt ook door te adverteren in tijdschriften of op
websites die gericht zijn op een ‘specifieke etnische groep’ (Kuyper et al. 2009);
bijvoorbeeld www.maroc.nl (Hemmes en Ulichki 2010; Smerecnik et al. 2010), of
door het bellen van telefoonnummers in grootstedelijke wijken ‘waarvan bekend
is dat er veel allochtonen wonen’ (Von Bergh en Sandfort 2000).

Het vaststellen van de etniciteit van een individu
In de veertien publicaties worden verschillende etniciteitsconcepten gebruikt. Zo
wordt gesproken over etnische afkomst, herkomst of achtergrond; culturele, tra-
ditionele of religieuze achtergrond; en immigratie. De operationalisering van het
gebruikte concept bepaalt welk etnisch label respondenten krijgen. Etniciteit
wordt vaak geoperationaliseerd door uit te gaan van het geboorteland van een
persoon en dat van zijn/haar ouders (zie tabel 1). Drie onderzoeken (De Graaf et
al. 2005; De Looze 2010; Wolfers, Kok, Mackenbach en De Zwart 2010) gebrui-
ken de definitie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert om
onderscheid te maken tussen ‘niet-westers allochtoon’, ‘westers allochtoon’ en
‘autochtoon’, ‘eerste generatie’ en ‘tweede generatie’. Evenals gebruikelijk is in de
CBS-methode, gebruiken zeven andere onderzoeken het geboorteland van de res-
pondent en haar/zijn ouder(s) bij het bepalen van iemands etniciteit. In twee
onderzoeken is gekozen voor zelfidentificatie, en in de resterende twee onderzoe-
ken is de methode van indeling niet vermeld.
De verschillen die dit oplevert lijken op het eerste gezicht marginaal, maar het
voorbeeld van kroonprinses Amalia illustreert dat ze in de praktijk aanzienlijk
zijn. Amalia’s moeder, koningin Máxima, is volgens de definitie van het CBS een
‘eerste generatie niet-westerse allochtoon’. Haar vader, koning Willem-Alexander,
is volgens het CBS een ‘tweede generatie westerse allochtoon’. Dit maakt van
Amalia in twee onderzoeken een ‘tweede generatie niet-westerse allochtoon’ (De
Looze 2010; De Graaf et al. 2005). In het onderzoek van Vanwesenbeeck et al.
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(2003) zou zij worden ingedeeld in de Caribische groep: hiertoe behoren immers
jongeren van wie minstens één ouder afkomstig is uit het Caribisch gebied, Suri-
name of een ander Latijns-Amerikaans land. Verder zou Amalia genoemd worden:
allochtoon (De Graaf et al. 2005), hoog-risico-immigrant (Wolfers et al. 2010),
overig niet-westerse jongere (De Looze 2010), niet-westers (Kuyper et al. 2009;
2011), allochtone jongere met een niet-Turkse en niet-Marokkaanse achtergrond
(Hemmes en Ulichki 2010) en niet-Nederlands (Sandfort et al. 2010).

Vergelijken van groepen en het voorspellen van gedrag
Een van de eerste stappen van data-analyse is in veel kwantitatief onderzoek het
zoeken naar verschillen tussen groepen. Voorwaarde voor statistische geldigheid
van verschiltoetsen is dat de te vergelijken groepen groot genoeg zijn. Wanneer
dit niet het geval is, worden sommige groepen samengenomen in de analyse. Vaak
samengenomen groepen zijn jongeren met een Turkse, en jongeren met een
Marokkaanse achtergrond. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het rapport van Kuyper et
al. (2009), waar de steekproef het niet mogelijk maakte om ‘in sommige subgroe-
pen’ verdere uitsplitsingen te kunnen maken ‘bijvoorbeeld tussen Marokkaanse
en Turkse jongeren of tussen christelijke en joodse jongeren’. Hier worden
Marokkaanse en Turkse jongeren voorgesteld als subgroepen van een grotere
groep, de allochtonen, zoals elders ook gebeurt (Vanwesenbeeck et al. 2003; Von
Bergh en Sandfort 2000).
Van belang is ook welke bevindingen niet worden benoemd. Als we de tabellen
van Von Bergh en Sandfort (2000) bekijken zien we, na een grote hoeveelheid
informatie over determinanten van gedrag zoals kennis en attituden, dat wan-
neer het gaat om condoomgebruik bij het laatste seksueel contact er amper ver-
schil is tussen de vergeleken groepen. Het enige significante verschil is dat jonge-
ren van Surinaamse of Antilliaanse afkomst vaker een condoom gebruikten dan
jongeren van Nederlandse afkomst. Ook zien we dat sommige categorieën, bij-
voorbeeld de categorieën ‘jongeren uit China’ en ‘jongeren uit Rusland’, niet wor-
den geanalyseerd of opgenomen in vergelijkingen. Hun gegevens worden gene-
geerd in de vergelijkingen; hun data worden op dat moment als onbruikbaar
beschouwd (Vanwesenbeeck et al. 2003), en hun seksualiteit als irrelevant.
In kwantitatief onderzoek is het niet altijd mogelijk om binnen een etnische cate-
gorie verdere splitsingen te maken – dan worden groepen te klein voor statisti-
sche toetsing (De Graaf et al. 2005; Vanwesenbeeck et al. 2003; Von Bergh en
Sandfort 2000). Zo kunnen de bevindingen voor een etnische groep als geheel
niet altijd nader gespecificeerd worden naar bijvoorbeeld opleidingsniveau, leef-
tijd of religie, hoewel dit soms nodig is om resultaten te kunnen verklaren. Er is
echter geen eenduidigheid in de manier waarop verdere specificatie wel of niet
plaatsvindt. Zo vonden Vanwesenbeeck et al. (2003) dat meiden van Nederlandse
afkomst het vaakst zwanger waren geweest, terwijl zij verwachtten dat dit de mei-
den van Caribische afkomst zouden zijn. Hierop werd een vervolgsplitsing naar
leeftijd uitgevoerd, en werd geconcludeerd dat er op basis van de data geen con-
clusies getrokken kunnen worden. Het verrichten van extra uitsplitsingen naar
leeftijd gebeurt niet wanneer een resultaat aan de verwachtingen van onderzoe-
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kers voldoet, bijvoorbeeld wanneer wordt gevonden dat islamitische meiden ‘[…]
op alle fronten het minst [seksueel] ervaren’ zijn (Vanwesenbeeck et al. 2003).
Naast het bepalen van verschillen tussen groepen wordt er in veel onderzoek
getracht een voorspellingsmodel van gedrag te creëren. Op deze manier worden
risico- en beschermingsfactoren bepaald die tot gerichte, doelmatige, preventieve
activiteiten zouden moeten leiden. Etniciteit heeft hierin een plaats tussen
andere ‘sociodemografische factoren’ als sekse, opleidingsniveau en (soms) reli-
gie. In regressieanalyses worden deze verschillende factoren gerelateerd aan een
afhankelijke variabele (bijvoorbeeld condoomgebruik). Het voordeel hiervan is
dat op deze manier de mogelijkheid bestaat om statistische effecten van oplei-
dingsniveau, leeftijd, etniciteit en andere variabelen tezamen te berekenen. Bij
Kuyper et al. bleek bijvoorbeeld dat etniciteit van de tien keer maar één keer een
significante factor was in relatie tot seksueel grensoverschrijdend gedrag (Kuyper
et al. 2009)7. Nadeel is dat in deze modellen vaak wordt gewerkt met binaire cate-
gorieën: man/vrouw, hoog/laagopgeleid, westers/niet-westers (De Looze 2010;
Kuyper et al. 2009; Kuyper et al. 2011; Sandfort et al. 2010; Wolfers et al. 2010).
Hier verwordt etniciteit vaak tot een binaire variabele, en verdwijnt het eerder
gemaakte onderscheid tussen verschillende categorieën. Dit is niet alleen het
geval in regressieanalyses (met uitzondering van De Graaf et al. 2005), maar
gebeurt ook in onderzoeken die geen of andere statistische technieken gebruiken.
Vergelijkingen die worden gemaakt zijn tussen een autochtone en allochtone
groep (Cense en Van Dijk 2010; De Looze 2010; Hemmes en Ulichki 2010; Van-
wesenbeeck et al. 2003), een Nederlandse en een niet-Nederlandse (Von Bergh en
Sandfort 2000; Wolfers et al. 2010), een Turks/Marokkaanse en een Nederlands/
niet-westerse (Schouten et al. 2007) of een westerse en een niet-westerse groep
(De Looze 2010). Gevolg van deze methode is dat één van de groepen de referen-
tiegroep, de norm, wordt. Met uitzondering van het onderzoek Seks onder je 25e
(De Graaf et al. 2005) is deze norm in alle gevallen de groep jongeren van Neder-
landse afkomst.
Ook in kwalitatief onderzoek worden groepen samengenomen: voor Cense en Van
Dijk (2010: 102) omvat de groep Surinaamse en Antilliaanse jongeren ook een
Ghanese en Nigeriaanse respondent, omdat hun ‘culturele script op een zelfde
golflengte ligt’. Tot de groep Turkse en Marokkaanse jongeren horen voor deze
onderzoekers ook hindoestaanse8 en Iraakse jongeren omdat hun ‘hun culturele
bagage ook eergevoeligheid kent’. Het kwalitatieve onderzoek is in twee gevallen
specifiek gericht op allochtone jongeren (Hemmes en Ulichki 2010; Hollander en
Frouws 2011), één keer op islamitische jongeren (Smerecnik et al. 2010), en één
keer bevatte de groep ook autochtone Nederlandse jongeren (Cense en Van Dijk
2010). In deze onderzoeken wordt gezocht naar factoren die voor deze jongeren
van invloed zijn op hun relationele en seksuele ontwikkeling en naar manieren
om preventieve programma’s voor hen beter te laten aansluiten.

7 In de significante analyse werd gevonden dat het hebben van een niet-westerse afkomst 4,14%
van de variatie in het vertonen van seksuele dwang verklaart.

8 Het is niet duidelijk hoe een ‘hindoestaanse groep’ jongeren is onderscheiden, aangezien uit-
gangspunt voor categorisering hier ‘land’ was.
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In een onderzoek naar seksuele grensoverschrijding wordt op basis van de data
een typologie ontwikkeld van vijf typen jongens en vijf typen meiden (Cense en
Van Dijk 2010: 107). Deze typen jongeren worden verbonden aan ‘risico voor het
vertonen en meemaken van seksuele grensoverschrijding’ en etniciteit. In enkele
gevallen wordt het type jongere alleen aan een niet-Nederlandse etniciteit ver-
bonden. Zo hebben ‘players’ in de onderzoeksgroep een Surinaamse of Nigeri-
aanse achtergrond en zijn het jongens voor wie het gaat om ‘de status die seks
geeft bij hun vrienden en om lust. Ze willen vooral populaire meisjes scoren, heb-
ben geen bezwaar tegen snelle seks en hebben meerdere “chickies”’, aldus de
onderzoekers. Hoewel de auteurs van dit rapport meermaals aangeven dat de
groepen niet representatief zijn, en de resultaten alleen gelden voor de onder-
zoeksgroep, lijkt deze presentatie van data tegenstrijdig met het doel een beeld te
krijgen van jongeren in het algemeen om daar een campagne op af te stemmen.

Het doen van aanbevelingen
Veel rapporten en artikelen besluiten met aanbevelingen voor toekomstig onder-
zoek, beleid of voor de praktijk (zoals voorlichtingspakketten, sociaal werk of
zorgvoorzieningen). Deze aanbevelingen zijn interessant omdat onderzoekers
hier direct het woord richten tot beleidsmakers, opvoeders en collega-onderzoe-
kers. Zij geven aan welke implicaties zij willen dat hun onderzoek heeft. In som-
mige gevallen doen de onderzoekers zelf geen aanbevelingen maar laten zij dit
over aan ‘belanghebbenden in het veld van jongeren en seksualiteit’ (‘Seks onder
je 25e’, zie Meijer, Graaf, Vanwesenbeeck en Poelman 2005) of aan ‘experts’ en
jongeren zelf (Kuyper et al. 2009). In veel van de overige onderzoeken worden
aanbevelingen (deels) in termen van etniciteit geformuleerd. Zo menen Hollander
en Frouws (2011: 55) dat met name meiden van Antilliaanse en Surinaamse
afkomst moeten worden voorgelicht over ‘de niet louter positieve aspecten van
het jong moeder worden’. Daarnaast noemen zij een belangrijke aanbeveling voor
voorlichting op school ‘het apart ontwikkelen en uitvoeren van interventies voor
jongens en meisjes [… vanwege …] de verschillende verhoudingen tussen jongens
en meisjes die bestaan bij (met name) allochtone kinderen’ (ibid.: 55-56). Ook
voor andere onderzoekers zijn gevonden verschillen naar etniciteit van belang.
Volgens Vanwesenbeeck et al. (2003: 38) zal ‘in de toekomst aan de seksespecifici-
teit alsook aan de culturele specificiteit van de seksuele vorming meer aandacht
moeten worden geschonken’. Aanbevelingen worden niet alleen gericht op jonge-
ren maar ook op hun families: ‘It is important to start targeting specific commu-
nication interventions at migrant families, which aim to increase the openness in
communication between parents and their children about sexuality’ (Schouten et
al. 2007).
Bij de aanbevelingen die worden gedaan voor vervolgonderzoek zien we opnieuw
dat veel onderzoekers eerder onderscheid tussen geconstrueerde etnische groe-
pen laten varen ten gunste van een onderscheid tussen Nederlanders en niet-
Nederlanders, tussen autochtonen en allochtonen. De verschillen lijken dan dus-
danig groot dat vaak wordt aangeraden apart onderzoek naar allochtonen uit te
voeren. Grotere groepen allochtone jongeren zouden onderzocht moeten worden
om de verschillen duidelijker voor het voetlicht te brengen (Schouten et al. 2007;
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Von Bergh en Sandfort 2000). Aan deze oproep lijkt deels al gehoor te zijn gege-
ven. Zo is naast een groot onderzoek naar seksualiteit onder jongeren (Seks onder
je 25e, editie 2011) een speciaal onderzoek naar allochtone jongeren uitgevoerd
om de algemene resultaten aan te vullen (zie ZonMW 2011).

6.4  Het tot stand brengen van etniciteit en seksualiteit

Na de praktijken van werving, indeling, vergelijken en het doen van aanbevelin-
gen uiteen te hebben gezet, gaan we in op de betekenis en gevolgen van deze ver-
schillende praktijken.
Bij de rationale voor het gebruiken van etniciteit en de werving van responden-
ten, zagen we dat onderzoekers veel moeite doen om hun steekproef ‘etnisch
divers’ te maken. Hiermee wordt aan de kritiek op het ‘one-size-fits-all’-model
(Epstein 2007) tegemoet gekomen: er wordt niet uitgegaan van de bevolking als
een homogene groep, maar aandacht gegeven aan diversiteit. Echter, doordat de
onderzoeksgroepen vaak ingedeeld worden naar etniciteit komt de nadruk te lig-
gen op etnische verschillen. Zo ontstaat er een beeld van sociale groepen die in
essentie van elkaar verschillen op basis van etniciteit. Ondanks de goed bedoelde
wens om recht te doen aan diversiteit en om gelijkheid in termen van seksuele
gezondheid te bewerkstelligen, zijn de effecten van een a priori focus op etniciteit
niet louter positief: ze worden een voedingsbodem voor categorisch denken over
migranten (Ghorashi 2013). Door de nadruk op etniciteit vermindert de aandacht
voor overeenkomsten tussen groepen en voor verschillen binnen groepen. Zo
wordt de rol van sociale klasse of opleidingsniveau vaak niet onderzocht, hoewel
er aanwijzingen zijn dat deze dimensie relevanter is dan etniciteit (zie bijvoor-
beeld Matser et al. 2013).
Het merendeel van de geanalyseerde studies gaat uit van nationale herkomst en
vraagt naar geboorteland van persoon en ouders. Deze methode, gebaseerd op die
van het CBS, is niet onomstreden. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
adviseerde eerder de indeling te schrappen, omdat zij niet productief of verhelde-
rend werkt en omdat niet afkomst maar toekomst zou moeten tellen (Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling 2012). Ook het Nederlands Interdisciplinair
Demografisch Instituut (NIDI) stelt dat de etnische categorisering volgens de
CBS-definitie een werkelijkheid beschrijft die niet (meer) bestaat en tot een onte-
rechte etnische reflex leidt bij incidenten en maatschappelijke problemen (Ham
en Meer 2012). Categorisch denken en de zogenaamde etnische reflex leiden tot
een problematisering van groepen (bijvoorbeeld jongeren met een Antilliaanse
achtergrond) in plaats van fenomenen (bijvoorbeeld condoomgebruik). Zo blijft
‘risico’ kleven aan bepaalde groepen. Dit zijn vaak groepen die in de Nederlandse
maatschappij een gemarginaliseerde positie innemen en, zoals Proctor, Krumeich
en Meershoek (2011) stellen, als de ‘ander’ fungeren. Volgens Schinkel (2007)
leidt de Nederlandse neiging om te denken in termen van allochtonen die moeilijk
inburgeren tot gevoelens van bedreiging voor ‘de maatschappij’. De maatschappij,
wordt, in dit vertoog, een autochtoon geheel waar allochtonen buiten worden
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geplaatst. Autochtonen worden zo een onproblematische vergelijkingsgroep,
waartegen ‘anderen’ worden afgezet.
Dat autochtonen gezien worden als referentiegroep wordt ook in statistische
praktijken duidelijk, waar zij de ongemarkeerde, neutrale ’0’-waarde krijgen. Het
blijkt ook uit passages als ‘de Caribische groep doet niet onder voor de Neder-
landse’, of ‘qua kennis blijven islamitische meisjes achter’ (Vanwesenbeeck et
al. 2003). Dergelijke vergelijkingen gaan niet alleen mank omdat er een groep op
basis van herkomst met een groep op basis van religie wordt vergeleken, ze
maken ook duidelijk dat Caribische jongeren of islamitische meiden uitgesloten
zijn van Nederlands-zijn, en ondersteunen het alom aanwezige beeld van Neder-
land als modern en progressief, en de ‘ander’ als traditioneel en ‘achter’ (Mep-
schen, Duyvendak en Tonkens 2010). Epidemiologisch onderzoek brengt zo geen
neutrale weergave van de werkelijkheid, maar is juist beïnvloed door de sociaal-
maatschappelijke context waarin het wordt uitgevoerd (Brubaker 2002; Epstein
2007). Wanneer bijvoorbeeld wordt gesproken over ‘de islamitische doctrine’, ‘een
subpopulatie binnen de groep moslims met extreme standpunten’ (Smerecnik et
al. 2010), of over een ‘vrij progressieve groep allochtonen’ (Von Bergh en Sandfort
2000), is deze invloed duidelijk aanwezig. Deze oordelende toon over allochtonen
in het algemeen en de islam in het bijzonder maakt het begrijpen van onderzoeks-
resultaten niet makkelijker: het leidt tot onnauwkeurig gebruik van de termen
religie, etniciteit en cultuur en het vertroebelt onderzoeksresultaten. Niet alleen
de oordelende toon over, maar ook de term zelf – ‘allochtoon’ – is controversieel
(zie bijvoorbeeld het recente rapport van de Raad voor Maatschappelijke Ontwik-
keling 2012). Allochtonen kunnen niet worden opgevat als een sociale groep,
verder te verdelen in subgroepen, maar de term moet gezien worden als een
beleidscategorie die in de jaren negentig in zwang raakte en synoniem lijkt te zijn
geworden voor ‘probleem’ (Geschiere 2009; Ham en Meer 2012). Dergelijke
tekortkomingen komen ook aan bod in het onderzoek naar seksualiteit dat hier is
geanalyseerd. Zo merken Vanwesenbeeck et al. (2003) op dat er grote verschillen
zijn tussen allochtonen en dat deze groep verder gedifferentieerd moet worden
om betekenisvol te kunnen zijn. De eerder besproken uitweiding over het tot
stand komen van onderzoekscategorieën in onderzoek naar ‘seksuele grensover-
schrijding’, zoals Turkse en Marokkaanse jongeren (waartoe ook een Iraanse res-
pondent werd gerekend) en Surinaamse en Antilliaanse jongeren (waartoe ook
een Ghanese en Nigeriaanse respondent behoorden) doet vermoeden dat het
maken van deze categorieën een heikel punt kan zijn voor onderzoekers. Ook een
toegevoegde voetnoot waarin de auteurs stellen ‘respect’ te hebben voor ‘alle ver-
schillen tussen individuen en subgroepen’ (Cense en Van Dijk 2010), kan als indi-
catie hiervoor worden opgevat. Ondanks deze uitleg over de constructie en
onnauwkeurigheid van categorieën worden diezelfde categorieën toch gebruikt
wanneer conclusies worden getrokken of aanbevelingen worden gedaan – eerdere
nuances verdwijnen dan.
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6.5  Impact van het wetenschappelijk onderzoek

De autoriteit van kennisinstituten, academische tijdschriften en universiteiten
maakt dat aanbevelingen voor vervolgonderzoek en preventiepraktijk ver rei-
kende gevolgen hebben. Onderzoeksresultaten over seks en jongeren worden
vaak breed uitgemeten door landelijke kranten. Zo kopte de Volkskrant bijvoor-
beeld naar aanleiding van een van de onderzoeken: ‘Praten over seks onder alloch-
tonen nog taboe’ (de Volkskrant, 16 oktober 2008). Het gebruik van ‘nog’ impli-
ceert dat de als allochtoon geconstrueerde groep achterloopt op de autochtone
groep, die het Nederlandse ideaal van ‘pragmatisch’ omgaan met seks (Pillai en
Toure 2010) belichaamt. Bovendien impliceert het dat de autochtone groep
onproblematisch is. Maar, we hebben gezien dat dit bijvoorbeeld in het geval van
tienerzwangerschappen onjuist is. Deze komen tegen algemene verwachtingen in
relatief vaak voor onder meisjes van autochtone afkomst. En hetzelfde geldt,
zoals we zullen zien, ook voor condoomgebruik.
Onderzoekers refereren aan elkaar om het belang van etniciteit te benadrukken
en zo ontstaat een zichzelf herhalende praktijk. Een voorbeeld hiervan is te vin-
den in het Nationaal Kompas Volksgezondheid van het RIVM (Bakker 2010, zie
tabel 2). Het Nationaal Kompas Volksgezondheid biedt ‘onafhankelijke en weten-
schappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid’.9 Op de website
wordt een tabel weergegeven zonder uitleg van het aantal jongeren waarop cijfers
gebaseerd zijn, de beperkingen van het onderzoek, of over categoriseringen en
generaliseerbaarheid, waardoor eerdere nuanceringen uit het onderzoek verloren
gaan.

Tabel 2: Percentage scholieren (12-15 jaar) dat meerdere sekspartners
(tegelijk) heeft gehad10

Afkomst Heeft behalve met vaste sekspart-
ner ook seks met anderen

Heeft vier of meer sekspart-
ners gehad

jongens meisjes jongens meisjes

Antilliaans 21 10 51 34

Surinaams 16 20 63 35

Marokkaans 30 5 72 17

Nederlandse of
andere westerse
afkomst

7 6 34 28

In bovenstaande tabel is te zien dat jongens van Marokkaanse afkomst bijvoor-
beeld naast seks met een vaste partner ook seks met anderen hebben gehad en
dat meiden van Marokkaanse afkomst relatief minder vaak vier of meer sekspart-
ners hebben gehad. Deze cijfers worden gepubliceerd onder de rubriek ‘gezond-
heidsdeterminanten’, maar hoe het hebben van meerdere sekspartners

9 Website www.nationaalkompas.nl, geraadpleegd op 25 augustus 2013
10 Tabel zoals gepubliceerd in ‘Nationaal Kompas Volksgezondheid’, zie Bakker (2010). De categorie

‘Turks’ uit het onderzoek (De Graaf et al. 2005, Seks onder je 25e) is hier overigens verdwenen.
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samenhangt met gezondheid wordt niet uiteengezet – ook hier wordt verdere
interpretatie aan de lezer overgelaten. De suggestie wordt echter gewekt dat de
Nederlandse samenleving een probleem heeft met jongeren van niet-Nederlandse
afkomst die promiscue zouden zijn. Echter, wanneer het gaat om gezondheid, lijkt
condoomgebruik een meer voor de hand liggende gedraging om resultaten over
weer te geven. Ook condoomgebruik is opgenomen in het uitgebreide onderzoek
Seks onder je 25e, de cijfers die dit opleverde zijn te vinden in tabel 3.

Wanneer we in deze tabel jongeren van Nederlandse/westerse afkomst vergelij-
ken met jongens van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse afkomst zien we dat
een relatief klein percentage Nederlandse/westerse jongens bij seks met de laatste
partner altijd een condoom gebruikte. Ook zien we dat het percentage meiden dat
nooit een condoom gebruikt niet significant verschilt wanneer gekeken wordt
naar wat de onderzoekers definiëren als afkomst. Aan de hand van hetzelfde
onderzoek zijn dus andere conclusies te trekken over de relatie tussen etniciteit
en seksuele gezondheid. De keuze welke tabel wel en welke niet op de website te
publiceren, en daarmee welke verschillen of overeenkomsten te benadrukken en
welke niet, bepaalt hoe seksualiteit en etniciteit gerepresenteerd worden en hoe
etnische groepen betekenis krijgen.

Tabel 3: Condoomgebruik bij geslachtsgemeenschap met laatste partner
(%)11

Jongens Meiden

Afkomst N Altijd Soms Alleen begin
relatie

Nooit Altijd Soms Alleen begin
relatie

Nooit

Nederlands/
Westers

2164 31▼ 18 28▲ 22 20 17▼ 36▲ 26

Marokkaans 58 53▲ 18 5▼ 23 38 25 13 25

Turks 77 60▲ 15 8▼ 17 29 33 13▼ 25

Surinaams 125 50▲ 15 8▼ 27 24 28▲ 25 24

Antilliaans 110 31 25 8▼ 36▲ 16 28▲ 32 23

▼ ▲ = respectievelijk relatief laag of hoog gegeven het percentage in de totale groep12

Onderzoeksresultaten zijn dus niet alleen van belang binnen universiteiten en
kenniscentra, maar vinden hun weg naar media en publiekswebsites. Daarnaast
worden aanbevelingen van onderzoekers door de politiek serieus genomen. Ze
geven richting aan toekomstige onderzoeksplannen en bestedingen van de over-
heid (Essed en Nimako 2006; zie ook Meijer et al. 2005). Dit draagt bij aan het

11 Tabel is een onderdeel van een uitgebreidere tabel uit Seks onder je 25e betreffende
condoomgebruik met de laatste partner (De Graaf et al. 2005: 84).

12 Het is hier van belang niet alleen naar de percentages maar ook naar de absolute aantallen te
kijken. Wanneer we bijvoorbeeld de categorie jongeren van ‘een Marokkaanse afkomst’ eruit lich-
ten, zien we dat het hier gaat om een steekproef van 58 jongeren. Uitspraken over ‘de Marok-
kaanse jongens’ gebeuren dus op basis van ongeveer 29 jongens, aangenomen dat de verdeling
jongens/meiden gelijk is.
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bevestigen van het belang van etniciteit in onderzoek naar seksualiteit. Het ligt
dan ook voor de hand dat de hier beschreven praktijken herhaald worden in toe-
komstig onderzoek.13

6.6  Seksualisering van etniciteit en etnicisering van seksualiteit

Waarom worden de termen etniciteit en seksualiteit met elkaar verbonden? Onze
analyse laat zien dat onderzoek naar seksualiteit wordt geformuleerd vanuit de
noodzaak om de (toekomstige) gezondheid of welzijn van de bevolking te verbete-
ren. Denk aan het voorkomen van seksueel overdraagbare ziektes, ongewenste
zwangerschappen, of aanrandingen. Michel Foucault (1976) heeft het begrip sek-
sualiteitsdispositief geïntroduceerd om het mechanisme te beschrijven dat gericht
is op het reguleren van de gezondheid van de bevolking en het optimaliseren van
haar kwaliteit door een specifieke aandacht voor seksualiteit. Voor dit optimalise-
ren is kennis nodig en door kennis over seksualiteit te vergroten, wordt een pro-
ces in gang gezet dat waarheid omtrent seksualiteit steeds verder vastlegt. Door
middel van statistieken wordt steeds specifieker bepaald wat normaal is (bijvoor-
beeld het aantal sekspartners dat iemand heeft op een bepaalde leeftijd). Belang-
rijk is dat het hierbij niet gaat om de seksualiteit of het seksueel gedrag van het
individu; doel is het reguleren van de seksualiteit van de bevolking. De overheid
speelt een belangrijke rol in het dominante vertoog over seksualiteit in Nederland
via het volksgezondheidsonderzoek en het stimuleren van onderzoek naar jonge-
ren en seksualiteit.
In het dominante vertoog over seksualiteit wordt Nederland voorgesteld als ver-
licht en progressief, bevrijd van seksuele repressie en vrij van genderongelijkheid.
Dit ideaal wordt vaak gecontrasteerd met groepen die worden gezien als traditio-
neel en onderdrukt.14 In dit dominante vertoog verwordt seksualiteit tot een bar-
rière die sommige mensen insluit en anderen uitsluit, en speelt seksualiteit een
cruciale rol in het beeld van onszelf en ‘de ander’ (Nagel 2003). Dergelijke patro-
nen van seksuele stereotypen over (culturele) groepen, gender, leeftijd, seksuele
oriëntatie, et cetera, zijn niet alleen in Nederland vindbaar, ze liggen aan veel
(epidemiologisch) onderzoek ten grondslag waar experts vaak de dominante
groep vertegenwoordigen en de onderzochten a priori een problematische groep
zijn (Spronk 2012). Seksuele stereotypen portretteren de dominante groep vaak
als seksueel krachtig (meestal van toepassing op de mannen) en puur (meestal
van toepassing op de vrouwen), en ‘de ander’, de minderheidsgroep(en), als zede-
loos (mannen) en promiscue (vrouwen) (Nagel 2003). In het themanummer van

13 Ons onderzoeksproject getiteld ‘Sexualities and Diversities in the Making’, beoogt dit patroon te
doorbreken door niet uit te gaan van a priori vastgestelde (probleem)categorieën van seksualiteit
en etniciteit. Bovendien plaatst het seksualiteit in het dagelijks leven van adolescenten en ziet
die als een inherent deel van identiteitsontwikkeling.

14 De term seksueel nationalisme wordt gebruikt om dit fenomeen te beschrijven. Het valt buiten
de focus van dit artikel om hier verder op in te gaan, zie Mepschen et al. (2010) voor verdere
discussie van de term. Deze slaat vaak op de relatie tussen homoseksualiteit en islam, maar is,
zoals wij laten zien, ook relevant voor analyse van heteroseksualiteit.
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het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift over seksualiteit uit 1990 werd door Annet
Mooij uiteengezet hoe de immigrant of buitenlandse arbeider in verband werd
gebracht met zedenloosheid. Zij citeerde uit een ingezonden brief, gepubliceerd in
het Tijdschrift voor Geneeskunde:

‘…het kost hun [donkerhuidige buitenlandse werknemers] in den regel weinig
moeite een herhaaldelijk wisselend geslachtsverkeer uit te oefenen en uit de
aard der zaak verhoogt dit [...] de kans op haardsgewijze verbreiding van de
geslachtsziekten zeer snel’ (citaat uit Mooij 1990).

Uit het citaat wordt duidelijk dat bepaalde groepen in verband gebracht worden
met promiscuïteit en gezondheids- en besmettingsgevaar voor de natie. Het beeld
dat geschetst wordt, namelijk dat ‘donkerhuidigen […] weinig moeite hebben wis-
selend geslachtsverkeer uit te oefenen’ is een beeld dat ons hedendaags niet onbe-
kend is.
In veel onderzoek worden etniciteit, cultuur en herkomst inwisselbaar of in
elkaars verlengde gezien. Etniciteit en cultuur blijken ‘glibberige begrippen’ te zijn
(M’charek 2010; Prins 2013): niet alleen verschuiven scheidslijnen; waardoor wie
tot de ene en wie tot de andere categorie behoort verandert (zoals we zagen in het
voorbeeld van prinses Amalia), etniciteit zelf verschuift ook van persoons-, tot
gezins-, tot groepskenmerk, soms binnen dezelfde rapportage. Etnische groepen
worden ‘moving targets’ omdat onze onderzoeksresultaten ze voortdurend veran-
deren (Hacking 2006). De verschillen die worden berekend op basis van deze ver-
schillende etniciteitsbegrippen gaan voor zich spreken: ze bepalen wat het beho-
ren tot de ene of de andere categorie betekent.
Door de ambigue definitie van etniciteit en de flexibele relatie met seksualiteit
krijgen de concepten etniciteit en seksualiteit beide al doende invulling in de
onderzoeken. Zo wordt een beeld geschapen van wat een gezonde seksuele ont-
wikkeling is en wat ongezond is. Wie van deze normale, gezonde ontwikkeling
afwijkt, heeft, volgens deze logica, extra aandacht en voorlichting nodig. Uit onze
analyse blijkt dat deze deviante groepen steeds de groepen zijn wier etniciteit niet
‘Nederlands’ is – er ontstaan groepen die afwijkende seksualiteit komen te beli-
chamen. Als er een Nederlandse groep is die afwijkt bij een bepaald fenomeen, bij-
voorbeeld tienerzwangerschap (Vanwesenbeeck et al. 2003), blijft dit niet aan de
groep kleven, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij de groep met een Antilli-
aanse achtergrond (Hemmes en Ulichki 2010; Hollander en Frouws 2011; Vanwe-
senbeeck et al. 2003). Studies die dichotome vergelijkingen uitvoeren komen vaak
tot de conclusie dat de seksualiteit van ‘anderen’ afwijkt: zij zijn te veel met seks
bezig (in het geval van jongeren met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond),
of hebben het er juist te weinig over (in het geval van jongeren met een Turkse of
Marokkaanse achtergrond). Het algemene beeld dat zo ontstaat uit de veertien
geanalyseerde studies is er een van etnische groepen met een problematische sek-
sualiteit. Meer specifiek zijn enkele invullingen als volgt:

‘Jongeren van Antilliaanse afkomst zijn veel met seks bezig’ (De Graaf et
al. 2005).
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‘Pilgebruik onder allochtonen laag’ (De Looze 2010).

‘[Allochtonen vertonen] hoge seksuele activiteit, desinteresse, vermijdingsge-
drag en een laag kennisniveau ten aanzien van preventie van soa’s en zwan-
gerschap, een dominante positie van jongens in combinatie met beperkte
weerbaarheid van meisjes’ (Hollander en Frouws 2011).

‘Jongeren met een niet-Nederlandse moeder [zijn het] minst weerbaar’
(Inspectie van het Onderwijs 2009).

Zo op het eerste gezicht lijken de conclusies vanzelfsprekend te volgen uit het
onderzoek. Echter, we hebben laten zien dat de categorieën en daaraan verbon-
den feiten niet natuurlijk vindbaar zijn voor onderzoekers, maar het resultaat zijn
van het onderzoeksproces. In dat licht bezien zijn bovenstaande conclusies veel
minder eenduidig. Wel wordt de suggestie gewekt dat de cultuur van etnische
anderen een onveranderlijke kern heeft die de opvattingen en het gedrag van
individuen grotendeels bepalen, als ware het een tweede natuur van mensen (Prins
2013). Deze opvatting is terug te zien in voorstellingen van cultuur als bagage
(Cense en Van Dijk 2010), iets dat je in onveranderlijke vorm bij je draagt. Het is
ook evident in vergelijkingen die worden gemaakt tussen jongeren van Marok-
kaanse afkomst in Nederland en Marokkanen in Marokko. Dit roept een beeld op
van een onveranderde groep die haar herkomstland als het ware in zich
draagt – terwijl onderzoek laat zien dat identificatie met herkomstland variabel is
(zie bijvoorbeeld Van der Welle 2011). Deze onveranderlijkheid komt ook tot uit-
ing wanneer islamitische jongeren in Nederland worden vergeleken met Iraanse
migranten in Zweden en Somalische migranten in Londen en Toronto (Smerecnik
et al. 2010) – alsof Iraniërs en Somaliërs allen moslim zouden zijn, dus hetzelfde,
en sociale context er niet toe zou doen. Deze onveranderlijkheid van cultuur is
ook zichtbaar in assumpties over ‘cultuurgebonden gedrag’ en cultureel bepaalde
‘openheid over seks’ (Hollander en Frouws 2011). De ‘tweede natuur’ die etnici-
teit lijkt te zijn, wordt dus ingevuld in termen van seksualiteit: de promiscue, de
risicovolle, de grensoverschrijdende, de onderdrukte. Dit is waarop Ian Hacking
doelt wanneer hij van ‘making up people’ spreekt. Onderzoekers bepalen niet
alleen welke groepen onder de loep worden genomen, maar ook wat hun karakte-
ristieken zijn (Bradby 2012). Naast negatieve stereotypering kan dit ook leiden
tot een hiërarchische rangschikking van de groepen (Nagel 2003). Dit risico wordt
versterkt doordat veel rapportages de gevonden relaties tussen gedrag/attituden
en etniciteit niet voldoende conceptueel onderbouwen. Zo lijken gevonden ver-
schillen voor zich te spreken en slechts een onderbouwing te zijn van het bestaan
van de etnische categorieën waarmee de onderzoeken van start gingen. Tegelij-
kertijd sluiten de categorieën naadloos aan bij dominante ideeën in het integratie-
debat in Nederland, waarbij specifieke groepen geproblematiseerd worden en
andere niet. Recent onderzoek in Nederland (Matser et al. 2013) onderstreept dat
het cruciaal is dat het concept etniciteit steeds kritisch wordt bezien. Matser en
collega’s analyseerden cijfers van chlamydia-infectie en vonden tegen hun ver-
wachtingen dat niet etniciteit maar sociaaleconomische status correleerde met
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infectie. Dit kwam aan het licht door de verwevenheid van etniciteit en sociaal-
economische status in beschouwing te nemen in statistische analyses. Ook in
internationaal seksualiteitsonderzoek wordt steeds vaker een alternatief gezocht
voor diversiteit als een ‘optelsom van verschilcategorieën’, en wordt ruimte
gemaakt voor discontinuïteit en instabiliteit van identificatie (Haggis en Mulhol-
land 2013).

6.7  Conclusie

In een maatschappelijke context waarin de combinatie van etniciteit en seksuali-
teit symbool lijkt te staan voor problemen, is het opmerkelijk dat onderzoek dit
fenomeen nagenoeg niet heeft bekritiseerd. Uit onze analyse blijkt dat het
ondoorzichtig is welke noties van etniciteit in onderzoek naar seksualiteit figure-
ren. Vervolgens bepalen deze noties de methodologische handelingen, en worden
zo bestendigd in onderzoeksresultaten: er ontstaan vastomlijnde etnische groe-
pen die seksueel gedefinieerd lijken te kunnen worden. Hoewel niet duidelijk
wordt hoe etniciteit belangrijk is, wordt steeds bevestigd dat etniciteit belangrijk
is – dat verschillen groter zijn dan overeenkomsten en dat deze verschillen begre-
pen zouden moeten worden in termen van etniciteit. De in de onderzoeken gege-
nereerde kennis stuurt gezondheidsbevorderende interventies en wordt uitge-
breid overgenomen door andere onderzoekers, experts en media. Zo ontstaat een
proces waarin geconstrueerde etnische categorieën een problematische seksuali-
teit komen te belichamen. Het is belangrijk op te merken dat alle categorieën
geconstrueerd zijn en dat we geen concepten hebben die naadloos aansluiten bij
de werkelijkheid die we willen begrijpen of veranderen. De vraag is echter welke
categorieën of variabelen relevant zijn voor het begrijpen van bepaalde fenome-
nen en hoe we ze kunnen gebruiken zonder dat het proces van categorisering en
van ‘naming’ bijdraagt aan het naturaliseren van de relatie tussen etniciteit en
seksualiteit.
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7 Verder kijken dan blonde paardenstaartjes

De noodzaak van het includeren van etnische diversiteit in
seksonderzoek (reactie op Krebbekx, Spronk & M’charek)

Marianne Cense

7.1  Inleiding

De relatie tussen etnische diversiteit en onderzoek naar seksuele gezondheid is
beladen. In onderzoek naar seksuele gezondheid gaat het om het seksueel gedrag
en de beleving van individuen. Dit individuele gedrag en deze individuele beleving
van seksualiteit kan echter niet los gezien worden van bredere maatschappelijke
discussies over integratie van minderheden en sociale processen van in- en uit-
sluiting van sociale groepen in Nederland. In het huidige politieke klimaat wordt
de islam door veel (rechtse en populistische, maar ook impliciet door andere) poli-
tici gepresenteerd als onverenigbaar met de waarden van de Nederlandse
christelijke, seculiere maatschappij (Buitelaar 2010). Het politieke discours zet
het verlichte Westen tegenover de ‘achtergebleven’ opvattingen van de Ander.
Tegenwoordig gaat het vooral over moslims (en over religie), hiervoor waren het
migranten in brede zin (en ging het over onverenigbare culturen). Seksualiteit
vormt binnen dit discours een cruciaal strijdtoneel. Acceptatie van homoseksuali-
teit, gendergelijkheid en seksuele vrijheid/openheid worden geclaimd als verwor-
venheden van het Westen, die beschermd moeten worden tegen bedreiging van
buitenaf. De minderheden die onder vuur liggen reageren door een sterke groeps-
identiteit te vormen, waarin hun anders-zijn juist een bron van trots wordt. Dit
publieke debat beïnvloedt de identiteiten en relaties van individuen. Een sterkere
groepsidentiteit vraagt loyaliteit van groepsleden, waardoor het lastiger wordt
voor individuen om meerdere identiteiten te combineren (Ganzevoort et
al. 2011). In deze sociale context benaderen wij als onderzoekers mensen om
meer te weten te komen over hun seksuele gedrag, beleving en ontwikkeling.
Onontkoombaar spelen de loyaliteit en de culturele verbondenheid bij ieder indi-
vidu een rol in de positie die hij of zij inneemt in dit debat en de daaruit volgende
overtuigingen en keuzes die hij of zij maakt. Het expliciet includeren van diversi-
teit is in mijn ogen dan ook noodzakelijk om recht te doen aan de verschillende
posities en opvattingen. Daarnaast levert het inzicht op in de wijze waarop men-
sen hun sociale identiteiten en loyaliteiten combineren en welke conflicten dat
oplevert (Cense 2012).

7.2  De praktijken van seksonderzoek

Onderzoek vormt of bevestigt bestaande beelden over sociale categorieën en is
daarmee performatief. Dit geeft onderzoekers, over welk thema dan ook, een
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grote verantwoordelijkheid. Als dit thema in de haard ligt van het maatschappe-
lijk debat geldt dit des te sterker. Alle reden dus om kritisch te onderzoeken hoe
het concept etniciteit in onderzoek naar seksuele gezondheid gebruikt wordt en
welke rol seksonderzoek speelt bij de beeldvorming over etnische groepen, zoals
Krebbekx, Spronk en M’charek doen in hun artikel ‘Categorieën als verschilma-
kers’. De auteurs beoordelen veertien studies die voor 2011 gedaan zijn op vier
praktijken: (1) het samenstellen van een etnisch diverse steekproef, (2) het vast-
stellen van etniciteit, (3) het vergelijken van etnische groepen en het voorspellen
van gedrag en (4) het doen van aanbevelingen.

Etnisch diverse onderzoeksgroep
Over het samenstellen van een etnisch diverse steekproef stellen Krebbekx,
Spronk en M’charek dat de indeling op etniciteit de etnische verschillen bena-
drukt en overeenkomsten minder zichtbaar maakt en daarmee een voedingsbo-
dem vormt voor categorisch denken over migranten (Ghorashi 2013). Dat is een
reëel gevaar, absoluut. Echter het alternatief, niet streven naar een etnisch
diverse steekproef, geeft ook problemen. In epidemiologische studies is het stre-
ven naar een goede afspiegeling van de bevolking de drijfveer, om de geldigheid
van de uitkomsten voor de brede bevolking te doen gelden. Epidemiologische stu-
dies waarin etnische diversiteit niet expliciet als streven meegenomen is, hebben
doorgaans een vrij witte steekproef (omdat deze respondenten vaker in panels
meedoen en voor veel bureaus eenvoudiger te werven zijn), wat de representativi-
teit onderuithaalt. Maar ook in kwalitatief onderzoek is het een valkuil om zonder
criteria aan de slag te gaan met werving. Ik neem als voorbeeld Niet zomaar seks,
ons eigen kwalitatief onderzoek op basis van interviews met jongeren (2010). We
zijn gestart met een open oproep aan jongeren om mee te doen, via allerlei kana-
len, online via jongerencommunities en zenders als FunX en offline via hogescho-
len en mbo’s. De aanmeldingen die we kregen, waren zonder uitzondering van
hoogopgeleide, veelal witte meisjes (de blonde paardenstaartjes uit de titel). Als
we geen reden hadden gezien om energie te steken in de diversiteit van de onder-
zoeksgroep hadden we dus geen jongens gesproken en ook geen meisjes die laag-
opgeleid of niet wit waren. Was dat relevant voor de bevindingen? Ja. Want we
zouden het beeld hebben gekregen dat jongeren hun seksuele ervaringen en ver-
langens plaatsen in een discours van individuele seksuele rechten. Autonomie en
zelfbeschikking staan voorop en de meeste jongeren vinden het volkomen legi-
tiem om seks te hebben wanneer je er zin in hebt en de ander ook, als je maar
veilig vrijt. Maar daarmee zouden we belangrijke informatie missen. Want niet
elke jongere in Nederland herkent zich hierin. Door een autochtoon (hoogopge-
leid, vrouwelijk) plaatje als enige werkelijkheid te presenteren, ontkennen we dat
er andere ervaringen en ideeën bestaan, die net zo legitiem zijn. Door niet bewust
diversiteit te includeren, sluiten we mensen en de betekenis die zij aan seksuali-
teit geven buiten. Voor Niet zomaar seks was het resultaat geweest dat we niet
gevonden zouden hebben dat er ook jongeren zijn die betekenis geven aan seksu-
ele ervaringen vanuit een heel ander discours. Bijvoorbeeld vanuit een discours
waarin loyaliteit aan de familie belangrijk is en medebepalend is voor de keuzes
die je maakt in je seksuele ontwikkeling of een discours waarbij seks behoort tot
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het domein van het volwassen leven, waar je als jongere nog niets te zoeken hebt
omdat je de verantwoordelijkheid die erbij hoort wellicht niet aankunt. Inzichten
die geleid hebben tot een veel meer gelaagde preventiestrategie, voor de seksuele
weerbaarheidscampagne Maak Seks Lekker Duidelijk (Cense et al. 2012).

Vaststellen van etniciteit
Bij de kritiek die de auteurs hebben op de veertien onderzoeken in het vaststellen
van etniciteit stellen ze dat vaak wordt uitgegaan van de herkomst en het geboor-
teland van de persoon en diens ouders, conform het CBS. Dit is inmiddels niet
onomstreden, omdat deze etnische categorisering tot een onterechte etnische
reflex kan leiden. Deze waardevolle discussie, aangezwengeld door het RMO-rap-
port (RMO 2012), dateert van de afgelopen twee jaar. Het kan onderzoekers die
in 2003 onderzoek deden niet verweten worden hierin onnauwkeurig te zijn. Ook
inzichten rond de rol van opleidingsniveau en sociale klasse dateren van de afge-
lopen jaren en kunnen eerdere onderzoeken niet aangerekend worden. Als de
auteurs in hun conclusie stellen dat steeds goed gekeken moet worden welke cate-
gorieën of variabelen relevant zijn voor het begrijpen van bepaalde fenomenen, is
dit dus ook juist de reden dat veel onderzoeken in de periode 2000-2011 etniciteit
opnamen. Dat er nu andere inzichten gelden en een andere benadering gevraagd
wordt, doet niets af aan de integriteit van de benadering van de onderzoekers
toen.

Het vergelijken van etnische groepen
Krebbekx, Spronk en M’charek oordelen hard over de wijze waarop de onder-
zochte studies omgaan met het vergelijken van groepen. Zo stellen ze dat gege-
vens van sommige groepen worden genegeerd in vergelijkingen en dat ‘hun seksu-
aliteit dus als irrelevant’ wordt beschouwd. Ook stellen ze dat het vermelden van
de etnische achtergrond van de onderzoeksgroep bij de typologie die in Niet
zomaar seks (Cense en Van Dijk 2010) gemaakt is, tegenstrijdig is met het doel een
beeld te krijgen van jongeren in het algemeen. Echter, één van de conclusies uit
deze studie is juist dat categorisering van de doelgroep jongeren naar culturele
achtergronden geen optimale strategie voor preventie is, omdat etniciteit niet op
directe wijze samenhangt met seksueel grensoverschrijdend gedrag (Cense 2012).
De typologie van tien profielen wordt als alternatief voorgesteld om een preven-
tiestrategie voor seksueel grensoverschrijdend gedrag vorm te geven. De auteurs
geven in het artikel een tegenovergesteld beeld van dit onderzoek, door een deel
van de tekst uit de context te lichten en daarmee te suggereren dat het rapport
allochtone jongens als promiscue portretteert. Elders in het rapport is echter ook
te lezen dat het opvallendste verschil dat naar voren komt tussen culturele groe-
pen is dat autochtone jongeren minder rekening houden met hun reputatie. Het
belang van hun goede naam en de naam van hun familie speelt minder een rol in
hun seksuele gedrag (Cense en Van Dijk 2010: 113). Waarmee net zo goed gezegd
kan worden dat het rapport autochtone jongeren als promiscue en al te
‘gemakkelijk’ neerzet.
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Categorisering doet altijd tekort aan individuen. Een mens is niet in hokjes te
vangen. Tegelijkertijd staan we als onderzoekers voor de uitdaging een analyse te
maken die het unieke van een individu overstijgt en voor meer mensen kan gel-
den. Voor meer mensen, maar hoogstwaarschijnlijk niet voor allen. Waaruit dus
een onderscheid volgt tussen groepen, een categorisering. Het is de taak van de
onderzoekers om zorgvuldig te analyseren welke categorieën in het licht van de
onderzoeksvragen relevant zijn en of er daadwerkelijk verschil gevonden wordt of
niet, en vanzelfsprekend om dit helder en niet etnocentrisch of stigmatiserend te
beschrijven.

Krebbekx, Spronk en M’charek geven als alternatief een eigen onderzoeksproject
waarin niet a priori vastgestelde (probleem)categorieën van seksualiteit en etnici-
teit gehanteerd worden. Dat klinkt heel mooi, maar neutraal onderzoek bestaat
niet. Elke onderzoeker heeft aannames aan het begin van het onderzoek en vormt
zich gedurende de analyse nieuwe aannames. Deze aannames bepalen de keuze
van de onderzoeksmethode en onderzoeksgroep. Ik had het elegant gevonden als
de auteurs in hun artikel niet alleen onderzoek van anderen de maat namen, maar
ook hun eigen onderzoek langs dezelfde meetlat hadden gelegd en hadden laten
zien hoe ze met deze vier praktijken omgaan. Ik zou ervoor willen pleiten dat we
als onderzoekers onze aannames transparant maken en zichtbaar maken welke
gevolgen deze hebben voor de onderzoeksopzet, zodat de mythe van de objectieve
wetenschap doorbroken wordt en resultaten gecontextualiseerd worden.

Culturele categorieën en identiteiten leven niet alleen in de hoofden van onder-
zoekers. Mensen grondvesten hun verhaal over zichzelf en hun keuzes op overtui-
gingen over hun cultuur. Niet op een vaststaand setje overdraagbare normen die
te herleiden zijn naar het land waar de familie ooit vandaan kwam, maar wel op
vorming door en verbondenheid met ouders en een sociale groep die bepaalde
waarden uitdragen. In het kwalitatief onderzoek onder allochtone jongeren, dat
volgde op Seks onder je 25ste vertelt een meisje: ‘Ik weet niet anders hoe ik moet
leven. Dat is gewoon iets dat ik ben, zo ben ik, ik ben geboren in die cultuur. En ik
ben zo gemaakt, want zonder mijn cultuur zou ik ook niet de persoon zijn die ik
nu ben’ (Cense en Van Dijk 2012: 58). Het is interessant om inzicht te krijgen
welke groep of identiteit voor een jongere in een bepaalde levensfase belangrijk is.
Zo vertelt een jongen: ‘Mijn ouders vertellen van, je moet een vrouw nemen die
het nooit heeft gedaan en zo, want je gaat niet met een vrouw trouwen waar elke
man aanzat. Dat wil denk ik niemand, ja, van mijn cultuur, zeg maar’ (ibid.). Het
gaat mij niet om het hanteren van strikte hokjes, maar om het verkennen van de
relatie tussen de identiteit die iemand zich toe-eigent (op dat moment, in deze
levensfase) en de seksuele keuzes die hij of zij maakt. De auteurs gaan voorbij aan
het belang dat mensen zelf hechten aan hun culturele of etnische identiteit en
aan de link die ze leggen tussen hun seksualiteit en hun cultuur.

Het doen van aanbevelingen
Onderzoek naar seksualiteit en seksuele gezondheid vindt plaats binnen de
bestaande discoursen over seksuele gezondheid: systemen van betekenis over
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seksuele gezondheid en over sociale categorieën, die bepalend zijn voor hoe maat-
schappelijke middelen verdeeld worden en die invloed hebben op de opvattingen
en het gedrag van individuele leden van de samenleving. Het meeste onderzoek
naar seksualiteit wordt geformuleerd vanuit de noodzaak om ongezondheid of
ongemak te voorkomen, de zogenaamde preventieve seksuele gezondheid. Lewis
(2004) onderscheidt twee hoofdstromingen: preventieve seksuele gezondheid en
eudaimonische seksuele gezondheid. Preventieve seksuele gezondheid gaat over
publieke gezondheid, over de preventie van seksuele dwang en negatieve gevolgen
van seks, zoals ongewenste zwangerschap en soa’s. Onderzoek naar eudaimoni-
sche seksuele gezondheid gaat over seksueel plezier, gekoppeld aan de bredere
context van iemands leven, gegrond in moraal en principes. Seksualiteit is hierin
een integraal onderdeel van het leven.

In Nederland vindt onderzoek over seksuele gezondheid doorgaans plaats binnen
het preventieve discours over seksuele gezondheid, vanzelfsprekend omdat de
financiering van het meeste onderzoek gekoppeld is aan (volksgezond-
heids)beleid. Bij preventieve seksuele gezondheid gaat het om het beïnvloeden
van gedrag dat mogelijke negatieve gevolgen kan hebben. De onderzoeksvragen
die gesteld worden gaan dan ook vaak over problemen, risico’s en risicogroepen;
welke groepen lopen risico op welke problemen, wat zijn de determinanten van
problemen en welke determinanten kunnen met preventief beleid en met speci-
fieke interventies beïnvloed worden. Legitieme vragen, omdat het gaat om de ver-
deling van publieke middelen en om effectiviteit van interventies. In deze onder-
zoeken wordt niet vooral op etniciteit gelet, zoals de auteurs suggereren, maar
wordt aandacht besteed aan allerlei categorieën die mogelijkerwijs verschil
maken, zoals sekse, opleidingsniveau, religie, leeftijd en seksuele voorkeur. Voor
de epidemiologische onderzoeken, zoals Seks onder je 25ste (De Graaf et al. 2012)
geldt daarbij dat in de analyse ook gekeken wordt naar de gelijktijdige samenhang
van deze kenmerken, zodat verschillen naar etniciteit alleen gerapporteerd wor-
den als ze niet ook verklaard kunnen worden door bijvoorbeeld een lager oplei-
dingsniveau van een bepaalde groep. Het is erg belangrijk om in rapportages en
aanbevelingen steeds alert te zijn op stigmatisering van etnische groepen en het
optreden van een ‘etnische reflex’. Tegelijkertijd kan het in sommige gevallen een
terechte aanbeveling zijn om voor een specifiek probleem een specifieke aanpak
naar een bepaalde groep voor te stellen, omdat de prevalentie hoger is, of de
dynamiek achter de problematiek anders is.

7.3  Conclusie

Als onderzoeker draag je verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige benadering
van etniciteit, zodat je niet bijdraagt aan het stigmatiseren en uitsluiten van men-
sen of groepen. Het eenvoudig negeren van etniciteit is echter niet de oplossing,
omdat daarmee de hegemonie van het westerse denken over seksualiteit bena-
drukt wordt. Diversiteit moet juist expliciet geïncludeerd zijn (niet alleen cultu-
rele diversiteit, maar ook bijvoorbeeld seksuele diversiteit), want anders verlies je
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zicht op de verschillen die er in de beleving van mensen zelf bestaan en ontzeg je
een deel van mensen in Nederland hun stem.
In veel onderzoeken naar seksuele gezondheid wordt in kaart gebracht welke fac-
toren relevant zijn in de prevalentie van seksuele dwang en negatieve gevolgen
van seks, zoals ongewenste zwangerschap en soa’s. Etniciteit wordt daarbij vaak
als risicofactor benoemd, zonder dat gespecificeerd wordt waarom het behoren
tot een bepaalde etnische groep risico’s meebrengt. Samenhang met andere facto-
ren, zoals opleidingsniveau, religie, opvoedstijl, discriminatie of gebrek aan toe-
komstperspectief, kan een meer accurate verklaring bieden voor de verschillen
dan etniciteit an sich.
In Laveren tussen autonomie en loyaliteit (Cense en Van Dijk 2012), het onderzoek
dat de auteurs aanhalen, het vervolg op Seks onder je 25ste, concluderen we dat de
etnische achtergrond van jongeren geen eenduidige invloed heeft op hun seksuele
ontwikkeling. Er is in elk levensverhaal een combinatie te zien van factoren en
naast etniciteit, religie, sekse, opleidingsniveau en opvoeding, speelt de persoon-
lijkheid van de betreffende jongere een grote rol. Deze persoonlijkheid is uiteinde-
lijk bepalend voor de wijze waarop een jongere manoeuvreert tussen verschillende
discoursen. De geheel persoonlijke mix van mogelijkheden, beperkingen en veer-
kracht is bepalend voor de keuzen in en het verloop van de seksuele ontwikkeling
van elke jongere. Het is daarom van belang om de diversiteit binnen culturele
groepen en de veerkracht van individuen te onderzoeken en geen vanzelfspre-
kend negatieve associatie te leggen tussen etniciteit als risicofactor voor de seksu-
ele gezondheid.
Het probleem is niet zozeer dat er aandacht binnen seksonderzoek wordt besteed
aan etnische diversiteit, maar dat er vooral onderzoek naar seks wordt gedaan
gericht op problemen en achtergronden van problemen. Er zijn te weinig financi-
ele middelen beschikbaar voor onderzoek naar positieve seksuele ontwikkeling
van kinderen en jongeren en naar seksueel plezier, de eudaimonische seksuele
gezondheid. En juist onderzoek naar de positieve kanten van seksualiteit kan ver-
nieuwende inzichten bieden in de rijkdom aan identiteiten en belevingswerelden
die er zijn en in de creativiteit waarmee individuen zich steeds opnieuw een plaats
verwerven in verschillende contexten. Zoals Allen laat zien dat jongens en meisjes
verschillende discoursen gebruiken in het praten over liefde en seks als ze geïnter-
viewd worden onder seksegenoten en met hun geliefde samen (Allen 2003). In
deze benadering wordt zichtbaar hoe mensen ruimte creëren voor wisselende
identiteiten, waarbinnen óók culturele identiteit een rol kan spelen, naast zoveel
andere identiteiten die mensen telkens in verschillende omgevingen aannemen.
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8 Kapsels en kennisproductie (reactie op
Cense)

Willemijn Krebbekx, Rachel Spronk & Amade M’charek

We zijn verheugd dat ons artikel oproept tot discussie en dat Marianne Cense zich
in grote lijnen kan vinden in onze analyse. Een aantal van onze argumenten en
het doel van ons onderzoek is echter door Cense niet goed begrepen. Daarom zul-
len wij deze hier nader toelichten.
Inzet van ons artikel is niet het ontmaskeren van onderzoekers of het ter discus-
sie stellen van hun integriteit. Ons gaat het om het ontrafelen van het effect van
onze kennis en, uitgaande van een performatief begrip van wetenschap, wat we
met wetenschappelijke kennis tot stand brengen. Ons onderzoeksobject ligt niet
klaar, daarbuiten, om door ons ontdekt te worden. Sociale groepen zijn geen
natuurlijk gegeven maar komen mede tot leven en krijgen betekenis in onder-
zoek. Dit heeft effect op de ordening van de samenleving en betekent dat perso-
nen zich moeten verhouden tot de categorieën die op hen van toepassing zijn: de
categorieën waartoe zij zich verhouden spelen een rol in identificaties. Hoewel we
allen door dergelijke categoriseringen beïnvloed worden, volgen we deze niet
slaafs. Onze reactie kan een classificatie van inhoud en karakter doen veranderen
(zie Hacking 2000, over interactieve soorten). Deze opvatting van categorieën,
waaronder etniciteit, ontzegt mensen geen stem maar biedt juist de mogelijkheid
meerstemmigheid te herkennen, te contextualiseren en te analyseren. Het maakt
ook zelfbenoeming mogelijk zodat we onvrede met classificaties begrijpen. In
deze zin is de claim van Cense dat wij de indruk wekken dat culturele categorieën
en identiteiten alleen in de hoofden van onderzoekers leven, en niet in ‘de hoof-
den van mensen die participeren in onderzoek’ pertinent onjuist.
De vraagtekens die wij zetten bij de manier waarop etniciteit in seksualiteitson-
derzoek wordt gebruikt, betekent niet, in tegenstelling tot wat Cense suggereert,
dat diversiteit onbelangrijk is of genegeerd zou moeten worden. Het patroon dat
wij in de studies zagen is er één van een rigide etniciteit, waar geen ruimte is voor
processen van wisselende, meervoudige, soms tegenstrijdige identificaties, bele-
vingen of zelfbenoemingen. Een dergelijke rigide opvatting van etniciteit ligt ook
op de loer in het voorbeeld dat wordt gegeven over het belang van het ‘includeren
van diversiteit’ om de nadruk op ‘een autochtoon liberaal plaatje’ te verminderen.
Zijn er geen autochtone jongeren die hechten aan het oordeel van ouders/familie?
Is het niet zo dat ook voor een autochtone jongere geldt dat hij of zij is ‘geboren
in die cultuur’, en zonder deze cultuur ook niet zou zijn wie hij of zij nu is? Door-
dat het kwalitatieve onderzoek alleen bij als allochtoon geclassificeerde jongeren
is uitgevoerd zijn dergelijke zelfbeschouwingen van autochtone jongeren niet
opgetekend. Dit onderstreept ons argument: dat onderzoekspraktijken verschil
tot stand kunnen brengen. Het is relevant om stil te staan bij de manier waarop
dit gebeurt vanwege de grote investering van de politiek om de seksualiteit van de
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bevolking te beïnvloeden, waarvan de genoemde campagne ‘Maak seks lekker dui-
delijk’ een voorbeeld is.
Uiteraard hangt de focus van onderzoek samen met het geld dat ervoor beschik-
baar wordt gesteld. Het feit dat het meeste onderzoek naar seksualiteit wordt uit-
gevoerd vanuit gezondheidsoverwegingen hebben wij dan ook in onze analyse
behandeld. Wij laten zien dat onderzoeksresultaten hierdoor vaak gepresenteerd
worden in termen van ‘risico’ en ‘risicogroep’, en dat dit een specifieke invulling
geeft aan etniciteit: de etnische ander wordt een belichaming van een problemati-
sche seksualiteit. Onderzoek naar de positieve kanten van seksualiteit zou ver-
nieuwende inzichten kunnen brengen in de ‘rijkdom aan identiteiten en bele-
vingswerelden’, zo stelt Cense. Dit is een interessante hypothese, waar wij in ons
huidig onderzoek Sexualities and Diversities in the Making veel aandacht aan beste-
den. Dit neemt echter niet weg dat ook in onderzoek naar negatieve effecten van
gedrag die ruimte voor diversiteit gecreëerd zou moeten worden om de connectie
tussen niet-Nederlandse etniciteit en problematische seksualiteit te doorbreken.
Cense meent onterecht dat de discussie over de sociale en politieke effecten van
in het bijzonder ‘etnische’ categorieën van de afgelopen twee jaar dateert, en dat
de ‘onnauwkeurigheid’ van onderzoekers die in 2003 onderzoek deden niet aan-
gerekend mag worden. Discussies over het dynamisch karakter van identiteiten
worden in Nederland al decennia lang gevoerd, discussies die raakvlakken hebben
met langer lopende vraagstukken rondom etnische benoeming en classificering.
Zo werd het concept ‘etnische minderheid’ uitvoerig bediscussieerd en het pro-
bleem van ‘minorisering’ (Rath 1991) aan de orde gesteld (Essed 1984). De opvol-
ger ‘allochtoon’ is tevens sinds lange tijd onderwerp van wetenschappelijke
analyse en debat (WRR 2007; Ceuppens en Geschiere 2005; Prins 2000). Het is
wonderlijk dat seksualiteitsonderzoekers dergelijke inzichten links hebben laten
liggen – evenals discussies over het concept sociale klasse (zie bijvoorbeeld Bettie
2000). Onderzoek is altijd gesitueerd in een maatschappelijke context en kan
geen onmiddellijke, objectieve weergave van de werkelijkheid claimen. Daarmee
wordt onderzoek niet per definitie minder waard, maar vraagt het wel om een
duurzame bemoeienis met de methode, technieken en classificaties waarmee we
de werkelijkheid willen kennen. Deze reflexiviteit over ‘wat we doen wanneer we
onderzoeken’ is niet vanzelfsprekend in het seksualiteitsonderzoek. Het is cruci-
aal dat we de geconstrueerde aard van categorieën en de manier waarop zij in ana-
lyse betekenis krijgen expliciet maken. De vanzelfsprekendheid die Cense hierin
veronderstelt, zo hebben wij laten zien, spreekt over het algemeen niet uit de
veertien geanalyseerde studies.
Cense stelt dat enige generalisatie nodig is – wij hopen dat onze analyse zal leiden
tot reflexiviteit over dit proces van generalisatie en mogelijke alternatieve vormen
van kennisproductie, en zijn verheugd dat hiertoe een aanzet is gegeven in de
kolommen van dit themanummer. De centrale vraag in deze discussie is: wat is de
rationale voor de gekozen categorieën, hoe worden zij in onderzoek gebruikt, en
wat voor gevolgen heeft dat voor kennisproductie? Anders gezegd: Waarom hech-
ten we op dit moment in Nederland meer waarde aan de categorie ‘etniciteit’ dan
aan de categorie ‘haar’? Waarom heeft de categorie ‘Surinaams’ meer betekenis
dan de categorie ‘blonde paardenstaart’? Hoewel vandaag de dag vooral verkla-
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ringskracht toegeschreven wordt aan de categorie etniciteit, was de relatie tussen
seksualiteit en haarlengte eerder een belangrijk thema.1 Categorieën zijn zo van-
zelfsprekend nog niet.
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9 Dating in de VS – verloving en verkering in
Nederland

Een vergelijking van ontwikkelingen sinds 1880

Cas Wouters

In de loop van de twintigste eeuw zijn Amerikaanse jongeren gaan ‘daten’, terwijl
Nederlandse jongeren ‘verkering’ kregen. Daarmee werden liefdesrelaties minder
formeel, maar waarom wisten Nederlandse jongeren zich uiteindelijk met meer suc-
ces los te maken van conservatieve seksuele waarden dan hun Amerikaanse leef-
tijdsgenoten?

9.1  Samenvattende inleiding

Rond 1880 leek de hofmakerij in zowel Nederlandse als Amerikaanse gevestigde
kringen sterk op elkaar: de ouders, vooral die van het meisje, hielden alle moge-
lijkheden tot toenadering onder controle. Daarna kwam in beide landen een
emancipatie van jongeren en hun seksualiteit op gang. Op Amerikaanse universi-
teiten en colleges ontstond dating, een vorm van hofmakerij die een internatio-
nale voorsprong betekende in die emancipatie. Vanaf de jaren twintig verbreidde
dating zich over middelbare scholen. In Nederland verliep deze emancipatie in
ongeveer diezelfde periode via de informalisering van (formele) verlovingen en de
opkomst van een ‘kennismakingsperiode’ die aan een verloving voorafging: ‘ver-
kering’. Tussen 1945 en 1965 kwamen de twee ontwikkelingslijnen dichter bij elk-
aar, vooral door een groeiende populariteit van going steady (verkering) in de VS.
Maar na de seksuele revolutie is die voorsprong van de Amerikaanse jeugd omge-
slagen in een achterstand: in de VS bleef het traditionele verbod op seks vóór het
huwelijk dominant, terwijl het in Nederland in snel tempo uit de gevestigde
omgangscode verdween. Niet alleen de machtsverschillen tussen jongeren en hun
ouders, maar ook die tussen de sociale klassen, seksen en generaties zijn in de VS
groter gebleven dan in Nederland.
In dit artikel vergelijk ik de beide trajecten en beantwoord ik de vraag waarom de
seksuele revolutie in Nederland zo’n snelle en een zoveel ingrijpender omslag van
traditioneel naar progressief heeft gebracht dan in de VS. Daarbij put ik voorna-
melijk uit manierenboeken en ander adviesmateriaal, aangevuld met bronnen die
ertoe dienen om een historische context met een tijdsbeeld te schetsen. Verder
maak ik gebruik van mijn studies Seks en de seksen (2005), Informalisering (2008)
en De jeugd van tegenwoordig (2012). Ik ontvouw een historische verklaring aan de
hand van nationale verschillen in het functioneren van gevestigde coterieën,
vooral de regulering van statusconcurrentie en sociale mobiliteit, en breng die in
verband met de regulering van tienerseksualiteit.
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9.2  Invalshoek

Het begrip ‘gevestigde coterie’, ook wel good society of high society, gute Gesell-
schaft, bonne compagnie of beau monde genoemd, verwijst naar de netwerken van
mensen in machtscentra en het gezellige sociale verkeer dat ze samen met hun
gezinnen onderhouden op bijeenkomsten zoals etentjes, recepties en partijtjes,
vaak al gedurende meerdere generaties. De omgangsvormen in deze netwerken
zijn dominant: de juiste manieren om relaties aan te gaan en te onderhouden
wordt in deze kringen (of in lagere kringen met soortgelijke functies) geconstru-
eerd en bekrachtigd. Deze netwerken zijn sociaal gelaagd, kennen rang- of status-
verschillen, een of meer centra met vertakkingen in de provincie. Op al die
niveaus hebben gevestigde coterieën en hun omgangsvormen drie functies:
(1) een voorbeeldfunctie, (2) een representatiefunctie, en (3) ze reguleren sociale
mobiliteit en statusconcurrentie. Kort toegelicht:
1 Omdat hun codes beslissend zijn voor het maken van vrienden en bekenden,

voor het vinden van een geschikte huwelijkspartner, en voor het verwerven
van invloed en erkenning, dienen ze als voorbeeld voor mensen die sociaal
hogerop willen; dit is hun voorbeeldfunctie.

2 Naarmate meer sociale lagen in een samenleving zich emanciperen en sociaal
integreren, worden vertegenwoordigers van deze lagen in de gevestigde cote-
rieën opgenomen, worden hun gevoeligheden ontzien en hun manieren
gerespecteerd. Zo veranderen de gevestigde codes in de richting van de geë-
mancipeerde lagen en representeren ze alle groepen die in hun kringen zijn
opgenomen – dit is hun representatiefunctie.

3 Een derde functie van gevestigde coterieën en hun codes is de regulering van
sociale mobiliteit en statusconcurrentie. De codes geven vorm aan het gezellige
verkeer maar dienen ook als een instrument om hart en nieren te proeven
van nieuwkomers en te beslissen over insluiting en uitsluiting: prijzende en
misprijzende roddel maakt en breekt reputaties. Gevestigde coterieën zijn des
te machtiger naarmate ze de rijen kunnen sluiten en ze hun omgangsvormen
verder verfijnen en formaliseren tot een gecompliceerd en gedetailleerd
regiem van manieren van introduceren, uitnodigen, bezoeken, ‘jours’ of ont-
vangdagen, etentjes, enzovoort. Via dat regiem reguleren ze niet alleen het
grootste deel van de statusconcurrentie en de sociale mobiliteit, maar ook
erotiek, seksualiteit en partnerkeuze. Manierenboeken vormen hiervoor een
rijke bron, zij het geen gemakkelijke; de studie ervan is deel van een belang-
rijke theoretische traditie (zie Elias 2001; Wouters 2008: 28-56; 2012b).

Mijn invalshoek voor de hierna volgende historische en internationale
vergelijking bestaat uit een viertal balansbegrippen: de machtsbalans, de balans
van controles, de balans van formalisering–informalisering, en de lustbalans.1 In
de eerste plaats gaat de aandacht uit naar veranderingen in de machtsbalans in de

1 Andere balansen van deze op Norbert Elias (2001) geïnspireerde invalshoek zijn de balans van
betrokkenheid en distantie, de wij-ik-balans, en de balans van concurrentie en samenwerking (zie
Wouters 2012a).
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verhoudingen tussen de sociale klassen, de seksen en de generaties. Het is vrijwel
onomstreden dat in de loop van de twintigste eeuw de ongelijkheid in al die ver-
houdingen is verminderd. Zo lieten ouders zich steeds meer gelegen liggen aan
hun dochters en zonen, terwijl de veranderingen in de codes van hofmakerij en
seksualiteit een directe weerspiegeling zijn van een minder ongelijke machtsba-
lans tussen de seksen en de generaties.
De balans van externe en interne controles hangt nauw samen met de machtsba-
lans. In de twintigste eeuw verschoof de nadruk in de balans van controles steeds
verder van externe sociale controles naar interne of zelfcontroles. Zo betekende
het verdwijnen van chaperonnes het ontstaan van de maatschappelijke verwach-
ting dat vrouwen in menig opzicht hun eigen chaperonne moesten worden en
daarmee verschoof het brandpunt van externe sociale controle naar de zelfcon-
trole: ‘De enkeling wordt gedwongen zijn gedrag steeds gedifferentieerder, steeds
gelijkmatiger en stabieler te reguleren’ (Elias 2001: 583).
De derde balans is die van formalisering en informalisering. Het langetermijnpro-
ces van formalisering van omgangsvormen en disciplinering van mensen verwijst
naar het afstemmen van gedrag op steeds strikter en gedetailleerder sociale codes,
deels geformaliseerd als wetten en deels als omgangsvormen. Eind negentiende
eeuw verloor het formaliseringsproces zijn dominantie aan een informaliserings-
proces waarin het spectrum van sociaal geaccepteerde alternatieven zich uit-
breidde en vaste regels tendeerden in de richting van flexibele richtlijnen, al naar
gelang de relatie en de situatie. De uitbreiding van opties ging gepaard met nauw-
keuriger toezicht op de gemaakte keuzen, wat aanzette tot psychische informali-
sering: toenemende reflexiviteit en flexibiliteit en een ‘emancipatie van emoties’,
emancipatie van seksualiteit, een seksualiseringsproces.
Ten slotte de lustbalans, die tussen seks en liefde, tussen de sociaal geaccepteerde
uitingen van het verlangen naar seksuele bevrediging en naar duurzame relatio-
nele intimiteit. Sinds ongeveer 1880 is de traditionele lustbalans verschoven van
een lustgedomineerde seksualiteit voor mannen en een complementaire (lief-
des)relatiegebonden seksualiteit voor vrouwen in de richting van een ‘seksualise-
ring van liefde’ en een ‘erotisering van seks’ (Seidman 1991). Dit bracht gevarieer-
der antwoorden op de lustbalansvraag: wanneer en in welke relaties zijn (welke
vormen van) erotiek en seksualiteit geoorloofd en gewenst?

9.3  Overeenkomsten in hofmakerij tussen de VS en Nederland rond 1880

In de gevestigde kringen van Europa en de VS gold de verloving als een ceremoni-
ele publieke trouwbelofte en tegelijk een nadere kennismakingstijd, want vóór de
verloving werden jonge meisjes gechaperonneerd. Jongelui konden elkaar ont-
moeten op besloten bijeenkomsten zoals etentjes, partijtjes en bals die door de
ouders of door anderen van hun generatie en sociale klasse werden georganiseerd.
Wie op een bal met een meisje wilde dansen, moest haar kennen. Was dat niet het
geval, dan gold de regel dat hij zich eerst moest laten voorstellen door iemand die
haar wel kende. De jongeman die meer dan twee keer met een meisje danste, gaf
aanleiding tot de veronderstelling een oogje op het meisje te hebben en dat wekte
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verwachtingen en dus ook verplichtingen. Wanneer een jongeman haar beter
wilde leren kennen, dan moest hij zien uitgenodigd te worden op de ‘jour’ van de
moeder. Als dat lukte en de jongeman in de smaak viel, werd hij uitgenodigd nog
eens te komen en een volgende stap was een uitnodiging op een ander tijdstip dan
de ontvangdag. Naarmate zijn bezoeken talrijker werden, steeg de verwachting
dat ze zouden uitmonden in een huwelijksaanzoek: ‘If after a reasonable time no
proposal of marriage is made, it would be well to let the friendship pass with the
melting of the winter snows or the falling of the autumn leaves, according to the
season’ (Wade 1924: 116). Deze beschrijving toont hoezeer de aanloop naar een
verloving een openbaar karakter had en hoe iedere stap in die richting nauwlet-
tend werd gadegeslagen dan wel verhinderd door de familie van het meisje.
Wanneer hij een aanzoek deed dat zij en haar ouders accepteerden, dan diende
het paar zich eerst te verloven alvorens te trouwen. De terloopse erkenning ‘In
één maand van het huwelijk leert men elkaar overigens beter kennen dan in een
jaar van het engagement’ (ECvdM 1911: 112) onderstreept dat de verloving niet
erg voldeed als kennismakingsperiode, omdat het paar ook dan doorgaans werd
gechaperonneerd. Toch waren er wel momenten waarop het paar de gelegenheid
te baat kon nemen elkaar ook lijfelijk beter te leren kennen en vanwege de ver-
wachting dat zoiets zou gebeuren, gold de regel: ‘De goede toon wil dat het meisje
de verloving afbreekt. Een jongmensch, die zijn aanstaande bedankt heet een
lomperd. Het is een vorm, meer niet, een doekje voor ’t bloeden’ (ECvdM 1911:
114). Niettemin, ‘de jongeman mag de verbreking slechts uitlokken’ (ECvdM
1917: 114-115).
Voor een meisje betekende een verloving en dan een huwelijk niet alleen het
begin van haar bestemming in het gezinsleven, maar ook het begin van een ‘car-
rière’ in het gezelligheidsleven. Andere respectabele en dus acceptabele carrières
voor vrouwen waren er eigenlijk niet, ook niet omdat een gerespecteerde vrouw
zich niet buiten het besloten gezellige circuit hoorde te begeven. Eind negen-
tiende eeuw was dit zowel in Europa als in de VS het heersende regiem van hof-
makerij (Wouters 2005). Maar vervolgens

‘[…] verbreidden zich overal in het maatschappelijke leven nieuwe mogelijk-
heden voor respectabele vrouwen om ontmoetingen af te spreken in publieke
gelegenheden buiten hun eigen huizen. Eethuisjes, de opkomst van theesa-
lons, het vervoer per bus, zelfs een voorziening als openbare toiletten voor
vrouwen waren voor het bevrijden van middenklassenvrouwen uit het strikte
sociale ritueel alle even belangrijk als de geleidelijke erosie van het chaperon-
neren. Het contact per telefoon en de latere mobiliteit die auto’s met zich
brachten, ondermijnde de formeelste delen van de omgangsvormen’ (Davi-
doff 1973: 67).

Ook de komst van de fiets en bepaalde sporten boden nieuwe mogelijkheden voor
jonge vrouwen om onder de voortdurende hoede van hun moeders uit te komen.
In sommige landen (en klassen) speelde gemengd onderwijs – co-educatie – een
rol in de opkomst van ‘alternatieve voorbeelden van vrouwelijkheid’ en alterna-
tieve carrières dan die binnen het mondaine gezelligheidsleven (Curtin 1987:
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243-244). In zowel Europa als de VS verminderden de machtsverschillen tussen
de generaties en voltrok zich een emancipatie van jongeren en hun seksualiteit.

9.4  De VS: het datingsysteem en zijn sociale erfenis

De afwijzing van dating en petting in de sociale bovenlaag
Tussen 1880 en 1920 gingen jonge mensen overal in de VS steeds vaker afspraak-
jes maken om samen uit te gaan, ze noemden het dating. Dat betekende een aan-
tasting van de traditie te chaperonneren en ook van calling, het gebruik dat een
jongeman het meisje dat hij wil leren kennen bij haar moeder thuis opzoekt.
Tegen het midden van de jaren twintig bevatte vrijwel elk Amerikaans manieren-
boek adviezen over datingpraktijken. Het was een jeugdcode, openlijk strijdig met
de code van ‘calling’ die voorzag in gechaperonneerde ontmoetingen ter voorbe-
reiding op eerst een verloving en dan een huwelijk.
Maar in de bovenlagen hielden ouders langer vast aan calling. In reactie op de
groei van groepen nieuwe rijken gingen ze er zelfs strenger op toezien dat hun
dochters slechts ‘geschikte kandidaten’ konden ontmoeten (Curtin 1987: 243).
Daarom zette de versoepeling zich het eerst door in de middenklassen en bleef de
traditionele formele code in hogere kringen langer gehandhaafd. Onder de
auteurs van manierenboeken waren Emily Post en Amy Vanderbilt de meest
geprononceerde vertegenwoordigers van die kringen. Emily Post gaat in de eerste
uitgave van haar beroemde manierenboek uit 1922 volledig voorbij aan dating en
aan het daarbij gangbare petting – omhelzen, zoenen, voelen. In de editie uit 1931
verklaart ze dat het onderwerp ‘ver buiten het gebied van de etiquette ligt – zo ver
erbuiten dat het net zomin een plaats heeft in de beschaafde kringen als alle
andere handelingen die goedkoop, promiscue of vulgair zijn’ (Emily Post 1931:
297).
Mevrouw Post bleef ook lang tweeslachtig conservatief over de versoepeling van
het chaperonneren. In de editie van haar boek uit 1937 is één kant van die ambi-
valentie vertegenwoordigd in het standpunt dat ‘de enige chaperonne van waarde
bestaat uit de vaardigheid van het jonge meisje om zichzelf doeltreffend te chape-
ronneren’. Deze trend naar bescherming door zelfcontrole loochent ze niettemin
door aan de noodzaak te chaperonneren vast te houden uit angst voor het gerod-
del van Mrs. Grundy, haar personificatie van externe sociale controle. Bovendien
schoot haar vertrouwen in de interne controle van jonge meisjes tekort: ‘Iedere
poging fatsoensregels te geven aan een jonge vrouw die een man alleen thuis
bezoekt, komt neer op een poging uit te leggen hoe een vlam te houden bij een
zeer explosief middel [...] wanneer er althans sprake is van een zekere aantrek-
kingskracht tussen de vrouw en de man’ (Emily Post 1937: 358). In de editie uit
1960 is deze paragraaf geschrapt, maar toch blijft het chaperonneren van ver-
loofde stellen geboden, ook volgens Amy Vanderbilt in de edities uit 1952 en
1963 van haar beroemde manierenboek: ‘In gegoede kringen [society] behoren
verloofde stellen van elke leeftijd gechaperonneerd te worden’ (1952: 126; 1963:
13).
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Terwijl Post en Vanderbilt de formele (volwassenen) code bleven vertegenwoordi-
gen, bespraken de meeste auteurs de meer informele jongerencode. De auteur van
een adviesboek voor meisjes die gingen studeren en als nieuwkomers op de cam-
pus ‘nog een avontuur zijn voor de mannen’, sprak mevrouw Post regelrecht
tegen:

‘Uiteraard wil je de voordelen van die nieuwigheid zoveel mogelijk uitbuiten.
Doe je dat goed, dan kun je de grondslag leggen voor een populariteit die alle
vier de universiteitsjaren op campus voortduurt. Als je vaak dates hebt, krijg
je veel gelegenheid tot necking, ook al beweert Emily Post dat petting niet
thuishoort in beschaafde kringen. Mannelijke studenten hebben haar boek
blijkbaar nooit gelezen [...] Stuk voor stuk zijn ze oprecht nieuwsgierig of je
een “heet nummer” bent of een “kouwe kikker”’ (Eldridge 1936: 176).

In deze spot met mevrouw Post klinkt een ondertoon van klassenstrijd: naast het
triomfantelijke gevoel dat de bovenlagen niet zijn opgewassen tegen de (midden-
klassen-)jongerensolidariteit klinkt het verwijt dat de ‘fashionable set’ niet weet
wat er in het ‘echte leven’ te koop is. Uit de spot spreekt een gevoel van bevrijding
van het juk van de rigide tradities van de oude gevestigden. In een land dat werd
gekenmerkt door een felle statusconcurrentie bracht de vestiging van het dating-
systeem het gevoel een emancipatiestrijd te winnen; vooral daardoor groeide
dating uit tot een trots symbool van nationale vrijheid.

Het ontstaan van het Amerikaanse datingsysteem
In haar studie van dating veronderstelt Beth Bailey een overgangsperiode waarin
een man bij een meisje thuis aanbelt in de veronderstelling dat hij een bezoek
gaat afleggen (call), terwijl zij klaar staat voor een date en dus verwacht te worden
meegenomen naar een of andere openbare gelegenheid voor commercieel ver-
maak. Tegen het midden van de jaren twintig had dating het oude systeem van
calling bijna geheel vervangen.
Dating hield in dat ouders hun gezag evenals hun controle over de hofmakerij van
hun dochters overdroegen aan jonge mannen. De oudere generatie verloor daar-
mee controle over de jongere en dat werd weerspiegeld in de nieuwe omgangsvor-
men en -idealen van jongeren. Daarop hebben jonge mannen hun stempel
gedrukt. Vrouwen werden onafhankelijker van ouders, maar afhankelijker van
mannen die hen fêteerden. Mannen traden op als gastheer, zij betaalden, namen
het initiatief en eigenden zich de macht van die positie toe. Zo bracht dating een
verandering in de balans van macht en controle in de verhouding tussen de sek-
sen en de generaties. Het bevrijdde jongeren van de strikte ouderlijke controle en
het bood de seksen een vrijere toegang tot elkaar, wat al gauw leidde tot een
emancipatie van seksualiteit. Op grond van dit novum bloeide een jeugdcultuur op
die beperkt bleef tot de VS, in tegenstelling tot de tweede jeugdcultuur die zich in
de jaren zestig over het hele ‘Westen’ uitstrekte.
De sociogenese van het datingregiem kan worden gevat in de volgende zes uniek
Amerikaanse kenmerken zoals die zich in hofmakerij en vrijages ontwikkelden:
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1 Dating ontstond op de gemengde (co-educatie) colleges en hun campussen.
Deze unieke jeugddorpen waren de (thuis)basis van de jongerenemancipatie.
In de jaren twintig, toen twee derde van alle studenten op zo’n campus
woonde, waren ze uitgegroeid tot ware centra van jongerenmacht. In onder-
linge solidariteit tegen oudere generaties kwamen een eigen jeugdcultuur en
nieuwe vormen van hofmakerij tot ontwikkeling. In een studie hiervan toont
Paula Fass (1977: 290) hoe de jeugd zich richtte ‘op niet-traditionele institu-
ties – leeftijdsgenoten eerder dan ouders, films eerder dan de lokale gemeen-
schap’.
De onderhandelingen tussen de generaties resulteerden ook in nieuwe fat-
soensregels: ‘Alle colleges van naam eisen tegenwoordig dat er een keur van
patronessen hun opwachting maakt op de dispuutsfeesten om met hun aan-
wezigheid en goede naam te garanderen dat het decorum van een particulier
bal er wordt bewaard’ (Wade 1924: 272). De jongelui ontwikkelden echter tal-
rijke manieren om aan dat toezicht te ontsnappen: ‘De chaperonnes werden
uitgenodigd en naar de geriefelijke salon geleid, waar ze losjes aan de praat
werden gehouden (vaak de taak van groentjes), uit het zicht en het gehoor
van wat er werkelijk gebeurde in de danszaaltjes, feestruimten en buiten op
het onverlichte terrein’ (Fass 1977: 196). Ontsnappen aan toezicht kon zo
uitgroeien tot een spannend erotisch en seksueel ingrediënt van vrijages.

2 Seks werd al gauw het belangrijkste en openlijk besproken geschilpunt tussen
jongeren en hun ouders. Discussies over de vraag ‘hoever te gaan’ voorbij zoe-
nen, gingen vooral over necking en petting. Hand vasthouden en kussen en
strelingen boven de hals raakten algemeen bekend als necking, strelingen
daarbeneden als petting. Het compromis was een jeugdcode die een zekere
seksualiteit toestond, maar uitdrukkelijk niet de ‘huwelijksdaad’, zodat de
betekenis van petting zich al gauw uitstrekte tot ‘elke streling die getrouwde
paren kennen met uitzondering van volledige seksuele gemeenschap’ (Bailey
1988: 79-80). De jeugdcode raakte zo zowel op seks als op het huwelijk
gericht. Als de jeugd zich hield aan de volwassen code door volledige seks voor
het huwelijk te bewaren, dan kende de seks overeenkomstig de jongerencode
nauwelijks langetermijnrisico. De campus was immers een tijdelijke en aparte
gemeenschap. Zo werd petting al gauw een vast gebruik en een noodzakelijke
demonstratie van onderlinge solidariteit. ‘Het zich overgeven aan erotische
verkenningen was vaak een groepsgebeuren’, schrijft Paula Fass. ‘Het petting-
feestje’, concludeert ze, ‘dwong tot zowel erotische verkenningen als tot
beheersing van het seksueel verlangen’ (1977: 266).

3 Met meerdere partners uitgaan gold als de juiste voorbereiding op de keuze
van een huwelijkspartner, als de tijd daar rijp voor was. Going steady werd
ontraden als een praktijk van lafaards en jaloerse mietjes zonder de moed om
rond te winkelen. ‘Rondwinkelen’ en het hebben van minimaal een dozijn
vrienden of vriendinnen werd aanbevolen. Een date was dan ook niet exclu-
sief, integendeel, het was juist de bedoeling om met talrijke partners gelijktij-
dig verhoudingen te hebben. Zo ontwikkelde een date zich tot een soort
scharrel voor de duur van de date waarbij iedere gedachte aan een huwelijk
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ontbrak. Ook elke afzonderlijke date was dus ‘zonder enig belangrijk langeter-
mijnrisico’.
Uit de hevige concurrentie om dates en de frequente wisseling van dating-
partners is het ritueel van the line ontstaan: goed gerepeteerde en vaak
gebruikte formuleringen die in het begin van een contact worden ingezet om
te vleien en te charmeren: ‘In plaats van enkel “Je ziet er goed uit vanavond”
zou je met een diep geroerde baritonstem kunnen zeggen: “Die blauwe scha-
duw maakt dat je ogen me innig raken”’ (Jonathan 1938: 98-99). Inderdaad:
‘Een zekere mate van overdrijving is gebruikelijk tussen jongens en meisjes’
(McGinnis 1968: 100). Ook daten kent dus die traditie van overdrijven en
opscheppen die kenmerkend is voor vrijwel alle Amerikaanse onderhandelin-
gen en voor de felle open concurrentie in dit land (Wouters 2005; 2008).
Na 1945, toen onder tieners going steady toch populair raakte, was dating al
zodanig ingesleten dat going steady werd voorgesteld als iets tijdelijks: de
jongelui gingen in en uit de datingcirculatie. Zo werd going steady in het
datingsysteem geïntegreerd.

4 Omdat jongens necking of petting verwachtten, moesten meisjes leren ‘hoe
het “jazztijdperk” halverwege tegemoet te komen zonder ook maar één van de
oude gezinsstandaarden te vernietigen’ (Schlesinger 1946: 54). Deze balan-
ceerkunst herinnerde Margaret Mead aan een strofe uit de vroege jaren twin-
tig: ‘Won’t somebody give me some good advice on how to be naughty and
still be nice?’ (1950: 291). Mead liet overtuigend zien hoezeer jongens en
meisjes tijdens een date voortdurend moesten ‘demonstreren een seksueel
spel te kunnen spelen – en te winnen. Hoe jonger ze dit spel van incomplete,
beheerste overgave aan impulsen leren spelen, des te perfecter ze het kunnen
leren’ (1950: 292). Deze dwang tot het beheerst loslaten van zelfcontroles
zette aan tot een toename van raffinement en subtiliteit in het navigeren
‘tussen de rotsen van preutsheid en koketterie’ (Hemphill 1999: 110), want
om ‘te blijven winnen, moet zij uiterst beminnelijk weten te laveren tussen
toegeven en afhouden’ (Gorer 1948: 116).

5 Door de opkomst van dating werd de ouderlijke macht over dochters deels
aan jonge mannen overgedragen en daarom zal hun invloed bij het vormen
van datingcodes doorslaggevend zijn geweest. Zo behoorde het tot de nieuwe
omgangsvormen dat meisjes niet voor zichzelf hoorden te betalen, ook al
hadden ze geld genoeg. Betalen deed hun gastheer en het geld dat een man
uitgaf op een date schiep verplichtingen, verschafte een zeker recht op seksu-
ele gunsten: ‘hoe meer geld een man spendeerde, des te meer petting een
meisje hem was verschuldigd’, en ‘“leuke meisjes” zijn duur’ (Bailey
1988: 81, 23).
Volgens het adagium boys will be boys was het voor jonge mannen ‘natuurlijk’
om hun verlangen naar seksuele handelingen in daden om te willen zetten.
Een dispuutgezegde uit de jaren twintig: ‘Als een meisje niet pet, heeft een
jongen haar niet goed overrompeld’ (Stearns en Knapp 1992: 786). Meisjes
werden verantwoordelijk gesteld voor seksuele zelfbeheersing: een jongeman
kon een meisje aansprakelijk stellen voor alle seksuele handelingen, onge-
vraagd dan wel ongewenst, want óf ze had geen duidelijke grenzen gesteld (of
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niet tijdig genoeg), óf ze was niet echt fatsoenlijk. Zo werd het vergoelijkende
boys will be boys geïntegreerd in de datingcode. Beth Bailey wijst erop dat
deze code tevens leidde tot een instrumentele en commerciële houding ten
opzichte van vrouwen.
De collegecodes van de jaren twintig verbreidden zich in de jaren dertig over
middelbare scholen en ‘in de jaren veertig zeiden jongens uit de middenklas-
sen dat ze net zo ver gingen met petting als hun date toeliet, zo niet verder,
terwijl ze de hele ervaring beschreven als “een geintje” of “haar te grazen
nemen”’ (Stearns en Knapp 1992: 786).

6 Dating groeide algauw uit tot een wedstrijd in populariteit: iedere date en
iedere persoon telde en werd gewogen ter bepaling van iemands koerswaarde,
waardoor dating werd gekenmerkt door een typisch mengsel van rivaliserend
conformisme. Dat bleek onder meer in bepaalde woorden en gebruiken bij het
dansen: stag line, cutting in, getting stuck. Ook bij het dansen telde ieder
meisje, iedere dans en iedere jongen die ‘inbrak’ na een rondje dansen door de
jongen met wie het meisje ronddanste op de schouder te tikken ten teken dat
hij zijn danspartner moest afstaan. Hij moest dan uiterlijk na nog één rondje
terug in de ‘bokkenrij’ (stag line) en mocht niet ‘inbreken’ (cutting in) bij het-
zelfde meisje voordat ze weer met een andere jongen had gedanst. Rivaliteit
en succes waren tijdens het dansen duidelijk zichtbaar. Als niemand ‘inbrak’
liep het meisje vast (getting stuck), een schrikbeeld. ‘Succes bestond uit de
populariteit die meisjes van de ene partner op de andere deed ronddansen.
Een etiquetteboek uit 1936 raadt meisjes aan ‘ernaar te streven een “een-
keer-rond”-meisje (once-arounder) te worden, dus nooit langer met dezelfde
partner te kunnen dansen dan voor één dansrondje’ (geciteerd in Bailey 1988:
31).
In de jaren dertig was dating een wedstrijd geworden in het opdoen van de
hoogste graad van lichamelijke opwinding. Dating werd steeds meer ‘vermaak
en ontlading van lichamelijke spanningen’ en zoenen iets waarvoor ‘geen
enkele toewijding of overgave van de gehele persoonlijkheid nodig was’ (Wal-
ler 1937: 728). Binnen deze jeugdcultuur werd een jonge vrouw ‘geschat naar
het consumptieniveau dat ze kon opeisen (hoeveel ze “waard” was) en de jon-
geman naar het consumptieniveau dat hij kon verschaffen’ (Bailey 1988: 58).
Zo groeide dating uit tot ‘een competitieve bedrijvigheid die werd beheerst
door geld en het elkaar overtroeven in consumptie’ (Caldwell 1999: 229).
De groepsdwang van leeftijdgenoten verplichtte tot deze populariteitswed-
strijd. Je moest een koerswaarde hebben (to rate) om een date te kunnen krij-
gen en je moest dates hebben om koerswaarde te krijgen. Door deze cirkel
met succes vol te houden werd je populair. ‘Om populair te blijven moest je
concurreren [...] en populariteit was de basis om te kunnen concurreren’ (Bai-
ley 1988: 30). Deze wedijver in paying and petting legde tegelijk ‘de basis voor
een emotioneel gemankeerd kat-en-muisspel van geënsceneerde verleidingen
en van “scoren”’ (Fass 1977: 271) en actualiseerde de speurtocht naar licha-
melijke opwinding voortdurend.

148



Dating in de VS – verloving en verkering in Nederland

De sociale erfenis van het datingsysteem: de teloorgang van een voorsprong
Sinds de jaren zestig leidde de instrumentele en commerciële houding van paying
and petting tot een groeiende markt voor commerciële seks. Ook wat in 2005
werd geïdentificeerd als een raunch culture met een massa female chauvinist pigs
(Levy 2007), lijkt een sociale erfenis van paying and petting. Het uitbaten en beta-
len voor seks in tamelijk vluchtige, commerciële en instrumentele relaties kan
gezien worden als een voortzetting van gedrag dat bij dating op hoge prijs werd
gesteld.
Wie deze commercialisering van seks wil begrijpen stelt zich in feite de vraag
waarom vrouwen hebben toegestaan dat dating en seks aan geld werden gekop-
peld. Een antwoord volgt uit een vergelijking met de tweede internationale jeugd-
cultuur in de jaren zestig. Die werd spoedig gevolgd door een golf van vrouwen-
emancipatie. In de jaren zeventig kreeg de emancipatiebeweging van jongeren en
hun seksualiteit in alle westerse landen felle concurrentie van een vrouwenbewe-
ging die zich krachtig keerde tegen seksueel geweld en overheersing door man-
nen. In de VS van de jaren twintig bleef zo’n vrouwenbeweging achterwege. De
datingcodes, vooral de paying- en pettingcodes, demonstreren dat. Het doorbre-
ken van het taboe dat de oudere generatie op seksualiteit legde, was een gemeen-
schappelijk belang van meisjes zowel als jongens. Maar de vraag onder welke
voorwaarden welke seksuele handeling is toegestaan, is duidelijk beslist in het
voordeel van jonge mannen. In die zin zijn de dating-, paying- en pettingcodes
een directe weerspiegeling van de ongelijke machtsverhouding tussen de seksen
uit die tijd.
Dat petting in de jaren twintig geleidelijk sociaal aanvaard raakte, maar ‘de daad’
uitdrukkelijk was uitgesloten (en condooms illegaal waren en moeilijk verkrijg-
baar) heeft waarschijnlijk betekend dat de seksuele opwinding en de seksuele
experimenten die aanvankelijk op zoenen en op borsten waren geconcentreerd,
zich geleidelijk hebben uitgestrekt naar wederzijdse masturbatie en orale seks.
Ergens in de loop van dit proces is ‘de daad’ het voornaamste criterium geworden
en vervolgens vrijwel het enige om te bepalen of jongeren zich hielden aan de
code van volwassenen. Te leven naar zowel de jeugdcode als naar de volwassenen-
code betekende in feite het hanteren van een dubbele code: één voor momenten
van plezier en één voor momenten van verantwoordelijkheid, één voor de col-
legejongen en zijn vlam (seks) en één voor de volwassen man en zijn geliefde
(liefde). De brug tussen beide codes raakte bekend als ‘technische maagdelijkheid’
en ‘technische trouw’.
Rond 1980, toen dating nog een gevestigde institutie was, ontstond er onder druk
van de vrouwenbeweging een aparte code voor een zakelijke omgang op het werk.
In die tijd lagen mannen onder vuur vanwege seksuele intimidaties en zo ont-
stond er vrijwel overal in het Westen een taboe op toenaderingspogingen tegen-
over iemand in een ondergeschikte positie. Maar in de VS werd vrijwel elke vorm
van flirten op het werk als seksuele intimidatie uitgebannen. Dit bracht een ver-
takking van de oude dubbele moraal. Op het werk werd die tijdelijk buiten werk-
ing gesteld, maar daarbuiten moesten vrouwen zich er als vanouds tegen
wapenen. Zo kwam de mannelijke dominantie dus tot uitdrukking in een drievou-
dige dubbele moraal, de eerste tussen mannen en vrouwen, de tweede tussen de
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jongeren en volwassenen, de derde tussen mannen en vrouwen tijdens werkuren
en daarbuiten, op dates of thuis in de second shift (Hochschild 1989). De eens aan
Amerikaanse vrouwen toegeschreven voorsprong in vrijheid en onafhankelijkheid
lijkt op het werk te zijn behouden, zij het tegen een hoge prijs, maar daarbuiten
verdwenen.
Dit is deels de sociale erfenis van het datingregiem. In de jaren twintig is het nog
vanzelfsprekende mannelijke overwicht in de datingcodes en -idealen geformali-
seerd en geïnternaliseerd, opgenomen in de Amerikaanse habitus (zie Wouters
2008: 226-250; Wouters 2011). Als trots symbool van Amerikaanse vrijheid is dat
regiem in volgende jaren als het ware gefossiliseerd. Daarmee verstarde ook de
oude dubbele moraal, terwijl die in Europese landen als Duitsland, Engeland en
Nederland op den duur in kracht afnam. Ten tijde van de tweede jeugdcultuur,
toen de jongerenemancipatie al vrij spoedig werd gevolgd door een beweging voor
vrouwenemancipatie, heeft deze verstarring ertoe geleid dat de vrouwenbeweging
in de VS voor een zwaardere taak stond dan in Europese landen. Wat eens een
voorsprong was in de emancipatie van jongeren en hun seksualiteit, was verkeerd
in een achterstand in de emancipatie van vrouwen en die van jongeren – een
voorbeeld van ‘de wet van de remmende voorsprong’.
Het openlijk naast elkaar bestaan van een jongerencode en een volwassenencode
verklaart ook ten dele waarom de behoefte aan chaperonnes tot in de jaren veer-
tig bleef voortbestaan, langer dan in Europa. De formalisering en internalisering
van het datingregiem betekent de voortzetting van méér vertrouwen in externe
sociale controle en minder in zelfcontrole. Dit lijkt een procescontinuïteit: opeen-
volgende generaties van ouders die toezicht eisen op het gedrag van hun tieners
omdat ze denken dat de jeugd wordt gedreven door hormonen die aanzetten tot
onverantwoordelijke seksuele uitspattingen waardoor ze nog geen liefdesrelaties
aankunnen. Deze opvatting bekrachtigde de oude dubbele standaard – een voor
de collegejongen en zijn vlam (seks en plezier) en een voor de volwassen man en
zijn geliefde (liefde en verantwoordelijkheid).
Doordat ouders toezicht eisten en tegelijkertijd weinig vertrouwen toonden in het
vermogen van tieners om zichzelf te beheersen, kregen die tieners een alibi om
aan dat toezicht te ontsnappen. Het schiep een klimaat ‘waarin de kans groot is
dat ze hun eerste seksuele ervaring opdoen in situaties waarin ze zichzelf het
minst onder controle hebben, nauwelijks hun verstand gebruiken en er weinig
kans bestaat dat ze een emotioneel intieme ervaring opdoen: op feestjes en dron-
ken’ (Schalet 2003: 255). Zo bevestigen ze het beeld van tienerseks als een mij-
nenveld van gierende hormonen.
Bovendien hanteren ouders van oudsher de strategie van ‘niks vragen, niks zeg-
gen’ die door lippendienst te bewijzen aan de formele regel de informele praktijk
negeert. Bijvoorbeeld: ‘Officieel mag Lisa, die nog vijftien is, geen dates afspreken
voordat ze zestien is, maar Lisa heeft een vriend: “Ja, [mijn ouders] weten het wel
maar ze zeggen er eigenlijk niks van. Ze zien het door de vingers, ofzo, denk ik”.’
En Carolien zei: ‘Zelfs als ik seks heb, willen ze dat niet weten’ (Schalet 2003:
163,169). Deze strategie ‘is deel van een algemeen beleid dat het seksuele rijpen
van tienermeisjes negeert. Het goede meisje dat de meeste meisjes willen zijn en
de meeste ouders willen grootbrengen, heeft zodoende geen seksuele identiteit’
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(Schalet 2003: 196). Zo’n beleid van ‘niks vragen, niks zeggen’ is typerend voor
een relatief ongelijke machtsbalans en voor externe sociale controles met voor
zowel ouders als kinderen voldoende ruimte (en hypocrisie) om althans in naam
de gevestigde regels en idealen na te leven.

9.5  Nederland: de ontwikkeling van ‘rekken en erbij blijven’

In Nederland waren alle genoemde kenmerken van het datingsysteem afwezig,
net als in Engeland, Duitsland of andere Europese landen. Er bestonden geen
jeugddorpen, geen rating en dating, nauwelijks enige generatiesolidariteit en geen
open concurrentie in populariteit of ‘scoren’. In de eerste helft van de twintigste
eeuw werden hier de mogelijkheden voor jonge ongehuwde mensen om elkaar te
omarmen, te zoenen en te voelen nauwelijks besproken, en zeker niet zo openlijk
als in de VS. Toch, in dezelfde decennia als die waarin dating zich daar vestigde,
versoepelden ook in Nederland de regels voor hofmakerij en kregen jonge man-
nen en vrouwen meer bewegingsvrijheid om elkaar vóór een verloving zonder toe-
zicht van ouders en chaperonnes te leren kennen.
De auteur van een gerenommeerd manierenboek schrijft: ‘Vroeger was de dochter
de schaduw der moeder, en steeds onder hare hoede. […] Het jongemeisje van
heden heeft bijna evenveel vrijheid als een getrouwde vrouw’ (ECvdM 1912: 268).
Net als in de Amerikaanse manierenboeken maar in tegenstelling tot de Engelse
wordt deze emancipatie in verband gebracht met co-educatie. De auteur van een
ander manierenboek plaatst de gewonnen vrijheid eveneens in dit verband: ‘Dank
zij de co-educatie heerscht in ons land in het algemeen eene prettige aangename
toon tusschen de jonge meisjes en de jongelui, voor het meerendeel vrij van de
smetten van affectatie en gemanierdheid’ (Viroflay 1916: 83-84). In Engeland
bestond er vrijwel alleen op basisscholen co-educatie, dus voor kinderen onder de
twaalf.
In tegenstelling tot zowel Engelse als Amerikaanse manierenboeken bevatten de
Nederlandse informatie over verlovingen. De auteur van een manierenboek uit
1912 schrijft dat ‘zich samen in publiek te vertoonen’ een manier is om een verlo-
ving bekend te maken, maar voegt daar onmiddellijk aan toe dat dit nu ‘uit den
tijd’ is omdat ‘jonge meisjes niet meer zoo zorgvuldig uit de buurt der jonge man-
nen worden gehouden als in den ouden tijd’ (Rappard 1912: 73). De vrijere
omgang betekende ook dat de jongelui elkaar vaker konden zien zonder trouwbe-
loften te verwachten:

‘Indien eenige jaren geleden een jonge man een jongmeisje van een soireetje
thuisbracht en dat gebeurde bijvoorbeeld drie, vier maal door denzelfde, dan
wisten vader en moeder al hoe laat het was, of ze haastten zich om er een
stokje voor te steken. In onze dagen knoopt men aan dit samengaan geen
gevolgtrekkingen meer vast en de meisjes die het wel doen, zullen nog menige
teleurstelling ondervinden’ (ECvdM 1912: 180).
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Seksualiteit en verloven: tussen kennismaking en huwelijksbelofte
De adviezen in manierenboeken inzake seksualiteit waren ambivalent. Ze maken
duidelijk dat een verloofd stel niet te ver moest gaan, maar ook dat juist dit vaak
gebeurde: ‘Maar de volledige uitdrukking van die liefde moet bewaard worden
voor den echtgenoot. Wisselt men te veel kussen in den verlovingstijd, dan heeft
het kussen geen waarde meer in het huwelijk’ (Staffe ca. 1905: 98). Een verloofd
meisje:

‘toone wel dat zijn bijzijn haar boven alles gaat en dat ze niets liever wenscht
dan voor altoos met hem vereenigd te zijn, maar zoeke daarvoor niet de een-
zaamheid of geheimzinnige plaatsen. Dit mag in ’t begin den jongeling beha-
gen, spoedig echter krijgt hij er een afkeer van en zij daalt in zijne achting’
(Seidler ca. 1911-15: 75).

Van een verloofd meisje werd dus ongeveer hetzelfde verwacht als van een Ameri-
kaans meisje bij het daten: beminnelijk laveren tussen toegeven en volharden.
Eind negentiende eeuw rijst er twijfel over de verloving als plechtige huwelijksbe-
lofte. Dat blijkt uit waarschuwingen tegen te korte verlovingen omdat die aanlei-
ding konden geven tot ‘wantrouwen […] over de motieven van haar verloofde’
(Engelberts 1890: 78). Die motieven waren omhelzen en zoenen en voelen. Ze
verklaren ook waarschuwingen tegen de lichtzinnige ‘beau’ en de ‘kokette’ met
een geschiedenis van verbroken verlovingen (A 1894: 27) en tegen officiële of
publieke aankondigingen van een verloving, zoals in een dagblad, ‘want de wereld
is nu eenmaal wat goedlachsch, en hoe meer drukte van een verlovingsreceptie is
gemaakt, des te belachelijker worden de betrokken personen in de oogen der
wereld, als de band weer verbroken wordt’ (Van Woude 1898: 25).
Uit deze woorden klinkt pragmatische berusting. Rond de eeuwwisseling hebben
ouders kennelijk al veel macht over hun kinderen verloren. Zij kunnen een verlo-
ving nog wel verhinderen, maar ze kunnen het stel er niet meer van weerhouden
om te zoenen en te voelen noch om vervolgens de trouwbelofte te verbreken.
Door een verloving minder nadrukkelijk als een plechtige trouwbelofte te
beschouwen en meer als een nadere kennismaking, gaven ouders hun machtsver-
lies impliciet toe.
In de vroege jaren twintig blijkt de toegenomen onzekerheid over de onverbreek-
baarheid van een verloving uit de raad om twee losse kaartjes te sturen om een
verloving aan te kondigen. De reden daarvoor luidt eenvoudig: als de aanvanke-
lijke verbintenis verbroken wordt, ‘is het niet prettig zoo er hier of daar nog een
verlovingskaart bewaard wordt of rondzwerft’ (Margaretha 1921: 118-119). Al
luidde het advies er niet te veel ophef over te maken, toch bleef een verloving een
serieuze aangelegenheid: vrienden en verwanten gaven cadeaus, er moesten
bezoeken worden afgelegd en ontvangen, terwijl het paar bij het onverhoopt ver-
breken van de verloving alle cadeaus en liefdesbrieven aan elkaar hoorden terug
te geven.
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Spreken over verloven en zwijgen over verkering
In de jaren twintig en dertig gaven meerdere auteurs niet alleen af op de ‘ontstel-
lende zorgeloosheid [waarmee] engagementen worden gesloten en verbroken’
(Kloos-Reyneke van Stuwe 1927: 27), maar klaagden ze bovendien over jongelui
die geen respect jegens hun ouders tonen door hen voor het voldongen feit van
hun verloving te stellen (Margaretha 1921: 143; ook Brummell & Co. 1927: 17).
Het woord ‘verkeering’ valt hier voor het eerst:

‘Aan een op zoo’n manier tot stand gekomen verbintenis gaat in den regel een
tijd van zoogenaamd “scharrelen” vooraf. De halve stad of het heele dorp
weet er van..., behalve de ouders! In vele gevallen loopt echter zoo’n scharrel-
partij niet eens uit op een “vaste verkeering”. Een meisje, dat meer dan één
scharreltje achter den rug heeft, zonder dat het tot een verloving kwam, heet
in den volksmond karakteristiek, maar zeer onparlementair: een afgelikte
boterham’ (Margaretha 1921: 143).

De woorden scharrelen en verkering zijn met minachting geladen: het was niet
chic.
De term verkering is rond 1880 gangbaar geworden, dus in dezelfde tijd als in de
VS dating opkwam. Het woord bestond al vóór 1880, maar verwees toen naar het
verkeren in (iemands) gezelschap en had dus die connotatie van hofmakerij nog
niet. De voorbeelden en verwijzingen uit het WNT (Woordenboek der Nederland-
sche Taal) suggereren dat het woord in de loop van de negentiende eeuw steeds
vaker werd gebruikt voor een romantische relatie. Zo’n relatie werd blijkbaar
belangrijker om elkaar beter te leren kennen en als de band tussen een paar inten-
siveerde, kregen zij ‘vaste verkering’.
Vaste verkering lijkt veel op wat in de VS going steady wordt genoemd. Het citaat
uit 1921 suggereert dat verkering in de jaren twintig vrij algemeen ingang had
gevonden, net als dating in de VS. Dating en verkering zijn dus in ongeveer
dezelfde periode ontstaan, rond 1880, en raakten rond 1920 gevestigd, vooral in
de middenklassen, niet of nauwelijks in hogere kringen. De verschillen tussen
dating en verkering zijn groot, maar deze overeenkomsten demonstreren niette-
min dat de emancipatie van jongeren en hun seksualiteit zich in dezelfde periode
heeft voltrokken.
Ofschoon de praktijk zich tegelijk met het woord zal hebben verbreid, werd ‘ver-
kering’ in de manierenboeken van vóór de jaren vijftig toch maar één keer
genoemd en nooit besproken. Verloven wel. Steeds weer spraken de auteurs mis-
prijzend over het gemak waarmee verloofde stellen hun verbintenis verbreken en
over het grote aantal onbesuisde verlovingen. Een auteur die stelt dat het ‘wel
zéér incorrect’ is, ‘wanneer het jonge meisje op zekeren dag bij de ouders komt, en
zegt: “Ik heb me verloofd met ...”‘ schrijft vervolgens: ‘En toch gebeurt dat heden
ten dage maar al te vaak! Er bestaat een neiging, om in dergelijke gewichtige
levensaangelegenheden de ouders eenvoudig uit te schakelen en persoonlijk een
beslissing te nemen’ (Kloos-Reyneke van Stuwe 1927: 26-27). Een andere auteur
legt een verband tussen het verval van het formele verlovingsritueel en de anar-
chistische wildgroei van kussen en schrijft: ‘De toestemming van de ouders is
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gedaald tot een factor van de derde orde’ en ‘men deelt zijn verloving aan zijn
ouders alleen mede bij wijze van “kennisgeving”’ (Brummell & Co. 1927: 17).
In de jaren dertig vervolgen auteurs hun tirades tegen ‘zich luchthartig te engage-
ren’ en daarbij ‘de vrienden en kennissen door het houden van een receptie tot
het brengen van een bezoek en het zenden van bloemen te nopen, en dan na een
paar weken of maanden diezelfde vrienden en kennissen verbaasd aan te kijken
met een: “Pim?! O – wist je dat niet? Dat is al láng uit!”’ (Alsen 1936: 61; zie ook
Haeften 1936: 47). De klachten breidden zich uit tot stellen die zich als verloofd
presenteren zonder dat er een ceremonie aan voorafging. Die ‘jongelieden zouden
u niet op elk oogenblik met zekerheid kunnen zeggen of zij verloofd zijn of niet;
verscheidene ook laten het aan uw discretie over, hun verhouding tot iemand van
het andere geslacht al dan niet een engagement te noemen’ (Alsen 1936: 60).
Deze klachten betekenen dat het voor een stel met ‘verkering’ of ‘vaste verkering’
vrij gebruikelijk was geworden om zich als verloofd te presenteren.

Erbij blijven en gedogen
In de tweede helft van de jaren dertig was de ouderlijke greep op de jongere gene-
ratie al zo verzwakt ‘dat geen enkel ouderpaar een jongeman naar zijn “bedoelin-
gen” zal vragen wanneer hij iets meer aandacht schenkt aan hun dochter dan
gewoon, zelfs niet, als hij opvallend veel met haar uitgaat.’ Ze zullen het er met
elkaar over hebben, maar ‘verder laten zij dergelijke dingen meestal geheel aan de
jonge mensen zelf over’ (Veen-Wijers 1936-1940: 93; 1946-1950: 108). Uiteraard
hopen zij niet van vreemden te moeten vernemen ‘dat hun dochter of zoon ken-
nis heeft, en er naar den uiterlijken schijn te oordeelen een verloving in het zicht
is. Fijnvoelende jongelui zullen daarom tijdig hun ouders in het vertrouwen
nemen’ (Toos Post 1938: 116). En ouders werd geadviseerd om met het oog op de
sterk toegenomen vrijheid hun tieners en adolescenten geleidelijk met die vrijheid
vertrouwd te maken door de teugels beetje bij beetje te laten vieren. ‘Doet men
dat niet, dan ontsnappen ze toch, en loopen ze gevaar, in de een of andere dans-
gelegenheid onvoorwaardelijk af te keuren betrekkingen aan te knoopen’ (Paeuw
1934: 205).
Deze woorden bevatten de kern van een tolerantie die zich in Nederland ver-
breidde onder de naam gedogen: het toestaan van een praktijk onder voorwaarden
die ertoe strekken dat een praktijk niet ‘ondergronds’ gaat en dus degenen die
tolereren in staat stelt een oogje in het zeil te houden en tegelijk een vorm van
behoedzame ontmoediging toe te passen. Nederland staat erom bekend.
Na de oorlog, in de jaren vijftig, gebeurde het steeds vaker dat als gevolg van ‘de
zeer vrije omgang tussen jongelui’ de verloving als formele fase van voorbereiding
op het huwelijk werd overgeslagen. Dit komt, zo luidt de verklaring omdat ‘men
net zoveel en net zo intiem samen kan omgaan als men wil om tot een beslissing
te komen in zake de wenselijkheid van een huwelijk’ (Schrijver 1954: 43). Toch
namen nog veel mensen de fatsoensfaçade in acht, zelfs Joke Smit, een rebels
meisje uit de middenklassen en nu bekend als degene die het startschot gaf tot de
tweede feministische golf, deed dat begin jaren vijftig. Toen haar vriend Constant
Kool in Parijs aankwam op het adres waar Joke als au pair verbleef en waar hij
met haar het bed zou delen, besloten zij nog diezelfde dag zich als verloofd te pre-
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senteren (Vuijsje 2008: 109). In de loop van hun verkering hadden zij al vaak het
bed gedeeld, zij het altijd discreet, zo niet heimelijk. Maar alvorens hiervoor uit te
komen, hadden zij kennelijk behoefte aan de nominale goedkeuring die een verlo-
ving bood.

Opvattingen over seksualiteit bij verloven en dating, en bij verkering
In een interview (Het Vaderland, 15 augustus 1959) met de Amerikaanse socio-
loog George Simpson, werd de seksuele vrijheid binnen een verloving vergeleken
met die binnen dating. Simpson verdedigde dating tegen de gebruikelijke opvat-
ting dat het ‘een glashard, wederzijds exploitatiesysteem tussen jongens en meis-
jes’ zou zijn. Hij wees op het grote verschil tussen verloofden en niet-verloofden
in Nederland. ‘Onder verloofden,’ zo wordt hij geciteerd, ‘permitteert men zich
eensklaps een veel grotere vrijheid. Wordt een verloving hier inderdaad
beschouwd als een garantie, dat er sprake is van een verbintenis voor het leven?’
Hier raakte hij een gevoelige snaar. De heersende opinie hechtte aan het ophou-
den van de oude moraal. Weliswaar waren verlovingen (net als verkeringen) in de
loop van de decennia steeds verregaander geseksualiseerd, maar die seksualiteit
was verborgen gehouden achter een façade van burgermansfatsoen. Dat in deze
discussie uit 1959 het begrip verkering niet voorkomt en dus van geen betekenis
leek, is veelzeggend genoeg.
Het interview met Simpson was deel van een publieke discussie over de ‘ongrijp-
bare jeugd’. De morele bezorgdheid over seksuele praktijken onder jongeren bleek
onder meer uit het woord ‘amatrice’ dat tussen de jaren twintig en zestig werd
gebruikt als rangschikking ergens tussen een prostituee en volksmeisje in:

‘De verschijning van het personage van de amatrice [...] staat in verband met
de opkomst van een voorechtelijke vrouwelijke seksualiteit die niet meer als
vanzelfsprekend gelokaliseerd was binnen de lagere volksklassen en evenmin
nog langer automatisch op de noemer van de prostitutie te rangschikken viel’
(Mooij 1993: 136).

In de jaren zestig loste het persoonstype van de amatrice op als fata morgana van
degenen die met dat woord lippendienst bewezen aan de traditie die voorechte-
lijke seksualiteit uitsloot, tenzij verloofd. Zonder het morele stigma veranderde
de amatrice in een gewoon meisje met verkering of vaste verkering.

Gedogen: rekken en erbij blijven
Vanaf 1939 tot in de jaren vijftig bevatten de edities van Amy Groskamp-ten
Haves bekende manierenboek advies over zowel het aangaan van een verloving
als het verbreken ervan, maar niets over verkering of over hofmakerij en romanti-
sche uitjes. Pas aan de tiende druk uit 1953, voegde de auteur deze passage toe:

‘De jongeman, die zijn wereld kent zal als hij na enkele ontmoetingen zeer
gecharmeerd is van een bepaald meisje een bezoek afleggen bij haar vader en
toestemming vragen haar af en toe mee uit te vragen ten einde elkaar beter te
leren kennen. Dit is correct en behoeft nog niet tot een verloving te leiden.
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De meeste ouders zullen een dergelijke houding zeer op prijs stellen: het
voorkomt veel stiekem gedoe van afspraakjes en leugentjes’ (1953: 25).

Deze woorden wijzen op het ontkiemen van een nieuwe traditie onder ouders om
niet buiten spel en buiten de wereld van hun tieners te worden gezet: gedogen,
rekken en erbij blijven.
Rond 1960 is de traditie van gedogen stevig geworteld. Aan de ene kant klinkt
duidelijk dat het heel gewoon is, ‘ook in kringen, waar men de goede vormen hoog
houdt, dat een meisje door verschillende jongelui wordt uitgevraagd, zonder dat
iemand misprijzend zegt, dat ze “zoveel jongens” heeft’, want ‘een meisje mag
evengoed vrienden hebben als vriendinnen’. Aan de andere kant kregen ouders
het advies ‘iedere behoorlijke vriend of vriendin te doen delen in de gastvrijheid
van het huis: luchtig terloops en niet te nadrukkelijk’. Zo behouden ouders de
mogelijkheid ‘om contrôle uit te oefenen op de omgang, die zij toelaten’, terwijl zij
zo tegelijk een indruk van die vrienden kunnen krijgen. ‘Wanneer toestemming
wordt gegeven voor een niet te drukke omgang van voorlopig nog vriendschappe-
lijk karakter’, kan een ‘te jongen heimelijke “verkering” vaak worden voorkomen’
(Palts-de Ridder en Eikhof ca. 1960: 3-4). Hier ligt een belangrijke wortel van het
gedogen omwille van het erbij blijven: om niet uitgerangeerd te raken was het
nodig soepel te zijn en te gedogen. Dit werd al gauw verdedigd als het meest effec-
tieve beleid van ouders in de omgang met hun kinderen, vooral hun tieners op
vrijersvoeten.
In 1967 wordt hiervoor de tekst ‘rekken en erbij blijven’ in het nationaal geheu-
gen gegrift door Wim Sonneveld met het nummer ‘De Jongens’ – naar eigen zeg-
gen – ‘zo Hollands als het weer’. In deze tekst van Simon Carmiggelt is een vader
aan het woord:

‘Mijn vader was een man met een paar harde handen. Die legde heus niet z’n
oor op je zieltje te luisteren. Een hengst voor je harses kon je krijgen. […]
maar ik heb m’n dochtertje opgevoed als een vrind. Ik heb d’r opgevoed als
een gelijke. […] Ik vroeg en vertelde m’n ouders niks, maar ik deed wat ze zei-
den. En zo’n modern kind vertelt je alles, maar doet nooit wat je zegt. In het
begin is het nog geen doodwond, maar ja, zo’n meid groeit op en dan komen
de jongens. […] Maar goed, in het begin heb je nog enige invloed, want dan
gaat zo’n meid aan je vragen: “Pa, hoe vind je Harrie?” En ik, heel link, ik
begon Harrie te prijzen. Ik prees hem regelrecht het graf in. […] Maar ja…
Harrie gaat, Piet komt. Piet gaat, Kees komt. Kees gaat, Nikkie komt. En alle-
maal mee-eten! Oh, ik heb wat voedsel verstrekt aan die knapen. Maar ja, je
denkt ook bij je eigen: rekken en erbij blijven.’

Het in de praktijk toepassen van dit devies heeft er ook toe geleid dat de codes
van volwassenen en van jongeren, de formele en de informele codes, op een rela-
tief soepele manier geïntegreerd raakten.
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De seksuele revolutie
Tijdens de seksuele revolutie verdween het verbod op seks voor het huwelijk. In
1968 bleek dat nog de helft van de bevolking voorstander was van een rigoureus
verbod op voorbehoedmiddelen voor ongehuwden (Kooy 1968) en die middelen
waren nog alleen illegaal te koop of als lid van een organisatie. Daarom kan 1968
getypeerd worden als een overgangsperiode. Drie jaar later werd het in 1911 door
de wet-Regout ingestelde verbod op de vrije verkoop van voorbehoedmiddelen
opgeheven.
Landelijk onderzoek (Kooy 1976; Boer 1978; 1979) toont dat tussen 1968 en
1974 de seksuele revolutie zich in Nederland rigoureuzer heeft doorgezet dan in
andere landen. In 1974 zei bijna drie kwart van de respondenten dat ze seks vóór
het huwelijk zouden toestaan als het paar ‘verliefd is’ (was 1 op 4 in 1968), en 3
van de 5 zou seks toestaan als ‘ze veel voor elkaar voelen’ (was 1 op 5 in 1968).
Ouders waren voorhuwelijkse seks van hun tieners steeds meer gaan accepteren
mits ze ‘veel voor elkaar voelen’ en ‘er klaar voor zijn’ om volledige seks in hun
relatie op te nemen, dus ‘klaar voor’ seks als lichamelijk en relationeel experiment.
Op die basis wilde 42 procent van de ouders vrijen (petting) toestaan, ook thuis
(30 procent). Meer dan één op de vijf ouders (22 procent) zou het goed vinden als
hun tiener zou neuken, mits met een vaste partner, terwijl 18 procent van de
ouders vond dat dit ook thuis mocht. Sindsdien is ‘veel voor elkaar voelen’ uitge-
groeid tot de belangrijkste voorwaarde voor seks en ook voor seks thuis.2

In dezelfde periode, tussen 1968 en 1974, begon de traditionele scheiding tussen
de seksen – mannen gericht op seks, vrouwen op de geborgenheid van een
intieme relatie – duidelijk aan kracht te verliezen. In 1974 al vonden zowel jon-
gens als meisjes ‘dicht bij elkaar zijn’ en ‘het verlekkeren van je partner’ heel
belangrijk (Boer 1978: 144). Hun verlangen naar intimiteit was lijfelijk en relatio-
neel. Begin jaren tachtig waren mannen en vrouwen in hun verlangens naar sek-
suele bevrediging en relationele intimiteit weer een stuk dichter bij elkaar geko-
men (Vennix 1985). En in 1989 werd in het grote scholierenonderzoek Jeugd en
Seks een voortzetting van diezelfde trend geconstateerd: de seksuele relaties van
de meeste scholieren bleken op zowel lichamelijk als geestelijk contact te zijn
gericht. ‘Dit geldt evenveel voor de jongens als voor de meisjes’ (Vogels en Van der
Vliet 1990: 71). Deze omslag in de seksuele opvoeding heeft zich over één genera-
tie voltrokken.
In haar boek over tienerseksualiteit beschrijft Janita Ravesloot (1997) deze
omslag. Zij heeft ‘jongeren van tachtig’, geboren tussen 1968 en 1972, een paar
jaar (tussen 1988 en 1992) gevolgd op seksueel gebied. Tegelijkertijd heeft zij hun
ouders, dus de ‘jongeren van vijftig’, geboren tussen 1938 en 1945, gevraagd naar
hun ervaringen toen zij zelf tieners waren. Zo doemt uit haar onderzoek een
enorm verschil tussen de twee generaties op. De ouders waren nog opgevoed in de
traditie van harmonieuze ongelijkheid als omgangsideaal: de man leidt, de vrouw
volgt, ook seksueel. Jongens werden voorbereid op hun taak als kostwinner en
hoofd van het gezin en meisjes op hun taak als volgzame huisvrouw en moeder en

2 Al in de negentiende eeuw moest een stel de beide ouderparen en families ervan overtuigen ‘veel
voor elkaar te voelen’ als voorwaarde voor het verkrijgen van toestemming voor een verloving.
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op hun verantwoordelijkheid voor de goede naam van het gezin. De beklemming
van die standaardbiografie klinkt in de verhalen van de generatie van vijftig over
hun jeugd duidelijk door; Paul Schnabel (1998) vat het als volgt samen:

‘Er moest veel, er mocht weinig en van seksualiteit wist je niks. Jongens wer-
den achter de broek gezeten om hun opleiding te voltooien en meisjes werden
weinig minder dan bewaakt. Een fatsoenlijk meisje droeg geen broek of een
korte rok, gebruikte geen lipstick en had geen omgang met jongens, zeker
niet met jongens van een andere stand of een ander geloof. Het is opvallend
hoeveel moeders van nu aangeven ‘stiekem’ geprobeerd te hebben onder deze
strikte regels uit te komen. Hun eigen dochters hebben zij dat soort ellende in
ieder geval niet willen aandoen. […] Misschien kon er zoveel zo snel en zo blij-
vend veranderen, omdat de generatie van 50 hun eigen kinderen niet wilde
aandoen wat ze zelf als zo beklemmend en beknellend beleefd hebben.’

Van de weeromstuit hebben zij als ouders de jongeren van tachtig in allerlei
opzichten zeer vrij gelaten, ook seksueel. Het gelijkheidsideaal was stormachtig
gegroeid evenals het vertrouwen in de zelfcontrole van jongeren. ‘De boel bij elk-
aar houden’ door ‘te rekken en erbij te blijven’ werd in het omgangsideaal van
Nederlandse gezinnen opgenomen en seks werd iets waar je als tiener naar toe
kon groeien.

De sociale erfenis van verkering en verloving
In 1995 volstond ‘veel voor elkaar voelen’ voor drie kwart van de schooljeugd tus-
sen 15 en 19 als voorwaarde voor geslachtsgemeenschap (Brugman et al. 1995),
en in 2005 was dat opgelopen tot 80 procent (Graaf et al. 2005). Deze houding
bestond ook onder de ouders, van wie er veel zeiden dat de stabiliteit en diepgang
van een relatie voor hen beslissend was, meer dan leeftijd of iets anders. In haar
vergelijkende studie van Amerikaanse en Nederlandse middenklassengezinnen
aan het begin van de jaren negentig vond Amy Schalet dat negen van de tien
Nederlandse ouders zeiden onder deze voorwaarden seks onder hun dak toe te
staan, terwijl negen van de tien Amerikaanse ouders daar onder geen enkele voor-
waarde toe bereid was (1994). Grootschalig representatief onderzoek uit 2003
toont dat 67 procent van de Nederlandse tieners tussen 12 en 18 jaar thuis op
hun eigen kamer met hun vriend of vriendin mag slapen. Voor tieners tussen de
18 en 24 was dat percentage 83. Vier van iedere tien jongeren van 15 tot 24 jaar
had verkering en meer dan drie kwart daarvan mocht thuis samen slapen (CBS
2003: 41). In 2010 is het onderzoek van Schalet met behulp van vragenlijsten her-
haald, wat resulteerde in dezelfde uitkomsten (Brugman et al. 2010).
Dit is de hedendaagse sociale erfenis van de emancipatie van jeugdseksualiteit in
Nederland. Die emancipatie was deel van een meer omvattende golf van informa-
lisering en seksualisering. In het kielzog daarvan verloor het oude gebruik zich te
verloven haar functie en vandaag de dag is het vrijwel uitgestorven. Nog steeds is
het zo dat de uitdrukkingen verkering en ‘vaste verkering’ burgerlijk worden
gevonden, maar ‘verloven’ is velen weer te deftig en te ouderwets. Soms spreken
vrouwen en (vooral) mannen met ironie over hun ‘verloofde’ of ze spreken over
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‘mijn vriend’ of ‘mijn vriendin’ met allerlei betekenisvolle nadrukverschillen op
het eerste of het tweede woord. Ook zeggen ze ‘op iemand te zijn’ of ‘met iemand
te zijn’, ze ‘hebben het met iemand’ of ze ‘hebben iets met iemand’ of ‘gaan met
iemand’ enzovoort. Het zijn aan wisselende modes onderhevige verlegenheidsuit-
drukkingen, waaruit blijkt dat er in Nederland een zoektocht bestaat naar uit-
drukkingen die serieus recht doen aan minstens een aantal van de verschillende
stadia in de ontwikkeling van de lustbalans en van seksuele relaties, uitdrukkin-
gen die geen herinneringen mogen wekken aan al die stijve en rigide vormen van
stand, deftigheid en hypocrisie. Tegelijkertijd wordt ‘veel voor elkaar voelen’
tegenwoordig zo serieus genomen dat het begrip kalverliefde – ervaren als de
veelal smalende benaming voor voorbijgaande tienerverliefdheid – vrijwel in
onbruik is geraakt. Deels is dat een uiting van ‘rekken en erbij blijven’, maar het
demonstreert ook dat ‘veel voor elkaar voelen’, liefde en seks, steeds meer worden
opgevat als een leerproces in fasen die alle serieus worden genomen.

9.6  Naar een verklaring van nationale trajecten

Verschillen in de structuur van gevestigde coterieën
Waarom zijn deze nationale verschillen in de regulering van tienerseksualiteit
ontstaan? En waarom is de omslag van formeel en conservatief naar progressief
en informeel in Nederland zo snel verlopen en zoveel ingrijpender geweest dan
vergelijkbare ontwikkelingen in de VS? Deze vragen worden hier besproken op
het niveau van elke samenleving als geheel. Op dat niveau zijn verschillen in de
homogeniteit van de gevestigde coterieën tussen de beide landen verbonden met
allerlei andere verschillen (zie Wouters 2005; 2008; 2011).
In de VS ging langdurige rivaliteit tussen verschillende gevestigde coterieën
gepaard met uiteenlopende en wisselende identificaties met gevestigden. Omdat
onduidelijk was wie er in welke gevestigde coterie vertegenwoordigd waren en hoe
de verhoudingen lagen, was het vrijwel onmogelijk om een homogene code te ves-
tigen en te handhaven. Daarvoor waren de roddelkanalen niet wijdvertakt en
geolied genoeg (zie ook Mennell 2007). Bijgevolg bestond er ook geen duidelijke
regulering van sociale mobiliteit en heerste er een vrij open concurrentie. In
Nederland of Engeland was dat veel duidelijker en was er de statuswedijver strak-
ker gereguleerd (Wouters 2008). Hierna wordt eerst voor Nederland en vervol-
gens voor de VS nagegaan hoe de gedrags- en gevoelscodes van gevestigde cote-
rieën zich uitstrekten tot de regulering van tienerseksualiteit.

De regulering van statusconcurrentie en van tienerseksualiteit in Nederland
Door de compactheid van Nederland was het ‘leven op stand’ verspreid over klein-
schalige coterieën met een aantal stedelijke centra. Hun gezellige leven voorzag in
wijdvertakte roddelkanalen en landelijk kon men elkaar sociaal plaatsen (Aerts en
Te Velde 1998: 278). Met elkaar functioneerden ze als een hechte coherente
groep die alle vormen van sociale controle uitoefende die gevestigde coterieën
typeert: hun krachtige voorbeeldfunctie zette aan tot aanpassing aan hun code,
hun representatieve functie maakte perfect duidelijk wie (welke groepen) erbij
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hoorden en wie niet, en ook voorzagen ze uitstekend in de regulering van onder-
linge concurrentie en sociale mobiliteit door de gelederen te openen dan wel
gesloten te houden. De sociale scheidslijnen tussen ‘het leven op stand’ en daar-
beneden waren relatief dik en moeilijk te doorbreken.
De gezinnen en families die ‘op stand’ leefden hadden begin negentiende eeuw
een deftige levensstijl ontwikkeld: ‘Voortdurend bracht de deftigheid een sfeer
met zich mee van ietwat neerbuigende, vrijzinnige en ingetogen stijfheid’ (Aerts
en Te Velde 1998: 172). Deftig zijn was zoals het hoorde en een voortdurende
preoccupatie met standsverschillen was daarmee nauw verbonden. Er heerste hier
niet alleen een betrekkelijk onverbloemd standsbesef of klassenbewustzijn, maar
ook een even onverbloemd patriarchaal seksisme. In andere landen was op open-
lijke uitingen van klassenbewustzijn en seksisme al eerder een taboe komen te
rusten (Wouters 2008).
In Nederland bleven negentiende-eeuwse verhoudingen en manieren langer
voortbestaan dan in Engeland, Duitsland of Frankrijk. Dit gold ook de negen-
tiende-eeuwse pluralistische staat: onderhandelingen aan de top, voorbereid op
lagere niveaus van integratie in talrijke commissies en informele vormen van
overleg. De steun van een achterban voor politieke leiders ontwikkelde zich op
grond van verschillen in klasse en religie, de ‘zuilen’ die de scherpe kantjes van de
klassen- of standsverschillen afslepen. Nederland kende daardoor een betrekke-
lijk late politieke bewustwording van arbeidersklassen en een arbeidersbeweging
die van meet af aan vrij sterk burgerlijk was georiënteerd.
In dit verband is ook van belang dat Nederland niet aan de Eerste Wereldoorlog
heeft deelgenomen. Na de oorlog hervatten de Nederlandse heersende klassen de
leiding over het land op grond van vooroorlogse codes en structuren, ondanks
belangrijke veranderingen zoals de invoering van een algemeen kiesrecht. In lan-
den waar de oorlog had gewoed, was dit onmogelijk. De Nederlandse gezagsdra-
gers bleven in het zadel, ze bleven ‘deftig’ en bleven geloven in ‘tucht’. Ook de
negentiende-eeuwse preoccupatie met stand en de obsessieve neiging tot orde en
regelmaat, tot kalmte, rust en een precies tijdschema bleef grotendeels van
kracht: ‘Wie holde had iets verkeerd gedaan of was iemands mindere’ (Montijn
1998: 121). Bovendien bevatte de Nederlandse verzuiling druk in dezelfde rich-
ting: de plicht tot trouw aan de eigen zuil kwam immers neer op de plicht gezags-
getrouw te zijn.
Maar die kramp om zich over de hele breedte van de samenleving vast te klampen
aan traditionele codes en idealen van ‘deftigheid’ onder elkaar en ‘tucht’ naar
beneden kon niet verhinderen dat de kloof tussen het ophouden van een fat-
soensfaçade vóór de coulissen en de praktijk erachter steeds wijder werd, vooral
inzake seksualiteit. Hieruit ontstond een traditie in het bewijzen van lippendienst
aan de traditie van verloven en te zwijgen over verkering.
Na de Tweede Wereldoorlog werden de traditionele hiërarchie en de daarbij
horende codes van deftigheid ontdaan van hun scherpe kantjes, maar het verschil
tussen de fatsoensmoraal en de praktijk bleef tot na het midden van de jaren zes-
tig wijzen op grote hoogten van hypocrisie. Kennelijk zijn ook na deze oorlog
stand, ‘deftigheid’ en ‘tucht’ voor een groot deel intact gebleven of weer op orde
gebracht.
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Deze hele fatsoenswereld verdween als het ware achter het rookgordijn van de
rookbom die in 1966 naar het koninklijk rijtuig van prinses Beatrix en prins Claus
werd gegooid. Provo, de Nederlandse variant van het internationale jeugd- en stu-
dentenprotest tegen de ongelijke en stijve bourgeoiscultuur was een groot succes.
Zij trof het oude standsbesef zo krachtig door verachting dat het woord ‘deftig’
gelijk kwam te staan aan stijf en arrogant: stijfdeftig, terwijl het woord fatsoen
algauw vooral met ‘fatsoensrakker’ werd geassocieerd. Gezag, etiquette en regels
raakten in de late jaren zestig zo verdacht dat bijna alle autoriteit onrechtvaardig,
onderdrukkend en corrupt leek. De aanval op de ongelijke verhoudingen, op de
fatsoensfaçade en de regentenmentaliteit ging hier gepaard met een krachtiger en
aanhoudender informalisering van omgangsvormen dan in omringende landen.
Er voltrok zich een slingerbeweging: Nederland maakte massaal en opgelucht een
ingrijpende inhaalslag. Een belangrijke uiting daarvan was het ‘etiquetteboeken-
loos tijdperk’: na het midden van de jaren zestig verschenen er in Nederland ruim
vijftien jaar geen manierenboeken (Wouters 2008). De golf van informalisering
en seksualisering hield langer aan en was omvattender omdat de kloof tussen fat-
soensfaçade en feitelijke gedrag zich verder had verbreed dan in omringende lan-
den. Toen Nederlanders een inhaalslag maakten, werd die hypocrisie ontmaskerd
als een grote leugen en volgde een collectieve reactie van afrekening in grote
opluchting. Vrijwel alle delen van de bevolking waren erin betrokken, óók de groe-
pen die deel uitmaakten van de machtscentra en hun gevestigde coterieën (Ken-
nedy 1995; Wouters 2008).
Toch demonstreren de onderhandelingen en de vele compromissen die in gerin-
gere ongelijkheid resulteerden dat een hoog niveau van vertrouwen en sociale
integratie bleef voortbestaan. Zelfs toen het ‘conflictmodel’ vrijwel overal de
voorkeur boven het ‘harmoniemodel’ had gekregen, werden conflicten ‘uit-onder-
handeld’ en doorgaans spoedig gedempt. Op grond daarvan namen Nederlanders
een voorsprong in verschillende morele en wettelijke opzichten zoals een tamelijk
vroege legalisering van abortus, prostitutie, euthanasie, softdrugs en van het wet-
tig huwelijk voor homoseksuelen. En de vrijmoediger houding op een basis van
vertrouwen kan de snelle verandering van voorhuwelijkse seksuele onthouding
naar voorhuwelijkse tienerseks onder het ouderlijke dak helpen verklaren. Het
ingebakken hoge niveau van vertrouwen maakte sociale reguleringen mogelijk
– ook van tienerseksualiteit – die eerder de vorm hadden van een ‘ja, mits …’ dan
het minder vertrouwensvolle of zelfs wantrouwende ‘nee, tenzij …’. Daaruit blijkt
dat het bij de te reguleren zaken niet ging om volledige controle noch om een vol-
ledig vrijgeven, maar om een poging tot geregelde ontregeling, gereguleerde dere-
gulering, een gecontroleerd laten vieren van zowel sociale als individuele contro-
les: informalisering.

De regulering van statusconcurrentie en van tienerseksualiteit in de VS
In de VS had de ongelijkheid tussen de seksen zich, zoals gezegd, in het datingsys-
teem verhard. Uitdrukkingen zoals boys will be boys en raging hormones demon-
streren een geringer vertrouwen in zelfcontrole en grotere nadruk op externe
sociale controle, wat weer gepaard gaat met grotere ongelijkheid tussen de seksen
en tussen ouders en tieners. Deze grotere ongelijkheid tussen de generaties en de
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seksen vormt een afspiegeling en voortzetting van de ongelijkheid tussen sociale
klassen en etnische groepen, die beide tekenend zijn voor het lagere niveau van
sociale integratie in de VS. Ook de relatief open concurrentie tussen de gevestigde
coterieën wijst daarop. Vooral de vrij ongebreidelde wedijver in het streven naar
statusverhoging die is verbonden met de geringe en onzekere regulering van soci-
ale mobiliteit kan helpen verklaren waarom vrijwel alle Amerikaanse sociale ver-
houdingen en omgangsvormen van die wedijver zijn doortrokken, ook het dating-
systeem en overige relaties tussen de seksen.
Meer open concurrentie gaat gepaard met meer statusonzekerheid, wat verklaart
waarom Amerikanen zich directer en openlijker druk maken om sociaal succes in
termen van populariteit. Uit de statusonzekerheid kan ook worden begrepen
waarom Amerikanen neigen tot een frequent gebruik van superlatieven en tot
meer uitgesproken en nadrukkelijker vormen van zelfprofilering, inclusief vrij
openlijke uitingen van superioriteit. Deze typisch Amerikaanse manieren zijn
symptomatisch voor onzekerheid van rang en voor veranderlijke sociale scheids-
lijnen. Dit alles heeft de ontwikkeling van meer gedempte en subtielere vormen
van uitdrukken en onderhandelen verhinderd. Dat gebeurt wel naarmate in
samenlevingen waar de statusonzekerheid duidelijk afneemt (zie Spierenburg
1981: 30). Het omgekeerde, de neiging tot het gebruik van understatements, zelf-
spot en het bespotten van autoriteiten, lijkt alleen te kunnen uitgroeien tot een
nationale eigenschap als er ook een intens gevoel van verbondenheid en een
krachtige rem op woede tot ontwikkeling komen, dus in samenhangende en hecht
geïntegreerde samenlevingen waar statusconcurrentie en sociale mobiliteit duide-
lijker zijn gereguleerd.
De afwezigheid van een sterke en verenigde gevestigde coterie heeft ook verkla-
ringskracht voor de ontwikkeling van peer pressure, zowel in de betekenis van
druk die jongeren op elkaar uitoefenen als op ouders, omdat ouders vanwege de
elkaar beconcurrerende gevestigde coterieën minder in staat waren om de rijen te
sluiten tegen de solidariteit die op de campussen van de colleges en universiteiten
werd gesmeed (Fass 1977). De jongeren konden hun ouders dus effectiever tegen
elkaar uitspelen en in onderhandelingen met hen een eendrachtig front vormen,
vergeleken met jongeren in landen waar de gevestigden waren verenigd in een
nationale gevestigde coterie, zoals in Engeland of Nederland. In die landen kon-
den de ouders één lijn trekken tegenover hun tieners. In Nederland bleek dit uit
de traditie van een vanzelfsprekende verloving naast een vanzelf verzwegen ver-
kering.
Ook het verschil in sociale zekerheid heeft verklaringskracht. In de VS vormde de
ideologie van de Amerikaanse droom en haar verheerlijking van individuele zelf-
bepaling een barrière voor het instellen van een verzorgingsstaat. Het doelgericht
nastreven van individuele idealen en ideeën wordt ervaren als een onschendbaar
recht en statelijke verzorgingsarrangementen bedreigen dat recht, zodat ze al vrij
snel worden ervaren als een beperking van ieders individuele kansen en als een
aanslag op individueel talent. Dan worden ze afgewezen als ‘socialisme’ of ‘com-
munisme’.
In Nederland kwam het hogere niveau van sociale integratie en sociale solidariteit
tot uiting in de spreiding van welvaart via allerlei arrangementen van de Neder-
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landse verzorgingsstaat. Na 1945 kende Nederland een lange periode van vrede
(en dus fysieke veiligheid) en oplopende sociale en persoonlijke zekerheid waarin
de arrangementen van de verzorgingsstaat heel wat scherpe kantjes van de con-
currentie om sociale posities en status hebben afgeslepen. Die arrangementen
raakten snel ingeburgerd, zodat er op grond daarvan ook een ‘vrede’ in materieel
opzicht is ontstaan en een significante vermindering van de angst voor armoede.
De toegenomen welvaart en de verdeling ervan via de principes van de verzor-
gingsstaat, vooral de ‘sociale zekerheid’ van een gegarandeerd minimuminkomen,
was in de verhouding tussen vrouwen en mannen van groot belang – vrouwen
werden zo minder financieel afhankelijk van vaders en echtgenoten. Datzelfde
gold in de verhouding tussen tieners en hun ouders. De alternatieven die de staat
bood verschaften een veiligheidsnet waardoor tieners zich in onderhandelingen
met ouders sterker voelden staan. Bovendien deden ook studiebeurzen en -toela-
gen en een sterke rechtspositie van Nederlandse jongeren (minderjarigen)
afbreuk aan het gevoel afhankelijk te zijn van hun vader (Wouters 1972). Deze
sociale zekerheden vonden hun weerklank in grotere persoonlijke zekerheid en
zelfvertrouwen en op grond van dit gevoel van menselijke waarde en waardigheid
kwam er een ‘gemoedsrust van de verzorgingsstaat’ tot bloei (Stolk en Wouters
1987).
Die bloei was het grootst in de periode waarin ook de bijslaap van tieners op de
slaapkamer thuis geaccepteerd raakte en zich verbreidde. Het was ook de periode
waarin Nederlandse tieners in een betrekkelijk gelijke positie kwamen in de ver-
houding met hun ouders, zeker in vergelijking met hun Amerikaanse generatiege-
noten. Deze verminderde ongelijkheid in hun machtsbalans en van een bevels-
huishouding naar een onderhandelingshuishouding (De Swaan 1982), verklaart
de omslag in de regulering van tienerseksualiteit. Maar niet helemaal, want die
omslag kan niet worden begrepen zonder de verandering in opvoedstijl die met de
machtsverschuiving gepaard ging: in de relaties tussen ouders en kinderen daalde
het niveau van wantrouwen en angst en steeg het niveau van wederzijds ver-
wachte zelfcontrole, een stijging van wederzijds vertrouwen (Wouters 2012a;
2012c).

9.7  Samenvattende conclusies

De identificatie met een homogene gevestigde coterie blijkt te kunnen verklaren
waarom in Nederland de traditie van zich verloven zo lang is volgehouden terwijl
aan de opkomst en verbreiding van verkering geen aandacht werd besteed. Verke-
ring bood ruim gelegenheid om elkaar te omarmen, te zoenen en te voelen, maar
verkering was niet chic. Wie geen aanzien wilde verliezen, werd geacht zich te ver-
loven. Nederlandse auteurs hebben de term verkering waarschijnlijk vermeden om
dezelfde reden als die waarom Emily Post zo lang mogelijk zweeg over petting:
omdat ze zich identificeerden met de mensen in de machtscentra en de daaraan
verbonden gevestigde coterieën. Vanuit die identificatie leek alleen al het noemen
van die informele praktijken er een zekere waardigheid aan te verlenen. Wilde
men de traditionele machtsbalans tussen ouderen en hun kinderen handhaven,
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dan was het zaak jongeren ervan te weerhouden hun ouders te passeren in het
kiezen van een geliefde en verloofde. Bij een verkering gebeurde dat nogal eens.
Dat was waarschijnlijk ook de reden waarom deze auteurs de opkomst van de
informele code zo lang mogelijk in het donker lieten en alleen licht wierpen op de
formele code en op de ontstellende achteloosheid onder de jeugd van tegenwoor-
dig.
Deze veronderstelling wordt versterkt door een andere parallel, namelijk dat
zowel verkering als dating zich voornamelijk vanuit de middenklassen heeft ver-
breid en dat zowel de Amerikaanse als de Nederlandse bovenlagen laatdunkend
neerkeken op deze praktijken. Dit wijst op een gezamenlijke bron: identificatie
met de gevestigden. Het was op grond daarvan dat de grote meerderheid van de
Nederlandse auteurs alleen over verloving schreef en niet over verkering en
waarom de minderheid van Amerikaanse auteurs niet over petting schreef. Het
verschil is vooral dat Amerikaanse jongeren en middenklassen erin slaagden het
datingsysteem aanvaard te krijgen terwijl verkering in Nederland, ofschoon popu-
lair als praktijk, zijn tweederangspositie behield. De meeste Amerikaanse auteurs
deelden in het succes van het datingregiem, alle Nederlandse auteurs deelden in
het groepscharisma van hun gevestigden evenals een zeer groot deel van de
Nederlandse bevolking. Maar op den duur verminderden de intensiteit en de
diepgang van hun identificatie met de gevestigden en verloor de gevestigde code
aan overtuigingskracht, zodat naleving ervan steeds meer pro forma gebeurde. Zo
vestigden Nederlandse jongeren een traditie van lippendienst, spraken ze over
verloven terwijl ze verkering hadden.
In de VS zijn de Amerikaanse bovenlagen er niet zoals de Nederlandse in geslaagd
om de dominantie van hun culturele traditie te handhaven. In dezelfde periode
als die waarin zich in Nederland ‘verkering’ verbreidde, tussen 1880 en 1920,
moesten ze zwichten voor de pressie van jongeren en middenklassen en verschoof
de identificatie met gevestigden in de richting van de overwinnaars: dating werd
ervaren als een bevrijding uit een onderdrukkende traditie. Dat gevoel ontstond
in Nederland pas in de tweede helft van de jaren zestig.
Naast dit tempoverschil in de emancipatie van jongeren en hun seksualiteit is er
nog een belangrijk verschil. Bij dating was het jongens en meisjes wel toegestaan
elkaar te kussen, te omarmen en te voelen, maar alleen in vluchtige relaties met
een sterk instrumenteel en commercieel karakter en alleen in de overgangsfase
van jeugd naar volwassenheid, die van scholier met zijn vlam (seks en plezier)
naar de volwassen man en zijn geliefde (liefde en verantwoordelijkheid). Deze
alleen op mannen gerichte formulering doet nu seksistisch aan, net als het boys-
will-be-boys-uitgangspunt. Deze gedachten leven nog sterk, al verloren zij aan
kracht. Jongens die mannen worden staan voor de opgave hun lustbalans te ver-
anderen van vooral op seks gericht naar vooral op liefde gericht, wat gezien de
luide aanwezigheid van commerciële en instrumentele seks al moeilijk genoeg is,
niet alleen voor jongens, ook voor meisjes, zoals de ‘female chauvinist pigs’ laten
zien. Maar door de Amerikaanse verheerlijking van individuele zelfbepaling dro-
men de meeste jongens zich een vrouw die als loyale echtgenote zijn kinderen
opvoedt en ook verder dienstbaar is aan zijn project van individuele zelfbepaling.
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Tenzij zíjn project zich hecht aan zijn vaderschap, ervaren vrouwen op hun werk
meer gelijkheid dan erbuiten, als echtgenoot en als ouder.
Het woord ‘verkering’ verwijst naar een relatie, en als regel en als ideaal is in
Nederland relationele intimiteit – veel voor elkaar voelen – de kern en de oor-
sprong gebleven van fysieke intimiteit en valt er in de seksuele ontwikkeling van
jongeren een erotisering van seksualiteit te constateren. ‘Veel voor elkaar voelen’
is voor zowel mannen als vrouwen ononderbroken de relationele basis gebleven
van hun ideale lustbalans. Op basis daarvan konden Nederlandse vrouwen meer
aanspraak maken op meer gelijkheid dan Amerikaanse vrouwen, zowel als echtge-
noot en als ouder, op het werk en daarbuiten. Die grotere gelijkheid tussen de
seksen ging samen met grotere gelijkheid tussen ouders en kinderen en met meer
ruimte voor tienerseksualiteit.
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10 Alleen maar nette mensen: seks, de natie en
cultuur

Irene van Oorschot

Amy T. Schalet (2011) Not Under My Roof: Parents, Teens, and the Culture
of Sex. Chicago: University of Chicago Press. 312 pagina’s, € 26,99, ISBN
9780226736198.

Wetenschappelijke studies naar seksualiteit, en dan met name die uit het Angel-
saksisch taalgebied, neigen er nogal eens naar seksualiteit onder jongeren als een
gevaar of risico te zien. In dit alarmistische discours staat seksualiteit onder jon-
geren gelijk aan een verhoogd risico op seksueel overdraagbare aandoeningen, op
verkrachting en op ongewenste zwangerschappen. Daardoor zijn bepaalde vragen
tot op heden relatief onderbelicht gebleven, zoals: hoe seks ook voor jongeren
gewoon leuk of lekker kan zijn, hoe jongeren hun seksualiteit actief vormgeven in
relatie tot anderen en – belangrijk – hoe deze seksuele ontwikkeling van jeugd
ingebed is in specifieke (ook niet-Angelsaksische) historische en sociale contexten
(Van Oorschot 2011). Amy T. Schalets Not Under My Roof: Parents, Teens, and the
Culture of Sex richt zich precies op dit hiaat in de literatuur. De centrale vraag die
socioloog Schalet poogt te beantwoorden in dit boek is hoe ouders en jongeren in
de blanke middenklassen in Nederland en in de Verenigde Staten omgaan met, en
betekenis geven aan, de seksualiteit en het seksueel gedrag van jongeren, en hoe
zij verschillen in hun conceptualisering van adolescente seksualiteit. Ze richt zich
hier specifiek op de dynamiek tussen ouders en jongeren, en de manieren waarop
zij in hun communicatie en handelen (selectief) ruimte en mogelijkheden creëren
voor jongeren in het vormgeven van hun seksualiteit.
Schalet vertrekt in haar boek vanuit de paradox dat Nederland en de Verenigde
Staten veel met elkaar gemeen hebben1, maar het seksuele gedrag van jongeren in
beide landen toch wezenlijk lijkt te verschillen. Terwijl Amerikaanse jongeren
over het algemeen jonger beginnen met seks, vaker onveilige seks hebben, en
slechter geïnformeerd zijn, doen Nederlandse jongeren het vaker veilig, hebben
zij zo minder kans op ongewenste zwangerschappen en besmettingen met seksu-
eel overdraagbare aandoeningen, en beginnen ze (iets) later. De vraag is dan ook
hoe deze verschillen tot stand komen: hoe kunnen we verklaren dat jongeren in
beide landen zich toch wezenlijk anders gedragen? Het antwoord hierop zoekt
Schalet in de context van het gezin, en zij richt zich dan ook met name op de rela-

1 Schalet beargumenteert bijvoorbeeld dat beide landen al vroeg een republiek waren met een
gedecentraliseerde staat. Ook hebben de middenklassen, en dan met name de commerciële elites,
in beide landen van oudsher een bijzonder sterke positie. Daarnaast kenmerkt protestantisme
het dominante religieuze klimaat in beide landen. Meer recent hebben beide landen een seksuele
revolutie doorgemaakt, en zijn beide economieën postindustrieel te noemen.
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tie die jongeren hebben met hun ouders, en de betekenissen en strategieën die
ouders en jongeren inzetten in het omgaan met, en vormgeven van de seksualiteit
van hun kinderen.
Om een vergelijking tussen de twee landen mogelijk te maken heeft Schalet twee
vergelijkbare steekproeven geprobeerd te trekken. Zij heeft dit gedaan door in
beide landen blanke en middenklasse-informanten te selecteren uit middelgrote
steden, dus buiten zowel de kosmopolitische urbane centra als de religieuze
gemeenschappen. Deze blanke middenklassen hebben volgens Schalet een ‘dis-
proportionate influence on the institutions of politics, education, and health care’
gehad (p. 16). Als een gevolg daarvan, signaleert Schalet, worden nu juist precies
hun ‘cultural language, concepts, and frameworks […] presented as universal’
(p. 16). Op deze manier geeft deze steekproef van individuen haar de mogelijk-
heid hegemonische Nederlandse en Amerikaanse seksuele culturen te bestuderen.
De geselecteerde informanten bestaan uit 41 Amerikaanse ouders, 36 Ameri-
kaanse jongeren (waarvan 20 meiden en 16 jongens), en uit 34 Nederlandse
ouders en 36 Nederlandse jongeren (waarvan opnieuw 20 meiden en 16 jongens).
Zij interviewde hen eind jaren negentig. Hoewel zij heeft geprobeerd (zeer) chris-
telijke ouders en jongeren te weren uit haar steekproeven, is ze daar in de Vere-
nigde Staten niet altijd in geslaagd. Dit is overigens een probleem dat natuurlijk
op het grote verschil in religieus klimaat van de twee landen duidt.

10.1  Normalisering versus dramatisering: twee strategieën

De Nederlandse ouders in Schalets studie zijn geneigd seksuele ontwikkeling van
jongeren te normaliseren: seksuele ontwikkeling van jongeren wordt hier gezien
als een normaal en ‘gewoon’ onderdeel van volwassenwording dat niet hoeft of
hoort te interfereren met de band tussen ouder en kind. Nederlandse ouders han-
teren een ideaal van ‘gereguleerde liefde’: seks vindt idealiter plaats in de context
van een liefhebbende en redelijk stabiele relatie met een gepast vriendje of vrien-
dinnetje. Daarnaast benadrukken ouders dat hun kinderen ‘eraan toe’ moeten
zijn om seks te hebben, en impliciet verwachten zij daarmee dat hun kinderen
hun seksualiteit zelf kunnen reguleren. Problematisch voor deze ouders is dan
ook niet het feit dát hun kinderen seks hebben, maar dat hun kinderen het te
vroeg hebben (als ze er nog niet klaar voor zijn), of, paradoxaal genoeg, dat seks
wel érg normaal voor hen wordt. Zolang er echter sprake is van een verliefdheid
en een echte verkering hebben Nederlandse ouders weinig problemen met de
‘sleep-over’, oftewel het logeerpartijtje – het is immers beter dan ‘geheimzinnig’ of
‘stiekem’ met seks omgaan. De Nederlandse jongeren in Schalets studie denken
over het algemeen in dezelfde termen over seksualiteit als hun ouders: ook zij
zien het als een normaal en gewoon onderdeel van hun puberteit, en ook in hun
narratieven benadrukken zij de verliefdheid en het ‘eraan toe zijn’. Zowel de jon-
geren als de ouders die Schalet interviewde portretteren seks over het algemeen
niet in gender-antagonistische termen: beide groepen achten het niet meer dan
normaal en wenselijk dat zowel jongens als meisjes romantische en seksuele
behoeften hebben.
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Amerikaanse (blanke, middenklasse) gezinnen dramatiseren echter de seksualiteit
van adolescenten: zowel ouders als jongeren zien het als een hormonaal strijdveld
en het begin van een conflictueus, gevaarlijk en potentieel pijnlijk volwassenwor-
dingsproces. Deze ouders zien de seksualiteit van jongeren voornamelijk als ‘hor-
moongedreven’ en gaan er niet van uit dat jongeren naast seksuele lust ook liefde
kunnen voelen voor elkaar. Omdat de behoefte aan seks biologisch aangestuurd
wordt, is ook een ideaal van ‘ouder-gereguleerde’ seksualiteit hier prevalent.
Ouders denken immers niet dat jongeren hun seksuele verlangen kunnen regule-
ren, dus is het de verantwoordelijkheid van de ouders de seks, en dan met name
logeerpartijtjes, te verbieden. Ook gaan de Amerikaanse ouders in Schalets studie
uit van de ‘strijd der seksen’, en hanteren zij andere verwachtingen met betrek-
king tot de seksualiteit van jongens dan van meisjes. Meisjes, in hun narratief,
denken misschien wel dat ze verliefd zijn, maar handelen (te) vaak op basis van
groepsdruk, terwijl jongens nog minder dan meisjes in staat worden geacht
romantische gevoelens te koesteren voor hun vriendinnetje. Tegelijkertijd fun-
geert het huwelijk als het hoogste romantische ideaal waarbinnen seks zijn
natuurlijke en wenselijke plek heeft. De strategie die deze Amerikaanse ouders zo
inzetten, is dus repressiever dan die van Schalets Nederlandse informanten: seks
vindt gewoon niet plaats, en al helemaal niet ‘onder mijn dak’. Ook hier zijn de
narratieven van jongeren verwant aan die van hun ouders: jongens en meisjes
hanteren het ‘strijd der seksen’-model in hun spreken over genderverhoudingen
onderling en associëren seks meer met gevaar dan Nederlandse jongeren. Terwijl
zowel ouders als kinderen enkel seks binnen het huwelijk als wenselijk zien,
gebruiken de Amerikaanse jongeren (en dan met name de meisjes) strategieën
van geheimhouding om toch seks te kunnen hebben zonder in conflict te komen
met hun ouders.
De strategie van Nederlandse ouders is er dus een van ‘control through connec-
tion’: ze pogen seksualiteit te reguleren door deze te integreren in de band die ze
hebben met hun kinderen. Volgens Schalet veronderstelt en bevestigt deze strate-
gie een zeer specifiek mensbeeld, dat zij een ‘interdependent individualism’
noemt. Deze vorm van individualisme veronderstelt dat mensen zichzelf verwe-
zenlijken in en door hun relaties met anderen. In de context van haar studie uit
zich dit model in het idee dat relaties met anderen, waaronder seksuele relaties,
centraal onderdeel zijn van volwassenwording. Ze vormen geen bedreiging voor
het zelf, maar nu juist de conditie om het zelf vorm te geven. Het uit zich ook in
de verwachting dat jongeren de capaciteiten kunnen ontwikkelen om deze relaties
te kunnen onderhouden en vorm te geven. Het ideaal van zelfgereguleerde liefde
sluit zo naadloos aan bij dit interdependente individualisme. En volgens Schalet is
deze strategie op deze manier verwant aan de typisch Nederlandse nadruk op
consensus en aan – jawel – dat Nederlandse ideaal van gezelligheid: na het logeer-
partijtje tezamen aan het familieontbijt. Schalet relateert deze vorm van individu-
alisme aan de relatief uitgebreide Nederlandse verzorgingsstaat die actief
interdependenties tussen groepen mensen vormgeeft. Deze verzorgingsstaat
heeft daarnaast een uitgebreidere set aan beleidsmaatregelen en voorzieningen in
het leven geroepen om de ‘gevaren’ van seks – zwangerschappen en soa’s – te
beperken.
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Amerikaanse ouders hanteren echter een strategie van ‘connection through con-
trol’: door bepaalde dingen te verbieden bevestigen zij de band tussen henzelf en
hun kinderen. Ook deze strategie resoneert met een vorm van individualisme,
namelijk het ‘adversarial individualism’. In tegenstelling tot het ‘interdependent
individualism’ veronderstelt dit type individualisme een radicaal autonoom sub-
ject dat zich, los van en buiten allerlei afhankelijkheidsrelaties, vorm heeft kun-
nen geven. Te vroeg aangegane (romantische) verbindingen worden hier gezien
als een obstakel voor een totale emotionele en financiële volwassenwording. Het
model van ‘adversarial individualism’ relateert Schalet hier opnieuw aan de (veel
minder uitgebreide) Amerikaanse verzorgingsstaat, waar het sociale vangnet gro-
tere mazen heeft en waarin individuen wel degelijk meer teruggeworpen zijn op
zichzelf. Ook vraagt een typisch middenklassetraject van volwassenwording
– high school, college, dan werken – in de VS vaak veel geografische mobiliteit. Zo
bereiden beide modellen van seksuele volwassenwording adolescenten voor op
een bestaan in de sociaaleconomische en verzorgingsstaatsfiguraties die beide
landen kenmerken.
Schalet heeft ook oog voor de keerzijden van beide ‘culturen’. In beide culturen
lijken meisjes er slechter vanaf te komen dan jongens. De Nederlandse, op een
idee van harmonische en op de liefde georiënteerde seksualiteit, maakt het moei-
lijk voor zowel jongeren als ouders betekenis te geven aan conflictueuze seksuele
ervaringen. Zo noemt Schalet bijvoorbeeld een situatie waarin een meisje zich
achteraf er nog ‘niet aan toe’ voelde om seks te hebben, maar het wel had gedaan
met een jongen. En daar is een ouder die zich geen raad wist met het feit dat haar
zoon wellicht wel erg vroeg ‘geïnitieerd’ werd door buurtjongetjes die seksuele
spelletjes met hem speelden. Deze Nederlandse ‘cultuur’ heeft dan ook de neiging
machtsverschillen, zoals tussen jongens en meisjes en tussen ouders en kinderen,
onzichtbaar te maken. Ook signaleert Schalet dat in een samenlevingsmodel
gebaseerd op ‘gezelligheid’, harmonie en consensus, de minder machtige partijen
vaak meer inleveren dan de machtigere partijen. Wat het ideaal van ‘gereguleerde
liefde’ met name jonge vrouwen niet leert, is dat het creëren en onderhouden van
intieme relaties op gespannen voet kan komen te staan met het realiseren van
andere, individuele doelen. Dat veel (ook jonge) vrouwen in Nederland – de gene-
ratie die Schalet zo’n vijftien jaar geleden interviewde – parttime werken lijkt er
inderdaad op te duiden dat vrouwen meer investeren in de huiselijke en relatio-
nele sfeer dan mannen. Het Amerikaanse ideaal heeft echter ook grote nadelen:
hoewel het jongeren leert om zichzelf te bevestigen als individuen, overschat het
de conflictueuze ‘strijd der seksen’ en onderschat het de overeenkomsten in de
seksuele behoeften die jongens en meisjes hebben. Daarnaast rust de nadruk op
het huwelijk als gepaste context voor seks jongeren niet uit met een vocabulaire
en de vaardigheden zichzelf ook voor het huwelijk seksueel te ontwikkelen. Ook
ligt hier de zwaarste last bij meiden: hen wordt gevraagd zichzelf, net als jongens,
als volwassen, autonome individuen vorm te geven; als zij echter op deze manier
hun seksuele autonomie bevestigen wordt hun sletterig gedrag verweten.
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10.2  Nationale seksuele culturen?

Schalets boek geeft een goed geschreven en uitgebreid beargumenteerd inzicht in
de manieren waarop blanke middenklassejongeren en ouders betekenis geven
aan, en omgaan met, seksuele activiteiten van adolescenten. Ze maakt uitputtend
gebruik van haar interviewdata en heeft een grote sensitiviteit voor de spannin-
gen en strijdpunten waar beide groepen ouders en jongeren zich mee geconfron-
teerd zien. Toch wringt er voor mij iets aan Schalets boek – en dat is haar gebruik
van het concept ‘cultuur’. Het cultuurconcept heeft in de studie van seksualiteit
natuurlijk zijn functie, niet in de laatste plaats omdat een culturele analyse van
seksualiteiten ons vaak verder brengt in het begrijpen van de variëteit aan en ver-
schillen in seksuele voorkeuren, gedragingen en identiteiten. Een cultureel begrip
van seksualiteit is hierin behulpzamer dan biologische of psychologische analyses,
die zich vaak op de zogenaamd ‘universele constanten’ van seksualiteit richten en
en passant de problematische neiging hebben verschillen en ‘afwijkende’ seksuali-
teiten onzichtbaar te maken. In een context waarin vooral afwijkende seksualitei-
ten worden gezien als ‘onnatuurlijk’ en (sub)cultureel bepaald, is het van belang
dat ook de ongemarkeerde seksualiteiten van de blanke middenklasse eens gede-
naturaliseerd worden. Echter, Schalets culturele analyse van de sociale inbedding
van seksualiteit is niet hier niet de enige optie – en in het volgende hoop ik te
laten zien hoe haar keuze voor ‘cultuur’ problematische aspecten heeft.
Schalet beargumenteert dat haar culturele analyse contrasteert met (vaak kriti-
sche en feministische) ‘gender-inequality’-conceptualiseringen van seksuele ont-
wikkeling en met foucaultiaanse benaderingen van seksualiteit. De eerste catego-
rie studies – die voornamelijk uit de Verenigde Staten zelf komt – besteedt veel
aandacht aan de manier waarop seksualiteit voor jongeren een manier is om hun
genderidentiteit vorm te geven, en richt zich dan met name op de strijd die jon-
gens en meisjes onderling leveren over seksualiteit. De hindernissen die meisjes
moeten nemen in hun seksuele ontwikkeling worden hier uitgebreid belicht.
Schalet geeft hier – correct – aan dat dit type studie te weinig oog heeft voor de
plezierige aspecten van seksualiteit, voor overeenkomsten in de manieren waarop
jongeren, jongens en meiden, hun seksualiteit zien, en de manier waarop seksuali-
teit wordt vormgegeven binnen de context van het gezin. Daarnaast kan het niet
verklaren dat er in Nederlandse gezinnen nu juist een stilte heerst rondom gen-
derverhoudingen en -ongelijkheden. Hier schiet dit type literatuur wellicht inder-
daad tekort – maar in zichzelf is het tekort van de ene theorie nog geen argument
voor een ander theoretisch uitgangspunt. Foucaultiaanse benaderingen, gaat
Schalet door, zouden daarentegen te weinig plaats inruimen voor de ‘ideals these
forms of control invoke and the types of connections and agency they make pos-
sible’ (p. 189). Dit is een merkwaardige opmerking, aangezien haar eigen definitie
van ‘cultuur’, en dan met name haar nadruk op de constitutieve operaties van cul-
tuur, veel gemeen heeft met Foucaults werk over de niet enkel repressieve maar
ook productieve werking van macht. Daarnaast citeert zij veelvuldig Foucaults
The Uses of Pleasure (1984), waarin Foucault nu juist aandacht besteedt aan de
historisch zeer specifieke productie van seksualiteiten, en de relatie van het zelf
met het zelf en de ethische praktijken die deze producties veronderstellen en
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mogelijk maken. Echter, volgens Schalet kan een foucaultiaanse benadering geen
recht doen aan bijvoorbeeld het feit dat Nederlandse jongeren niet alleen de man-
daten van ‘gezelligheid’ volgen omdat er nu eenmaal sprake is van sociale con-
trole, maar ook omdat dit hen in staat stelt betekenisvolle relaties met anderen
aan te gaan en meesterschap over het zelf te creëren en bevestigen. In hoeverre
deze bevinding nu wezenlijk contrasteert met Foucaults notie dat macht een
bepaalde relatie tot het (seksuele) zelf en anderen mogelijk maakt, wordt voor mij
niet duidelijk. Mijn vraag is dus: wat heeft een culturele analyse te bieden? Deze
vraag – ik blijf u het antwoord voor nu schuldig – wint aan belang als we ons eens
concentreren op de vraag over wiens cultuur we het precies hebben. Want de
‘Nederlandse’ of ‘Amerikaanse’ seksuele cultuur, dat zijn hier natuurlijk de zeer
specifieke en gesitueerde ideeën en strategieën van een zeer selecte groep men-
sen: de blanke middenklassen van beide landen. Als dominante groepen in beide
maatschappijen vormen zij inderdaad een mooie inkijk in de productie van hege-
monische seksualiteiten. Toch is het op basis van Schalets analyse, die een wel-
haast homologische en constitutieve relatie tussen seksuele cultuur en
de verzorgingsstaat benadrukt, (te) gemakkelijk de specifiek blanke en
middenklassestrategieën te vereenzelvigen met een meer algemeen Nederlandse
versus Amerikaanse omgang met seksualiteit. Dit gebeurt onder andere doordat
zij – ondanks opmerkingen over de beperkte generaliseerbaarheid van haar bevin-
dingen – haar informanten enkel differentieert met de adjectieven ‘Nederlandse’
of ‘Amerikaanse’ (ouder/jongere). Op discursief niveau worden zo deze zeer speci-
fieke, aan klasse en etniciteit gebonden ervaringen en narratieven tot exempla-
risch voor de Nederlandse en de Amerikaanse seksuele cultuur verheven. Ook
wordt deze neiging duidelijk als Schalet bijvoorbeeld suggereert dat het Neder-
landse model van interdependent individualisme heden ten dage onder vuur
komt te liggen van eerste- en tweedegeneratie-immigranten, die niet hebben
‘cooperated with the culture of consultation and consensus, instead forming bas-
tions of difference and, in instances, of hostility’ (p. 200-201). Na dit citaat bear-
gumenteert Schalet dat deze ontmoeting met Andere seksualiteiten de regule-
rende en controlerende aspecten van het normaliseringsmodel aan het licht heeft
gebracht. Immers, beleidsmakers hebben het ideaal van ‘gereguleerde liefde’ op
proberen te leggen aan de hand van bijvoorbeeld integratiecursussen. In deze con-
text stelt Schalet de vraag ‘how the challenges and opportunities that characterize
the current period of societal upheaval and cultural conflict will ultimately shape
the family and polity is unclear’ (p. 201).
Schalet lijkt dus te suggereren dat er ten eerste sprake is van een Nederlandse
(seksuele?) cultuur, die, ten tweede, op zeer reële wijze wordt ‘opgeschud’ door
andere seksuele culturen. Gedeeltelijk is dit een functie van het begrip ‘cultuur’
zelf: zoals beargumenteerd door hordes antropologen wordt ‘cultuur’ (te) vaak
ingezet als een homogeniserend en reïficerend concept, dat verschillen en diversi-
teit binnen ‘culturen’ veronachtzaamt, en verschillen tussen culturen uitvergroot.
Natuurlijk reduceert elke theorie en elk concept de werkelijkheid, maar het cul-
tuurconcept leent zich te gemakkelijk voor een reductie die uitmondt in ogen-
schijnlijk onoverbrugbare tegenstellingen tussen groepen mensen. Wanneer Scha-
let de seksuele culturen van Nederland en Amerika als homologisch presenteert
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met die van de nationale staat, hebben we hier wel een al te naadloos web aan
praktijken en betekenissen dat – nogmaals, naar mijn mening – te weinig recht
kan doen aan strijd over culturele betekenissen en de ‘gesitueerdheid’ (Haraway
1988) van haar informanten. Dit probleem, inherent aan cultuurconcept, wint
nog eens aan belang in een maatschappelijke context waar burgerschap, de natie,
en ‘cultuur’ langs seksuele lijnen worden bevochten en gedefinieerd. Gezien de
associaties tussen (gezonde, respectvolle, op liefde gebaseerde en bevrijde) Neder-
landse seksualiteit en de (pathologische, liefdeloze, risicovolle en onderdrukte)
seksualiteit van etnische Anderen in de Nederlandse context (zie ook Krebbekx,
Spronk en M’charek, deze editie; Mepschen et al. 2011; Van Oorschot 2011), en
het ‘culturisme’ dat het Nederlands denken over (etnisch) verschil kenmerkt
(Schinkel 2007), is het merkwaardig dat Schalet de keuze voor cultuur niet
omzichtiger in dit type literatuur heeft ingebed. Al met al versterkt Schalets cul-
turele analyse hier en daar nu juist de performatieve link tussen wat de blanke
middenklasse doet en zegt, en de ‘nationale cultuur’. Het doen, laten en denken
van de blanke middenklasse wordt hier wellicht niet gepresenteerd als universeel
– en daarvoor hulde – maar incarneert desalniettemin als de kenmerken van een
nationale cultuur.
Dat Schalets analyse zo zwaar en onbehaaglijk op ‘cultuur’ leunt, neemt niet weg
dat Schalets boek een uitgebreide studie is van twee zeer specifieke manieren van
denken, spreken en handelen ten aanzien van seksualiteit onder jongeren in beide
landen. Zij slaagt erin een seksualiteit die te vaak als onproblematisch en het
meest ‘natuurlijk’ wordt gezien, die van de blanke middenklasse, te bevragen.
Meer aandacht voor de problematiek inherent aan het woord cultuur, en aan de
manier waarop het wordt ingezet in het denken en spreken over seksualiteit, was
hier echter een welkome en theoretisch relevante interventie geweest.

Literatuur

Foucault, M. (1984) The Uses of Pleasure: Vol. II of the History of Sexuality. New York: Vin-
tage Books.

Haraway, D. (1988) Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privi-
lege of Partial Perspective. Feminist Studies, 14(3): 575-599.

Krebbekx, W., R. Spronk en A. M’charek (2013) Categorieën als verschilmakers: Etnische
praktijken in onderzoek naar jongeren en seksualiteit. Sociologie, 9(3/4).

Mepschen, P., J.W. Duyvendak en E. Tonkens (2011) Sexual Politics, Orientalism, and
Multicultural Citizenship in the Netherlands. Sociology, 44(5): 963-979.

Oorschot, I. van (2011) Youth, Space, and Sexuality: An Overview of the Literature. Litera-
tuurstudie verricht in opdracht van Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit.
Rotterdam: Erasmus Universiteit.

Schinkel, W. (2007) Denken in een Tijd van Sociale Hypochondrie: Aanzet tot een Theorie Voor-
bij de Maatschappij. Kampen: Klement.

175



19,0%
mannen

26,7%
vrouwen

Problemen met seksueel functioneren

Bron: Seksuele gezondheid in Nederland 2011, Rutgers WPF

176



11 BDSM: transgressie van seksuele normen of
een afspiegeling van de sociale
werkelijkheid?

Ingvild Harkes

Danielle J. Lindemann (2012) Dominatrix: Gender, Eroticism, and Control in the
Dungeon. Chicago: University of Chicago Press. 256 pagina’s, € 21,99, ISBN
9780226482583.

Margot Weiss (2011) Techniques of Pleasure: BDSM and the Circuits of Sexuality.
Durham: Duke University Press. 336 pagina’s, € 22,99, ISBN 9780822351597.

11.1  Introductie

Menselijk seksueel gedrag is complex en divers. Sommige vormen ervan vallen
buiten de grenzen van de sociale normen rondom seksualiteit. Een voorbeeld
hiervan is sadomasochisme of BDSM, dat gedefinieerd kan worden als een eroti-
sche interesse in het toedienen of ontvangen van pijnlijke fysieke of geestelijke
stimuli binnen een context van macht en controle (Moser, 1999). BDSM’ers zien
zichzelf als een subcultuur of seksuele minderheid die zich afzet tegen het ‘nor-
male’. Het is echter de vraag of deze grens zo duidelijk gesteld kan worden. Hier-
over gaan twee recente werken die hier besproken worden: Techniques of Pleasure
van Margot Weiss (2011) en Dominatrix van Danielle Lindemann (2012). Beide
beogen een etnografische beschrijving te geven van de BDSM-gemeenschap in
San Francisco, waarbij Lindemann haar werkgebied uitbreidt tot New York en
professionele dominatrixen aan het woord laat over de interactie met hun cliën-
ten in de speelkelder (dungeon). De vraag die Lindemann wil beantwoorden, is wat
deze verhalen ons kunnen leren over het spanningsveld tussen machtsverhoudin-
gen en normen die ten grondslag liggen aan het dagelijks leven. De onderzoeks-
vraag van Weiss gaat ook over hoe de praktijken binnen BDSM raken aan ras,
klasse en gender en of BDSM transgressief is of in feite een afspiegeling is van de
geldende normen.
Beide boeken komen voort uit veldwerk dat gedaan is als onderdeel van respectie-
velijk Culturele Antropologie en Vrouwenstudies aan Duke Universiteit (Weiss)
en Sociologie aan de Universiteit van Columbia (Lindemann). Voor haar onder-
zoek heeft Weiss tussen 2000 en 2003 tijdens BDSM-spelavonden en workshops
61 mensen geïnterviewd. Lindemann bezocht in 2007 en 2008, 52 commerciële
dominatrixen voor een interview.

177



Ingvild Harkes

11.2  Techniques of Pleasure (Weiss)

De term ‘sadomasochisme’ wordt in de DSM-IV, het Amerikaanse handboek voor
artsen om psychiatrische aandoeningen te diagnosticeren, gebruikt als afwijkende
vorm van seksualiteit. Om die reden wordt tegenwoordig meestal gesproken van
‘BDSM’, een term die de uitwisseling van macht en genot centraal stelt en staat
voor bondage en discipline (BD), dominance and submission (DS) en sadisme en
masochisme (SM).
De dichotomie tussen wat normaal is en afwijkend blijkt echter ingewikkelder te
zijn dan op het eerste gezicht lijkt. In haar onderzoek komt Weiss er al snel achter
dat BDSM als grensverleggende vorm van seksualiteit (transgressive) moeilijk los
te koppelen is van de huidige norm rond seksualiteit, die bestaat uit een blanke
hegemonie en heteronormativiteit1, en dat een tegenstelling tussen de twee een
versimpeld beeld geeft van de werkelijkheid. Volgens Weiss is de wereld van
BDSM verweven met de sociale complexiteit, en spelen gender, ras, klasse en zelfs
het kapitalisme daarin een rol. Als voorbeeld geeft zij de veiling van een zwarte
slavin2 door een blanke dominante man op een BDSM-bijeenkomst (p. 3). Dit
maakt onderdeel uit van het spel, maar het laat tegelijkertijd zien dat BDSM-sek-
sualiteit in feite een relatie is tussen subjecten (mensen en verlangens) en hun
sociaaleconomische context (hiërarchie en ongelijkheid). Weiss legt uit hoe bin-
nen de BDSM-gemeenschap een sterke codering bestaat van regels en gebruiken
(aanspreektitels, kleding, houding, activiteiten) die volgens de BDSM’ers zelf een
symbool zijn van het zich afzetten tegen de sociale normen en het ‘normale’ (door
BDSM’ers vanilla genoemd). Maar eigenlijk, zegt Weiss, zorgt dit afzetten tegen
de geldende normen en waarden ervoor dat deze juist benadrukt worden (p. 6) en
dat BDSM dus niet zozeer transgressive is, maar een reproductie van de bestaande
sociale dynamiek.
Weiss legt aan de hand van zogeheten productive performance uit hoe economische
ontwikkelingen aan het einde van de jaren tachtig in San Francisco Bay hebben
geleid tot een verandering in de BDSM-scene. De ‘oude garde’ (leather gay scene) in
de binnenstad van San Francisco, die bestond uit een grote variëteit aan mensen
met een verschillende culturele achtergrond, is door het proces van stadsvernieu-
wing en modernisering vervangen door een ‘nieuwe garde’ die voornamelijk hete-
roseksueel en blank is en die vaak een IT-gerelateerd beroep heeft (p. 37). Deze
nieuwe garde BDSM’ers hecht veel waarde aan codes en regels.3 Gevestigde
BDSM-organisaties, zoals Janus, leiden door middel van workshops (beginnende)
BDSM’ers op tot mensen die de zelfkennis en controle hebben die nodig zijn om

1 Heteronormativiteit is een begrip dat stamt uit de homobeweging en duidt op de geldige norm
(heteroseksualiteit) waarnaar alle relaties tussen en binnen de beide seksen gemodelleerd wor-
den.

2 ‘Slavin’ verwijst in deze context naar een vrouw die zich bewust en vrijwillig zo bestempelt als
symbool van onderwerping aan haar ‘Meester’.

3 Interessant is de analyse van de formalisering van SM, mede ten gevolge van aids/hiv, waardoor
de behoefte aan regels ontstond. In het verlengde hiervan is BDSM binnen organisaties zoals
Janus ingebed in regels, handboeken, cursussen en workshops en is de erotische lading van het
geheime en onbekende voor velen verdwenen.
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de diverse technieken op een ‘juiste’ manier toe te passen, of dit nu slaan is
(zweeptechnieken) of vastbinden (bondage), seksuele handelingen (vuistneuken,
genitale marteling) of de meer psychologische aspecten (onderhandelen, het
opbouwen van vertrouwen). ‘Juist’ in dit opzicht duidt op safe, sane and consen-
sual, of in het Nederlands: veilig, verantwoord en vrijwillig (VVV). Bezien vanuit
de beoefenaren, worden mensen die van ruige of kinky seks houden pas een echte
BDSM’er als zij zich aansluiten bij een groep en bereid zijn de regels en codes te
volgen.
Met de opkomst van de nieuwe garde ontstond ook een nieuwe nichemarkt voor
de productie van seksspeeltjes en attributen. Het aanschaffen van zwepen, hand-
boeien, maskers, kleding, maar ook condooms of een schaar om iemand los te
knippen mocht dat nodig zijn, worden door Weiss gerelateerd aan consumptie
(consumerism). De eerste link met het kapitalisme wordt gemaakt als Weiss een
latex vacuümbed tegenkomt op een privé-speelfeest, een attribuut dat niet ieder-
een kan betalen. Aan de hand hiervan legt Weiss uit dat het geld en de tijd die
mensen steken in de BDSM-’lifestyle’, samen met de cursussen die gevolgd wor-
den en die ervoor zorgen dat iemand binnen de groep geaccepteerd wordt, leiden
tot de vorming van een hiërarchie en uitsluiting van bepaalde groepen, want wie
deze spullen niet kan betalen, de cursussen niet volgt en daarmee dus niet voldoet
aan de ongeschreven regels, doet niet mee (p. 106).
Volgens Weiss is BDSM in San Francisco voornamelijk toegankelijk voor het
blanke, rijke en productieve deel van de bevolking. Dit verband lijkt echter gefor-
ceerd. Niet alleen omdat we later zullen lezen (in het boek van Lindemann) dat de
BDSM-gemeenschap diverser is dan dat Weiss doet voorkomen, maar ook omdat
de koppeling van BDSM-attributen met kapitalisme arbitrair lijkt. Buiten het
gegeven dat BSDM ook zonder dure attributen beoefend kan worden, zoals de
bondagetechnieken (Shibari) uit Japan waarvoor alleen touw nodig is, is ook het
feit dat mensen geld en tijd investeren in hun vrijetijdsbesteding niet specifiek
voor BDSM. ‘Het is niet anders dan het hebben van een boot’, verklaart een van
de respondenten (p. 124).
Het feit dat mensen opgeleid worden en dat BDSM sterk aan regels en normen is
gebonden, geeft volgens Weiss aan dat BDSM méér is dan slechts een uiting van
een diepe innerlijke drang. Het gaat ook over de vorming van een identiteit. Ze
beschrijft hoe een aantal respondenten een leerproces volgt om ‘zichzelf te wor-
den’. Weiss haalt hierbij Foucault (1990: 11) aan die spreekt over de transforma-
tie naar het ‘zelf’, niet alleen door de regels te volgen die gelden voor de persoon-
lijkheid die men nastreeft, maar ook door de handelingen uit te voeren die bij die
persona horen. Een verschil is ook de identificatie van de seksuele oriëntatie van
een persoon. Als het gaat om geaardheid zegt iemand ‘Ik ben homoseksueel’, maar
een BDSM’er definieert zich aan de hand van de identificatie met handelingen en
codes, waardoor ook het woord ‘BDSM-spel’ beter kan worden begrepen. Zij zeg-
gen: ‘Ik doe aan BDSM’. Het is dus niet zozeer een vorm van seksualiteit maar
meer een uiting ervan, en het zijn de gebruiken en codes die volgens Weiss leiden
tot een BDSM-identiteit en gemeenschapsvorming.
Een interessant gedeelte is dat over de inbedding van heteronormativiteit en gen-
der in BDSM. Het legt de dichotomie bloot tussen BDSM in de privésfeer, waar

179



Ingvild Harkes

het fungeert als een spel of parodie op de werkelijkheid, en BDSM als publiek en
politiek domein waarbij de uitoefening ervan leidt tot sociale ongelijkheid met
inherent daaraan racisme en seksisme. Een aantal BDSM’ers, onder wie blanke,
seksueel dominante heteromannen, legt uit hoe zij worstelen met dit punt en hun
drang om, in de context van BDSM, vrouwen te overheersen en pijn te doen
(p. 163). Zij benoemen echter ook dat er onderhandeld wordt over wat er binnen
het spel gebeurt en dat BDSM op deze manier dus ook een opening biedt voor
vrouwen om openlijk en gedetailleerd over hun seksuele wensen en verlangens te
kunnen praten. De vrouwen kiezen bewust voor een bepaalde rol. Deze keuze,
samen met het begrip ‘vrijwillig’ (consensual), staat centraal in de verklaring die
een aantal seksueel onderdanige vrouwen vervolgens geeft over hoe deze rol te
vereenzelvigen is met hun liberaal-feministische overtuigingen. Het is de vrije
keuze die ervoor zorgt dat zij de BDSM-dynamiek als ‘empowering’ ervaren. De
ambivalentie tussen de rolverdeling als spel en in de werkelijkheid komt vooral
naar voren bij mannen die onderdanig zijn en vrouwen die dominant zijn
(p. 178). De onderkenning van de wens te domineren of onderdanig te zijn ver-
bindt Weiss vervolgens met de sociaal-culturele achtergrond van de personen in
termen van ras, klasse en gender, en of de BDSM-dynamiek plaatsvindt in de pri-
vate of publieke arena. De theorie van Michael Taussig (1993) wordt gebruikt om
de verwevenheid van werkelijkheid en fantasie uit te leggen (zogeheten mimesis).
Weiss volgt uiteindelijk de visie van ‘radicale feministen’ die van mening zijn dat
seksualiteit, verlangen en fantasie verweven zijn met sociale ongelijkheid, en dat
we privé (de slaapkamer) en publiek (de maatschappij) niet kunnen scheiden,
maar dat het juist de tweedeling hiertussen is die duidelijk maakt dat het BDSM-
spel onlosmakelijk verbonden is met de bestaande machtsstructuren waar we
allen onderhevig aan zijn.
Weiss verbindt het BDSM-spel ook met de historische context (slavernij,
nazisme) en probeert aan te geven hoe deze gebeurtenissen zowel het decor vor-
men van het spel en er tegelijkertijd voor zorgen dat deze verschijnselen een soci-
ale betekenis krijgen. Dit is een goed te volgen gedachtegang. Echter, de gevolg-
trekking dat BDSM aspecten als racisme zou versterken wordt niet gedeeld door
de respondenten. Als Weiss hun expliciet vraagt naar issues rondom ras binnen
BDSM is dat iets wat geen deel lijkt uit te maken van hun beleving. Wat wel dui-
delijk wordt, is dat macht en ongelijkheid mede cultureel bepaald worden en dat
wat voor de één een erotische prikkel is (zoals een ondervragingsspel of slavenvei-
ling), voor de ander te veel verweven is met de werkelijkheid om er een erotische
lading aan te ontlenen (p. 215). Een gebeurtenis moet tot het (culturele) verleden
behoren om ermee te kunnen spelen in een BDSM-scène, zoals bijvoorbeeld de
Tweede Wereldoorlog waaraan een aantal mensen inspiratie ontleent. Zij ervaren
een ondervragingsspel waarbij nazi-uniformen gebruikt worden als erotiserend,
terwijl dat voor anderen binnen taboo play4 valt en onacceptabel is.
Het boek eindigt met een analyse van de foto’s van de martelingen in de Abu
Ghraib-gevangenis. Spelsituaties met als thema ontvoering en ondervraging zijn

4 Taboo play is een vorm van BDSM waarin men speelt met seksuele taboes, zoals incest (age play)
of verkrachting (rape play) of culturele taboes zoals het ‘spelen’ met uitwerpselen (scat play).
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niet ongewoon binnen BDSM. Spel en marteling lopen binnen BDSM als het ware
door elkaar heen, wat ook terug te vinden is in de benaming van de activiteiten:
nipple play en nipple torture of cock and ball torture. BDSM’ers voelden zich destijds
echter zeer ongemakkelijk bij het verband dat de pers legde met sadomasochisme
en verweerden zich door uit te leggen hoe deze wantoestanden niet vergeleken
konden worden met BDSM omdat keuze en vrijwilligheid niet aan de orde zijn.
Weiss merkt echter op dat deze beelden net zozeer het decor zullen of kunnen
vormen van BDSM-scènes, omdat het net als andere gebeurtenissen de werkelijk-
heid (het publieke) om kan zetten in een spel (de privésfeer). De vraag is of de
vergelijking van de martelingen en vernedering in Abu Ghraib met de erotische
lading die macht kan hebben in een context van seksualiteit, een zinvolle bijdrage
levert aan de discussie over hoe de participanten zelf BDSM in al zijn verschil-
lende facetten beleven.

11.3 Dominatrix (Lindemann)

Hoewel het onderzoeksveld van Lindemann een kleiner veld beslaat dan dat van
Weiss, namelijk commerciële BDSM, biedt haar analyse meer inzicht in de ver-
schillende aspecten van BDSM. Lindemann neemt de lezer stap voor stap mee in
de wereld van de dominatrixen: van de wijze waarop ze in het vak terechtkomen
en hoe ze hun loopbaan in de ‘seksuele dienstverlening’ (zoals ze dat zelf noemen)
vormgeven, tot aan hun rol als facilitator om een beleving werkelijkheid te
maken, een script uit te voeren, of een meer therapeutische rol te spelen. Ze gaat
vervolgens in op de tegenstellingen waar een dominatrix mee te maken heeft,
zoals topping from the bottom.5 Elke stap wordt met krachtige citaten van cliënten
geïllustreerd en onderbouwd met theorie. Het taalgebruik is duidelijk, verhalend
en genuanceerd, gebruikmakend van de retoriek van de BDSM-gemeenschap.
In tegenstelling tot Weiss, die stelling lijkt te nemen en deze probeert te bewijzen
aan de hand van observaties, bouwt Lindemann haar analyse langzaam op. Ook
zij telt een groot aantal blanke, hoogopgeleide mannen van rond de veertig jaar
oud in haar onderzoeksgroep, maar dit zijn cliënten die betalen voor BDSM. Wat
Lindemann beschrijft van de play parties laat zien dat het om een gemixte
gemeenschap gaat. Het verschil tussen de oude en jonge garde gaat vooral over
authenticiteit, waarbij de oude garde dominatrixen de jongere generatie beschrijft
als vrouwen die vooral werken in de grotere ‘huizen’ (bordelen) en die het vooral
te doen zou zijn om de geldelijke beloning. Het is juist die beloning die de dyna-
miek voor de oudere dominatrixen verstoort. De geldelijke transactie zorgt er
namelijk voor dat de machtsverhouding waarin de dominatrix alle touwtjes in
handen heeft, verandert in een commerciële transactie waarin de onderdanige
bepaalde diensten kan vereisen.
Eenzelfde contrast komt naar voren bij de voorbereiding van het daadwerkelijke
‘spel’. Dit is het moment waarop de cliënt aangeeft wat hij of zij wenst in een ses-

5 Een term voor een situatie waarin de onderdanige in wezen de grenzen bepaalt of aangeeft wat
hij of zij wenst in een sessie. Het is dus in feite de sub die de macht in handen heeft, en niet de
Dominant.
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sie, waarbij er soms een compleet scenario uitgedacht wordt inclusief de dialoog.
Om de machtsverhouding tijdens de sessie toch te waarborgen, is het zaak voor
de dominatrix om het spanningsveld tussen BDSM als klantgerichte dienstverle-
ning en een spelsituatie waarin de dominatrix bepaalt wat er gebeurt, te verklei-
nen. Sommigen doen dit door vanaf het moment dat de cliënt binnenkomt in hun
rol te stappen (wat voor hen geen rol is, verklaren ze, maar een intrinsiek deel van
henzelf). Anderen hebben eerst een voorgesprek waarin de dominatrix tijdelijk
haar masker aflegt en zich als persoon laat zien, om vervolgens een sessie te doen
die gebaseerd is op wat zij denkt dat haar cliënt nodig heeft. De dominatrix eigent
zich hiermee de rol van deskundige toe.
Het is deze expertise waaraan de dominatrix haar legitimiteit ontleent en die er
tegelijkertijd voor zorgt dat veiligheidsaspecten in acht worden genomen. De stu-
die die de gemiddelde dominatrix doet naar zowel de fysieke als geestelijke aspec-
ten van BDSM vormt voor hen ook het onderscheid met ‘gewone prostituees’, die
geen kennis (hoeven te) vergaren om op een verantwoorde wijze hun beroep uit
te kunnen oefenen. Het andere aspect waarmee de dominatrix zich onderscheidt
van een prostituee is het feit dat, ondanks dat de meeste BDSM-handelingen ero-
tisch geladen zijn, het niet tot fysiek seksueel contact komt met een cliënt (p. 80).
Deze onthouding van seks is een van de manieren voor de dominatrix om haar
‘erotische waarde’ te behouden. Een echte dominatrix zet zichzelf op een voetstuk
en wil aanbeden worden6 en seks zou deze afstand tenietdoen. Dominatrixen die
wel extra’s verlenen vallen dan ook in de categorie ‘niet authentiek’. De dynamiek
is dus een constante afweging van afstand en nabijheid, van macht en overgave,
en van toneel en werkelijkheid.
Waar Weiss vooral mannen uit de IT-sector tegenkomt, bestaat de clientèle van
de professionele dominatrixen ook uit rechters, advocaten, bedrijfsdirecteuren,
zakenlieden en academici. De (over het algemeen) mannelijke cliënten hebben
verschillende motieven om naar een dominatrix te gaan voor een BDSM-spel. Eén
ervan bevestigt het cliché dat sommige mannen in hoge, verantwoordelijke posi-
ties tijdelijk van hun verantwoordelijkheid verlost willen worden door op heel
directe wijze gecommandeerd en gecontroleerd te worden (p. 140). In dit geval is
BDSM dus een uitvloeisel van de maatschappelijke rol die iemand heeft. Dit geldt
overigens vooral voor de commerciële vorm van BDSM; op de bijeenkomsten (die
meestal gratis zijn) komen mensen van diverse pluimage. Het feit dat het in de
commerciële setting vaak om machtige blanke mannen gaat die BDSM als tegen-
wicht nodig hebben voor hun gebruikelijke maatschappelijke positie, gebruikt
Lindemann als een springplank om het grotere debat rond gender en hiërarchie
als sociaal fenomeen te onderzoeken. Daarbij kijkt ze ook naar de niet-economi-
sche aspecten van BDSM.
In het victoriaanse tijdperk was sadomasochisme een fenomeen dat voornamelijk
toebedeeld was aan de elite. Het was ook een tijd waarin lijfstraffen de gewoonte
waren en het is vooral dit aspect dat een tweede motivatie vormt. Dit zijn cliënten
die door middel van fysieke boetedoening iets uit het verleden willen goedmaken

6 Een voorbeeld hiervan is foot worshipping waarbij de onderdanige de voeten of schoen van de
dominatrix aait, likt of anderszins vereert.
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of met zichzelf in het reine willen komen. Ironisch genoeg gaat dit soms over
overspel of huiselijk geweld waar de man schuldig aan is (p. 130). Een derde moti-
vatie heeft te maken met genezing. Dit betreft cliënten die via het herbeleven van
een vroegere traumatische situatie deze gebeurtenis kunnen verwerken. Doordat
hetgeen dat pijnlijk, beschamend, of taboe is wordt geseksualiseerd, blijkt het
beter aanvaardbaar. Voor anderen gaat het over het beleven van een stuk van hun
persoonlijkheid waardoor ze meer in evenwicht komen (of blijven). Zij zien BDSM
daarom als een seksuele variant die niet pathologisch is, maar juist bijdraagt aan
de (geestelijke) gezondheid.
Al deze verschillende vormen van BDSM en de activiteiten die horen bij een spel-
situatie worden beschreven, geïllustreerd en opgehangen aan diverse theorieën
waar Lindemann selectief mee omgaat en die zij soms iets durft op te rekken om
haar punt te verduidelijken (p. 140). Het gaat hierbij onder meer over mannelijk-
heid en de expressie hiervan, zoals autoriteit en dominantie – door Connell
(1995) complicit masculinity genoemd. Het is vooral voor deze groep die, in over-
eenstemming met Weiss, bestaat uit een blanke elite, voor wie de interactie in de
speelkelder werkt. Niet alleen omdat zij hun autoriteit en verantwoordelijkheid
kunnen loslaten, maar ook omdat zij tijdelijk het masker (de expressie van hun
mannelijkheid) dat ten grondslag ligt aan hun culturele autoriteit, kunnen afleg-
gen.
Het gaat Lindemann er echter niet om te bewijzen dat erotische dominantie wel
of geen therapeutische werking heeft, maar wat dit discours zegt over commerci-
ele BDSM, de seksindustrie en gender in het algemeen (p. 146). Er kleeft namelijk
een gevaar aan de bestempeling van BDSM als therapeutisch omdat hiermee
direct (en onbedoeld) een connectie gemaakt wordt met pathologie – de cliënt
wordt genezen en was dus ziek. De herhaaldelijke referenties aan de ‘helende’
werking van BDSM door zowel de cliënten als de dominatrixen heeft echter een
doel. Door BDSM als therapeutisch of ritueel te bestempelen, wordt het niet
alleen gelegitimeerd en genormaliseerd, maar ook als iets positiefs neergezet.
Lindemann ziet de relatie tussen sekswerk en therapie als een lens waardoor dat-
gene wat zich afspeelt in de speelkelder, inclusief gender en macht, gezien kan
worden. Therapie als metafoor voor professionele erotische dominantie laat zien
hoe uitingen van vrouwelijk gedrag (zorg, troost, fysiek contact) als het ware uit-
besteed worden. Een groot aantal mannen zoekt bij de dominatrix niet meer dan
een luisterend oor en ook de fysieke afstraffing in de speelruimte wordt meestal
gevolgd door troost en aanraking. Deze gebaren, die vooral geassocieerd worden
met die van moeders en verpleegsters – rollen die overigens ook deel kunnen uit-
maken van BDSM zoals age play7 – versterken het beeld van het vrouwelijke
archetype. Een aantal dominatrixen uit het onderzoek van Lindemann bleek voor-
heen daadwerkelijk in de gezondheidszorg gewerkt te hebben en veel van hen
benadrukken vooral hoe ‘gewoon’ ze zijn. Ze stellen het belang van de cliënt cen-
traal, wat blijkt als de dominatrixen gevraagd wordt welke risico’s er verbonden

7 Een vorm van BDSM waarin de onderdanige behandeld wordt als een kind of baby, inclusief alle
attributen en handelingen die daarbij horen, zoals het dragen van luiers en het spelen in een box
of met poppen.
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zijn aan dit beroep. Hun antwoord betreft vooral de veiligheid van de cliënt, die
gewaarborgd wordt door trainingen te volgen en maatregelen in acht te nemen
(p. 159). Zo, verklaarde een dominatrix, zal zij geen klanten ontvangen als ze een
slechte dag heeft omdat ze bang is dit af te reageren op haar cliënt. Met deze ana-
lyse probeert Lindemann duidelijk te maken dat het algemene beeld van domina-
trixen als in leer gehulde vrouwen die hun cliënten vastbinden en met een zweep
slaan, in werkelijkheid veel genuanceerder ligt. Het in acht nemen van een
gedragscode geeft ook de dualiteit weer tussen hoe BDSM door zowel beoefena-
ren als buitenstaanders gezien wordt als een vorm van seksualiteit in de marge
terwijl het tegelijkertijd een regelrechte afspiegeling is van de normen en waarden
die ten grondslag liggen aan de maatschappij. Het zijn daarom deze normen en
waarden die centraal staan in de discussie rond BDSM.
Alhoewel de productie van gender een onderwerp is binnen het symbolisch inter-
actionisme, heeft deze stroming nooit verklaard hoe gender precies gevormd
wordt. Door dit op microniveau te onderzoeken en te kijken naar wat er in de
speelkelder plaatsvindt, komt Lindemann tot interessante inzichten. De rol van
gender wordt duidelijk door te kijken naar de gangbare uitingen van vrouwelijk-
heid (troost en aanraking) en mannelijkheid (kracht en agressie) en welke vorm
deze aannemen binnen BDSM. Ook de uiterlijke kenmerken zijn belangrijk. Zo
ontlenen veel dominatrixen hun vrouwelijkheid wel degelijk aan de maatschappe-
lijk geldende (vanilla) normen van schoonheid, waarbij de ideale vrouw een zand-
loperfiguur heeft en lang haar (p. 163). De dominatrixen benadrukken hun vrou-
welijkheid door strakke kleding, korsetten, lingerie en naaldhakken te dragen.
Ook door het gebruik van aanspreektitels zoals ‘mevrouw’ of ‘meesteres’ worden
de traditionele beleefdheidsvormen in acht genomen. Het gedrag binnen de domi-
natrix-cliëntdynamiek wordt echter omgedraaid waarbij de dominatrix de mach-
tige ‘agressor’ is en de man de passieve onderdanige. Cross dressing, waarbij de
man vrouwenkleding draagt of moet dragen, kan een onderdeel zijn van het
BDSM-spel, waarbij de cliënt behandeld wordt als een hulpeloze vrouw – de dam-
sel in distress.8 Tegelijkertijd vertegenwoordigt de penis (in de vorm van een voor-
binddildo) macht en mannelijkheid, met anale penetratie van de man door de
dominatrix als ultieme blijk van onderdanigheid. Maar al lijkt deze omdraaiing
van rollen een transformatie te zijn van de bestaande machtsverhoudingen, in
feite worden de bestaande genderpatronen versterkt.
Het laatste hoofdstuk voert de lezer nog eens stapsgewijs door het denk- en ana-
lyseproces van de onderzoekster. De kern van het betoog is dat door het onder-
zoek naar erotische dominantie een raamwerk gecreëerd wordt waardoor we het
‘normale’ leven kunnen analyseren. Het gunt ons een blik op de dominatrix die
laveert tussen het gestigmatiseerde BDSM en de bestaande sociale normen. Het
belang van de analyse van de speelkelder zit daarom ook niet in het bewijzen dat
BDSM en/of de dominatrix ‘normaal’ zijn, maar hoe datgene wat ten grondslag
ligt aan het normale door BDSM expliciet wordt gemaakt en naar de voorgrond
wordt gehaald, als door een vergrootglas. De dominatrixen en hun cliënten laten
door hun spel de machtsverhoudingen zien waar ieder van ons dagelijks mee te

8 Wat staat voor een mooie hulpeloze vrouw die wacht op de held die haar komt redden.
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maken heeft, met name de hang naar controle die impliciet is aan sociale interac-
ties. Uiteindelijk, vervolgt Lindemann op basis van Goffman (1965), is iedereen
op dezelfde wijze gesocialiseerd en zijn we ons bewust van de geldende normen en
genderverhoudingen, zelfs als we ons daartegen verzetten. De wereld van de com-
merciële BDSM maakt de spanning tussen de aspecten waar we in de postmo-
derne wereld allen mee te maken hebben – tussen professional en cliënt, tussen
man en vrouw, tussen dominant en onderdanig, tussen de norm en non-confor-
misme – expliciet en zichtbaar.

11.4  Conclusie

De vraag van beide onderzoeksters komt in grote lijnen overeen en gaat over hoe
de studie van BDSM, inclusief de commercieel werkende dominatrixen, een licht
kan werpen op bestaande machtsverhoudingen, normen en de genderdichotomie.
De aanpak is echter zeer verschillend. Beide boeken laten een ander beeld zien
van wat in feite dezelfde onderzoeksgroep is. Waar je bij Weiss echter een meer
algemene beschrijving van BDSM verwacht dan bij Lindemann, omdat die een
kleinere onderzoeksgroep bestrijkt, is het uiteindelijk deze laatste auteur die een
vollediger beeld schept; niet alleen rond het werk van professionele dominatrixen,
maar ook rond de beleving van BDSM op basis van de ervaringen van haar res-
pondenten zelf.
Weiss representeert een zogenaamd outsider perspective dat ervoor zou moeten
zorgen dat de observaties objectief zijn, maar dat er in het geval van Weiss ook
toe leidt dat de visies en percepties van de respondenten eigenlijk niet gerepre-
senteerd worden. De weinige citaten die Weiss geeft, illustreren de motivatie van
mensen om aan BDSM te doen als intrinsiek deel van hun persoonlijkheid of van-
wege een bijna heilige of spirituele beleving (p. 126). Echter, wat er binnen de
BDSM-dynamiek gebeurt – de erotische spanning tussen twee of meer mensen,
het voeden van seksuele verlangens, of het uitleven van bepaalde aspecten van
iemands persoonlijkheid zoals Lindemann dat beschrijft – komt bijna niet aan de
orde.
Het boek van Weiss is vooral gericht op aspecten als ras, klasse, en gender en het
verbindt BDSM met kapitalisme en consumerism. Waar BDSM’ers het bijvoorbeeld
hebben over een connectie tussen mensen, heeft Weiss het over een ‘toy-media-
ted exchange’ (p. 138). De vraag is of het niet zinniger was geweest de rol van
BDSM-attributen als symbool te analyseren in een erotische uitwisseling waarin
macht en onmacht een rol spelen – een dynamiek waarbij het lichaam van de één
het speelveld wordt van de ander, met als enig doel om tot die verbinding te
komen waar de respondenten keer op keer naar terugverwijzen. Symbolisch inter-
actionisme of fenomenologie hadden wellicht een ander licht geworpen op wat
voor Weiss een commodity blijft.
De etnografie van Weiss is daarom een voorbeeld van participatory observation
zonder echt deel te nemen. Zij ervaart namelijk niet wat de participanten ervaren,
en opmerkelijk, ze vraagt het hun blijkbaar ook niet. Haar verwondering over
waarom mensen zich bezighouden met taboo play – wat een wezenlijke vraag is en
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waaraan zowel een maatschappelijk/normatieve als een persoonlijke/psychologi-
sche kant zit – wordt beantwoord vanuit eigen observaties en gerelateerd aan de
literatuur, en niet zozeer vanuit de visie van de respondenten. Hierdoor blijft de
analyse oppervlakkig en theoretisch.
Het idee dat BDSM gestoeld is op de werkelijkheid en deze tegelijkertijd vorm-
geeft, wordt door Weiss goed beargumenteerd, ook als het gaat om gender- en
machtsverhoudingen. De relatie met het kapitalisme blijft echter, in mijn visie,
vergezocht. Ook de verklaring hoe sociale en economische ontwikkelingen in San
Francisco Bay hebben geleid tot een BDSM-gemeenschap die voornamelijk blank,
rijk, en heteroseksueel is, wordt gerelateerd aan het kapitalisme. Deze redenatie
was ook, en misschien wel beter, uit de verf gekomen als deze was gebaseerd op
een vergelijkende studie tussen het sociale veranderingsproces in San Francisco
en andere seksueel liberale steden, zoals New York of Amsterdam.
Wat Lindemann laat zien is hoe de verhalen van de professionele dominatrix rond
de interacties met cliënten in de speelkelder, de dynamiek en oppositie benadruk-
ken tussen man en vrouw, macht en onmacht, dominantie en onderdanigheid. De
speelkelder fungeert zo als een vergrootglas waardoor we de sociale wereld erbui-
ten kunnen analyseren. Het bestuderen van de microdynamiek laat de subtiele
strijd zien rondom macht en controle: de onderdanige probeert de situatie te con-
troleren terwijl deze tegelijkertijd de macht overgeeft. Dit illustreert hoe de
machtsrelaties die ons sociale leven structureren bestendig zijn; zo bestendig dat
zij zelfs in de context van erotiek en non-conformisme overeind blijven.
Waar Lindemann en Weiss allebei tot de conclusie komen dat de BDSM-
dynamiek, sociale normen rondom macht, gender en seksualiteit tegelijkertijd
ondermijnt en bevestigt of zelfs versterkt, zijn er markante verschillen in de ana-
lyse. De ras- en klassetegenstellingen die Weiss beschrijft binnen de BDSM-scene,
zijn niet in dezelfde vorm terug te vinden bij Lindemann die een grotere variëteit
binnen de BDSM-gemeenschap laat zien, zeker als het gaat om New York. Het
genderaspect dat Weiss beschrijft als een spiegel van het gangbare, wordt in de
studie van Lindemann op een tegenovergestelde manier geprojecteerd. Hier is het
namelijk de vrouw (de professionele dominatrix) die de macht in handen heeft en
de mannen (de cliënten) die seksueel onderdanig zijn. Deze tegenstelling valt ech-
ter nog steeds in te passen in de genderdichotomie, waarbij het feit dat de rollen
omgedraaid zijn de eerdere tegenstelling bevestigt. In beide gevallen komt dus
naar voren dat de uitingen en gedragingen te koppelen zijn aan wat vrouwelijk en
mannelijk gedrag is. Ook laten beide studies zien dat de speelkelder een afspiege-
ling is van wat zich in de maatschappij afspeelt en dat het zich afzetten van de
BDSM’ers tegen de regels en normen, deze alleen maar benadrukt of versterkt.
Dus niet alleen hebben beide auteurs een andere beschrijving van grofweg
dezelfde onderzoeksgroep, ze komen ook via een andere weg tot dezelfde conclu-
sie.
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The sex paradox: The Netherlands after
the sexual revolution
Laurens Buijs, Ingrid Geesink & Sylvia Holla
With the sexual revolution of the ‘long six-
ties’, the Dutch waved goodbye to old-fash-
ioned times of religious suppression by
embracing a modern time of secular eman-
cipation. But the revolution also brought
paradoxes and contradictions. More than
ever, sexuality is in the public domain, but
heterosexuality and monogamy remain
uncontested social norms. Feminism keeps
fighting off its outmoded image, but
women still have unequal positions on the
labour market and in bed. Acceptance of
homosexuality dramatically increased over
the last decades, but diversity in sexuality
and gender is far from self-evident in soci-
ety. And while sexual emancipation used to
be the exclusive prerogative of left-wing,
progressive ideologies, currently right-wing
nationalist movements have taken over the
rhetoric of sexual emancipation. We argue
that these paradoxes are an inevitable
result of the logic of the sexual revolution
itself, which is based on a widely accepted
but analytically problematic definition of
emancipation.

Sex talk without blushing: Translations
of ‘normal’ sex in parenting guidance
courses
Marguerite van den Berg
The Netherlands is often considered a best
practice of progressive sex education. In
today’s Dutch ‘comprehensive approach’ to
sexual health, parents and parenting play
an important role. This paper offers an
analysis of ethnographic material and a
content analysis of teaching material of a
parenting course designed to train parents
for the sex education of their children. It
shows how ‘sex talk’ or ‘talking about sex’ is
presented as the solution of sexual prob-
lems. Moreover it illustrates how this ‘sex
talk’ is presented as typically Dutch and
not-speaking as un-Dutch and responsible
for sexual deviance. This is translated to

egalitarian, communicative and reflexive
practice in which teachers perform egalitar-
ian authority. The content and form of the
practices are thus synchronized.

Children, sex and autonomy: Talking
about paedophilia
Gert Hekma
This article offers a short history of paedo-
philia in the Netherlands from 1960 to the
present day. It shows a growing acceptance
in the 1970s, with paedophiles, police, psy-
chiatrists, journalists and scholars speaking
out for acceptance, as the problems that
occurred were rather seen as a result of
persecution than of the sexual practices.
Political parties and organizations suppor-
ted votes for a lower age of sexual consent
that was put at 12 years in 1991. But
already in the 1980s the political climate
was changing under pressure of feminist
concern about sexual abuse of girls by fam-
ily members and through scandals that
attracted media attention. In 2002 public
opinion had changed so drastically that the
age of consent went back to 16 years and
acceptance of paedophilia was out of ques-
tion. Part of the explanation is a turn of
ideas of self-determination towards ideas
of innocence of youth and of their victimi-
zation.

Sexual learning in practice: A study on
sexual enactment and labeling processes
amongst teenagers in the Netherlands
Sylvia Holla
This paper analyses how teenagers learn to
be sexual and how they construct a sexual
self. Based on in-depth interviews, focus
groups and observations at different sites,
this paper offers insight on how this learn-
ing process takes place; in what ways teen-
agers acquire knowledge about sex. It is
shown that teenagers position themselves
in the social-sexual pecking order that is
established during puberty, through label-
ing ‘the other’. Furthermore, teenagers par-
ticipate in the collective process of sexual
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learning through all kinds of body practi-
ces, such as bumping and grinding (‘schu-
ren’), kissing and going further (‘verder
gaan’). The author argues that sex has to be
‘done’ in order to make it exist and to fig-
ure out what it means. It literally has to be
put into practice. The body and other mate-
rial objects contribute to the social con-
struction of teenagers’ sexual self. Conse-
quently, this social construction does not
solely take place discursively. The body
– especially the ‘mature’ body – has a deci-
sive, negotiating power in social and sexual
interactions between teenagers.

The relationship between conceptions of
gender and homosexuality: A case study
of De Groene Amsterdammer since 1911
Tim Savenije & Jan Willem Duyvendak
Despite the existence of many studies indi-
cating an intimate relationship between
ideas about gender and homosexuality,
explanations for the changing attitudes
toward homosexuality in the Netherlands
pay little attention to the role of gender
norms. This article explores whether we
can better understand changing attitudes
toward homosexuality by focusing precisely
on those gender norms. First, it theoreti-
cally explores how changing attitudes
toward homosexuality can be understood
as part of changing attitudes toward gen-
der. Next, it presents empirical indications
for such a relationship by showing how
since 1911 attitudes toward gender and
homosexuality in a Dutch magazine have
simultaneously undergone multiple strik-
ing changes. It further establishes that
throughout this period homosexuality has
consistently been conceptualized as incom-
patible with a binary distinction between
men and women.

Categories as markers of difference:
Ethnic practices in youth and sexuality
research
Willemijn Krebbekx, Rachel Spronk &
Amade M’charek
This paper analyses the way ethnicity
informs and is shaped by research practices
in sexuality research – how sexuality

research contributes to ‘making up people’.
Based on a literature review of research
into youth, sexuality and education in the
Netherlands, four research practices are
analyzed. It is shown what the rationales of
sexuality researchers are to take up ethnic-
ity as a matter of concern, in what way
research populations are compiled, how
data is gathered and analyzed and in what
way empirical results are presented in
terms of ethnicity. It is argued that in these
research practices, sexuality and ethnicity
both take shape and that the relation
between sexuality and ethnicity becomes
naturalized.

Looking beyond blond ponytails. The
necessity of including ethnic diversity in
sex research (response to Krebbekx,
Spronk and M’charek)
Marianne Cense
The relationship between ethnic diversity
and research on sexual health is a loaded
subject. In their article, Krebbekx et al.
criticise the way in which the concept of
ethnicity is used in studies about sexual
health. However, the authors ignore the
fact that cultural categories and identities
are not only present in the minds of
researchers, but also in the minds of people
who participate in research. In their per-
ception of sexuality and the choices they
make with regard to sex, people’s experi-
ence of cultural identity and loyalty plays
an important role. Therefore, diversity
should be explicitly included (not only cul-
tural diversity, but also sexual diversity) in
order to do justice to the experience of the
people themselves. This is the only way to
prevent that research on sexuality repeat-
edly confirms Western hegemonic discour-
ses on sexuality.

Hairdo and knowledge production
(response to Cense)
Willemijn Krebbekx, Rachel Spronk &
Amade M’charek
In this reaction it is argued that indeed, a
gap exists between statistical categories as
used in social science and dynamic pro-
cesses of identification of respondents.
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This once again makes reflexivity on the
categories used in sexuality research neces-
sary.

Dating in the US – engagement and going
steady in the Netherlands: A comparison
of developments since 1880
Cas Wouters
Around 1880, in the good societies of both
the Netherlands and the USA, courtship
activities were very similar: parents, espe-
cially those of girls, controlled all venues of
boys and girls for getting together.
Then, in both countries, young people
became involved in an emancipation proc-
ess. At American universities and colleges,
the practice of dating became popular. This
form of courtship involved some sexual
practices, thus providing teenagers in the
USA with an international head start in the
process of their sexual emancipation.
From the twenties onwards, the practice of
dating also spread across high schools.
In the same period in the Netherlands,
emancipation proceeded by an informalisa-
tion of (formal) engagements and by the
emergence of ‘verkering’, a period of ‘going
steady’ before an engagement.
Between 1945 and 1965, these two trajec-
tories tended to converge, particularly by
the growing popularity of ‘going steady’ in
the USA. But after the sexual revolution,
American youth had lost their head start as
the traditional ban on sex before marriage
had prevailed, while in the Netherlands
this taboo had rapidly and drastically dis-
appeared. In his article Wouters compares
these two national trajectories and aims at
explaining them. His explanation is based
upon differences in power remaining larger
in the USA than in the Netherlands: not
only between young people and their
parents but also between the social classes,
sexes and generations.
Drawing from sexology studies, etiquette
books and other advisory materials, supple-
mented by sources that serve to outline an
historical context, Wouters’ historical-
sociological explanation focuses on differ-
ences in the functioning of national good
societies, particularly differences in the

regulation of status competition and social
mobility, and these are connected to the
regulation of teenage sexuality.
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