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Voorwoord  
 
 
Voor u ligt het verslag ‘Laveren tussen autonomie en loyaliteit’ van het onderzoek naar de 

seksuele ontwikkeling en beleving van allochtone jongeren. Een dergelijk onderzoek zou 

veertig, vijftig jaar geleden nog nauwelijks mogelijk zijn geweest. Toen was het thema 

‘seksualiteit en jongeren’ nog grotendeels beperkt tot kwantitatieve studies die zich met name 

richtten op feitelijke, statistische gegevens in de trant van: welk seksueel gedrag komt op 

welke leeftijd voor en bij welk percentage van de jongeren; wanneer hebben de meeste 

jongeren voor de eerste keer geslachtsgemeenschap en welke gezondheidsrisico’s zijn met 

seksualiteit verbonden. 

Daar is de afgelopen jaren verandering in gekomen met verdiepende kwalitatieve studies en, 

dat vooral, met veel meer aandacht voor de belevingskant van seksualiteit; er is dus een 

verschuiving van een blik van buitenaf naar een blik van binnenuit. Het zijn nu veel meer de 

jongeren zelf die de (onderzoeks)vragen bepalen die ten aanzien van de ontwikkeling van de 

jeugdige seksualiteit gesteld worden – vragen die zij ook zelf stellen.  

Daar komt nog iets anders bij: het onderhavig onderzoek richt zich uitdrukkelijk op allochtone 

jongeren. Ook dat is een relatief nieuwe ontwikkeling in jeugdonderzoek naar seksualiteit. 

Daaraan ten grondslag ligt een toenemende maatschappelijke interesse te weten te komen of 

er verschillen zijn tussen de verschillende groepen jongeren die tegenwoordig in moderne 

multiculturele samenlevingen hun jeugd vorm geven – en als dat zo zou zijn, welke verschillen? 

De onderzoeksters hebben met hun bevindingen een bijdrage tot een antwoord op deze (en 

vele andere) vragen gegeven. Ja, er zijn verschillen en nee, deze verschillen zijn zeker niet zo 

groot als velen zouden denken. Daarmee draagt dit onderzoek bij aan het debat over integratie 

en diversiteit dat op dit moment in ons land gevoerd wordt. 

Het FWOS zou als financier van dit onderzoek graag zien dat er op de resultaten wordt 

voortgeborduurd. Immers, goed onderzoek is nooit af. 

 

Manuela du Bois-Reymond (voorzitter commissie Wetenschapsbeleid FWOS) 

Leiden, november 2012 
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

Allochtone jongeren maken op een aantal vlakken een andere seksuele ontwikkeling door dan 

autochtone jongeren. De Graaf, Kruijer, van Acker & Meijer (2012) onderzochten in het 

empirische onderzoek Seks onder je 25ste de seksuele levensloop van jongeren van 12 tot 25 

jaar, in Nederland. Antilliaanse meisjes starten op jongere leeftijd met seks met een partner 

dan meisjes van andere etnische groepen.  Antilliaanse en Surinaamse meisjes gebruiken 

minder vaak anticonceptie en krijgen vaker te maken met zwangerschap dan andere meisjes 

(Graaf, H. de, Kruijer, H., Acker, J. van & Meijer, S., 2012). Abortuscijfers laten zien dat 

vooral deze groep een hogere kans loopt ongewenst zwanger te raken (Kruijer & Wijsen, 2009). 

Daarnaast is opvallend dat deze groep relatief vaak gedwongen wordt iets te doen of toe te 

staan op seksueel gebied. Turkse en Marokkaanse meisjes hebben in vergelijking met andere 

meisjes van 12 tot 17 jaar juist weinig ervaring met seksuele contacten, opwinding en 

masturbatie. Er zijn aanwijzingen dat Turkse en Marokkaanse meisjes minder zeggingskracht 

ervaren over hun leven in het algemeen en hun seksualiteit in het bijzonder (Yerden, 2001; 

Yerden, 2010) en meer interpersoonlijke conflicten ervaren tussen autonomie en 

verwachtingen vanuit hun omgeving. Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse jongens hebben 

meer seksuele ervaring dan Turkse en autochtone jongens (De Graaf et al, 2012). Tussen 

Marokkaanse en Turkse jongens en meisjes zijn grotere verschillen in attitudes over hoe 

jongens en meisjes zich mogen gedragen (een dubbele moraal) dan onder andere groepen: 

jongens mogen meer dan meisjes.  

 

Er zijn meer verschillen tussen jongeren dan louter verschillen op grond van etnische 

achtergrond. Jongens en meisjes verschillen sterk van elkaar als het gaat om seksueel gedrag 

en beleving. Meisjes hebben meer negatieve gevoelens over seks en hebben ook meer ervaring 

met seksuele dwang. Ze hebben vaker spijt van hun eerste keer seks, hebben meer seksuele 

problemen (pijn, niet klaarkomen) en kampen meer met gevoelens van schuld en schaamte. 

Opleidingsniveau blijkt ook een belangrijke factor. Laag opgeleide jongeren hebben eerder 

ervaring met seks met een partner en meer verschillende sekspartners dan hoog opgeleide 

jongeren. Van de 14- en 15-jarige vmbo‘ers heeft 22% weleens geslachtgemeenschap gehad, 

van de 14- en 15-jarigen op havo en vwo is dit 7%. Laag opgeleide jongens en meisjes krijgen 

vaker te maken met zwangerschap, zowel gepland als ongepland en hebben ook vaker 

grensoverschrijdend gedrag meegemaakt (De Graaf et al, 2012).  

Religie blijkt een grote rol te spelen in seksueel gedrag en opvattingen (De Graaf et al, 2012). 

Christelijke jongeren en islamitische jongeren komen op een aantal punten sterk overeen. Met 

bijna alle vormen van seks hebben zowel christelijke als islamitische meisjes minder ervaring 

dan meisjes die niet gelovig zijn of voor wie het geloof een kleine rol speelt. Bij jongens speelt 

geloof nauwelijks een rol als het om seksuele ervaring gaat.  

 

Tot nu toe is er nog weinig kwalitatief onderzoek verricht naar de seksuele ontwikkeling van 

allochtone jongeren, waardoor het nu niet duidelijk is hoe de verschillen tussen autochtone en 

allochtone jongeren in seksueel gedrag door hen beleefd worden, welke rol hun familie speelt 

in hun seksuele ontwikkeling en vanuit welke afwegingen jongeren keuzen maken in hun 
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seksuele ontwikkeling. Het kwantitatieve onderzoek Seks onder je 25ste geeft veel inzicht in de 

seksuele carrière, het seksuele gedrag en de seksuele gezondheid van (allochtone) jongeren, 

maar niet in het dynamische en interactieve ontwikkelingsproces waarin seksualiteit betekenis 

krijgt en jongeren keuzen maken. Dat vormde voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 

Seksualiteit de aanleiding om Rutgers WPF te vragen dit onderzoek uit te voeren.  

1.2 Theoretisch perspectief  

Dit onderzoek wil meer inzicht genereren in de relationele en seksuele ontwikkeling van 

allochtone jongeren, om beter te kunnen begrijpen wat nu de verschillen in seksuele 

gezondheid met autochtone jongeren veroorzaakt en hoe deze verschillen door de jongeren 

zelf beleefd worden. Relationele en seksuele ontwikkeling vindt plaats als er sprake is van een 

opeenvolgende reeks veranderingen op het terrein van relaties en seksualiteit die relatief 

blijvend zijn. Het kan gaan om nieuw gedrag, maar ook om nieuwe cognities, emoties, 

attitudes, motivaties en vaardigheden. Relationele en seksuele ontwikkeling zijn sterk met 

elkaar verbonden. Veel jongeren doen hun eerste seksuele ervaringen op binnen een relatie 

met een partner. Seksuele ontwikkeling wordt beïnvloed door biologische én psychosociale 

factoren en krijgt betekenis in een interactief en dynamisch proces. In het onderzoek wordt 

daarom aandacht besteed aan de omgang van jongeren met verliefdheid, relaties, 

partnerkeuze, rolverwachtingen en seksualiteit. In het onderzoek worden vragen gesteld over 

het seksuele gedrag en de seksuele carrière in een ontwikkelingsgericht perspectief. 

 

De relatie tussen etnische diversiteit en onderzoek naar seksuele gezondheid is niet onbeladen. 

Vaak wordt naar allochtone groepen gekeken als problematisch en afwijkend van de – 

autochtone – sociale norm. Onderzoeken gaan in op verschijnselen die als ‘allochtone 

problematiek‘ worden gezien, zoals gedwongen uithuwelijking, tienerzwangerschap en ruilseks. 

De Amerikaan Lewis analyseert de plaats die etnische diversiteit krijgt in huidige discoursen 

over seksuele gezondheid (Lewis, 2004). Met discoursen over seksuele gezondheid bedoelt hij 

systemen van betekenis over seksuele gezondheid en over sociale categorieën, die bepalend 

zijn voor hoe maatschappelijke middelen verdeeld worden en die invloed hebben op de 

opvattingen en het gedrag van individuele leden van de samenleving. Hij onderscheidt twee 

hoofdstromingen: preventieve seksuele gezondheid en eudaimonische seksuele gezondheid. In 

Nederland vindt onderzoek over etnische diversiteit en seksuele gezondheid doorgaans plaats 

binnen het preventieve discours over seksuele gezondheid, zoals onderzoek naar 

determinanten en achtergronden van falend anticonceptiegebruik (Neef, M. de & Van Dijk, 

2010), seksuele dwang en grensoverschrijdend gedrag (Kuijper, L, Wit, J. de, Berlo, W. van, 

2009; Cense & Van Dijk, 2010), tienermoederschap (Wijsen & Van Lee, 2006) of jong 

vaderschap (Gessell & Van Dijk, 2010). Preventieve seksuele gezondheid gaat over publieke 

gezondheid, over de preventie van seksuele dwang en negatieve gevolgen van seks, zoals 

ongewenste zwangerschap en soa’s en het bevorderen van positieve fysieke en mentale 

seksuele beleving. Bij preventieve seksuele gezondheid gaat het om het beïnvloeden van 

gedrag dat mogelijke negatieve gevolgen kan hebben, om het beïnvloeden van risicogedrag. In 

deze stroming is, zoals hierboven al geschetst, veel aandacht voor etnische minderheden. In 

sommige onderzoek wordt etniciteit als risicofactor gezien, zonder dat nader onderzocht wordt 

waaróm het behoren tot een bepaalde etnische groep risico’s meebrengt. Andere onderzoeken 

analyseren breder de achtergrond van gezondheidsverschillen. Daaruit blijkt dat naast 
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etniciteit en sociaal economische status, factoren als toegang tot anticonceptie, de prevalentie 

van seksueel overdraagbare aandoeningen, self-efficacy en gevoel van controle over het eigen 

leven bepalend zijn. Lewis constateert dat er een te grote focus is komen te liggen op de 

seksuele problematiek in allochtone gemeenschappen. Door deze focus versterken 

onderzoekers de associatie tussen seksueel gedrag van allochtonen en gevaar voor de 

volksgezondheid. Door de diversiteit binnen allochtone groepen en de veerkracht van 

allochtone individuen onvoldoende te onderzoeken, versterken onderzoekers het narratief van 

allochtonen als mensen met een disfunctionele seksualiteit (Lewis, 2004). 

De tweede stroming die Lewis onderscheidt is onderzoek naar eudaimonische seksuele 

gezondheid. Dit 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. Het gaat om het vermogen om intimiteit en verbondenheid te delen in een context van 

verantwoordelijk seksueel gedrag (Satcher, 2001). In eudaimonische discoursen wordt een 

westers liberaal perspectief gehanteerd, waarin gelijke rechten van mannen en vrouwen 

centraal staan en homoseksualiteit geaccepteerd wordt. Opvallend genoeg is er in dit discours 

nauwelijks aandacht voor etnische diversiteit. Lewis verklaart dit vanuit de medicalisering die 

in dit domein plaats heeft gevonden. Vaak gaan onderzoeken in op seksuele disfuncties, zoals 

erectiestoornissen. En zoals in meer medische onderzoeken worden vaak witte middelklasse 

mannen als onderzoeksgroep genomen en ontbreekt het aan een representatieve steekproef 

van de bevolking. De inhoud van culturele scenario’s over etnische minderheden ziet Lewis als 

tweede mogelijke reden voor het gebrek aan eudaimonisch onderzoek over etnische 

minderheden. De constructie van culturele scenario’s waarin aan mannen met Afrikaanse 

oorsprong extra grote seksuele driften worden toegeschreven, maakt dat zij bij 

erectieproblematiek minder snel in beeld komen. In deze culturele scenario’s worden zwarte 

mannen niet alleen gezien als seksueel competent, maar ook als onbeheerst en wild, als 

verkrachters. In een samenleving waarin de seksualiteit van etnische minderheden gevreesd 

wordt en gecontroleerd moet worden, wordt er minder aandacht besteed aan onderzoek of 

interventies gericht op het seksueel welbevinden van deze groepen (Lewis, 2004). Deze 

culturele scenario’s hebben ook invloed op het gedrag en de opvattingen van leden van de 

groep waar de scenario’s betrekking op hebben. Als een sociale groep de culturele scenario’s 

internaliseert, kunnen ze stress veroorzaken. Lewis geeft hierin het voorbeeld van zwarte 

mannen met erectiestoornissen, die worstelen met de discrepantie tussen hun sociaal 

geconstrueerde identiteit en hun seksuele performance (Lewis, 2004). Ook voor Afro-

Amerikaanse vrouwen vindt hij culturele scenario’s die hun seksuele gezondheid ondermijnen, 

zoals het beeld van onverzadigbare seksuele lust en gebrek aan controle.  

1.3 Doelstelling 

Dit onderzoek heeft tot doel meer inzicht te geven in de dynamische en interactieve 

ontwikkelingsprocessen waarin seksualiteit betekenis krijgt voor allochtone jongeren van 12-22 

jaar. Het onderzoek verkent wat jongeren zelf positief en negatief vinden in hun seksuele 

levensloop, welke belemmerende en stimulerende factoren van invloed zijn op een gezonde en 

positieve seksualiteitsbeleving, welke strategieën ze hebben om daarmee om te gaan en welke 

betekenis seksualiteit voor hen heeft. De focus van het onderzoek ligt niet op (verklaringen 

voor) risicogedrag en de onderzoeksvragen gaan daarom niet over opvattingen en gedrag rond 
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anticonceptiegebruik en seksuele dwang. Hierover is reeds kwalitatief onderzoek beschikbaar 

(Neef, M. de & Van Dijk, 2010; Kuijper, L, Wit, J. de, Berlo, W. van, 2009; Cense & Van Dijk, 

2010). 
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2. Onderzoeksmethode 

 

2.1 Onderzoeksvragen  

A. Relationele en seksuele ontwikkeling 

� Hoe verloopt de relationele en seksuele ontwikkeling van allochtone jongeren? 

� Hoe beleven ze de verschillende fasen of stappen en hoe kijken ze hierop terug? 

� Welke factoren beïnvloeden de mate waarin een jongere zich prettig voelt bij het 

aangaan of juist uitstellen van relationele en seksuele stappen?  

 

B. Steun en belemmering  

� Wat ervaren jongeren als ondersteunend of belemmerend in hun relationele en seksuele 

ontwikkeling? 

� Welke strategieën hebben jongeren gebruikt om belemmerende factoren het hoofd te 

bieden?  

� Welke bronnen worden in deze fase als ondersteunend ervaren? 

 

C. Toekomstplannen 

� Welke fantasieën en wensen hebben zij voor de toekomst? 

� Wie zijn voor hen belangrijke identificatiefiguren of rolmodellen als het gaat om eigen 

keuzen en seksueel gezond gedrag? 

 

D. Betekenis van seksualiteit 

� Welke betekenis of waarden geven de jongeren zelf aan seksualiteit en hun seksuele 

ontwikkeling 

� Welke strategieën gebruiken ze om hun eigen wensen en grenzen te realiseren c.q. 

veilig te stellen? 

 

2.2 Dataverzameling  

Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in de beleving van jongeren, terugkijkend 

op hun seksuele levensloop tot nu toe en vooruitblikkend naar de toekomst. Om deze 

informatie te krijgen, hebben we diepte interviews gehouden met jongeren van Turkse, 

Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. De interviews zijn niet strak gestructureerd 

in de vorm van een vragenlijst die afgenomen wordt, maar vonden plaats aan de hand van een 

topiclist (bijlage 2). Dit geeft het gesprek een meer open karakter. De interviewer heeft de 

vrijheid om aanvullende vragen te stellen, in te gaan op opmerkingen die relevant lijken of 

andere formuleringen te kiezen, om beter aan te sluiten bij de respondent. Voorafgaand aan 

de interviews is literatuur bestudeerd om tot een goede topiclijst te komen.  

In de interviews ging het om het optekenen van levensverhalen. Het levensverhaal is een 

constructie: een theorie over het zelf, opgebouwd uit actuele interpretaties van ervaringen uit 

het verleden, de eigen rol daarin, en plannen voor de toekomst. Omdat de vragen zoveel 

mogelijk op een open, niet sturende manier worden gesteld, is deze methode uitermate 

geschikt om inzicht te krijgen in de beleving en strategieën van – in dit geval – jongeren zelf. In 
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de gesprekken met jongeren is de nadruk gelegd op mijlpalen (positief of negatief) of 

ervaringen die veel indruk hebben gemaakt. Deze mijlpalen zijn vaak recente gebeurtenissen: 

door hun leeftijd en ontwikkeling zijn deze gebeurtenissen in de levensverhalen van jongeren 

oververtegenwoordigd. De taal die jongeren gebruiken om hun ervaringen te ordenen geeft 

inzicht in de discoursen waarin jongeren denken en hun ervaringen ‘framen’. (Bohlmeijer, Mies 

& Westerhof, 2007). 

In de keuze van de dataverzamelingsmethode is op een aantal manieren rekening gehouden 

met de kenmerken van de onderzoeksgroep: jongeren van 12 tot 22 jaar. Een aanmerkelijk 

deel van de onderzoeksgroep heeft nog weinig relationele en seksuele ervaring. Dit betekent 

dat ze nog niet kunnen reflecteren op opgedane ervaringen. Wel hebben ze natuurlijk al vele 

voorbeelden gezien, zowel in hun eigen omgeving als via televisie en internet. Ze hebben door 

verschillende invloeden hun ideeën en toekomstbeeld ontwikkeld. Gezien de jonge leeftijd van 

de doelgroep is te verwachten dat ze deze ideeën niet allemaal al geformuleerd hebben. 

Rechtstreeks naar hun ideeën vragen is daarom ook niet in alle gevallen de beste methode. We 

hebben in de interviews twee hulpmiddelen ingezet, om respondenten te stimuleren hun 

verhaal te vertellen en gaandeweg te formuleren wat ze er eigenlijk van vinden. 

1. Tekenen van de eigen levenslijn 

Om meer inzicht te krijgen in de relationele en seksuele levensloop van de jongeren en 

de relevante gebeurtenissen (blok A), hebben we het tekenen van een ‘levenslijn’ 

(timeline, lifeline) ingevoegd. Dit is een veelgebruikte narratieve techniek, waarin de 

respondent gevraagd wordt om een lijn te tekenen die zijn of haar levensloop 

verbeeldt, als aanleiding tot een gesprek over belangrijke gebeurtenissen. Het idee 

hierbij is dat de levenslijn de respondent helpt om gebeurtenissen uit het verleden 

nauwkeurig te herinneren en ook de interviewer helpt om de informatie te ordenen 

(Berney & Blane, 1997).  

Het gebruik van de lifeline, juist bij interviews rond een sensitief onderwerp zoals 

seksualiteit, heeft verschillende voordelen. Het helpt om respondenten op hun gemak 

te stellen en aan het praten te krijgen, en niet alleen over het recente verleden maar 

ook over gebeurtenissen verder terug te spreken. Door het invullen van de levenslijn 

kunnen gevoelige onderwerpen worden besproken als deel van het bredere 

levensverhaal van de respondenten, wat voorkómt dat hun hele leven wordt 

geïnterpreteerd in het teken van bepaalde problematiek. Respondenten kunnen ook de 

positieve aspecten van hun leven benoemen. Bovendien hebben respondenten bij het 

invullen veel controle over het interviewproces en kunnen zelf bepaalde moeilijke 

onderwerpen aansnijden zonder dat er directe vragen over worden gesteld. Ook zorgt 

het invullen voor inzicht in welke onderwerpen voor de respondenten (te) gevoelig 

liggen en over welke onderwerpen zij graag willen praten.  

2. Sociogram  

In het literatuuronderzoek kwamen geen onderzoeksmethoden naar voren om de 

invloed van de sociale omgeving in kaart te brengen (blok B). Daarom hebben we 

gebruik gemaakt van een methode die gebruikt wordt in interculturele hulpverlening. Er 

wordt veel gewerkt met het genogram, dat inzicht geeft in welke betekenis en rol 

familieleden spelen. Nadeel van een genogram is dat het zich beperkt tot 
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familieverbanden en erg tijdsintensief is. Daarom hebben we een eenvoudiger techniek 

gebruikt, het sociogram. Rutgers WPF heeft ervaring met het sociogram in het 

programma ‘Jouw leven jouw keus!’, een methode voor meisjes in re-

integratieprojecten. De ervaring leert dat het vooral werkt als de begeleider er 

specifieke vragen bij stelt (naar wie ga je beslist wel/of juist niet naar toe als je vragen 

hebt over seksualiteit, met wie deel je je geheimen het liefst, e.d.).  In een sociogram 

geeft de respondent zelf aan wie er belangrijk voor hem of haar zijn en hoe dicht bij 

dezen staan. Het sociogram bleek voor de jongeren gemakkelijk in te vullen. Bij de 

meeste jongeren kwamen ouders en geliefdes in de binnenste cirkel terecht, vrienden 

een cirkel verder en verdere familie nog verder weg.  

2.3 Analyse 

De onderzoeksgegevens zijn op twee verschillende manieren geanalyseerd. Ten eerste zijn de 

verhalen van de jongeren beschouwd als verwijzing naar een werkelijkheid die er is of die 

plaatsgevonden heeft. Alle interviews zijn als geluidsfragment opgenomen en integraal 

uitgetypt. Vervolgens zijn ze gecodeerd met behulp van het kwalitatieve software programma 

MaxQDA. De codes zijn in concepten ondergebracht, volgens de grounded theory approach 

(GTA). De structuur van het onderzoek is gebaseerd op de ‘onderzoeksslang’ van Boeije (2005). 

Gegevens zijn stapsgewijs verzameld en gecodeerd. Codes werden verder gespecificeerd en 

ingedeeld in codebomen, die verder getoetst werden in een vervolgronde met nieuwe 

gegevens. Om de betrouwbaarheid van de beoordeling en codering van de interviews te 

vergroten is onderzoeker triangulatie toegepast. De interviews zijn gecodeerd en hercodeerd 

door twee onderzoekers. Hierdoor is de consistentie van het coderingssysteem vergroot. Op 

deze wijze is informatie verkregen over hun beleving van hun relationele en seksuele loopbaan, 

steun en belemmeringen en toekomstdromen, ter beantwoording van de onderzoeksvragen in 

blok A, B en C (terugkomend in dit rapport in hoofdstuk 3, 4 en 5).  

Ten tweede hebben we geanalyseerd welke taal jongeren gebruiken als ze over relaties en seks 

praten, om meer inzicht te krijgen in hoe seksualiteit betekenis krijgt, onderzoeksvragen in 

blok D (terugkomend in hoofdstuk 6). Door een discoursanalyse toe te passen verkregen we 

inzicht in de ‘frames’ waarin allochtone jongeren hun ervaringen plaatsen en hoe ze zich tot 

deze discoursen verhouden. Waarbij we discours opvatten als een systeem van betekenissen 

over onderwerpen of sociale categorieën (Yardley, 1997).Een discours fixeert in feite de 

betekenis van een gebeurtenis of een uitspraak. Om discoursen op te sporen hebben we 

geanalyseerd welke tekens een sleutelrol vervullen in de verhalen van de jongeren over 

seksualiteit. We zijn op zoek gegaan naar vanzelfsprekendheden, bijvoorbeeld door te kijken 

naar elementen die gecombineerd worden met het woord ‘gewoon’. Hierdoor zijn we op het 

spoor gekomen van discoursen die niet worden betwist, de zogenaamde hegemonie van een 

discours, zoals het heteroseksuele discours. We hebben discoursen opgespoord door op zoek te 

gaan naar opposities en equivalenties, bijvoorbeeld de oppositie tussen ‘deugdzaam’ en 

‘slecht’ en equivalent tussen een goede dochter zijn/ respect hebben voor je ouders en als 

maagd het huwelijk in gaan.  

 

We hebben onze data op verschillende manieren gecheckt en aangevuld. Na de interviews zijn 

de interviewers in een debriefing bevraagd op hun indrukken en wat zij opvallende zaken 
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vonden. Hierdoor is aanvullende informatie verkregen. De klankbordgroep heeft een 

belangrijke rol gespeeld door feedback te geven op de interpretatie van de gegevens, waardoor 

cultuursensitiviteit van de resultaten vergroot werd. Tenslotte hebben we in juni 2012 een 

jongerenmeeting georganiseerd, met als intentie de analyse voor te leggen aan de 

geïnterviewde jongeren. De interviewers hebben elk de jongeren die ze zelf geïnterviewd 

hadden benaderd en tien jongeren hadden toegezegd te komen. Helaas bleek de uiteindelijke 

opkomst zeer klein, waardoor dit weinig opleverde. 

2.4 Onderzoeksgroep 

De onderzoeksgroep bestaat uit Nederlandse jongeren die zelf in Suriname, de Nederlandse 

Antillen (waaronder we ook Aruba en Curaçao rekenen), Turkije of Marokko zijn geboren 

(eerste generatie) of waarvan een of beide ouders in Suriname, de Nederlandse Antillen, 

Turkije of Marokko is geboren (tweede generatie). De Turkse en Marokkaanse jongeren in de 

onderzoeksgroep zijn allen tweede generatie, hun ouders zijn uit Turkije of Marokko naar 

Nederland gekomen. De Antilliaanse en Surinaamse jongeren zijn ten dele in Nederland 

geboren(tweede generatie) en ten dele op jonge leeftijd met (een van de) ouders naar 

Nederland gekomen (eerste generatie).  

Om zicht te krijgen op de verschillende seksuele ontwikkelingsfasen en factoren die hierop van 

invloed zijn, zijn jongeren geworven uit drie verschillende leeftijdsgroepen: 11-14 jaar, 15-18 

jaar en 19-22 jaar. Om een beeld te krijgen van de vier groepen allochtone jongeren en binnen 

deze groepen onderscheid te kunnen maken naar sekse en leeftijd, hebben we ernaar gestreefd 

binnen elke culturele groep, in elk van de drie leeftijdsgroepen ( 11-14, 15-18 en 19-22 jaar) 

minimaal 2 jongens en 2 meisjes te interviewen. De werving op deze specifieke indeling bleek 

een lastige opgave, zoals bij 2.5 nader wordt toegelicht. In tabel 1 is te zien dat we erin 

geslaagd zijn een goede spreiding te realiseren naar sekse, leeftijd en etnische afkomst, maar 

dat het niet gelukt is elke leeftijdsgroep te vullen met twee meisjes en twee jongens per 

etnische groep.  
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Tabel 1  Onderzoeksgroep ingedeeld op leeftijd, etnische achtergrond en sekse  

 

Antilliaans Marokkaans Surinaams Turks   

 Leeftijd meisje jongen meisje jongen meisje jongen meisje jongen Totaal 

11 1 

    

1 

  

2 

12 

   

1 

 

2 1 

 

4 

13 

  

1 

     

1 

14 

  

1 1 

   

2 4 

15 1 

 

1 1 1 

   

4 

16 

    

2 1 1 1 5 

17 1 

 

1 

 

1 

  

2 5 

18 

 

1 

  

1 1 1 

 

4 

19 2 

 

1 1 

 

1 2 

 

7 

20 1 1 1 

 

1 1 

  

5 

21 

     

1 1 1 3 

22 

  

1 

    

1 2 

  6 2 7 4 6 8 6 7 46 

 

In eerste instantie hebben we laag opgeleide allochtone jongens en meisjes geworven, 

aangezien zij de groep zijn die het meest kwetsbaar is in de seksuele ontwikkeling. In deze 

opzet zijn we geslaagd, zoals in tabel 2 te zien is.  

Tabel 2  Onderzoeksgroep ingedeeld op opleidingsniveau, etnische achtergrond en sekse  

 

Antilliaans Marokkaans Surinaams Turks   

Opleiding  meisje jongen meisje jongen meisje jongen meisje jongen  Totaal 

Laag  

(VMBO, ROC) 2 1 7 4 5 6 4 6 35 

Midden  

(Havo, HBO) 4 1   1 2 1 1 10 

Hoog  

(VWO, Univ.)       1  1 

  6 2 7 4 6 8 6 7 46 

 

De werving was niet specifiek gericht op diversiteit onder respondenten in soort en invloed van 

religie. Omdat uit Seks onder je 25ste blijkt dat religie een grote invloed heeft op seksueel 

gedrag en opvattingen (De Graaf et al, 2012) is in dit onderzoek ook gevraagd naar de rol die 

religie speelt in het leven van de jongeren en meer specifiek in de keuzen die ze maken op het 

vlak van liefde en seksualiteit. In tabel 3 te zien dat bijna de helft van de onderzoeksgroep (20) 

aangeeft dat hun religie een grote rol speelt in hun leven. Alle jongeren van Marokkaanse 

afkomst geven aan dat de islam voor hen een rol speelt. Voor de helft is dat een grote rol, voor 

de andere helft een kleine rol. Turkse respondenten zijn bijna allen ook moslim, waarbij de 

meerderheid ook aangeeft dat de islam veel invloed heeft in hun leven. De helft van de 

jongeren van Antilliaanse afkomst geeft aan niet religieus te zijn. De andere helft is christelijk. 
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Het christendom speelt geen grote rol in hun leven. Jongeren van Surinaamse afkomst zijn in 

alle categorieën te vinden: niet religieus, moslim, christelijk (kleine/grote rol) en hindoestaans 

(kleine/grote rol).  

Tabel 3  Onderzoeksgroep ingedeeld op etnische achtergrond en de mate van invloed van religie op het leven  
  van de respondent 

 

Islamitische Christelijk Hindoe Niet  

religieus 

 

Rol/ invloed religie 

in leven respondent klein groot klein groot klein groot 

 

 Totaal 

Antilliaans   4    4 8 

Marokkaans 5 6      11 

Surinaams 1  5 2 1 3 2 14 

Turks 3 9     1 13 

  9 15 9 2 1 3 7 46 

 

2.5 Uitvoering onderzoek  

2.5.1 Werving 
De werving van de jongeren is via verschillende kanalen georganiseerd. In de eerste plaats zijn 

jongeren geworven via de vragenlijst van Seks onder je 25ste, met de vraag of jongeren mee 

wilden werken aan een interview. Uit deze groep zijn uiteindelijk twintig interviews 

gerealiseerd. Veel jongeren haakten af of hadden een verkeerd telefoonnummer opgegeven. 

Daarna is geworven via jongerenwerkers, via het onderwijs en via allochtone professionals. De 

werving heeft veel tijd gekost. Vooral de jongste groep was erg lastig te werven. Gezien hun 

leeftijd is er toestemming van de ouders nodig om hen te interviewen en rond dit thema ligt 

dat erg lastig. Boven de 16 is deze toestemming niet nodig. In overleg met de opdrachtgever is 

besloten om de jongste groep iets kleiner te maken dan oorspronkelijk de bedoeling was. De 

werving van meisjes liep veel sneller dan de werving van jongens. Voor deze laatste groep 

hebben we grote moeite moeten doen. Dit is in kwalitatief onderzoek over seksualiteit een 

veelvoorkomend probleem. 

2.5.2 Interviewers 
De interviews zijn uitgevoerd door vier allochtone interviewers en de autochtone projectleider 

van Rutgers WPF. De interviewers zijn geselecteerd op hun competenties in kunnen praten met 

jongeren over intieme onderwerpen, interviewvaardigheden en sensitiviteit ten aanzien van 

gevoeligheid en taboe rond seksualiteit. Van tevoren is overwogen of ethnic matching voor dit 

onderzoek positief zou zijn. Met ethnic matching  wordt bedoeld dat de respondent en de 

interviewer een zelfde etnische achtergrond hebben. Er zitten zowel voor- als nadelen aan 

ethnic matching. Als voordelen gelden een grotere herkenbaarheid van de leefwereld van de 

respondent en daarmee inlevingsvermogen van de interviewer (insiders winst), gebruik van 

dezelfde taal en waarschijnlijk minder sociaal wenselijke antwoorden door minder grote 

sociale kloof. Als nadelen zitten hieraan dat interviewers wellicht niet voldoende doorvragen 

omdat dingen sneller herkend worden of voor vanzelfsprekend worden aangenomen (insiders 

valkuil) en de angst voor roddels bij de respondent. De klankbordgroep adviseerde een 

combinatie van mannelijke en vrouwelijke, autochtone en allochtone interviewers. De  ethnic 
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match  die bij sommige interviews plaatsvond heeft niet navolgbaar tot een voor- of nadeel 

geleid. De verschillen in generatie, opvoeding en religie maakten dat de interviewers ook bij 

eenzelfde etnische achtergrond op onbekend terrein kwamen. Het feit dat de interviewer zelf 

van allochtone afkomst was, heeft wel een positieve invloed gehad op de openheid van de 

jongeren over druk van de familie en gevoelens van maatschappelijke discriminatie of 

uitsluiting. 

De interviewers zijn gedurende het onderzoek vier maal bijeen geweest om het verloop van de 

interviews te bespreken en de eerste interviews van alle interviewers zijn uitgebreid van 

feedback voorzien.  

2.5.3 Verloop van de interviews 
De interviews werden afgenomen op een veilige en rustige plek die de interviewer in overleg 

met geïnterviewde uitkoos. In de praktijk was dit een hotellobby of rustig café, een 

bibliotheek, bij de respondent thuis of in een jongerencentrum. De gesprekken liepen 

doorgaans heel ontspannen. Meisjes vonden het meestal erg leuk om mee te doen en hadden 

geen moeite om te praten over hun ervaringen en toekomstplannen. Voor sommige jongens was 

dit lastiger. Het inzetten van een jonge mannelijke interviewer heeft wel tot goede resultaten 

geleid, omdat het gesprek daardoor minder stroef liep. De jongste groep meisjes en jongens 

voelden zich het minst op hun gemak bij het onderwerp en gaven korte antwoorden. Hun 

levensloop bevat doorgaans niet meer dan een kruisje voor een eerste zoen of verliefdheid. 

Ook al hebben interviewers allerlei zijwegen bewandeld alvorens het onderwerp aan te 

kaarten, ze hadden er weinig over te vertellen. In de groep vanaf 15 jaar is dat heel anders. 

Jongeren hebben dan al meer ervaring en durven er ook meer over te praten. Deze interviews 

bevatten daarom veel informatie, over gevoelens die ze hebben, twijfels, dingen waar ze 

anders tegenaan zijn gaan kijken. Sommige jongeren vertelden na het interview dat ze door 

het interview meer zijn gaan nadenken over de keuzes die ze maken en dat het prettig vonden 

om hier open over te kunnen praten.  

2.5.4 Gebruik van levenslijn en sociogram 
In alle interviews is gewerkt met de levenslijn en het sociogram. Beide instrumenten hadden 

als opbrengst dat er een andere dynamiek in het interviewgesprek kwam, omdat een jongere 

iets ging schrijven en de interviewer ‘achterover leunde’. De inzet van deze middelen 

onderbreekt de ‘vraag – antwoord’ dynamiek en werkt daarom positief in het proces. Vooral bij 

jongeren die niet gemakkelijk over hun eigen leven vertellen, brengt de inzet van andere 

middelen ontspanning.  

De levenslijn bleek voor de groep met relationele en/of seksuele ervaring ook inhoudelijk een 

goed instrument om terug te kijken op diens relationele en seksuele levensloop. Voor de 

jongste groep was het minder bruikbaar, omdat er geen ‘markers’ te zetten waren. De 

levenslijn bevat natuurlijk per jongere andersoortige gebeurtenissen, maar is ook heel 

verschillend ingevuld; van een of twee losse kruisjes (eerste zoen positief, gebroken hart 

negatief) tot een vloeiende dalende en stijgende lijn met pieken en dalen van geboorte tot nu 

(zie voorbeelden hieronder).  

Het sociogram leverde inderdaad inzicht op welke mensen voor de jongere van groot belang 

zijn. Het sociogram geeft inzicht in hoe de sociale bindingen door de leeftijdsfasen heen 
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verschuiven, waarbij voor bijna de hele groep overigens de plaats van de ouders/moeder in de 

binnen cirkel blijft. Zussen en broers blijven ook belangrijk, maar steeds meer komen er 

geliefdes en bij sommigen een eigen kind in de binnen cirkel. De plaats van vrienden is heel 

wisselend; voor sommige jongeren heel dichtbij, voor anderen in de buitenste cirkel.  

2.5.5 Klankbordgroep 
De klankbordgroep bestond uit professionals en jongeren van diverse etnische achtergronden. 

Zij hebben zowel vanuit eigen ervaring als beroepsmatig inbreng gehad over de 

onderzoeksopzet, de analyse en de conclusies. De klankbordgroep is vier keer bij elkaar 

geweest gedurende het onderzoek. De verschillende perspectieven van ieder leverden voor het 

onderzoek zeer waardevolle informatie en advies op.  De klankbordgroep heeft zich gebogen 

over de interviewstrategie en gebruik van aanvullende tools op de topic list. Ze hebben bij de 

start van het onderzoek op valkuilen gewezen en geadviseerd over de onderzoeksmethode. 

Vervolgens is de wervingsstrategie met hen besproken en hebben ze bijgedragen aan de 

werving. In de laatste bijeenkomst hebben ze de onderzoeksanalyse van feedback voorzien en 

meegedacht over de conclusies.       
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3. Ervaringen en beleving van liefde en seks 

 
In dit hoofdstuk komt aan bod welke factoren een rol spelen in de beleving van de ervaringen 

met liefde en seks van de geïnterviewde jongeren. Ook analyseren we wat een rol speelt in hun 

evaluatie van hun ervaringen, waarin we ingaan op gebeurtenissen die ze zelf hebben 

aangegeven op hun levenslijn als belangrijke gebeurtenissen. Jongeren gaven zelf op hun 

levenslijn aan welke gebeurtenissen indruk op hen hadden gemaakt. Ze zetten met een kruisje 

een gebeurtenis neer op een tijdslijn en waardeerden de gebeurtenis ook op de as: positief - 

neutraal - negatief. Welke gebeurtenissen ze op hun levenslijn uitkozen, bepaalden ze dus zelf. 

Markeringspunten waren hun eerste zoen, de eerste keer seks, verliefd worden, 

verkering/relaties die aan en uitgingen, voorstellen van een partner aan ouders, zwangerschap 

en de ontdekking dat je (ook) op iemand van hetzelfde geslacht valt. In dit hoofdstuk hebben 

we deze in vier kopjes samengenomen: hun eerste seksuele ervaringen, relaties, 

zwangerschappen en verliefd worden op iemand van het zelfde geslacht.  

In dit rapport zijn veertien levensverhalen van jongeren opgenomen om zichtbaar te maken in 

welke context zij hun keuzes maken, hun ervaringen opdoen en betekenis geven. De 

levensverhalen zijn geanonimiseerd: de naam boven het verhaal is niet hun eigen naam en alle 

andere verwijzingen die herkenning zouden kunnen geven, zoals woonplaats of studie, zijn uit 

het levensverhaal gehouden.  

3.1 Invloedrijke factoren  

Leeftijd, etniciteit en sekse 
Uit Seks onder je 25ste blijkt dat de seksuele ervaring toeneemt met de leeftijd (De Graaf et al, 

2012). De 12- en 13-jarigen zijn bijna allemaal weleens verliefd geweest en de meerderheid 

heeft weleens verkering gehad, maar ze hebben nog weinig seksuele ervaring (3% heeft 

ervaring met geslachtgemeenschap). Rond hun zeventiende heeft de helft van de jongeren 

ervaring met geslachtgemeenschap. De etnische afkomst van jongeren speelt mee in de leeftijd 

waarop ze seksuele ervaringen opdoen en hoeveel verschillende partners ze hebben (De Graaf 

et al, 2012). Nederlandse jongens hebben minder seksuele ervaring met een partner dan 

Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse jongens. Bij meisjes zijn vooral Turkse en 

Marokkaanse meisjes veel later met seksuele ervaring dan andere meisjes. Jongens met een 

Antilliaanse achtergrond geven aan de meeste sekspartners gehad te hebben en jongens van 

Surinaamse, Marokkaanse of Turkse afkomst hebben relatief het vaakste voor seks betaald (16% 

van de groep heeft weleens seks gehad met een prostituee, tegenover 7% van de gehele groep 

jongens) (De Graaf et al, 2012). Ook komen er in Seks onder je 25ste grote verschillen naar 

voren tussen meisjes en jongens, in ervaringen,  beleving en gevoelens. Meisjes maken meer 

seksuele dwang mee dan jongens (17% versus 4%). Daarnaast evalueren ze hun ‘eerste keer’ 

negatiever dan jongens. Tweeëntwintig procent van de meisjes zegt dat ze achteraf eigenlijk 

liever nog even had willen wachten, tegenover 8% van de jongens. Ook zegt 23% van de meisjes 

dat hun eerste geslachtgemeenschap vervelend was, bij jongens is dit 5%. Tenslotte had 29% 

van de meisjes achteraf spijt van hun eerste keer seks, tegenover 16% van de jongens. Meisjes 

hebben meer negatieve en minder positieve gevoelens over seks. Ze schamen zich vaker, 
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voelen zich schuldig als ze zouden masturberen of vinden seks eigenlijk vies. Jongens zijn 

tevredener over hun lichaam.  

Ook in onze onderzoeksgroep komt duidelijk naar voren dat leeftijd, etniciteit en sekse 

onderscheidend zijn in de ervaringen en beleving van seksualiteit van jongeren. De 

respondenten uit de jongste leeftijdsgroep hebben veel minder seksuele ervaring en 

seksualiteit is voor hen ook nog veel minder een ‘issue’ dan voor de oudere groepen.  Meisjes 

van 11-14 jaar uit onze onderzoeksgroep beschrijven verliefdheid vooral als individuele emotie 

en niet als gedeeld gevoel met iemand anders: ‘Vlinders in mijn buik, ja, gewoon een beetje 

zenuwachtig als die met mij aan het praten was of zo, of bij mij in de buurt stond. Dat was 

het eigenlijk’ (Antilliaans meisje, 11). Ze praten vrij gemakkelijk over hun verliefdheden en 

geven duidelijke grenzen aan. ‘Maar ik ben op dit moment ook niet echt toe aan verkering 

eigenlijk’ (Marokkaans meisje, 14). Sommige meisjes kunnen of willen zich nog helemaal geen 

voorstelling maken van seksuele activiteiten. In hoe ze erover praten, klinkt afstand en zelfs 

afkeer door. ‘Seks is gewoon kinderen krijgen, laat maar zeggen, het is op zich niet goor. Ik 

bedoel, iedereen gaat het waarschijnlijk ooit doen. Maar ik heb er niet echt iets mee en ik 

zoek het ook totaal niet op, op dit moment.’ (Marokkaans meisje, 14). Bij de jongens zijn 

vergelijkbare verhalen te horen. Ook zij beleven verliefdheid individueel en geven aan dat ze 

nog niet aan verkering toe zijn. Ze vinden zichzelf te jong; je moet minstens zestien zijn om 

aan verkering te beginnen. Anderen vinden dat je eerst je school af moet maken. En sommige 

jongens zijn er nog helemaal niet mee bezig. ‘Ik vind het gewoon niks. Ja, heb niets met liefde 

verder.’ (Surinaams Hindoestaanse jongen, 12).  

Na deze levensfase, waarin de meeste jongeren nog erg voorzichtig zijn in de liefde, volgt een 

veel turbulentere periode (15-18). Zowel meisjes als jongens zijn veel meer gericht op verliefd 

zijn, aantrekkingskracht ervaren, flirten, verkering en seks. In onze onderzoeksgroep hebben 

alle meisjes van deze leeftijdsgroep ervaring met zoenen. Hun verliefdheden zijn veranderd, 

de gevoelens zijn heviger geworden en het gaat heel vaak over in wederzijds contact. ‘Op mijn 

zeventiende heb ik iemand anders ontmoet en ik was zo gelukkig, zo blij met hem. Ik werd 

echt heel erg verliefd, dus echt gewoon heel erg verliefd.’ (Surinaams meisje, 18) Er zijn 

meisjes bij die al een paar jaar een relatie hebben met dezelfde jongen, meisjes die al 

meerdere korte relaties achter de rug hebben en meisjes die er nog helemaal niet aan 

beginnen. Meerdere meisjes geven aan dat ze gekwetst zijn door jongens, die vreemd gaan of 

bot met hen omgaan. ‘Hij was toch een paar maanden met mij bezig en we hadden ook wel 

seks gehad, en toen kwam ik erachter dat hij een vriendin had. Dat wist ik helemaal niet. 

Toen was ik zo kwaad’ (Marokkaans meisje, 17).  Van de elf meisjes tussen de 15 en 18 jaar uit 

de onderzoeksgroep zijn er drie nog maagd, de anderen hebben allemaal seks gehad (een op 

haar twaalfde voor het eerst, de anderen startten op 14, 15 of 16 jarige leeftijd). Bij de 

meisjes die al wel geslachtsgemeenschap hebben gehad, vond dit meestal in een relatie plaats 

of met een jongen waar zij gevoelens voor hadden. Maar er zijn ook meisjes die hun eerste 

keer seks beleefd hebben met een vakantieliefde of een jongen die ze niet goed kenden. Bij 

deze meisjes speelde vooral de nieuwsgierigheid een rol, maar ook het idee ‘achter te lopen’ 

en later te zijn dan vriendinnen was van invloed of omdat het ‘toch een keer moest gebeuren’. 

In een relatie speelde mee dat de jongen graag wilde.  
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Het leven van de jongens in de leeftijdsfase van 15-18 jaar in onze onderzoeksgroep verloopt 

minder turbulent. Ze zijn niet aan het worstelen met hevige verliefdheden, relaties of bedrog. 

Ze hebben ook minder te vertellen over hun seksuele ervaringen. Van de zeven in de 

onderzoeksgroep zijn er vijf jongens nog maagd. Eén van hen uit islamitisch principe dat hij 

maagd wil blijven tot het huwelijk, een ander omdat hij eerst echt verliefd wil zijn, een ander 

uit voorzichtigheid omdat seks tot allerlei ellende kan leiden (zwangerschap, moeten trouwen) 

en de anderen omdat het nog niet zover gekomen is. Bij sommige jongens komt duidelijk naar 

voren dat hun ouders hierin ook een stem hebben en dat ze hun vrienden uitzoeken rond de 

norm die ze van huis uit hebben meegekregen. ‘Ik heb het gewoon van mijn moeder 

overgenomen, je moet altijd gewoon respect hebben voor een vrouw en daar zal ik ook altijd 

mee blijven leven. En iedereen waarmee ik omga denkt hetzelfde daarover.’ (Antilliaanse 

jongen, 18). Een andere jongen beschrijft hoe bij hem de eerste keer seks verliep. ‘We waren 

toe aan iets spannends. Het was niet meer alleen maar zoenen, zoenen, zoenen.’(Marokkaanse 

jongen, 15). Eén jongen heeft op dit moment een serieuze relatie, waar hij blij mee is. ‘Ik heb 

vrienden die nog steeds stoer willen doen, weet je, gewoon, ze willen iets van een meisje en 

dan gewoon een andere zoeken. Maar ik ben nooit zo geweest.’ (Surinaamse jongen, 18). 

De volgende leeftijdsgroep (19-22 jaar) is soms al bezig met serieuze relaties en trouwplannen. 

In deze levensfase zijn er meisjes die al een relatie van zeven jaar achter de rug hebben, maar 

ook meisjes die nog heel weinig relationele en seksuele ervaring hebben. In de 

onderzoeksgroep zitten vier meisjes die op hun 14e de eerste keer seks hadden en er zijn er 

vier nog maagd. De andere twee hadden hun eerste keer op 16 en 17-jarige leeftijd. Onder de 

zes meisjes die ervaring hebben met geslachtgemeenschap zijn zowel islamitische, christelijke 

als niet-godsdienstig opgevoede meisjes. De jongens uit deze leeftijdsgroep zijn meer bezig 

met de liefde dan in de vorige leeftijdsgroep. Ze hebben alle zeven ervaring met relaties. 

Sommigen hebben al drie of vier relaties achter de rug, anderen zijn een tijd lang veel uit 

gegaan en hadden vooral ‘onenights stands’. De vijf jongens die al seks hebben, zijn hier op 

hun 14e, 15e of 17e mee begonnen. Twee van de zeven zijn nog maagd; een Marokkaanse 

jongen omdat hij dat zelf als principe heeft, een Turkse jongen omdat zijn vriendin maagd wil 

(of moet) blijven volgens de culturele regels. Door de jongens lijkt hierin wel meer ruimte te 

worden ervaren dan door de meisjes. Ze zeggen zelden ‘het mag niet’, maar  ‘ik wil dat niet’. 

Deze jongens wachten met seks, maar de meesten laten wel de deur op een kier staan: ‘Je 

weet maar nooit, misschien kan je het niet volhouden’. Angsten voor de gevolgen van seks, 

zoals een zwangerschap of moeten trouwen, spelen soms ook mee. ‘Mijn vriendin is nog maagd 

en als ik seks heb met haar en stel dat het niet goed klikt met ons, ja, dan kan ik haar ook 

heel moeilijk laten. Dan heb ik ook een heel groot probleem met haar ouders, want dat vinden 

ze niet oké. Het mag niet, zeg maar. Ja, daarom heb ik liever niet, want dan zit ik eraan vast 

en dat wil ik dus niet.’ (Turkse jongen, 21 jaar).  
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Religie en opvoeding 
In Seks onder je 25ste komt de rol van de opvoeding via verschillende vragen aan bod. Er is aan 

jongeren gevraagd of ze zelf mogen bepalen of ze een relatie aangaan en met wie, of ze thuis 

met hun ouders kunnen praten over seks en of ouders op de hoogte zijn van de relatie en 

seksuele ervaring van hun kinderen. Vooral bij jongeren onder de achttien jaar zijn ouders vaak 

niet op de hoogte van seksueel gedrag en relaties.  Dit geldt voor alle etnische groepen, maar 

nog sterker voor Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouders en Antilliaanse ouders met een 

dochter (De Graaf, 2012). Niet gelovige jongeren zeggen bovendien vaker dat hun ouders op de 

hoogte zijn van wat ze doen, dan gelovige jongeren.  

De meeste jongeren uit onze onderzoeksgroep wonen nog thuis bij twee ouders of bij een 

ouder. Een paar jongeren uit de oudste leeftijdsgroep wonen op zichzelf of samen met een 

partner en twee jongeren zijn uit huis geplaatst en wonen in een internaat of pleeggezin. Eén 

meisje woont met haar vriend, kind en moeder en één meisje woont bij haar zus en diens man. 

Religie speelt voor 20 van de 46 jongeren uit de onderzoeksgroep een grote rol (15 islamitisch, 

2 christelijk, 3 hindoe), voor 19 jongeren een kleine  rol en voor 7 jongeren geen rol. Hun 

geloof is dus voor veel jongeren belangrijk in hun leven en medebepalend voor richtlijnen in 

hun liefdesleven. De scheiding tussen religie en opvoeding en verwachtingen van ouders is voor 

jongeren niet altijd goed te maken. Veel islamitische meisjes en ook sommige jongens uit de 

onderzoeksgroep krijgen van hun ouders mee dat ze als maagd moeten trouwen, waarbij zowel 

de religie als de goede naam van de familie wordt genoemd.  

Ouders hebben veel invloed op hoe de jongeren zich gedragen en wat voor normen ze 

hanteren. Dit blijkt uit het feit dat alle jongeren uit de onderzoeksgroep weten wat hun ouders 

op dit vlak verwachten en daar niet gemakkelijk overheen stappen. Jongeren uit de 

leeftijdsgroep 11-14 jaar beschrijven soms in één adem wat ze zelf vinden en wat hun ouders 

of hun moeder vindt: ‘Je mag verliefd zijn, maar niet echt dat er dan, zeg maar, dat ik dan 

verkering neem en school helemaal vergeet. En dat, daar let mijn moeder vooral op en dat is 

niet de bedoeling, zeg maar. Dat wil ik ook niet. Maar verliefd zijn betekent voor mij gewoon 

diegene leuk vinden, gewoon heel erg aardig en zo. Voor de rest heeft het geen betekenis voor 

mij.’(Antilliaans meisje, 11). 

Ook in de andere leeftijdsgroepen zijn jongeren zich zeer bewust van de verwachtingen die er 

vanuit ouders zijn. De meeste jongeren hebben deze normen geïnternaliseerd. Een Marokkaans 

meisje (20) beschrijft: ‘Bij knuffelen houdt het al op. Ja, zoenen, ja, maar echt aanraken op 

bepaalde punten, daar kan ik ook gewoon boos van worden, dat ik zoiets heb van, houd je 

handen gewoon thuis. En dat is echt omdat ik zo opgevoed ben. Het zijn mijn normen en 

waarden en ik vind dat je dat moet respecteren.’  

Veel jongeren worden vanuit thuis gewaarschuwd voor seks. Dit heeft impact op hun kennis en 

hun houding. Sommige jongeren zijn onwetend over bijvoorbeeld ongesteldheid en waar je nu 

precies zwanger van wordt. De koppeling van seks met het risico op zwangerschap komt zowel 

bij meisjes als bij jongens veel terug.  
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De stabiliteit en begeleiding die jongeren van thuis uit ervaren (het ´warme nest´), beïnvloedt 

hun beleving van de relationele en seksuele ervaringen die ze opdoen. Het gevoel dat ze 

geaccepteerd en gesteund worden, is erg belangrijk om open te durven zijn en steun te vragen. 

Dit voorkomt soms ook grotere ellende, zoals bij een Marokkaans meisje dat onveilig seks had 

en bij haar moeder te rade durfde te gaan. ‘Ik heb het niet veilig gedaan. Ik had nog geen Pil 

en hij geen condoom, dus ik was de dag daarna, ik was helemaal in paniek. Mijn moeder wist 

het nog niet. Ik had haar wel opgebeld op het werk. En ze was eerst heel kwaad, omdat ik het 

natuurlijk, ja, ze dacht natuurlijk dan dat ik zwanger was. En toen zei ze van, hoe kan je nou 

zo stom zijn? Ik zeg, ja, als jij nou tegen mij gaat schelden, dat helpt niet. Ik bedoel, je moet 

me helpen. Ja, ga naar de Etos en dan ga je de Morning-afterpil halen.’ 

 



Seksuele ontwikkeling en beleving van allochtone jongeren            Rutgers WPF, 2012 

 

21 

3.2 Evaluatie van seksuele ervaringen  

De jongeren uit dit onderzoek hadden heel wisselende mate van seksuele en relationele 

ervaring: sommigen hadden nog  nauwelijks ervaring om op terug te kijken en sommigen al 

heel veel. Ook de mate waarin jongeren reflecteren en leren van hun ervaringen blijkt heel 

wisselend. Sommigen lijken zich steeds opnieuw aan dezelfde steen te stoten, anderen passen 

hun koers aan na slechte ervaringen en evalueren hun ervaring daardoor meer als leertraject. 

Er zijn veel jongeren die weinig controle ervaren over wat er gebeurt. Het meest duidelijke 

voorbeeld is de omgang met het risico op zwangerschap. Veel jongeren ervaren dit als dreiging, 

maar anticonceptie wordt door niemand genoemd als beschikbare oplossing om dat risico tegen 

te gaan.  

3.2.1 Eerste seksuele ervaringen 
Op de levenslijnen zetten veel jongeren een kruisje bij hun eerste zoen en hun eerste keer seks 

(als die al geweest was). Dit waren de enige seksuele ervaringen die gemarkeerd werden. 

Zoenen worden door de jongeren doorgaans positief of neutraal beoordeeld. Ook als de eerste 

zoen plaatsvindt ‘omdat iedereen het doet’ of omdat de ander zo graag wil, is de beleving 

positief, als er een gevoel van controle is en er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt: met 

respect behandeld worden, een relatie of verkering met elkaar hebben, gevoelens voor de 

ander hebben of gewoon het spannend vinden. Je hoeft geen relatie te hebben met iemand 

waarmee je zoent, je kunt het ook gewoon voor de lol en de spanning doen. Als meisjes 

negatief terugkijken op een zoen, dan komt dit in de meeste gevallen doordat de jongen ook 

met andere meisjes ‘rotzooide’ of geen relatie wilde. Jongens hebben in de interviews weinig 

over de eerste zoen verteld, maar waren er positief over. 

Of de eerste keer seks door meisjes als positief of negatief beoordeeld wordt hangt met 

verschillende dingen samen. Zo benoemt de een het een positieve ervaring omdat het 

gebeurde met iemand waar ze verliefd op was, die ze goed kende en waarbij ze zich op haar 

gemak voelde, terwijl het voor de ander meer van belang was dat het ging zoals zij dat graag 

wilde (de juiste setting) en minder van belang was wie de partner was. Een Antilliaans meisje 

dat haar eerste keer met haar huidige vriend beleefde, beschrijft vrij nuchter haar eerste keer. 

‘Veertien jaar was ik ontmaagd en ik vond het wel positief. Hij zei van, wil je het echt? Maar 

ik weet niet, ik hield die tijd echt heel veel van hem en ik dacht van, het moet toch ooit 

gebeuren ook, dus eh, doe maar.’ De meeste meisjes lijken er wel van tevoren over nagedacht 

te hebben onder welke omstandigheden en met wie zij dit wilden doen. Een paar meisjes had 

hier niet over nagedacht, die is het gewoon overkomen of hebben zich mee laten slepen.  ‘Was 

dit het? Ik weet eigenlijk niet wat ik er echt van verwachtte, want ik had niet erover 

nagedacht van tevoren’. (Surinaams meisje, 16).  Sommige meisjes kregen achteraf spijt, 

bijvoorbeeld omdat ze toen pas beseften dat ze er eigenlijk nog niet aan toe waren of het 

langzamer aan hadden willen doen. ‘Omdat iedereen het gedaan had en ik kreeg van die 

verhalen te horen en iedereen zei tegen mij, zo, als jij het ook gaat doen is het zo fantastisch, 

geloof me, dit en dat. Maar zo geweldig was het helemaal niet, achteraf. Ik was er een beetje 

gevoelloos bij, om eerlijk te zijn. Ik vond hem wel leuk, maar ja, ik werd er bang van dat het 

zo snel ging. Ik wou het heel rustig aan doen.’ (Surinaams meisje, 18). Ook als de jongen 

minder serieus was dan het meisje dan wordt er negatief op gereflecteerd. Een enkeling is juist 
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blij omdat ze géén seks heeft gehad, want de relatie ging uit en als ze ontmaagd was, had ze 

‘een probleem’ gehad.  

De jongens hebben hun eerste keer seks meestal beleefd met een meisje waar zij een relatie 

mee hadden of waar zij gevoelens voor hadden. Ze benoemen het feit dat ze zich op hun 

gemak voelden en eraan toe waren als positief. Een enkele jongen geeft aan dat hij druk 

voelde vanuit vrienden om seks te hebben. Twee jongens benoemen een minder prettige 

seksuele ervaring. Het gaat dan om pijn bij de partner (waardoor hij niet kon doen wat hij 

wilde doen) en schuldgevoelens (achteraf) omdat hij niet serieus met het meisje was. 
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3.2.2 Relaties 
Op de levenslijnen staan ervaringen met de eerste keer verliefd zijn, gebroken harten, eerste 

relaties die aan- en uitgaan en serieuze relaties (bij de oudste groep). In de levensverhalen van 

de meisjes die meerdere relaties achter de rug hebben, spelen heel verschillende dingen mee 

in hoe ze de relaties evalueren. Hoe een relatie uiteindelijk verlopen is, bepaalt achteraf de 

evaluatie. ‘Soms denk ik wel eens van, was ik maar niet met diegene omgegaan. Dat je niet 

kunt rekenen op iemand. Dat je denkt van, je leert iemand kennen, je komt met iemand thuis 

en je denkt, het zit goed, maar eh, toch niet.’(Marokkaans meisje, 22). In sommige verhalen 

klinkt ook verbittering door. ‘Jongens weten nooit wat ze willen. Jongens zijn irritant. Ik heb 

twee broertjes en als ik dan een vriend heb, dan lijkt het alsof ik nog een broertje heb. Het is 

gewoon vervelend. Ik ben jongens eigenlijk zat, omdat het jongens zijn. Jongens zijn gewoon 

vreselijk’ (Antilliaans meisje, 19). Een ander meisje is door haar huidige relatie juist positiever 

geworden over de liefde. ‘Ik had ook nooit eigenlijk gedacht dat ik iemand zo erg leuk kon 

vinden en daar dan ook erg over te kunnen dromen, over mijn toekomst. Dat ik hoopvoller 

ben.’ (Turks meisje, 21). 

Meisjes die nu nog een relatie hebben, waar ze tevreden over zijn, vertellen ook dat ze weten 

dat ze ‘geluk’ hebben, omdat lang niet alle jongens zo zijn: ‘Ik heb het geluk dat ik zo’n vriend 

heb gekregen. Want je hoort best wel dat hij dan in één keer weggaat of zo. Dus daar ben ik 

wel blij mee, want je hoort heel veel negatieve dingen. En dan denk ik, gelukkig heb ik dat 

niet..’ (Antilliaans meisje, 19) Verliefd zijn en elkaar vertrouwen zijn voor meisjes de 

belangrijkste voorwaarden om een relatie met elkaar aan te gaan of met elkaar te trouwen. Op 

relaties waarin dit vertrouwen werd geschonden wordt erg negatief terug gekeken. 

Van de jongens in de onderzoeksgroep is een aanzienlijk nog nooit verliefd geweest of heeft 

nog nooit een relatie gehad. De jongens uit de oudere groep (19-22) hebben wel allemaal al 

ervaring met relaties. Er zijn ook jongens die beschrijven dat ze zich een tijdje als player 

gedragen hebben en vooral met meisjes omgingen voor de seks. Dat is bij alle drie een 

tijdelijke fase, waar ze met gemengde gevoelens op terugkijken. Er zijn ook een aantal, dat 

alleen voor serieuze relaties gaat en gericht is op het vinden van een partner om mee te 

trouwen. Bij sommigen betekent dit ook dat ze met hun huidige vriendin geen seks hebben, 

omdat dit vanuit (de familie van) het meisje tot na het huwelijk hoort te wachten of omdat ze 

dat zelf willen.  

3.2.3 Zwangerschappen  
In onze onderzoeksgroep van 46 jongeren worden er zes  tienerzwangerschappen gemeld, 

waarbij er drie kinderen al geboren zijn, één kind nog geboren moet worden,  één 

zwangerschap eindigde door een miskraam en één door een abortus. Dit is een relatief groot 

aantal tienerzwangerschappen, vergeleken met de landelijke cijfers. Alle zwangerschappen 

staan op de levenslijnen van de jongeren en hebben veel indruk gemaakt, soms positief, soms 

negatief. Eén meisje is op haar veertiende zwanger geraakt na de eerste keer onveilige seks en 

inmiddels al moeder, een ander is zwanger op haar vijftiende. Zij ervaren na de eerste schrik 

de zwangerschap wel positief, maar de omstandigheden zorgen ervoor dat ze negatieve 

gevoelens krijgen. Eén van hen is betrokken bij Jeugdzorg en heeft een problematische relatie 
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met de vader van haar kind en de familie. De ander wordt door haar ouders nauwelijks 

gesteund. Deze meisjes lijkt het allemaal te zijn overkomen, zij gingen mee in wat er op hun 

pad kwam. De zwangerschap wordt ook zo bezien: ’Ik heb er geen spijt van, maar als ik het 

anders had kunnen doen, dan had ik het wel anders gedaan.’(Surinaams meisje, 15) 

Eén meisje heeft sinds haar achttiende een kind en woont met haar vriend en haar moeder. 

Voor deze zwangerschap heeft ze op haar vijftiende een abortus gehad. Ze kijkt daar niet 

negatief op terug. ‘Ja, dat was heel heftig, ja. Maar ja, ik had sowieso toen ik abortus liet 

doen, was ik veel te jong, vond ik. Dus ja, mijn vriend was het er ook mee eens. We zijn bij 

elkaar gebleven. Hij heeft me wel gesteund, hij is meegegaan en erbij gebleven. Dus ja, alles 

is goed gegaan.’ (Antilliaans meisje, 19). Ook de laatste zwangerschap zag zij eerst niet als iets 

positiefs, maar zij besloot samen met haar vriend om het kindje te houden omdat ze bang 

waren dat ze anders nooit kinderen zouden kunnen krijgen. Zij werd erg gesteund door haar 

omgeving in deze beslissing. Nu kijkt ze positief terug op haar keuze.  

Bij één jongen uit de onderzoeksgroep is sprake van een bewuste en geplande 

tienerzwangerschap, hij is op zijn zeventiende vader geworden. Dit is gemotiveerd uit zijn 

behoefte een vader te zijn. Hij heeft zelf in zijn leven een vader gemist en wil dit voor zijn 

eigen kind wel zijn. 
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3.2.4 Verliefd worden op iemand van het eigen geslacht  
Twee meisjes uit de onderzoeksgroep hebben ervaring met verliefd zijn op meisjes. Geen van 

de jongens heeft deze ervaring benoemd. De meisjes zeggen dat ze biseksueel zijn en zowel op 

jongens als meisjes vallen. Voor beide meisjes was het een zoektocht om hun eigen koers te 

vinden in de liefde. De twee meisjes kijken heel verschillend naar hun toekomst. De ene is op 

zoek naar een leefvorm, waarin ze meer zichzelf kan zijn. Ze wil niet in hokjes passen en is  na 

een depressieve periode nu zo ver dat ze haar eigen leven vorm kan geven. Ze woont samen 

met haar vriend en zoekt er nu een vriendin bij.  

Het andere meisje komt naar voren in het volgende verhaal:  
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3.3 Conclusie 

De relationele en seksuele ervaring van de onderzoeksgroep hangt samen met leeftijd, 

etniciteit, sekse, religie en opvoeding. Dit bevestigt de bevindingen uit Seks onder je 25ste. De 

jongste groep heeft nog nauwelijks ervaring met liefde en seks. De meisjes van de 

leeftijdsgroep 15-18 doen al veel indrukwekkende ervaringen op, zowel negatief als positief, 

terwijl de jongens minder actief zijn. In de oudste groep, 19-22 jaar, zijn alle jongeren bewust 

bezig met het vormgeven van hun liefdesleven, ook al betekent dat voor een bepaalde groep 

vooral op de rem staan. De verschillende factoren werken op elkaar in en zijn niet los van 

elkaar te beschouwen.  

 

De jongeren geven in hun terugblik op hun relationele en seksuele ervaringen verschillende 

beleving weer. De eerste seksuele ervaringen, zoenen en eerste keer seks, worden geëvalueerd 

op een wijze die overeenkomt met de brede groep jongeren in Nederland. De eerste keer 

zoenen wordt doorgaans positief ervaren en de beleving van de eerste keer seks hangt erg 

samen met de emotionele relatie met diegene met wie deze eerste keer was en het verloop 

van deze relatie daarna. Dit komt overeen met bevindingen onder jongeren die op vroege 

leeftijd aan seks begonnen (Symons, K., Verhetsel, L., & Van Houtte, M., 2012). Er wordt 

weinig gezegd door de jongeren over prettige seks of over dwang. Seks lijkt voor de jongeren 

vooral gekoppeld aan sociale positie (als afbreuk of juist stijging als het om sociale druk onder 

jongens) en aan risico’s naderhand (zwangerschap, maar ook gebroken hart en bedrog). 

Tienerzwangerschap wordt door sommige jongeren en hun ouders niet als probleem ervaren, 

als zeggen meisjes wel dat ze het achteraf liever anders hadden gedaan. In het terugblikken op 

relationele en seksuele ervaringen weegt de mate van controle mee, of de ander te vertrouwen 

bleek en wat de sociale consequenties waren. Het behoud van verbondenheid met belangrijke 

mensen blijkt voor de jongeren een belangrijke factor of een keuze achteraf positief 

geëvalueerd wordt. Ter illustratie: een Antilliaans meisje dat op haar vijftiende een abortus 

onderging kijkt hier niet negatief op terug, omdat haar vriend en haar moeder haar steunden 

en ze zelf achter haar besluit stond. Een volgende zwangerschap op haar achttiende draagt ze 

wel uit en ze kijkt positief terug op de wendingen die haar leven genomen heeft. Een ander 

Antilliaans meisje echter, kijkt vol verbittering terug op haar seksuele ervaringen. Ze heeft 

niet te maken gehad met dwang of ongewenste zwangerschappen en zou als ´seksueel gezond´ 

uit de statistieken naar voren komen, maar ze heeft relaties gehad met mannen die ontrouw 

waren en is voor haar gevoel ´helemaal klaar met mannen´.  
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4. Steun en belemmeringen in relationele en seksuele ontwikkeling 

 
In dit hoofdstuk komt aan bod wat allochtone jongeren als ondersteunend en belemmerend 

ervaren in hun relationele en seksuele ontwikkeling. Het gaat hierbij dus om wat volgens hen 

voor henzelf op dat moment een goede seksuele en relationele ontwikkeling is. De definitie 

hiervan verschilt per jongere en hangt onder andere samen met hun seksuele 

ontwikkelingsfase, sekse, religie en opvoeding, zoals in het voorgaande hoofdstuk beschreven 

staat. Voor de een zal een goede ontwikkeling betekenen dat zij of hij zich verre wil houden 

van elke seksuele activiteit totdat hij of zij getrouwd is. Voor de ander betekent het juist dat 

hij of zij de vrijheid voelt om seksuele ervaringen op kan doen op een prettige wijze. Wat de 

een ziet als steun, duidelijkheid vanuit ouders of leefregels uit de islam bijvoorbeeld, zal de 

ander als belemmering ervaren. 

4.1 Steun 

In Seks onder je 25ste is onderzocht hoe vaak jongeren met hun ouders praten over verliefdheid, 

relaties en seks. Leeftijd en religie zijn, vooral bij meisjes, de belangrijkste voorspellers van 

de mate waarin jongeren met hun ouders over seks en relaties praten (De Graaf et al, 2012). 

De jongste groep (12-14) praat er het minste over en jongeren van 18-20 praten er meer over 

met hun ouders. Meisjes praten vaker met hun ouders dan jongens. Islamitische jongens en 

meisjes praten zelden met hun ouders over seksualiteit. Antilliaanse meisjes en jongens praten 

juist weer relatief vaak met hun ouders. Autochtone ouders zijn relatief meer op de hoogte van 

het feit dat hun kind verkering of seks heeft dan Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en 

Antilliaanse ouders (80-90% autochtone ouders weet het versus 20-75% allochtone ouders). 

Meisjes vertellen hier thuis meer over dan jongens, behalve bij de Antilliaanse groep, daar ligt 

het gelijk (op 75% van de ouders die ervan weet). Marokkaanse jongens zeggen het vaakst dat 

hun ouders het niet weten dat ze seks hebben (19% weet het). 

4.1.1 Ouders  
De jongste leeftijdsgroep (11-14) ervaart hun ouders als bron van steun. Ouders zijn nauw bij 

hun leven betrokken en zijn geïnteresseerd in hun schoolprestaties. Er wordt op deze leeftijd 

door veel jongeren wel met hun moeder gesproken over gevoelens van verliefdheid, maar niet 

over seksualiteit. Vooral meisjes delen veel gevoelens met hun moeder. De meesten geven wel 

aan dat als ze vragen op het gebied van seksualiteit zouden hebben, dat ze dan in principe bij 

ouders terecht zouden kunnen. De meisjes geven hierbij vaker een voorkeur voor moeder aan, 

bij de jongens wordt vader ook genoemd. Er zijn ook jongens die liever (eerst) met vrienden of 

andere familieleden dan met ouders over seksualiteit praten. Maar voor deze leeftijdsgroep is 

het nog moeilijk om een voorstelling te maken van vragen die ze later zouden kunnen hebben, 

ze zijn daar nog helemaal niet mee bezig (‘Ik denk dat het vooral in de toekomst, als ik wat 

ouder ben gaat spelen.’). De jongste groep kent de regels die hun ouders stellen. Ze ervaren 

deze niet als belemmering, maar zijn zich er wel van bewust dat deze regels er zijn. Regels die 

genoemd worden zijn onder andere wachten met de liefde tot je je school afhebt, maagd 

blijven tot het huwelijk en trouwen met iemand uit het land van herkomst. De (seksuele) 

opvoedstijl is erg divers onder de ouders van de geïnterviewde jongeren, zowel onder gelovige 

als niet-gelovige ouders. Sommige jongeren vertellen dat ze het respectloos zouden vinden om 
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met hun ouders over seks te praten en dat ze zich erg zouden schamen. Anderen praten open 

met hun kinderen over seksualiteit. ‘Eigenlijk kan ik gewoon alles tegen mijn moeder zeggen. 

Bijvoorbeeld hoe ik me voel of hoe het gaat of wat ik doe of op wie ik verliefd ben of zo. Mijn 

moeder vertelde gewoon waarom je ongesteld werd en zo.’ (Marokkaans meisje, 14). De 

jongeren uit deze groep conformeren zich allemaal aan de opvattingen en leefwijze van hun 

ouders. Ze delen hun overtuigingen in wat de juiste weg is om te gaan en gaan er van uit dat 

hun ouders het beste weten wat goed voor hen is. Ze zijn vol goede voornemens om zich niet 

door de liefde ‘van de wijs te laten brengen’. Een paar islamitische meisjes houden wel dingen 

geheim, zoals zoenen en vriendjes die ze hebben. Maar ze willen zich wel houden aan de regels 

van thuis en gaan niet verder dan zoenen. 

 

De volgende leeftijdsgroep (15-18) ervaart ouders als steun én als belemmering. Lang niet alle 

jongeren hebben gesprekken met hun ouders over relaties en seks. Meisjes praten wel met hun 

moeder, maar meestal niet met hun vader (‘Daar zijn vaders ook niet echt voor. Dat moeten 

ze met hun zonen doen, maar ik ben een meisje, dus..’). Jongeren geven soms ook aan dat hun 

ouders zelf geen open seksuele opvoeding hebben gehad en dit daarom bij hen anders hebben 

willen doen. ‘Mijn moeder heeft het zelf nooit gehad zo, dat ze zo kon praten thuis. En zij 

vond zelf dat ze daarom fouten heeft gemaakt en daarom is ze zelf wel open geweest.’ De 

goedkeuring van ouders is voor veel jongeren in deze levensfase erg belangrijk. Het betekent 

dat ze uit respect voor hun ouders sommige dingen niet vertellen, maar ook bijvoorbeeld dat 

ze wachten tot ze zeker weten dat het serieus is, voor ze hun vriend of vriendin voorstellen.  

De oudste leeftijdsgroep (19-22) manoeuvreert op hun eigen wijze door de leefregels en zorgt 

vooral dat ze de goedkeuring van hun moeder hebben. ‘Ik mag gewoon mijn eigen keuzes 

maken, dat vind ik wel fijn. Maar wel in overleg met mijn moeder van, wat vindt zij van hem 

en hoe denkt ze daarover? Dat vind ik wel heel belangrijk, want ik vind het wel belangrijk dat 

mijn moeder ook haar zegen geeft, dat ze het er ook mee eens is.’ (Turks meisje, 19 jaar). Er 

zijn ook meisjes die meer ruimte nemen voor hun eigen koers. Zo zegt een Marokkaans meisje 

over partnerkeuze: ‘Kijk, ik heb zo mijn eigen keuzes en natuurlijk, als daar een paar tussen 

zitten waar mijn moeder het ook over eens is, vind ik dat mooi, maar als dat niet het geval is, 

ja, dan is het heel jammer voor haar.’ (Marokkaans meisje, 19 jaar).  

Jongeren in deze leeftijdsgroep wegen zorgvuldig af wat ze wel en niet zeggen thuis. Niet 

alleen omdat daar sancties op kunnen staan, maar ook omdat ze verwachten dat hun ouders 

geschokt zullen reageren en hun gedrag  anders interpreteren (‘ouderwets’). ‘Het is niet dat ik 

er niet over kan praten met mijn moeder, want die weet ook gewoon dat ik aan De Pil ben en 

die vraagt ook gewoon, doe je het wel veilig, pas je op. Maar zij zit nog wel een beetje in de 

ouderwetse, sowieso was ze zeventien toen ze met mijn vader was, ze heeft heel lang alleen 

met mijn vader, ik weet niet of mijn vader de enige is, maar dat wil ik ook niet weten, maar 

in ieder geval, het is niet dat zij een losbandige jeugd heeft gehad of zo, in haar twintiger 

jaren. En als zij nu hoort bijvoorbeeld over mijn vriendinnen of over dat het wel eens voor kan 

komen dat je seks met iemand hebt waar je geen relatie mee hebt, dat snapt ze niet echt, dat 

vindt ze heel raar. Dat vindt ze ook een beetje vreemd, dus daarom zeg ik dat soort dingen 

niet.’ (Turks meisje, 20) 
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Voor de meeste jongens zijn de regels vanuit ouders en hun culturele of religieuze sociale 

omgeving geen belemmering als het gaat om seks en relaties. Zij zijn vaak wel op de hoogte 

van de opvattingen en wensen van ouders, bijvoorbeeld ten aanzien van een toekomstige 

partner, maar maken hun eigen keuzes: ‘Ik vind mijn familie echt heel belangrijk. [Want stel, 

zij zouden het niet eens zijn met deze relatie?] Dan zou ik het toch doen. [Zou je het toch 

doen? Ja?] Ja, dat is wel mijn beslissing. Als ik van iemand houd, dan kan niemand me 

tegenhouden.’ (Turkse jongen, 21 jaar). 

Islamitische jongens krijgen vanuit het geloof de leefregel mee dat ze maagd moeten blijven 

tot het huwelijk. Ze gaan hier verschillend mee om. Er zijn jongens, die het opvatten als 

richtlijn en zichzelf toestaan om te zien of ze het wel volhouden. Er zijn ook jongens die zich 

er bewust aan willen houden en de achterliggende gedachten ook als waardevol ervaren. ‘Bij 

Turkse jongens is het maagd blijven tot het huwelijk een soort van eer die je voor jezelf moet 

houden. Het mag ook niet voor het huwelijk, dat staat in de Koran. Als het moet, dan moet 

het. Ja, als het in de Koran staat, ik ga niet zomaar..’ (Turkse jongen, 17) 

 

4.1.2 Familieleden en vrienden 
Bij de jongeren tussen de 15 en 18 jaar spelen vrienden en leeftijdsgenoten in de familie een 

grotere rol om te praten over liefde en seks dan in de leeftijdsfase ervoor. Vooral bij de 

jongens speelt schaamte om met ouders over relaties en seks  te praten. Zij praten soms wel 

met broers of neven, maar niet met hun ouders. ‘Ze zijn niet dom, ze weten wel dat dat soort 

dingen worden gedaan. Maar juist omdat wij het niet zeggen, zijn ze blij. Dat ze weten dat we 

respect voor ze hebben.’ (Marokkaanse jongen, 15).  Bij meisjes speelt dat moeders wel een 

belangrijke bron van steun blijven maar dat ze meer met (beste) vriendinnen over relaties 

praten. Als het uit gaat vangen meisjes elkaar op, jongens lossen dit vaker in hun eentje op. 

Als het gaat om vriendschap dan is het vooral van belang dat vrienden je accepteren en niet 

veroordelen. Meningen mogen wel verschillen, maar je moet wel jezelf kunnen zijn. Wat de 

band tussen vrienden kan versterken is hetzelfde over dingen denken of iets soortgelijks 

meegemaakt hebben. ‘Zij had zelf ook zo’n stomme fout gemaakt, dus met haar kon ik het er 

wel altijd over hebben’.   Meisjes stellen dat de steun van goede vrienden helpt om over een 

negatieve ervaring in de liefde heen te komen.  
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4.2 Belemmeringen 

In Seks onder je 25ste is niet expliciet naar belemmeringen gevraagd. Wel is er gevraagd naar 

autonomie: welke vrijheid krijgen jongeren van hun ouders en waar worden grenzen gesteld? 

Leeftijd, etnische achtergrond en religie blijken belangrijke voorspellers te zijn van de mate 

waarin jongeren zelf mogen beslissen over partnerkeuze, anticonceptiegebruik en seksueel 

gedrag (De Graaf et al, 2012). Jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond en/of 

islamitische jongeren hebben relatief weinig keuzevrijheid (De Graaf et al, 2012). Ook 

christelijke jongeren die het geloof erg belangrijk vinden geven vaker aan dat ze geen 

geslachtgemeenschap mogen hebben van hun ouders. Religie blijkt daarin een sterkere factor 

dan etniciteit (De Graaf, 2012). Antilliaanse en Surinaamse meisjes en jongens zijn net zo vrij 

in hun partnerkeuze als autochtone jongeren, maar Surinaamse en Antilliaanse meisjes worden 

minder vrij gelaten in hun seksuele gedrag. Overigens zien niet alle jongeren hun gebrek aan 

keuzevrijheid als het om partnerkeuze gaat als een probleem. Een kwart vindt dit een goede 

zaak, 29% maakt het niet uit en 46% vindt het vervelend. Jongens en meisjes verschillen hierin 

niet van elkaar (De Graaf et al, 2012). 

De jongste groep (11-14) van onze onderzoeksgroep benoemt weinig belemmeringen als het 

gaat om relaties en seksualiteit. De jongeren hebben nog weinig seksuele ervaringen opgedaan, 

uitgezonderd zoenen. Zij voelen zich daar goed bij, omdat ze nog niet toe zijn aan meer of 

zich nog niet met seks bezig (willen) houden ('school is belangrijker, een vriendje kan altijd 

nog’). De tweede leeftijdsgroep (15-18) is veel met liefde en seks bezig en ervaart daarom ook 

meer belemmeringen, zowel in zichzelf als in hun omgeving. De oudste groep (19-22) heeft 

meer levenservaring en kent zichzelf al beter. Veel jongeren hebben in deze levensfase meer 

ruimte om hun eigen leefwijze te bepalen. Uitzondering hierop zijn meisjes met strenge 

ouders. Zij ervaren ook op deze leeftijd nog steeds veel belemmeringen. 

4.2.1 Verlegenheid, angst om fouten te maken 
Verlegenheid wordt door diverse jongeren genoemd als belemmering om op iemand af te 

stappen of gevoelens te uiten. Vaak zit aan de verlegenheid ook de angst voor het oordeel van 

anderen vast. Deze verlegenheid gaat bij meisjes vaak gepaard met een afwachtende houding 

ten aanzien van jongens. Bij jongens zie je dit ook, vooral bij de jongens die zichzelf nog te 

jong vinden, er nog niet mee bezig zijn of die willen wachten (tot het huwelijk). Andere 

jongens gaan anders met verlegenheid om; ze benaderen meisjes op indirecte wijze, 

bijvoorbeeld via hun vrienden of via social media. In de verhalen van de jongeren zijn diverse 
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angsten te beluisteren, die hen weerhouden van het aangaan van verkering of eerste seksuele 

contacten. In veel gevallen gaat het om de link tussen seks en zwangerschap: de angst om 

zwanger te worden van seks, de angst dat je als je zwanger zou zijn er alleen voor komt te 

staan en de angst dat een meisje je gebruikt om zwanger te worden en dat je dan moet 

trouwen. Daarnaast noemen jongeren de angst dat de liefde je schoolprestaties in de war 

schopt.  

4.2.2 Verinnerlijkte moraal 
Een aantal Turkse en Marokkaanse meisjes die religieus opgevoed zijn, hebben de moraal en 

leefregels zodanig geïnternaliseerd, dat ze zich erg slecht voelen als ze deze zouden 

overtreden (of daar zelfs maar over denken of praten). Zoals een Marokkaans meisje dat het 

erg lastig vindt om maagd te moeten blijven: ‘Ik denk toch wel dat ik het sowieso doe als ik 

iemand door en door vertrouw, omdat ik daar net iets meer waarde aan hecht dan aan 

bijvoorbeeld geloof of levensovertuiging. En dat is misschien heel slecht dat ik dat zeg, maar… 

[Nee, hoezo?] Ja, nou ja, ik zeg eigenlijk nooit nooit, want ik heb wel natuurlijk het idee van, 

het is echt voor een huwelijk en dat is toch wel de overgave die je maakt, maar ja. [Dat je 

zegt, het is slecht, dat ik dat, eh.] Ja, nee, voor mezelf. Ik ben natuurlijk heel erg opgevoed 

met, nou ja, huwelijk, blablabla.. Maar ik heb ook zoiets van, wat als ik nou niet kan… Wat 

nou als je op dat punt komt van dat je het toch doet?’ (Marokkaans meisje, 20 jaar).  

4.2.3 Wantrouwen ten aanzien van andere sekse 
In de verhalen van verschillende jongeren komt wantrouwen ten aanzien van de andere sekse 

naar voren, die een belemmering vormt voor het aangaan van relaties. Zo geven meisjes aan 

dat jongens je kunnen laten zitten (met een baby) als je seks met ze hebt gehad. Veel meisjes 

zijn van mening dat jongens alleen maar op seks uit zijn en van de ene vriendin naar de andere 

gaan. Een aantal meisjes heeft ook negatieve ervaringen met jongens opgedaan. Het betreft 

dan jongens die vreemd gingen, al een relatie hadden of jongens die het meisje alleen voor de 

seks gebruikten. De meisjes proberen zichzelf hier op verschillende manieren tegen te 

beschermen. Bijvoorbeeld door jongens (een tijdje) uit de weg te gaan, jongens eerst goed te 

willen leren kennen, na te vragen bij anderen wat voor type de jongen is (‘is het een nette 

jongen?’) of door meteen aan te geven dat je je niet laat gebruiken. Er zijn ook meisjes die de 

jongen waar zij een relatie mee hebben uitvoerig controleren, door zijn telefoonberichten te 

checken of zijn berichten via social media in de gaten te houden. Daarnaast klinkt bij enkele 

meisjes een accepterende houding door. Zij geven bijvoorbeeld aan de jongen te hebben 

vergeven. Of zijn ervan overtuigd dat iedere jongen wel een periode heeft waarin hij niet 

serieus is met een meisje, maar dat hij uiteindelijk wel tot bezinning komt. Sommige van deze 

meisjes vinden het stom om geen seks te hebben met een jongen, ‘dan is het niet gek dat hij 

vreemdgaat’. Zowel het niet hebben van seks als het juist wel hebben van seks zijn 

strategieën. De eerste komt meer voor bij de meisjes die willen wachten (tot het huwelijk), de 

tweede bij de meisjes die wel relaties met jongens aangaan. Ook enkele jongens benoemen de 

mogelijke ‘consequenties’ van seks als een reden om elkaar eerst goed te leren kennen, eerst 

te trouwen of beide als maagd het huwelijk in te gaan. Deze jongens zien seks als iets dat je 

doet met iemand om wie je geeft of waar je van houdt en zij willen niet ‘gebruikt worden’.  

4.2.4 Sociale druk en sociale norm 
Meisjes en jongens hebben beide last van sociale normen in hun vriendengroepen, maar dit 

komt op andere wijze tot uiting. Jongens zijn bang dat vrienden hen zullen uitlachen of hun 
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vriendin niet zullen goedkeuren. Zij hebben de goedkeuring nodig van vrienden om op een 

meisje af te stappen of kiezen ervoor hun vrienden niet te vertellen wat zij doen met een 

meisje. Ook zijn er jongens die juist relaties met meisjes aangaan, omdat iedereen in de groep 

het doet en dat hun status verhoogt. Jongens uit de oudste leeftijdsgroep (19-22), die 

terugkijken op eerdere ervaringen, benoemen soms dat zij in de puberteit erg onzeker waren 

en er graag bij wilden horen. Zij zien de sociale druk als belemmering om hun eigen weg te 

gaan. In een aantal vriendengroepen hoorde je er niet bij als je geen verkering had of nog 

nooit seks had gehad. De eerste stappen op dit gebied zetten ze om redenen die buiten de 

jongen zelf ligt. Dit betekent niet dat het negatieve ervaringen waren, maar wel dat zij later 

andere keuzes gingen maken. ‘Natuurlijk waren er wel mensen in mijn buurt die zeiden van, 

hé, ben je er al op geweest, je weet toch, heb je het al gedaan? En ik zei, ja, natuurlijk heb ik 

het al gedaan, natuurlijk. Dus je gaat wel een beetje stoer praten, maar je hebt niets gedaan. 

Maar dan moet je wel snel handelen, want anders sla je je ruiten zelf in van, ja, het is een 

jongen die gewoon eigenlijk alleen maar veel praat.’ (Surinaamse jongen, 21 jaar). Een 

Marokkaanse jongen van 19 die ervoor koos om wel trouw te zijn aan de regels die hij vanuit 

thuis meekreeg. Hij hield zijn seksuele onervarenheid geheim voor zijn vrienden. Tot voor kort 

had hij nog nooit gezoend: ‘Het was, zeg maar, mijn geheim. Ik begon er nooit over. Ik praatte 

nooit mee over dat soort onderwerpen, ik was meestal een beetje afstandelijk.’ Nu heeft hij 

een relatie met een Nederlandse vriendin. Hij wil maagd blijven tot het huwelijk, maar zij 

vindt dat lastig. Ze hebben er veel conflicten over.  

Bij de meisjes is het de angst dat je in de ogen van anderen een ‘slecht meisje’ of een ‘hoer’ 

bent die hen ervan weerhoudt initiatief te nemen op het gebied van jongens. Je kunt als 

meisje niet ‘alles maar doen met iedere jongen’ en moet dus selectief zijn en de boot 

afhouden.  

4.2.5 Te snel volwassen lichaam 
Een aantal Antilliaanse en Surinaamse meisjes hebben het als last ervaren dat hun lichaam zo 

snel ontwikkelde, waardoor ze op hun 11/12de al volgroeide vrouwen leken en te maken kregen 

met lastige seksueel getinte aandacht en uitsluiting door leeftijdgenoten.  

4.2.6 Gebrek aan openheid over seksualiteit thuis 
De communicatie over seks gaat vaak in waarschuwingen, dat je als meisje niet zwanger thuis 

moet komen, dat je voorzichtig moet zijn met jongens. Als ouders het aangaan van relaties en 

opdoen van seksuele ervaringen afkeuren kan het voor jongeren erg lastig zijn om te praten 

over seksualiteit. ‘Ik kan niet met mijn ouders praten over verliefdheid of over, ja, misschien 

wel over school of zo, maar niet over seks en dat soort dingen. Ik bedoel, mijn vader kilt mij.’ 

(Turks meisje, 19 jaar). Deze jongeren halen de informatie die zij zoeken ergens anders 

vandaan, bijvoorbeeld bij vrienden, op school of het internet: ‘Ik kan lastig naar mijn vader 

van, hé, hoe zit het met, eh, voorbehoedsmiddelen? Die kijkt me gelijk aan van, wat ben jij 

van plan? Dus dan heb je de site van Sense en dat soort dingen natuurlijk allemaal, die gewoon 

heel specifieke informatie hebben.’ (Marokkaans meisje, 20 jaar). 

Ook jongeren waarvan de ouders wel graag met hun kinderen willen praten over de liefde, 

kunnen of willen niet altijd alles aan ouders vertellen. Vooral jongeren met een Turkse of 

Marokkaanse achtergrond geven aan dat ouders soms nog heel anders over dingen denken. 

‘Kijk, mijn ouders komen natuurlijk uit Marokko, en ze hebben wel zoiets van, we leven in 

Nederland, dus hier gaat het er wat anders aan toe dan hoe wij het hebben geleerd, maar dat 
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biedt nog steeds, dat ze soms geen inzicht hebben in hoe het er nou eigenlijk aan toe gaat.’ 

(Marokkaanse meisje, 20 jaar). De een heeft daar meer moeite mee dan de ander. Een Turks 

meisje van 19: ‘Het heeft er ook mee te maken met hoe ik me voel op bepaalde momenten en 

wat ik heb meegemaakt. Als ik daarover kan praten, dan vind ik het heel fijn, maar soms kan 

het gewoon niet. Zij [moeder] heeft daar andere gedachten bij, dan hoe ik het zie. En vooral 

omdat ik nu in deze tijd leef en zij is een heel ander leven gewend.’  

4.2.7 Strenge leefregels thuis 
Er zijn islamitische ouders die heel strikte leefregels stellen, met name voor hun dochters. Ze 

mogen niet met jongens omgaan, kuisheid is erg belangrijk en het wordt van ze verwacht dat 

ze vroeg trouwen en als maagd het huwelijk ingaan. Er zijn ook Antilliaanse en Surinaamse 

ouders die een strenge opvoeding geven. Hun leefregels gaan doorgaans over wachten met seks 

tot je je school afhebt en oud genoeg bent. ‘En mijn vader is zo, hij wil niet dat ik een vriend 

heb, hij wil niet dat ik te vaak op straat ben. Hij wil gewoon dat ik gewoon leer en gewoon 

voor mijn toekomst ga.‘ (Surinaams meisje, 16)’  

Een aantal meisjes ervaart de beperkingen die zij vanuit huis krijgt opgelegd als het gaat om 

relaties en seks als erg belemmerend.  Ze zoeken op verborgen manieren contact met jongens: 

‘Zij (ouders) snappen toch niets van BlackBerry, dus ik kan wel What’s app-en. Weet je wel, ik 

kan wel gewoon met mijn telefoon en zo, kan ik wel praten met jongens en zo. Dus zij 

snappen dat niet. Maar ja, bijvoorbeeld, ik kan niet net als mijn vriendinnen uitgaan en zo. Zij 

roken allemaal, ze hebben allemaal seks, ze doen alles en ik kan helemaal niks. Ik kan alleen 

maar van huis naar school, studeren.’ (Turks meisje, 19 jaar).   

Vooral meisjes in de leeftijdsgroep 15-18 jaar beschrijven veel botsingen en conflicten met 

ouders. Zoals een Marokkaans meisje dat ruzie kreeg met haar vader toen ze een vriend kreeg 

op haar vijftiende. Het escaleerde zodat bureau jeugdzorg eraan te pas kwam en het meisje 

zelf besloot het huis uit te gaan. Bij andere jongeren levert het vooral veel ruzie op en soms 

een verstoorde relatie. Een Surinaams meisje zegt over haar vader dat hij ´een man is die 

toevallig ook in huis woont´, maar dat ze zich zo min mogelijk van hem aantrekt. Sommigen 

besluiten om bewust dingen geheim te houden, om conflict te vermijden. In hoofdstuk 6 wordt 

nader ingegaan op de strategieën van jongeren. 

4.2.8 Dubbele moraal ten aanzien van (seksueel) gedrag van mannen en vrouwen 
Een aantal islamitische jongens geven in hun verhalen blijk van een dubbele moraal ten 

aanzien van seks voor het huwelijk. In de jongere leeftijdsgroep zijn deze jongens er meestal 

nog van overtuigd dat zij zich ook aan het maagdelijkheidsvoorschrift zullen houden, maar 

vanaf hun vijftiende wordt dat minder. Degenen die dit van plan zijn houden zich afzijdig van 

meisjes en zijn meer gericht op het afmaken van hun opleiding. Anderen hebben al seks gehad 

of staan hier open voor, maar willen wel met een maagd trouwen. Het liefst trouwen zij later 

met een meisje uit hun geboorteland.  

Sommige meisjes storen zich erg aan de dubbele moraal die gehanteerd wordt ten aanzien van 

jongens en meisjes. ‘Ik vind het eigenlijk zo hypocriet, want ik vind het ook helemaal niet 

eerlijk, zij mogen lekker met iedereen naar bed gaan, met wie ze willen, en wij, ik bedoel, als 

jij één keer met een jongen naar bed gaat, dan ben je gelijk een hoer en weet ik veel. Maar 
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ondertussen willen ze altijd met een maagd trouwen. Ik vind het gewoon niet eerlijk.’ (Turks 

meisje, 19 jaar).  

Zowel jongens als meisjes geven aan dat er op meisjes meer druk wordt gelegd en dat hen 

minder vrijheden toe wordt gestaan. Dit komt vanuit ouders, maar ook vanuit de bredere 

gemeenschap. ‘Het is ook meer de gemeenschap bij ons dat het heel lastig maakt. Dus het is 

niet per se dat mijn ouders dan bijvoorbeeld moeilijk doen, maar het is meer van, ja, dat ze 

over je gaan roddelen of dat families over je gaan roddelen, en dan wil ik niet dat mijn ouders 

voor schut staan.’ (Turks meisje, 19 jaar).  

4.2.9 Homonegativiteit  
In de verhalen van diverse jongeren klinken negatieve opvattingen over homoseksualiteit door, 

meestal meegegeven door ouders of omgeving. Dit vormt voor jongeren die aan het zoeken zijn 

of ze op mannen of vrouwen vallen een belemmering, want het geeft geen ruimte om je 

seksuele identiteit te verkennen (‘Ik wou verkering met dat meisje, maar toen dacht ik, hé, 

dat klopt helemaal niet en zo hoort het ook niet. Dus ik stopte dat weg.’).  

Een Surinaams meisje geeft aan dat haar moeder en broer heel negatief staan ten opzichte van 

homoseksualiteit, maar dat zij zich daar niets van aantrekt. Zij experimenteert met jongens en 

met meisjes. Maar helemaal vrij voelt ze zich niet. Zij geeft wel aan niet met een vrouw te 

willen ´eindigen´, omdat haar familie dat niet zal accepteren. Het feit dat zij niet kan doen en 

laten waar zij zin in heeft is voor haar de aanleiding om uit huis te willen en op zichzelf te 

willen gaan wonen.  
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4.3 Conclusie 

Uit de verhalen van de jongeren blijkt dat de leeftijdsfase en de daaraan gekoppelde 

relationele en seksuele ontwikkelingsfase waarin ze zitten van invloed is op de steun en de 

belemmeringen die ze ervaren. Zo is er bij de jongsten veel vertrouwen in het oordeel van 

ouders. Ze houden zich vast aan de waarden en normen die vanuit huis worden meegegeven. 

Deze jongeren en hun ouders vinden dat zij zich op dit moment nog niet met relaties en 

seksualiteit bezig moeten houden. Ouders zijn de grootste bron van steun, maar veel vragen op 
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dit gebied hebben de jongeren nog niet omdat hun interesse hier nog niet ligt. Later verandert 

dit. Jongeren gaan meer met vrienden praten over relaties (en seks), maar ook ouders blijven 

een grote bron van steun. Vooral meisjes spreken met moeders over zaken die met de liefde te 

maken hebben. Bij sommigen blijft het spreken over seks met ouders ‘not done’, het getuigt 

niet van respect. Ook conflicten met ouders komen in de leeftijdsgroep 15-18 jaar veel voor, 

vooral bij meisjes. Jongens ervaren minder belemmeringen dan meisjes op het gebied van 

relaties en seks. Jongens krijgen van hun ouders meer vrijheid om te experimenteren. Het 

stereotype beeld dat de jongens zichzelf minder kunnen beheersen dan meisjes en de dubbele 

moraal lijken hierbij mee te spelen. De sociale druk vanuit vrienden speelt bij meisjes en bij 

jongens, op tegengestelde vlakken, voortvloeiend uit de heersende dubbele moraal. Jongens 

ervaren druk om seksueel actief te zijn en meisjes om hun reputatie hoog te houden. Sommige 

jongens hebben ook last van sociale druk om jong te trouwen (om hiermee de reputatie van het 

meisje te beschermen) en het kiezen van een partner met dezelfde religieuze of culturele 

achtergrond. In de oudste groep (19-22 jaar) gaan jongeren steeds meer hun eigen overtuiging 

krijgen over wat voor hen de juiste weg is. Een aantal blijft vasthouden aan de verwachtingen 

en idealen die zij vanuit thuis hebben meegekregen, bijvoorbeeld als het gaat om 

maagdelijkheid. Anderen hebben hier twijfels bij, maar gedragen zich wel zoals het hoort en 

weer anderen breken met de vertrouwde gang van zaken en kiezen een ander pad. Jongeren 

zijn zich steeds meer bewust van de consequenties die bepaalde keuzes kunnen hebben en 

wegen voor zichzelf af of de voordelen opwegen tegen de nadelen. De dubbele moraal ten 

aanzien van jongens en meisjes en homonegativiteit vormen een belemmering voor jongeren 

(m/v) die een koers willen gaan die afwijkt van wat hun omgeving verwacht. 
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5. Toekomstbeelden 

 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke toekomstbeelden jongeren hebben op het gebied van 

relaties en seksualiteit. Ook gaan we in op de toekomstbeelden of verwachtingen van ouders, 

zoals de jongeren dit ervaren. Verschillen deze toekomstbeelden van hun eigen dromen en 

idealen? Daarna wordt ingegaan op de rolmodellen die jongeren zelf benoemen en de invloed 

die zij hebben. Daarbij komen ook de voorbeelden die zij noemen over hoe ze juist niet willen 

zijn of leven aan bod.  

5.1 Toekomstbeelden 

5.1.1 De liefde, dat komt later wel  
De jongeren uit de jongste leeftijdsgroep (11-14) hebben nog weinig beelden of dromen op het 

gebied van relaties en seks. De wensen die zij benoemen voor de toekomst komen neer op de 

school of studie afmaken, een goede baan krijgen, een groot huis hebben, trouwen en kinderen 

krijgen. Daarnaast geven sommige jongeren aan graag meer van de wereld te willen zien, te 

willen reizen of in het buitenland te willen gaan werken of wonen. Ook de leeftijdsgroep 

hierna (15-18) heeft het meer over dromen en idealen op het gebied van carrière: opleiding 

afmaken, verder studeren, een goede baan, veel geld, een auto en een groot huis staan 

voorop. ‘Gewoon dat ik het niet moeilijk heb, dat ik kan kopen wat ik wil. Dat ik een dak 

boven mijn hoofd heb, ja, auto, alles. Dat is hoe ik het wil hebben.’ (Surinaamse jongen, 18 

jaar). Een relatie kost tijd en die kun je beter aan je opleiding besteden, stellen sommige 

jongeren: ‘Ik wil alles rond hebben, ik wil gewoon mijn toekomst hebben. Daar wil ik eerst 

voor zorgen, ik heb geen tijd voor andere dingen. Als ik nu al kijk hoeveel tijd ik moet 

besteden aan school en werk, en waar moet ik dan mijn vrije tijd vandaan halen om nog een 

vrouw aandacht te kunnen geven? Kijk, meisjes hebben aandacht nodig en dat kan ik ze niet 

geven, dus dan houdt het op.’ (Antilliaanse jongen, 16) Een relatie staat voor een grote groep 

niet op de voorgrond, maar zijn dingen waar ze zich ‘later’ mee bezig willen gaan houden. 

 

5.1.2 Trouwen en kinderen krijgen  
Bijna alle jongeren in de onderzoeksgroep streven het (stereotype) heteroseksuele plaatje na, 

ook een van de meisjes dat op vrouwen valt. Ze zoeken een goede partner, een goede baan en 

een eigen huis, willen trouwen en kinderen krijgen. De nadruk ligt op ‘gewoon’. ‘Na school zou 

ik eventueel wel willen trouwen en ja, met trouwen, gewoon een gezinnetje starten en 

daarbij gewoon een baan hebben.’ (Marokkaanse jongen, 18 jaar). De leeftijd waarop ze 

zouden willen trouwen loopt uiteen van begin twintig tot eind twintig. Degenen die al een 

relatie hebben denken vaker aan kinderen dan degenen waarbij dat niet het geval is of die nog 

voornamelijk bezig zijn met school of studie.  

Ook de oudste leeftijdsgroep (19-22) willen in meerderheid trouwen, maar het is geen 

vanzelfsprekendheid meer, zoals voor de jongere groepen. ´Ik wil kinderen. Getrouwd, dat 

weet ik niet, omdat ik niet meer in het woord trouw geloof.´ (Surinaamse jongen, 21 jaar). 

Meisjes geven als reden om te willen trouwen (voordat je seks met elkaar hebt) dat dit extra 

zekerheid geeft. ‘Dan heb je die geborgenheid en die stabiliteit. Het is niet zo dat als je seks 

hebt met iemand en dan word je zwanger en dan gaat hij ervandoor, dan zit jij met het kind.’ 

(Turks meisje, 19 jaar).  Tegelijkertijd streven de meisjes naar onafhankelijkheid, omdat je er 
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niet vanuit kunt gaan dat een relatie of huwelijk voor altijd is. ‘Ik wil een goede baan, dat ik 

sterk sta in mijn schoenen. Ik wil niet afhankelijk zijn, want het kan zo zijn dat het huwelijk 

kan stranden en dan sta je er alleen voor. Dat wil ik gewoon voorkomen.’ (Turks meisje, 19 

jaar). Voor sommigen is dit een reden om niet teveel nadruk te leggen op trouwen.  

5.1.3 Voldoende inkomen voordat je kinderen krijgt 
Jongeren vinden dat ze goed voor hun kinderen moeten kunnen zorgen. Surinaamse en 

Antilliaanse jongeren benoemen vaak dat ze eerst werk en een huis willen hebben, zodat ze 

hun kinderen iets te bieden hebben. ‘Nu allebei hebben we niets te bieden aan die kinderen, 

dus voor nu is het sowieso niks, maar over een paar jaar kan dat wel. [Hoe oud denk je dat je 

bent als je je eerste kind krijgt? Of hoe oud wil je zijn?] Rond de vijfentwintig. [Heeft het iets 

te maken met leeftijd voor jou?] Nee, eigenlijk niet. Als ik het nu goed had, maakt het voor 

mij niets uit, maar ik heb het nu niet zo goed, dat ik het nu kan onderhouden. Een huis, dat 

heb ik niet waar ik zelf woon. Dat is moeilijk.’ (Surinaamse jongen, 18 jaar).  Ook onder 

Marokkaanse en Turkse jongeren is dit geluid veel te horen. ´Wanneer je allebei een stabiel 

leven hebt, en wanneer je het kind kunt bieden wat een kind verdient. Dan moet je beginnen 

aan kinderen. Maar ga er anders ook echt niet aan beginnen, zeg ik altijd.´(Marokkaans 

meisje, 19). De meeste jongeren willen vrij jong kinderen krijgen, in ieder geval voor hun 

dertigste. Het liefst trouwen ze voordat ze kinderen krijgen, vooral de gelovige jongeren 

vinden dit belangrijk. Daarnaast noemen meisjes soms ook dat trouwen meer zekerheid geeft 

dat de man bij je blijft, voor de kinderen zorgt. ‘Je bent dan wel echt gewoon van elkaar of 

zo, denk ik. Maar toch, er kunnen toch nog altijd dingen genoeg gebeuren.’ (Surinaams meisje, 

15 jaar). Meisjes uit de onderzoeksgroep die al een kind hebben, geven aan in de toekomst 

graag meer kinderen te willen en een gezinnetje te willen vormen, liefst getrouwd.  

5.1.4 Partnerwensen  
Een aantal jongeren heeft expliciete wensen als het om een partner gaat: ‘Geen nerd of zo, 

dat hij, niet beledigend hoor, maar dat hij heel slim is. Maar gewoon een beetje zelfde 

karakter als ik heb, dus niet te slim, ook helemaal niet dom, gewoon ertussenin. Niet sluw en 

achterdochtig, maar gewoon eerlijk. Vooral dat.’ (Antilliaans meisje, 11 jaar). Ook bij jongens 

speelt vertrouwen, respect en eerlijkheid een grote rol. ‘Waar zij aan moet voldoen? Nou, we 

moeten respect voor elkaar hebben. Niet dat ze dingen achter mijn rug doet. Ik heb liever dat 

ze alles gewoon in mijn gezicht zegt. Het belangrijkste is, ze moet van me houden. Wat nog 

meer? Respect.’ (Turkse jongen, 18 jaar). ‘De ware is voor mij degene die ik volledig 

vertrouw.’ (Antilliaanse jongen, 18 jaar). En voor sommigen gaat er ook om dat een vrouw 

ambitie in het leven heeft. ‘Als ik iemand leer kennen die zegt van, ja, ik weet niet wat ik wil 

met mijn leven, dan houdt het al voor mij op hoor. Want ik word ouder, zij ook. Dus hoe zie je 

jezelf dan over twee jaar, denk ik dan.’ (Surinaamse jongen, 20).  

Er klinkt een stereotype beeld door in de ideeën over hoe een toekomstige partner moet zijn of 

zich moet gedragen: jongens moeten een goede baan of opleiding hebben en geld verdienen, 

meisjes hoeven niet per se te werken, maar moeten wel voor het gezin zorgen. ‘Villa. Ja, een 

mooie auto, leuk gezin. [Wat is een leuk gezin?] Ja, gewoon een mooie vrouw waar je echt 

liefde mee hebt en dan één en twee kinderen. [Werkt zij?] Ja, ze hoeft niet per se te werken, 

want ik probeer dan de kosten te halen om het huis te betalen en zo. En als het echt nodig is, 

dan denk ik wel dat ze gaat werken. [Alleen als het nodig is?] Ja, en voor de rest laat ik haar 

dan gewoon thuis met de kinderen bijvoorbeeld. Zo zie ik het dan gewoon voor me.’ 
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(Surinaamse jongen, 16 jaar). Meisjes geven vaak aan zelfstandig te willen zijn, een goede 

opleiding te willen doen en een leuke baan te willen, maar tegelijkertijd vinden zij ook dat de 

man op dat gebied voor hen moet kunnen zorgen. Het streven naar zelfstandigheid lijkt ook 

voort te komen uit de angst dat je er misschien toch ooit alleen voor komt te staan.  

Bij een aantal meisjes spelen stereotype beelden over mannen, zoals de overtuiging dat ze 

alleen maar gericht zijn op de lust en niet te vertrouwen zijn, mee in hun verwachtingen van 

een relatie en de manier waarop zij een relatie ingaan. ‘Ik ben zo’n persoon van, ik wil eerst 

verliefd op je zijn en weten hoe je bent. Ik wil weten gewoon hoe je bent, zeg maar, gewoon 

van dat je, dadelijk heb ik seks met je en laat je me gewoon daarna gewoon gaan. [Ja, dat is 

niks voor jou?] Nee, dat is niks voor mij. Dan ben je de lul echt, dan ben je echt de lul.’ 

(Antilliaans meisje, 16 jaar). Meisjes lijken erop gespitst te zijn of de jongen wel te vertrouwen 

is. ‘Hij is wel ouder, hij is zevenentwintig. Maar de vriendin van mijn moeder kent hem en die 

zegt, dat is zo’n goede jongen, zo netjes en zo slim. Ik bedoel, dat zoek ik gewoon, gewoon 

een nette fatsoenlijke jongen die weet wat hij wil en niet dat rondhangen met vrienden nog 

op de straat.’ (Marokkaans meisje, 17 jaar). Meisjes benoemen strenge eisen waar een jongen 

aan moet voldoen, maar zien soms in hun omgeving veel jongens die hier niet aan voldoen. 

Daarom zijn zij wel geneigd een ‘goede’ jongen een kans te geven. ‘Als ik met iemand ga 

trouwen, dat moet iemand zijn die loyaal is, gentleman, misschien gelovig, maar gewoon op 

het goede pad gaat, zo zie ik het meer. En iemand die romantisch is en niet zo saai.’ 

(Surinaams meisje, 16 jaar).  

Islamitische jongeren willen over het algemeen dat een partner met dezelfde culturele en/of 

religieuze achtergrond. ‘Het liefst Turks. Anders moet ik weer een andere taal leren… Ik wil 

gewoon het liefst Turks. Ik vind Turken aantrekkelijk.’ (Turkse jongen, 17 jaar). Een paar 

islamitische jongens willen met een meisje uit hun eigen cultuur, liefst uit het geboorteland, 

trouwen omdat de Nederlandse meisjes geen ‘zelfrespect’ hebben: ‘Ik wil gewoon een vrouw 

uit Marokko. Gewoon iemand die gewoon zelfrespect heeft en niet die haar lichaam verkoopt 

of zo, zulke dingen. Ja, gewoon ook voor mijn ouders, dat ze ook heel trots op mij kunnen 

zijn. Dat is wel iets heel belangrijks voor mij, dat mijn ouders echt trots zijn. En ikzelf vind 

het ook gewoon een heel goede keuze om dat te doen, zeg maar, in plaats van iemand uit 

Nederland.’  

Opvallend is dat een aantal meisjes expliciet aangeeft geen relatie te willen met een jongen 

uit hun eigen cultuur. Bij de islamitische meisjes lijkt hierbij mee te spelen dat vrouwen 

minder vrijheden wordt toegestaan dan mannen. En deze meisjes willen onafhankelijk zijn en 

hun eigen pad volgen. ‘Ik val niet op Marokkaanse jongens, al ben ik het zelf. Er zijn natuurlijk 

wel goede jongens tussen, maar de meesten zijn toch traditioneel. Die denken niet vrij, voor 

een vrouw tenminste. Dat een vrouw uitgaat, dat kan gewoon niet. Een vrouw die drinkt, dat 

kan ook niet. En ja, ik doe dat dan allemaal wel.’ (Marokkaans meisje, 22 jaar). Bij de 

Surinaamse en Antilliaanse meisjes speelt vaker mee dat de jongens uit hun cultuur ‘het 

verkeerde pad’ op zijn gegaan. Zij geven ook regelmatig aan dat zij veel jongens in hun 

omgeving zien die in de criminaliteit zijn beland, die vreemdgaan of meerdere kinderen bij 

verschillende vrouwen hebben verwekt. ‘Ik ga niet met iemand een kind maken, waarvan ik 

weet dat die niet blijft. Ik ga niet met zo’n uitkering Antilliaan. Dat is heel erg als ik dat zeg. 
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Daar zie ik mezelf echt niet mee. Ik hou niet van Antillianen, ze zeuren teveel en ze doen te 

weinig.’(Antilliaans meisje, 21)  
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5.2 Matching met toekomstverwachtingen van ouders 

5.2.1 Wachten met liefde en seks 
Veel ouders, in het bijzonder moeders, motiveren jongeren om niet te vroeg aan relaties te 

beginnen en de jongste groep jongeren sluit zich hier geheel bij aan. Zij gaan er vanuit dat 

ouders het beter weten en het beste met hen voor hebben. ‘Wij denken precies hetzelfde. 

Mijn moeder en ik hadden ook een gesprek gehad, een jaartje terug of zo. En toen zei ze, wat 

wil jij later doen met je leven en wat is je toekomst? Toen ging ik dat uitleggen en toen zei 

ze, ja, dat had ik ook in mijn gedachte. [En wat was dat?] Zeg maar, gewoon mijn studie 

afmaken, veel geld verdienen, een goede baan, goed huis en zo. En daar dacht ze precies 

hetzelfde over. En dan kan ik later nog lol maken of zo.’ (Antilliaans meisje, 11 jaar). In de 

tweede (15-18) en derde (19-22) leeftijdsgroep geven de meeste jongeren aan dat hun ouders 

willen dat ze liefde en seks uitstellen, in veel gevallen tot na het huwelijk. In deze groepen 

gaan echter lang niet alle jongeren hierin mee.  

5.2.2 Wachten met kinderen tot je ze iets kunt bieden 
Ouders geven soms ook expliciet de boodschap dat ze vinden dat dochters niet zwanger moeten 

worden tot ze materieel gezien voor een kind kunnen zorgen. Zo vertelt een Antilliaans meisje 

van 16: ’Ik zou nu ook wel een kindje willen hebben. Maar mijn moeder zegt, als je respect 

voor je kind hebt, dan maak je liever nu nog geen kind, want je wilt je kind alles geven. Je 

wilt je kind liefde geven, mooie kleren. Je wilt je kind er goed uit laten zien. Het kan wel, 

maar op een dag ga je het toch moeilijk krijgen en dat kun je je kind niet aandoen.’ Ze volgt 

het advies van haar moeder en wil eerst haar school afmaken en een goede baan zoeken en 

vervolgens jong aan kinderen beginnen met haar partner. Deze boodschap wordt door veel 

jongeren ook weer uitgedragen. Toch zijn er in deze onderzoeksgroep zes ongeplande 

zwangerschappen ontstaan en zijn de kinderen die hieruit geboren worden in een aantal 

gevallen ook erg welkom in de familie.  

5.2.3 Partnerkeuze 
Ouders komen nadrukkelijk in beeld als het over partnerkeuze gaat. Al van jongs af aan kunnen 

jongeren aangeven welke wensen hun ouders op dit vlak hebben. Dit geldt zowel voor meisjes 

als jongens. Vaak gaat het over culturele of religieuze gelijkgestemdheid. ‘Mijn ouders vragen 

soms of ze iemand uit Turkije zouden meenemen, maar dan kan diegene geen Nederlands en 

dat vind ik wel moeilijk. Dus ze moet wel Koerdisch, maar wel van Nederland zijn, zeg maar.’ 

(Turkse jongen, 14 jaar). ‘Ze heeft er wel één keer over gepraat, over dat. Bijvoorbeeld, ik 

zeg nog als grap, stel je voor, ik trouw met een Antilliaan, zei ik nog, als grap. [En toen?] Ze 

zegt, je mag trouwen wat je wilt, maar als ze maar Islam is.’ (Turkse jongen, 17 jaar).   
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Veel islamitische jongeren volgen op het gebied van partnerkeuze de wensen van hun ouders: 

‘Twee verschillende geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Voor mij hoeft dat 

ook niet, nee. Ik denk dan toch wel weer aan de kinderen, want ik wil kinderen natuurlijk en 

dat is dan toch wel heel erg verwarrend voor zo’n kind, twee verschillende religies. Ik zal dat 

mijn kind ook niet aandoen.’ (Marokkaans meisje, 19 jaar). De jongeren vertellen hierbij soms 

ook waar zij denken dat de opvattingen en verwachtingen van ouders vandaan komen. ‘Mijn 

vader zou wel graag willen dat ik natuurlijk wat bereik en mijn moeder is daar eigenlijk 

helemaal niet zo mee bezig, die is meer thuis bezig met mijn broertjes en zorgen voor het 

eten, het huishouden. En mijn vader werkt en ja, ik denk wel dat hij ook wel wil natuurlijk 

dat ik een goede toekomst heb. Maar zij zijn bezig met, ja, later ga je trouwen en je moet 

goed voor je man zijn, dat soort dingen.  Mijn vader heeft zelf weinig scholing gehad in 

Turkije. Hij wil dat in ieder geval voor zijn kinderen wel anders hier in Nederland.’ (Turks 

meisje, 19) 

Sommige jongens gaan helemaal mee in de verwachtingen van hun ouders, maar er zijn ook 

islamitische jongens die hier anders over denken of nog in dubio staan tussen hun eigen gevoel 

en de verwachtingen die ouders hebben: ‘Eigenlijk weet ik het ook niet. Mijn moeder en mijn 

oma zegt zo van, ga met een Turks meisje trouwen. Maar als ze goed is, als ze van me houdt, 

waarom zou dat niet kunnen met een Nederlands meisje?’ (Turkse jongen, 18 jaar) Anderen 

conformeren zich aan de wens met wie ze zullen trouwen, maar hebben wel seks met andere 

meisjes, voor hun huwelijk. Ze geven als reden dat ze verlangens hebben. ‘Ik ben ook puber.´ 

(Marokkaanse jongen, 15)  

5.3 Rolmodellen  

5.3.1 Positieve voorbeelden 
De positieve voorbeelden die jongeren noemen, naar wie ze opkijken of hoe ze ook zouden 

willen leven, zijn allemaal mensen uit de directe omgeving. Vaders en moeders worden het 

meeste genoemd: ‘Ik wil zo’n goed leven net als zij, zeg maar, dat ze gewoon bij elkaar 

blijven en dat ze gewoon een baan hebben allebei. Dat ze kinderen hebben en dat ze een 

goede opvoeding geven. Dat wil ik later ook met mijn gezin.’ (Marokkaanse jongen, 14 jaar). 

Ouders die nog bij elkaar zijn en een stabiele thuissituatie creëren worden als voorbeeld 

gezien, maar ouders worden ook gewaardeerd omdat ze er altijd voor hen zijn, steun en advies 

geven of omdat ze heel ‘aardig’ zijn. Daarnaast wordt hun moeder als voorbeeld genoemd, 

omdat zij zelfstandig is, een opleiding heeft gevolgd en een (goede) baan heeft. ‘Ik weet dat 

mijn moeder het in ieder geval wel heeft geflikt. Die heeft wel een goede baan en die heeft 

een goede opleiding gehad en die heeft haar leven wel goed, eh, die heeft het in ieder geval 

zelf goed voor elkaar gekregen en dat wil ik ook wel. En verder, ja, kan ik me niemand meer 

bedenken waar ik nou wel goede, of wie ik wil zijn of wie ik wil worden, of hoe ik wil worden. 

[En wat betekent jouw moeder daarin voor jou?] Ja, ik vind dat mijn moeder in ieder geval 

altijd achter me staat, dat vind ik wel belangrijk. [Hoe doet ze dat?] Door me gewoon te 

blijven motiveren en geen negatieve opmerkingen te maken of, en als ik mijn rapport binnen 

krijg, dan is ze altijd blij. Of als mijn rapport niet zo goed is, dan is ze ook niet boos. Dus het 

is zo dat ze graag wil dat ik mijn best doe.’ (Antilliaanse jongen, 18 jaar).  

Een enkeling geeft aan dat ouders ook op het gebied van liefde en relaties een rolmodel zijn. 

‘Ik geloof wel in lange relaties, als ik dan naar mijn ouders kijk. Dat is wel één van de dingen, 
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zo kijk ik dan wel tegen ze op.’ (Surinaams meisje, 17 jaar). Naast ouders kunnen anderen ook 

een rolmodel zijn op het gebied van liefde en relaties. Het betreft dan vaak mensen die al heel 

lang samen zijn en nog steeds gelukkig zijn samen.  

Ook bij de jongeren tussen de 19 en 22 jaar spelen ouders nog een belangrijke rol en hebben ze 

een voorbeeldfunctie. ‘Ik kijk echt op tegen mijn moeder. Niet dat mijn moeder hoog opgeleid 

is of zo, maar gewoon, ik wil gewoon net zo’n goed leven als haar gewoon. Ze is altijd eerlijk, 

ze zal nooit liegen tegen me of zo. Ze zal altijd het beste met me voor hebben, met iedereen 

eigenlijk.’ (Surinaamse jongen, 17) De blik op ouders is wel genuanceerder, jongeren 

benoemen zowel positieve als negatieve kanten van ouders en geven aan in hoeverre ze op 

ouders lijken of juist van hen verschillen. Ze zien ook meer hoe hun eigen opvattingen door hun 

ouders beïnvloed zijn. ‘Ook ideeën over seks en liefde en dat soort dingen, heb ik toch wel van 

mijn moeder. Die voert heel vaak gesprekken met ons van, oké, wat wil je nou? Maar ook, wat 

is nou goed voor je? Wat is je eigen belang? In hoeverre moet je die belangen verdedigen. En 

dat zijn echt gesprekken met mijn moeder. Dat bijvoorbeeld, is net als seks voor het huwelijk, 

dat is vooral Islamitisch, maar mijn moeder heeft daar ook heel veel invloed op gehad. Die 

heeft het geromantiseerd. En dat is denk ik ook waarom ik er zo over denk.’ (Marokkaans 

meisje, 20 jaar).  

Naast ouders worden andere familieleden ook genoemd als rolmodel. ‘Mijn zus en ik schelen 

negen jaar, en mijn ma ging werken toen ik eigenlijk best wel klein was, dus mijn zus heeft 

heel veel op mij gepast. En zij is echt een combinatie van mijn vader en mijn moeder en ik 

vind haar echt de wijsheid zelve, zeg maar. Ja, ik kijk heel erg tegen haar op.’ (Turks meisje, 

21 jaar).  Ook ooms en tantes worden genoemd: ‘Mijn tante uit Den Bosch. Nou, die heeft een 

eigen bedrijf en die heeft een heel groot huis en heel veel dingen. En die heeft zelf ook 

gewoon een man. En ze heeft drie kinderen. Zij heeft alles bereikt.’ (Antilliaans meisje, 11 

jaar).   

Vrienden of leeftijdsgenoten zijn soms ook een voorbeeld op het gebied van liefde en relaties. 

Zo geeft een meisje met een kinderwens aan in haar omgeving tienermoeders te zien die het 

goed doen. Zij zou ook graag net als deze meisjes moeder willen worden en tegelijkertijd 

willen studeren. ‘Die zus van mijn vriend. Ja, ze heeft het af en toe ook wel moeilijk, maar je 

ziet toch dat ze haar best doet voor haar zoontje, want ze heeft een zoontje. Mensen gingen 

haar bokken omdat ze  een kind kreeg, maar zij zei gewoon tegen die mensen ‘jullie moeten 

me niet lastigvallen, want ik heb nu mijn kind’. Toen dacht ik wel, zo dat wil ik ook wel, zo 

moeder zijn, dat dat kind echt voorgaat.’ (Antilliaans meisje, 16 jaar). 

5.3.2 Negatieve voorbeelden  
Ook negatieve voorbeelden die jongeren als kind om zich heen gezien hebben, hebben invloed 

op wat ze zelf willen. Er zijn veel respondenten die in hun jeugd te maken hebben gekregen 

met scheiding van ouders, huiselijk geweld, vaders die afwezig zijn of buurmeisjes die al jong 

een kind kregen. Deze voorbeelden brengen ze naar voren als hen gevraagd wordt wat ze zelf 

niet willen of als verklaring waarom ze bijvoorbeeld afhoudend staan tegenover relaties en 

seksualiteit. In de onderzoeksgroep zitten ook een jongeren die geen stabiele  thuissituatie 

hebben (gehad). Zij geven aan hun familie of omgeving niet als een voorbeeld te zien, maar 

het zelf juist anders te willen doen: ‘Mijn moeder. [Waarom?] Omdat ze aan de drugs zat en 

zo. Zo wil ik niet worden. En als mijn zus wil ik al helemaal niet worden. [Waarom wil je niet 
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als je zus worden?] Niet die ene waar ik nu woon, een andere zus. Dat is ook een junk, en zo 

gaat het maar door. [En je broer?] En mijn broer heeft ook in de gevangenis gezeten.’ 

(Marokkaans meisje, 16 jaar).  Doordat zij in hun directe omgeving weinig goede voorbeelden 

hadden, noemen zij vaker rolmodellen buiten hun directe kring. Bijvoorbeeld vrienden, 

kennissen of klasgenoten, maar ook hulpverleners.  

De oudste groep jongeren kijkt ook om zich heen naar gevolgen van gedrag van 

leeftijdsgenoten en trekken daar lering uit. ‘Mensen maken zomaar kinderen hier en daar, 

overal. Dat is echt zo. En dan zie ik het bij mijn vriendinnen, weet je wel, dan hebben ze een 

kindje en dan heeft die jongen echt zo er in Amsterdam één, in Den Haag één en in Rotterdam 

één en dan denk ik, oké. Ja, een beetje apart. Dat hoort gewoon niet zo, denk ik.’(Surinaams 

meisje, 20). Ook kan een voorbeeld in de omgeving een reden zijn voor jongeren om zelf 

anders om te gaan met relaties en seks, of er helemaal niet aan te beginnen (voor het 

huwelijk). ‘Ik heb het gezien bij een kennis van mij. Die had ook een vaste relatie en ze 

zouden met elkaar trouwen, dat was de planning eigenlijk, maar uiteindelijk hebben ze het 

bed gedeeld en toen is ze zwanger geworden. Toen heeft hij gezegd van, nee, ik wil niets met 

het kind te maken hebben, je hebt misschien gewoon een ander gehad. Dat kind is niet van 

mij, ik wil van je af. Dus hij heeft haar verlaten en ze zit nu met een kind.’ (Turks meisje, 19 

jaar).  
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5.4 Conclusie 

De toekomstbeelden van de jongeren komen erg overeen, ze willen bijna allemaal een goede 

baan, een mooi huis, trouwen en kinderen krijgen. Dit ideaalplaatje verandert opvallend 

weinig als jongeren ouder worden. Het wordt hooguit specifieker, in die zin dat jongeren later 

wat beter weten wat ze zoeken in een baan en in een partner. Sommige meisjes en ook 

sommige jongens hebben  negatieve ervaringen opgedaan waardoor ze minder hoge 

verwachtingen van relaties hebben. Zij stellen hun ideeën bij en zien bijvoorbeeld trouwen 

niet meer als vanzelfsprekendheid. De jongeren vinden het belangrijk dat er liefde in het spel 

is en ze willen zelf hun partner kiezen. Wel is het zo dat gelovige jongeren, met name de 

islamitische, het liefst willen trouwen met iemand die hetzelfde geloof aanhangt. Enkele 

jongens geven hierbij aan een vrouw uit het land van herkomst te willen, omdat zij meer 

respect voor hun eigen lichaam zouden hebben dan meisjes in Nederland. Regelmatig noemen 

deze jongeren ook dat ouders opperen iemand uit het geboorteland te zullen halen. Er zijn 

echter ook jongens die dit niet willen, omdat de taalbarrière te groot zou zijn. Slechts een 

enkeling staat open voor een huwelijk met een autochtoon Nederlands meisje. Door de 

islamitische meisjes wordt niet benoemd dat zij willen trouwen met een jongen uit hun land 

van herkomst, enkelen geven zelfs aan dit juist niet te willen. Deze meisjes vinden dat de 

jongens uit hun eigen cultuur hen te weinig vrijheden toestaan. Ook Surinaamse en Antilliaanse 

meisjes willen soms geen relatie met een jongen uit dezelfde culturele groep, maar dit is meer 
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gebaseerd op het idee dat deze jongens het verkeerde pad op gaan. Alle meisjes streven 

onafhankelijkheid na, maar vinden het ook belangrijk dat een jongen een goede opleiding volgt 

of een goede baan heeft en serieus in het leven staat. Meisjes zijn er echter wel op gericht hun 

eigen opleiding af te maken en zelf voor inkomen te kunnen zorgen. Het streven naar 

onafhankelijkheid lijkt mede voort te komen uit de angst dat ze er misschien ooit alleen voor 

komen te staan. 

De meeste jongeren noemen vooral hun moeder en soms ook hun vader als voorbeeld. De 

manier waarop zij over ouders praten, verandert wel naarmate jongeren ouder worden. 

Aanvankelijk zijn zij alleen maar lovend over ouders, later klinken er ook kritische geluiden 

door. Jongeren plaatsen de opvattingen en toekomstverwachtingen van ouders in een breder 

perspectief. Ze kunnen aangeven waarom ouders bepaalde ideeën hebben en waarin die 

verschillen van die van henzelf. Daarnaast worden andere familieleden als voorbeeld genoemd, 

voornamelijk omdat zij wat bereikt hebben op de maatschappelijke ladder. Af en toe komen 

ook vrienden naar voren als rolmodel, of wordt juist kritisch naar (seksueel) gedrag van 

vrienden gekeken. Jongeren willen vooral niet ‘onderaan’ eindigen in de maatschappij.  
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6. Discoursen  

 
Om meer inzicht te krijgen in de betekenis die jongeren aan seksualiteit geven, hebben we 

geanalyseerd welke taal ze gebruiken als ze over relaties en seksualiteit praten. In deze taal is 

te vinden hoe ze betekenis geven aan ervaringen. Ze ‘framen’ hun ervaringen binnen een 

bepaald discours, een systeem van betekenissen. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke 

discoursen ze hierin hanteren en welke strategie ze hebben om zich te verhouden tot de 

discoursen om hen heen. Ook gaan we in op de invloed van hun gehechtheid aan hun culturele 

groep. 

6.1 Zes verschillende discoursen 

Jongeren beleven hun relationele en seksuele ontwikkeling in een maatschappij waar 

verschillende discoursen bestaan over seksualiteit. Het meest dominante discours is het 

heteroseksuele discours. Jackson stelt dat elk mens leert om een seksueel wezen te zijn in een 

samenleving waarin ‘echte seks’ gedefinieerd is als de heteroseksuele daad en waarin seksuele 

activiteit bestaat uit een actief subject en een passief object (Jackson, 1996). De dominantie 

van heteroseksuele identiteit met een mannelijke actieve rol en een vrouwelijke passieve rol 

zit verankerd in sociale en politieke structuren, in wetenschap en religie. Vrouwelijke 

seksualiteit wordt daarin gekenmerkt door passiviteit en kwetsbaarheid, en vrouwen worden 

geacht minder verlangen te koesteren en minder seksueel plezier te ervaren (Allen, 1996). 

Mannelijke seksualiteit  daarentegen wordt gezien als actief, ongebreideld en snel bevredigd. 

Uit de interviews met de jongeren zijn zes verschillende discoursen over seksualiteit te 

identificeren. De meeste zijn een variant op het heteroseksuele discours.  

6.1.1 Heteroseksuele discours 
Het eerste discours dat in alle verhalen op de een of andere wijze doorklinkt is het dominante 

heteroseksuele discours. Veel jongeren gaan uit van een actieve seksuele rol van mannen en 

een passieve rol van vrouwen. ‘Jongens gaan ook sneller op versierpad. Meisjes zijn meer 

verlegen. Die willen, zeg maar, dat een jongen op hen afkomt.’ (Surinaamse jongen, 16). In 

het discours wordt een dichotomie voorgesteld tussen jongens en meisjes, waarin jongens de 

actieve, seksgerichte rol krijgen en de meisjes de afwachtende, liefdegerichte rol. ‘Een meisje 

is toch meer van het gevoel, een jongen niet. Een jongen is meer, behoeftes bevredigen en 

meer dan dat is het ook niet. En in het geval van een meisje is het toch wel wat anders.’ 

(Marokkaans meisje, 19). Doordat jongens in dit discours altijd op zoek zijn naar seks, zijn ze 

niet te vertrouwen in een relatie. ‘Meestal maken jongens het na de seks meteen uit, omdat 

ze alles al gehad hebben.’(Surinaams meisje, 16). Ook de afkeuring van meisjes die (te) 

seksueel actief zijn, is bij veel jongens én meisjes aanwezig. ‘De meeste meisjes zijn hoeren’ 

(Surinaams meisje, 16). In het verlengde van deze dichtome verdeling van seksuele rollen, ligt 

het ideaalplaatje van de romantische, heteroseksuele relatie. Seksueel actief zijn is goed als 

het in een liefdevolle relatie plaatsvindt. ‘Een ideaal voor mij is toch wel om gelukkig te 

kunnen zijn in de liefde en een gezin te hebben. Ik weet wel dat tegenwoordig wordt gekeken 

naar het huwelijk als iets waar je hard voor moet werken. Maar ik geloof nog wel echt in de 

liefde.’(Turks meisje, 12) Meisjes geven aan dat ze een jongen zoeken die serieus is, zowel in 

de relatie als ten aanzien van een opleiding en werk. Daarnaast klinkt in een aantal verhalen 
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een ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen door, jongeren geven aan dit 

vooral bij hun ouders en omgeving terug te zien: ‘Het leven bestaat uit trouwen, kinderen 

krijgen, dat je de generatie doorgeeft. Het werken en carrière maken, wordt niet echt als 

belangrijk gezien. Het is wel belangrijk, maar het is meer dat de man de kostwinner is en de 

vrouw gewoon een huisvrouw wordt.’ (Turks meisje, 19 jaar). Er zijn ook tegengeluiden, 

waarin een onderdeel van het heteroseksuele discours ter discussie gesteld wordt. Veel meisjes 

plaatsen kanttekeningen bij het romantisch ideaal van een mannelijke kostwinner en een 

vrouwelijke huisvrouw / moeder. Ze vinden het belangrijk om zelf een opleiding en werk te 

hebben en willen niet afhankelijk van een man zijn. ‘Ik wil een goede baan, dat ik sterk sta in 

mijn schoenen. Ik wil niet afhankelijk zijn, want het kan zo zijn dat het huwelijk kan stranden 

en dan sta je er alleen voor. Dat wil ik gewoon voorkomen.’ (Turks meisje, 19 jaar).  

Dat het heteroseksuele discours voor veel jongeren dominant is blijkt ook uit de overtuigingen 

ten opzichte van homoseksualiteit. Jongeren geven bijvoorbeeld aan dat homoseksualiteit ‘niet 

normaal’ of ‘niet natuurlijk’ is. ‘[Ben je hetero of homoseksueel?] Nee, nee. Nee, ik ben 

gewoon normaal hoor.’ (Marokkaans meisje, 15 jaar). Maar ook hierop zijn uitzonderingen. 

Sommigen jongeren accepteren homoseksualiteit, met als argument dat iemand er niet zelf 

voor kiest, maar zo geboren wordt: ‘Ik vind gewoon dat homoseksualiteit eigenlijk iets van de 

genen is. Mijn moeder vindt dat mensen homoseksueel worden vanuit vrije wil. Ik ben ervan 

overtuigd dat het ook bij andere zoogdieren voorkomt, dus het is eigenlijk iets meer 

natuurlijk geworden.’ (Turkse jongen, 18 jaar). Anderen zetten zich af tegen het 

heteroseksuele discours door alle hokjes omver te willen werpen: ‘Op de middelbare school 

zeiden ze altijd van, je bent of homo of je bent hetero en dat ik zoiets had van, waarom niet 

allebei? Ja, je kunt maar met één persoon in een relatie zitten. Ja, maar waarom niet met 

meer? Je kunt het alleen maar zo doen. Ja, maar waarom dan eigenlijk?’ (Antilliaans meisje, 

20 jaar).  

 

6.1.2 Maagdelijkheidsdiscours 
Een variant van het heteroseksuele discours is het ´maagdelijkheidsdiscours´, dat veel in de 

verhalen van islamitische jongeren te horen is. Seksualiteit hoort in het domein van het 

huwelijk. Meisjes en jongens dienen als maagd het huwelijk in te gaan, maar beiden ervaren 

dat dit vaak voor jongens minder als bindend voorschrift geldt dan voor meisjes. 

Maagdelijkheid van meisjes hangt ook meer dan bij jongens samen met de goede naam en de 

eer van de familie. Vrouwen moeten deugdzaam zijn en geen aanleiding geven tot geroddel of 

een afbreuk van de sociale positie van de familie. Bij jongeren die dit discours uitdragen lijkt 

er een sterke verbinding tussen hun seksuele gedrag en hun morele oordeel over zichzelf. ‘Je 

vindt elkaar leuk en je wilt aan elkaar zitten. Maar het mag niet en het is verboden, dus je 

voelt je heel slecht. Ja, er wordt bij ons thuis telkens op gehamerd, pas op, let op jezelf, 

denk aan je eer en de gemeenschap en schande. Ja, ik kan echt niet, dat kan gewoon niet.’ 

(Turks meisje, 19). Het is een variant van het heteroseksuele discours omdat het uitgaat van 

ongelijke en dichotome posities van mannen en vrouwen, waarbij mannen de actieve, op seks 

gerichte rol hebben en vrouwen de passieve rol. ‘Je gaat niet met een vrouw trouwen waar 

elke man aanzat. Dat wil denk ik niemand van mijn cultuur.’ (Marokkaanse jongen, 14). 

Sommige islamitische jongens vinden dat Nederlandse meisjes geen respect voor zichzelf 

hebben en dat de islamitische meisjes in Nederland te verwesterd zijn. Een aantal geeft aan 

daarom later een vrouw te willen uit het land van herkomst. Sommige jongens zien de 
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ongelijkheid in de toepassing van de maagdelijkheidsregels wel, maar accepteren het ook. ‘Een 

meisje moet maagd blijven voor het huwelijk en een jongen doet gewoon waar hij zin in 

heeft. Dat vind ik eigenlijk niet normaal, maar zo is het bij ons, zo gaat het. Eigenlijk mag 

een jongen ook niets, maar bij een jongen kun je het moeilijker zien dan bij een meisje. Je 

hebt ook heel veel Turkse meisjes die ontmaagd zijn. Dat was vroeger zo dat Turkse meisjes 

meer binnengehouden worden. Aan de ene kant vind ik het goed zoals het nu gaat. Maar ik zie 

ook wel heel veel Turkse meisjes die te sletterig zijn, laat ik het zo zeggen. Dat vind ik dus 

niet passend.’(Koerdisch Turkse jongen, 20). Er zijn ook meisjes en jongens die de dubbele 

moraal echt afkeuren. ‘Kijk, als hij later gaat trouwen, dan gaat hij zeggen, ik wil een maagd 

meisje. Maar dan moet je zelf ook maagd blijven, vind ik. Want ja, als jij maagd bent, moet 

die tegenover je ook maagd zijn. Want als zij het heeft volgehouden, moet jij het ook 

volgehouden hebben. Maar hij is zelf ontmaagd, dus later als hij een maagd meisje gaat 

zoeken, ja, ik vind het eigenlijk een beetje oneerlijk tegenover dat meisje.’ (Turkse jongen, 

17 jaar). 

6.1.3 ‘Voor wat hoort wat’ discours 
Een andere variant van het heteroseksuele discours is het ´voor wat hoort wat´ discours. In dit 

discours wordt seks ook gekoppeld aan de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen en is 

seks in feite een ruilmiddel van vrouwen, om iets anders voor terug te krijgen. Dat kan een 

relatie zijn, of liefde, maar het kunnen ook materiele goederen zijn. Dit discours komt vooral 

terug in verhalen van Surinaamse en Antilliaanse jongeren. Een Surinaams meisje verwoordt 

het heel treffend: ‘Als ik een man kan krijgen die me met de auto komt halen en brengen, 

waarom zou ik dan tevreden zijn met iemand met een fiets?’. Antilliaanse en Surinaamse 

meisjes geven aan dat ze het belangrijk vinden dat een toekomstige partner werk heeft en geld 

verdient. ‘Ik doe mijn dingen graag zelf, maar ik wil wel zeker weten dat je iemand bent die 

voor ons kan zorgen. Als ik besluit om te stoppen met werken wil ik wel dat je genoeg geld 

hebt.’ In de verhalen van Antilliaanse en Surinaamse jongens komt terug dat ze  succesvol 

willen zijn in het bereiken van maatschappelijke status, inclusief geld, auto, mooi huis,  zodat 

ze ‘een goede partij’ zijn om een vrouw te vinden.  

6.1.4 Seks hoort bij een volwassen bestaan 
Een vierde discours dat niet direct afgeleid is van het heteroseksuele discours situeert 

seksualiteit binnen het volwassen bestaan. De taak die jongeren hebben is om de weg daar 

naartoe goed af te leggen en de randvoorwaarden te realiseren om een goed leven op te 

bouwen, waaronder ook trouwen en kinderen vallen. Ze moeten hun school afmaken en een 

goede baan vinden waarmee ze geld kunnen verdienen om een huis te kopen en een gezin en 

kinderen kunnen onderhouden. Seksuele activiteiten en relaties terwijl je nog op die weg bent, 

kunnen je schoolcarrière in de war schoppen en je aandacht afleiden van deze ambitie. 

Daarom kun je er maar beter mee wachten. Dit discours kent geen dichotome verdeling in 

meisjes- en jongensrollen. Ook voor de meisjes geldt dat het goed is als ze hun opleiding 

afmaken en zelfstandig kunnen zijn. Veel jongeren die vanuit dit discours praten, hebben een 

duidelijke volgorde voor ogen waarin hun levenspad zich hoort te ontwikkelen, vaak inclusief 

de leeftijden waarop de volgende stap gezet moet worden. School en werk staan in bijna alle 

verhalen voorop, als streven vanuit de ouders, maar ook vanuit de jongeren zelf. Dat geldt 

zowel voor jongeren die opgroeien in een familie waar veel mensen hoogopgeleid zijn als voor 

gezinnen waar de ouders analfabeet zijn. Een Marokkaans meisje van twintig vertelt over de 
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opstelling van haar moeder: ‘Mijn moeder is daar echt heel duidelijk over. Je mag doen wat je 

wilt, zolang het niet ten koste gaat van je school. Ondanks het feit dat mijn moeder dan een 

analfabeet is en ik denk ook echt dat het daardoor komt, dus mijn moeder heeft echt zoiets 

van, hé, ik heb wat gemist in mijn jeugd en ik wil niet dat mijn kinderen hetzelfde overkomt, 

om het zo maar te zeggen.’. 

 

6.1.5 ‘Seks = risico’ discours 
In het vijfde discours staat seks op één lijn met risico’s. Seks (voor of buiten het huwelijk) kan 

binnen dit discours vooral tot ellende leiden: zwangerschap, verlaten worden, bedrogen 

worden, je goede naam kwijtraken of gedwongen moeten trouwen. Dit geldt voor meisjes en 

jongens, maar meer voor meisjes. Het is dus niet moreel verwerpelijk om seksueel actief te 

zijn, maar wel onverstandig. Dit discours komt terug in verhalen van jongeren van 

verschillende etnische achtergronden. Zwangerschap wordt meer als risico genoemd dan soa’s. 

‘De jongen zit uiteindelijk niet met de gebakken peren, om het zo maar te zegen. Die kan 

doen wat hij wil en ja, uiteindelijk is het ’t meisje dat zwanger raakt en uiteindelijk is het ’t 

meisje dat achterblijft met verdriet. Die jongen is meer, oké, ik heb mijn ding gedaan en nu 

op de naar de volgende. Een vrouw is toch wel heel erg kwetsbaar en veel kwetsbaarder dan 

een man, om het zo maar te zeggen.’ (Marokkaans meisje, 19 jaar).  

6.1.6 Seksuele rechten discours 
Het zesde discours gaat uit van seksuele rechten van individuen. Dit discours is gemeengoed 

onder autochtone jongeren en komt ook in diverse verhalen van jongeren uit de 

onderzoeksgroep terug. Het seksuele rechten discours gaat uit van de seksuele rechten van elk 

individu. Jongeren hebben het recht om relaties aan te gaan, te kiezen met wie ze dat doen en 

als ze daar klaar voor zijn en het veilig, vrijwillig en gelijkwaardig gebeurt, seksuele ervaringen 

op te doen. De norm wanneer seks goed is, ligt in dit discours bij je eigen gevoel en niet bij 

leefregels uit je omgeving. Zo vertelt een Turks meisje van twintig, dat niet religieus is 

opgevoed, over eerste keer seks op haar zeventiende: ‘Ik voelde me helemaal op mijn gemak 

en ik vertrouwde hem, en dat was voor mij een reden. Ik had voor mezelf wel gezegd ‘de 

eerste keer zorg ik dat ik dat met iemand doe die ik vertrouw en die ik leuk vind en dat soort 

dingen’. Het was ook helemaal gewoon fijn en normaal en goed en geen probleem.’  

6.2 Seksuele discoursen in de praktijk  

Het is niet zo dat jongeren maar met of binnen één discours leven. Bij veel jongeren spreken 

uit hun verhalen meerdere discoursen naast elkaar. Zo zegt Marciano, een Surinaamse jongen 

wiens verhaal hieronder staat, dat seks op jonge leeftijd onverstandig én ongepast is. 

Onverstandig refereert aan seks als risico, ongepast refereert aan de heteroseksuele 

discoursen, waarin normen gegeven zijn over met wie en wanneer seks ‘gepast’ is. Een jonge 

Turkse vrouw wil voor haar familie en geloof als maagd het huwelijk in gaan (het 

maagdelijkheidsdiscours), maar seks is ook gekoppeld aan risico, aan de angst dat je anders 

met een kind blijft zitten: ‘In een huwelijk heb je geborgenheid en stabiliteit. Als je seks hebt 

met iemand en dan word je zwanger en dan gaat hij ervandoor, dan zit jij met het kind. En 

abortus plegen, dat is niet toegestaan in het geloof. En ja, als mijn ouders erachter komen, 

dan heb ik wel een groot probleem.’. 
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De zes verschillende discoursen zijn te herkennen aan het oordeel dat gegeven wordt over een 

situatie. Zo zal een achttienjarig meisje dat vrijblijvende seks heeft met een jongen die ze op 

een feest ontmoet, binnen het heteroseksuele discours als ‘gemakkelijk’ of kwetsbaar meisje 

worden gezien. Vanuit het maagdelijkheidsdiscours is het een slecht meisje; ze toont geen 

zelfrespect en brengt schande over haar familie. In het ‘voor wat hoort wat’ discours is ze 

vooral ‘goedkoop’ bezig, het getuigt van weinig eigenwaarde als ze zichzelf zomaar 

‘weggeeft’. In het vierde discours is het vooral onverstandig, want ze hoort met hele andere 

dingen bezig te zijn. En in het vijfde is het gevaarlijk, want straks is ze zwanger en zit ze met 

een kind. In het zesde discours wordt er niet direct een oordeel geveld, maar hangt het ervan 

af of beide partijen vrijwillig, zonder dwang en op gelijkwaardige basis hiervoor kiezen en of 

ze veilig vrijen. Als de situatie aan deze criteria voldoet is het prima, zo niet dan vertonen 

deze jongeren risicogedrag.  

Voor jongens pakken sommige discoursen anders uit. In dezelfde situatie, een achttienjarige 

jongen heeft vrijblijvende seks met een meisje die hij op een feest ontmoet, zal vanuit het 

heteroseksuele discours geoordeeld worden dat hij een normale jongen is, meer geïnteresseerd 

in seks dan in relaties. Vanuit het maagdelijkheidsdiscours wordt minder positief geoordeeld; 

ook jongens horen als maagd het huwelijk in te gaan. Aan de andere kant is er wel ruimte voor 

het opdoen van enige seksuele ervaring. In het ‘voor wat hoort wat’ discours is hij een player, 

hij heeft het goed voor elkaar. In het vierde discours geldt net als bij meisjes dat hij 

onverstandig bezig is want hij zou met andere dingen bezig moeten zijn. En in het vijfde geldt 

ook dat hij gevaarlijk bezig is, want straks is ze zwanger.. (al is het gevaar aan de kant van het 

meisje veel groter). In het zesde discours gelden dezelfde maatstaven als voor een meisje en 

zijn beide verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en dat van de ander.  

De discoursen werken dus niet gelijk voor beide seksen. Het heteroseksuele discours en de 

twee varianten het ‘voor wat hoort wat’ discours en het maagdelijkheidsdiscours hanteren een 

sterke dubbele moraal ten aanzien van genderrollen. Ook ´seks =  risico´ is geen 

genderneutraal discours, want het risico dat meisjes lopen is veel groter dan het risico dat 

jongens lopen. Het gaat in veel verhalen over zwangerschap, maar ook over de sociale 

gevolgen daarvan, als een meisje alleen voor een kind moet zorgen of als een jongen dan met 

haar moet trouwen. De andere twee discoursen hebben een meer gelijke uitwerking op beide 

seksen.  

6.3 Invloed van de sociaal culturele omgeving  

De sociaal culturele omgeving waarin jongeren opgroeien bepaalt niet alleen welke discoursen 

worden doorgegeven, maar ook in welke mate jongeren de vrijheid ervaren om te switchen 

tussen verschillende discoursen of er een persoonlijke variant van te maken. Ouders zijn hierin 

erg belangrijk, omdat zij hun kinderen voorleven en normen bijbrengen op vlak van 

seksualiteit. Naast hun ouders speelt de bredere culturele of religieuze gemeenschap een rol in 

het doorgeven van discoursen en de speelruimte die jongeren ervaren om hun eigen koers te 

kunnen gaan. Deze discoursen en de striktheid waarmee een gemeenschap vasthoudt aan een 

bepaalde moraal variëren onder invloed van maatschappelijke veranderingen. Het 

maatschappelijke, politieke klimaat en het denken over culturele verschillen heeft hier veel 

invloed op. In Nederland is de afgelopen twintig jaar veel gediscussieerd over de multiculturele 

samenleving. De discussies over de fatwa tegen Rusdie in de jaren 90, het essay ‘het 
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multiculturele drama’ van Paul Scheffer in het NRC in 2000, de opkomst van Fortuin (2000-

2002), de aanslagen in New York in 2001, de standpunten en film van Ayaan Hirschi Ali (2003-

2006), de moord op Theo van Gogh in 2004 en de standpunten en aanhang van Wilders (vanaf 

2005) vestigen steeds de aandacht op de problemen binnen de multiculturele samenleving en 

met name op de islam. Waar twintig jaar geleden een breed gedragen maatschappelijke steun 

bestond voor acceptatie van culturele verschillen, is de afgelopen jaren de toon verhard. 

Allochtonen moeten zich aanpassen, de witte autochtone leefwijze is de norm. Bovendien is de 

focus verschoven van etnische verschillen naar religieuze verschillen. De islam wordt 

beschouwd als onverenigbaar met de waarden van de Nederlandse christelijke, maar vooral 

seculiere samenleving. ‘De islam kan in Europa voorkomen, maar het kan nooit Europees zijn’ 

(Buitelaar, 2010). Voor migranten uit Marokko en Turkije betekent het dat ze eerst als 

gastarbeider gezien en benaderd werden, toen als allochtoon en nu als moslim (Leurs, Midden 

en Ponzanesi, 2012). Vooral de Marokkaanse gemeenschap heeft de laatste jaren een negatieve 

stempel gekregen, sinds de moord op Theo van Gogh. Populistische politici labellen 

Marokkaanse jongens als probleem, als terrorist of fundamentalist en Marokkaanse meisjes als 

onderdrukt. De ´kopvoddentax´ van Geert Wilders was hierin een duidelijke stellingname. In 

de verhalen van de geïnterviewde jongeren komen deze negatieve beelden en hun verzet 

hiertegen terug. De mate waarin jongeren zich als onderdeel van een culturele of religieuze 

groep beschouwen speelt mee in hun positionering ten opzichte van de seksuele discoursen. Als 

hun gehechtheid aan een gemeenschap groter is, zijn ze meer geneigd zich te conformeren aan 

de leefregels die vanuit de groep gesteld worden. De risico’s om de verbondenheid te verliezen 

zijn dan groter. Ook de mate waarin jongeren door de buitenwereld als lid van een groep 

benaderd worden, loopt uiteen. Vooral islamitische jongeren ervaren dat de Nederlandse 

samenleving hen als onderdeel van een groep behandeld.  

 

Cultuur en religie loopt in verhalen van islamitische jongeren vaak door elkaar. Ze benoemen 

dat maagd blijven tot hun huwelijk vanuit hun cultuur de norm is, maar zeggen de zin erna dat 

het vanuit de islam komt. ‘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. [Je bedoelt de Marokkaanse cultuur of de 

Islam?] Ja, gewoon de Islam’ (Marokkaanse jongen, 15). Bij doorvragen geven jongeren aan dat 

hun ouders er zo over denken, dat het hun eigen overtuiging is of dat het een regel uit het 

geloof is. Maar het is voor henzelf soms niet te scheiden wat ze zelf vinden, wat hun ouders 

vinden en wat uit hun geloof voortkomt.  

Veel Turkse en Marokkaanse jongeren voelen zich sterk verbonden met een culturele en 

religieuze gemeenschap. ‘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. En eigenlijk vormt alles jou, je omgeving vormt jou, 

je studie vormt jou, de mensen die je leert kennen vormen jou. Van alles, buiten en binnen.’ 

(Turks meisje, 19).  De leefregels en de sociale gemeenschap vervullen voor die jongeren een 

belangrijke rol in het vinden van een koers in hun leven. Het Turkse meisje vertelt dat het haar 

stabiliteit brengt: ‘Ik ben meer iemand die wegens mijn cultuur en geloof mijn toekomst ga 

plannen. Dus dat is dan trouwen, kinderen en een leuke baan. Dat is voor mij wel heel 

belangrijk, dat ik een stabiel leven krijg.’ De verbondenheid ervaren met de cultuur waarin je 

bent opgegroeid geldt niet voor iedereen even sterk. Zo vertelt een Turkse jongen van 18, ‘Ik 
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vind cultuur wel belangrijk, maar eigenlijk, het belangrijkste is individualiteit. Als mijn zoon 

later gaat zeggen, waarom is er een contradictie tussen wat jij vindt en wat de cultuur zegt? 

Dan ga ik dat uitleggen, dan ga ik alsnog proberen die cultuur met een deel van argumenten te 

breken. Ik oordeel veel minder over homoseksualiteit, abortus, gewoon de moeilijke 

kwesties.’.  

 

Antilliaanse en Surinaamse jongeren doen minder sterke uitspraken over hun gevoel tot een 

groep te behoren. Ze voelen zich wel verbonden met hun ouders en vooral met hun moeder, 

maar spreken niet over een grotere gemeenschap. Zoals een Surinaamse jongen 21, ‘Ik heb me 

altijd een beetje het buitenbeentje gevoeld in elk opzicht. Op school of als ik een sport deed 

of een andere hobby. Het was altijd wel dat men zei, hij is apart of hij deed iets wat voor hen 

anders was. Dus ik was er nooit echt zo bij van, o, ik hoor daarbij.’ Een Surinaams meisje dat 

op haar achtste naar Nederland is gemigreerd, geeft niet expliciet aan dat ze zich Surinamer 

voelt, maar heeft Suriname wel als referentiekader voor allerlei dingen, zoals de opvoeding van 

kinderen: ‘Nederland is wel een heel leuk land om te wonen en je hebt veel vrijheid, dat is 

ook het fijne van Nederland, dat je veel vrijheid hebt. Maar ik ben gewoon bang van dat als 

mijn kinderen hier opgroeien, dat ze de verkeerde kant opgaan, om eerlijk te zijn.’ 

Antilliaanse jongeren geven soms zelfs blijk van negatieve oordelen over ‘Antillianen’ en 

herhalen de negatieve beelden die in de buitenwereld over Antillianen de ronde doen.  

 

Surinaams Hindoestaanse jongeren uiten wel een sterke verbinding met de groep Hindoestanen. 

Er zijn duidelijke leefregels en het speelt een rol bij partnerkeuze. ‘Ik wil uiteindelijk toch wel 

het liefst op z’n Hindoestaans trouwen met een Hindoestaans meisje. Ik ben zo van huis 

opgevoed, ik heb dat altijd al gewild.’ (Surinaamse jongen, 19)  
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6.4 Strategieën van jongeren  

Welk effect hebben deze discoursen op de seksuele beleving en de keuzes van jongeren? Wat 

doen de discoursen met hen en wat doen zij met de discoursen? In de verhalen van de jongeren 

is te horen dat ze op verschillende wijzen reageren op de seksuele discoursen die ze van huis 

uit hebben meegekregen, van hun peers horen en in de samenleving en media ervaren.  

De jongeren die geïnterviewd zijn voor dit onderzoek distantiëren zich of voegen zich naar de 

discoursen die er zijn, maar kunnen zichzelf er niet los van definiëren. Het innemen van een 

positie hierin is niet zozeer een cognitieve keuze, maar een complex wordingsproces waarin je 

zowel gevormd wordt als vorm gééft aan deze discoursen (Jones, 1997). Dominante discoursen 

hebben veel invloed omdat ze doorgedrongen zijn tot het juridische systeem, tot 

godsdienstbeleving en familie. Hierdoor worden bestaande machtsverhoudingen gelegitimeerd 

en wordt uitgedragen wat normaal en gepast gedrag is. ‘Abnormaal’ gedrag wordt hierdoor als 

onwenselijk of zelfs ondenkbaar gepresenteerd. Foucault geeft echter aan dat de macht van 

dominante discoursen nooit absoluut is, ‘where there is power, there is resistance’ (Foucault, 

1978).  

Zolang er geen strijdigheid is tussen wat je voelt en wilt en de heersende discoursen, zul je je 

nauwelijks van de discoursen bewust zijn. Voor veel jongeren is het vanzelfsprekend dat ze de 
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weg volgen die van hen verwacht wordt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over maagd blijven tot het 

huwelijk, maar ook eerst je studie afmaken en dan pas aan de liefde beginnen of pas aan 

kinderen beginnen als je financieel genoeg te bieden hebt. Bij doorvragen waarom ze die weg 

volgen, is het henzelf niet altijd duidelijk wat hen motiveert daartoe. Ze geven vaak aan dat ze 

dit zelf willen en dat hen dat de verstandigste of beste weg lijkt. Het woord ‘gewoon’ valt 

vaak, waardoor duidelijk wordt dat deze norm zo vanzelfsprekend is dat ze er geen 

vraagtekens bij zetten. ‘Na school zou ik eventueel wel willen trouwen en gewoon een 

gezinnetje starten en daarbij gewoon een baan hebben.’ (Marokkaanse jongen, 19). Pas als het 

gaat wringen, als er botsingen zijn tussen wat ze zelf doen, denken of willen en wat ‘gewoon’ 

is, moeten ze er bewust een modus in vinden.  

 

Ganzevoort, van der Laan & Olsman (2012) hebben bestudeerd hoe homoseksuele christelijke 

jongeren omgaan met het spanningsveld tussen christen en homoseksueel zijn. Ze betogen dat 

het conflict tussen christenen en homoseksuelen door beide partijen gebruikt wordt om hun 

identiteit aan te scherpen; door de ander als vijand te presenteren (Ganzevoort, van der Laan 

& Olsman, 2012). Het conflict tussen de eigen groep en de rest versterkt de cohesie van de 

groep en het gevoel een eigen groepsidentiteit te hebben. Deze groepsidentiteit vraagt van de 

leden van de groep ook om loyaliteit. Zij hebben vier strategieën gevonden onder christelijke 

homoseksuele jongeren om om te gaan met dit conflict: het aannemen van de christelijke 

leefstijl (en daarmee het afwijzen van eigen homoseksuele identiteit), het aannemen van de 

‘Gay leefstijl’ (en daarmee het afwijzen van godsdienst of christelijke identiteit), het in 

verschillende en gescheiden werelden leven of het integreren van identiteiten.  

In de strategieën van de jongeren die te maken hebben met botsingen tussen het seksuele 

discours dat vanuit hun ouders gehanteerd wordt en wat ze zelf willen of doen, zijn vier 

parallelle strategieën te onderscheiden. Elke strategie wordt geïllustreerd met een verhaal van 

een jongere. Dit zijn alle vier voorbeelden van islamitische meisjes, omdat zij in de ‘frontlinie’ 

van het conflict terecht komen. Als er in de sociale omgeving veel nadruk ligt op het naleven 

van stricte leefregels, zijn er drie wegen om daarmee om te gaan: conformeren aan de regels, 

breken met de regels en duiken. Als er ruimte geboden wordt, is een vierde leefwijze mogelijk, 

waarin iemand identiteiten kan integreren.  

6.4.1 Conformeren  aan regels van thuis 
Veel jongeren hebben zich de normen, waarden en leefregels van hun ouders zozeer eigen 

gemaakt, dat ze zich conformeren zonder dat ze het gevoel hebben een keuze te maken. Ze 

framen hun ervaringen in dezelfde kaders als hun ouders en vinden het heel vanzelfsprekend 

om hun eigen leven naar bepaalde normen in te richten. Jongeren die merken dat ze op 

bepaalde vlakken afwijken van hun ouders, conformeren zich soms bewust aan de regels , 

omdat ze hun ouders niet willen kwetsen, niet zonder hun steun kunnen of de sociale gevolgen 

van hun keuze niet willen dragen.  

Esra voelt zich erg verbonden met haar ouders. Ze deelt met hen een zelfde cultureel en 

religieus geïnspireerd maagdelijkheidsdiscours. Maar ze heeft wel andere ambitie op het vlak 

van werk: ze wil een opleiding doen en werk te vinden en pas daarna aan trouwen denken.  
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6.4.2 Breken met regels van thuis 
Dat pubers willen loskomen van hun ouders wordt in het Westen als gezond verschijnsel gezien, 

onderdeel van het zelfstandig worden van jongeren. Veel jongeren in dit onderzoek krijgen een  

opvoeding, waarin van kinderen en jongeren gehoorzaamheid aan hun ouders verwacht wordt. 

Gezinnen hebben een duidelijke hiërarchie, waarin ouders het voor het zeggen hebben. Vanuit 

religie wordt het maagdelijkheidsdiscours veelal gehanteerd. Vanuit het discours van seksuele 

rechten dat in Nederland veel voorkomt, hebben jongeren het recht om relaties aan te gaan, te 

kiezen met wie ze dat doen en als ze daar klaar voor zijn en het veilig, vrijwillig en 

gelijkwaardig gebeurt, ook seksuele ervaringen op te doen. In de onderzoeksgroep zijn er 

diverse jongeren die zelf een ´Westers´ denkkader hebben en daardoor botsen met hun 

ouders. Als er daarnaast geen ruimte is voor dialoog, maar gehoorzaamheid geëist wordt, kan 

het erg uit de hand lopen. 

 

Miriam is een Marokkaans meisje dat op haar vijftiende aan haar eerste vriendje begint, terwijl 

haar vader dat helemaal niet ziet zitten. In het hoogoplopende conflict dat volgt, blijven ze 
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beiden op hun eigen standpunt en dat leidt tot een breuk. Miriam denkt vanuit een seksuele 

rechten discours, haar vader vanuit het maagdelijkheidsdiscours. 
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6.4.3 Duiken  
Een aantal meisjes en jongens uit de onderzoeksgroep die te maken hebben met stricte 

leefregels en verwachtingen van hun ouders, gaan dingen stiekem doen. Ze gaan de 

confrontatie met hun ouders en de breder culturele omgeving niet aan, maar nemen wel (wat) 

vrijheid om te doen wat ze zelf graag willen. Natuurlijk geldt voor veel pubers dat ze hun 

ouders niet precies vertellen wat ze zoal doen op het vlak van relaties en seksualiteit. Maar 

voor deze groep geldt specifiek dat ze de regels overtreden en zich daarvan bewust zijn. Soms 

beschrijven jongeren het zelfs als het leiden van een dubbelleven. Sommigen hebben hier geen 

last van, maar anderen voelen zich er vervreemd door, omdat ze in verschillende werelden 

verschillende identiteiten hebben. Ook kan het schuldgevoelens geven, angst om betrapt te 

worden en wroeging omdat het voelt als verraad aan de ouders. 

Leyla worstelt met de sociale druk, de dubbele moraal en de leefregels die voortvloeien uit het 

maagdelijkheidsdiscours. Ze is nieuwsgierig en wil zelf net als haar vriendinnen de vrijheid om 

te experimenteren, maar die ruimte is er van huis uit niet en ze wil haar ouders ook niet 

beschadigen. 
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6.4.4 Integreren van discoursen 
Er is binnen de onderzoeksgroep een aantal jongeren, dat verschillende discoursen 

integreren tot een eigen geheel. In het verhaal van Mouna komt naar voren dat ze kritisch 

kijkt naar zowel de Marokkaanse cultuur als andere culturen om haar heen. Ze spiegelt 

zich aan haar moeder, die de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Marokkaanse 

cultuur aanvecht. Ze heeft weinig conflicten met haar ouders en voelt zich vrij om haar 

eigen keuzes te maken. Ze kiest zelf voor het dragen van een hoofddoek en het uitdragen 

van haar religieuze overtuigingen. Haar autonome opstelling blijkt uit haar opstelling in 

haar partnerkeuze, ze is niet van plan om haar moeders stem daarin te laten voorgaan. Ze 

hanteert een mix van discoursen, die haar van argumenten en taal voorzien om haar eigen 

weg te bepalen: maagdelijkheidsdiscours èn seksuele rechtendiscours. 
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6.5 Conclusie 

Jongeren geven betekenis aan seksualiteit binnen verschillende discoursen. Er zijn in de 

verhalen van de geïnterviewde jongeren zes verschillende discoursen te onderscheiden. 

Deze kunnen ook naast en door elkaar gebruikt worden door jongeren, het is niet zo dat 

een jongere alleen maar in één discours denkt. De mate waarin een discours als 

vanzelfsprekend of dwingend wordt ervaren hangt samen hun verbondenheid aan een 

culturele of religieuze gemeenschap en de positie van die gemeenschap in de samenleving. 

Hoe meer bedreiging van buitenaf, hoe meer hechting aan eigen cultuur. Een sterke 

identiteit vraagt ook om een sterke loyaliteit. Jongeren groeien op binnen deze 

discoursen, maar geven er ook zelf vorm aan en verhouden zich er actief toe. Vooral als er 

botsingen zijn tussen wat een jongere zelf wil en wat zijn of haar omgeving verwacht, 

wordt zichtbaar hoe een jongere invloed uitoefent. Er zijn vier verschillende strategieën te 

onderscheiden om met de heersende discoursen om te gaan: conformeren, breken, duiken 

en integreren van discoursen.  
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7. Conclusies en aanbevelingen 

 

7.1 Conclusies 

Dit onderzoek onder 46 jongeren van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse 

achtergrond geeft inzicht in hun relationele en seksuele levensloop, in de betekenis die 

verschillende gebeurtenissen voor hen hebben, de discoursen waarbinnen ze relaties en 

seksualiteit betekenis geven en hun strategieën. Vanzelfsprekend roept dit onderzoek de vraag 

op of etniciteit een bepalende rol speelt in de seksuele levensloop van jongeren. Uit Seks 

onder je 25ste komen immers duidelijke verschillen in seksueel gedrag tussen etnische groepen. 

Uit dit kwalitatief onderzoek wordt zichtbaar dat etniciteit als losstaande factor niet bepalend 

is, maar dat de culturele achtergrond van jongeren wel invloed heeft op de leefregels en het 

denken over seksualiteit, dat jongeren van thuis meekrijgen. Bovendien zijn er onder jongeren 

van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst veel jongeren die religieus worden opgevoed 

en religie heeft wel een duidelijke invloed op seksuele loopbaan, zoals Seks onder je 25ste ook 

laat zien. De diversiteit binnen de onderzoeksgroep is enorm groot, niet alleen tussen groepen 

met een verschillende etnische achtergrond, maar net zo goed binnen deze groepen. Twee 

meisjes of jongens, zelfde leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau en religie kunnen een heel 

andere beleving hebben van liefde en seks en heel andere keuzes maken.  

7.1.1 Seksuele levensloop  
Seks onder je 25ste biedt veel informatie over de seksuele levensloop van allochtone jongeren 

en de factoren die hier invloed op hebben. Dit onderzoek had als doel om meer inzicht te 

verkrijgen in wat nu de verschillen in seksuele gezondheid met autochtone jongeren 

veroorzaakt en hoe deze verschillen door de jongeren zelf beleefd worden. Zoals uit Seks onder 

je 25ste naar voren komt hebben leeftijd, opleidingsniveau, sekse, religie en opvoeding een 

belangrijke invloed op de relationele en seksuele ontwikkeling van jongeren. In dit onderzoek 

zijn jongeren in drie leeftijdsgroepen geïnterviewd; 11-14 jaar, 15-18 jaar en 19-22 jaar. Er is 

in deze onderzoeksgroep inderdaad een groot verschil te zien tussen de drie leeftijdsgroepen. 

Niet alleen neemt de mate van seksuele ervaring met de jaren toe, zoals te verwachten, maar 

ook de verhouding tot leefregels van thuis en tot ouders verschuift. De levensverhalen van 

Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren geven inzicht in de samenhang van 

verschillende factoren. Sekse en religie komen beiden naar voren als belangrijke factoren in de 

seksuele levensloop. Jongens voelen veel minder belemmeringen dan meisjes, doen minder 

beschadigende ervaringen op en hebben meer het gevoel dat ze zelf regie hebben en keuzen 

maken. Jongeren voor wie het geloof een belangrijke rol speelt (Christelijk, Islamitisch of 

Hindoe) zijn voorzichtiger in het experimenteren met liefde en seks en zijn zich meer bewust 

van de leefregels die voor hen gelden, vooral op het vlak van maagdelijkheid. Er zijn echter 

nog veel meer factoren die een rol spelen in de relationele en seksuele levensloop die een 

jongere meemaakt en hoe hij of zij dit ervaart. Religie en sekse leiden in samenhang met de 

opvoedstijl (strenge leefregels of eigen verantwoordelijkheid), de mate van verbinding met en 

loyaliteit aan de ouders en culturele gemeenschap en de persoonlijkheid van de jongere tot 

verschillende scenario’s, zoals wachten met seks tot het huwelijk of wel vriendjes hebben 

maar stiekem of van huis weglopen.  



Rutgers WPF, 2012    Seksuele ontwikkeling en beleving van allochtone jongeren 

 

74 

In de beleving van hun ervaringen met liefde en seks klinken opvattingen door over seksuele 

gezondheid die afwijken van wat veelal gehanteerd wordt in preventief Nederlands beleid. In 

hun beleving van eerste seksuele ervaringen verschillen deze jongeren niet veel van de brede 

groep jongeren in Nederland. De eerste zoenen worden doorgaans positief (en onbeladen) 

ervaren en de beleving van de eerste keer seks hangt erg samen met de emotionele relatie met 

diegene met wie deze eerste keer was en het verloop van deze relatie daarna. Jongeren die 

seks uitstellen tot na het huwelijk zijn daar doorgaans tevreden over, al zijn er ook die 

worstelen met hun behoefte aan lichamelijke intimiteit en avontuur. Er wordt opvallend weinig 

gezegd door de jongeren over prettige seks of over dwang. Seks lijkt voor de jongeren vooral 

gekoppeld aan sociale positie (als afbreuk of juist stijging als het om sociale druk onder 

jongens) en aan risico’s naderhand (zwangerschap, maar ook gebroken hart en bedrog). 

Tienerzwangerschap wordt door sommige jongeren en hun ouders als minder problematisch 

beschouwd dan binnen preventief beleid. In de evaluatie van relationele en seksuele 

ervaringen weegt de mate van controle mee, of de ander te vertrouwen bleek en wat de 

sociale consequenties waren. Het behoud van verbondenheid met belangrijke mensen blijkt 

voor de jongeren een belangrijke factor of een keuze achteraf positief geëvalueerd wordt. 

Hierdoor kunnen gebeurtenissen die als ‘seksueel ongezond’ te boek staan, zoals abortus en 

tienerzwangerschap, door jongeren zonder schade doorlopen worden, mits ze gesteund worden 

door hun ouders/moeder en andere belangrijke mensen. Terwijl jongeren die zonder seksuele 

dwang, tienerzwangerschap of soa door hun puberteit komen, toch zeer beschadigd kunnen 

zijn, door emotioneel bedrog en sociale uitsluiting.  

7.1.2 Steun en belemmeringen 
Ouders en familie worden door jongeren zowel als steunend als belemmerend ervaren in hun 

seksuele ontwikkeling. De jongste groep ervaart hun ouders als steun, daarna gaat het uiteen 

lopen en hangt het af van de opvoedstijl en het karakter van de jongere in welke mate 

jongeren belemmeringen ervaren. Zowel door meisjes als door jongens wordt sociale druk 

ervaren vanuit familie en gemeenschap om te wachten met verkering en seks. Dit geldt voor 

alle vier de etnische groepen, vanuit verschillende motieven. Als jongeren toch starten met 

seks is het doorgaans uit nieuwsgierigheid of omdat ‘iedereen’ het al gedaan heeft. De ervaren 

steun vanuit moeders is opvallend groot en die van vaders opvallend klein. Diverse jongeren 

zijn opgegroeid zonder een vader die aanwezig was. Maar ook jongeren wier vader er wel was, 

ervaren doorgaans meer steun in hun relationele en seksuele ontwikkeling van hun moeder.  

 

Als belemmeringen worden door jongeren zowel interne als externe belemmeringen genoemd 

om de relationele en seksuele ontwikkeling door te maken die zij als ideaal voor zich zien. 

Interne belemmeringen zijn verlegenheid, angst om fouten te maken of af te gaan, een 

verinnerlijkte moraal dat je slecht bent als je de maagdelijkheidsnorm overtreedt door 

seksueel actief te zijn en wantrouwen ten aanzien van de andere sekse. Externe 

belemmeringen zijn sociale druk van vrienden om niet of juist wel seksueel actief te zijn, 

seksueel getinte reacties op een vroeg volwassen wordend vrouwenlichaam, gebrek aan 

openheid om over liefde en seks te praten thuis, strenge leefregels van ouders, dubbele moraal 

ten aanzien van seksueel gedrag van meisjes en jongens en homonegativiteit. 
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7.1.3 Toekomstbeelden 
De jongeren zien veel negatief en positief voorbeeldgedrag in hun directe omgeving waar ze 

zich aan spiegelen, zoals scheidingen, huiselijk geweld en vriendinnen die alleen met een kind 

zitten aan de ene kant en ouders die elkaar trouw blijven en familieleden die alles goed voor 

elkaar hebben aan de andere kant. De toekomstbeelden van de meeste jongeren zijn over het 

geheel genomen erg traditioneel: huisje, boompje, beestje. Ze zijn gericht op het afmaken van 

hun studie en het vinden van een baan en een huis en vervolgens een partner en kinderen. Ze 

hebben opvattingen over hun toekomstige partner en over wanneer je aan kinderen kunt 

beginnen; als je een baan en een huis hebt zodat je kinderen iets te beiden hebt. Uit hun 

wensen spreekt een behoefte aan stabiliteit. Ze conformeren zich merendeels aan de ideeën 

van hun ouders over wachten met de liefde tot je je opleiding af hebt, wachten met zwanger 

worden tot je je kinderen iets kunt bieden en partnerkeuze. Meisjes hanteren wel steeds meer 

een tweezijdige strategie: ze willen trouwen, maar zorgen ook dat ze voldoende opleiding 

hebben om zich zelfstandig te kunnen handhaven.  

 

7.1.4 Discoursen en strategieën 
Jongeren geven betekenis aan seksualiteit binnen verschillende discoursen. Ze ‘framen’ hun 

ervaringen in een systeem van betekenissen. Zo kan de eerste keer seks bijvoorbeeld geframed 

worden als avontuur waarin je ineens volwassen wordt, als zonde omdat je ‘geopend’ bent of 

de goede naam van de familie omlaag haalt, als bewijs van liefde voor de ander of als 

tegenvaller omdat je je er meer van had voorgesteld. Dit onderzoek laat zien dat de jongeren 

verschillende discoursen gebruiken als ze praten over hun ervaringen en toekomstdromen. Deze 

verschillende discoursen worden naast en door elkaar gebruikt door jongeren. Het is niet zo dat 

een jongere alleen maar in één discours denkt. In de verhalen van de jongeren zijn zes 

verschillende discoursen te onderscheiden. Het heteroseksueel discours komt veel terug, in 

allerlei variaties, zoals het maagdelijkheidsdiscours waarbij seks binnen het huwelijk hoort 

plaats te vinden en het discours waarin een meisje moet zorgen dat ze haar eigenwaarde 

behoudt door niet te ‘goedkoop’ te zijn. Een vierde discours plaatst seks nadrukkelijk in het 

domein van het volwassen leven, iets waar jongeren zich niet mee bezig moeten houden. Het 

vijfde discours plaatst seks in het domein van risico en gevaar. Het zesde discours is het 

seksuele rechten discours dat ervan uit gaat dat ieder individu, ook jongeren, recht hebben op 

eigen keuzen, en dat seks goed is als je er als jongere aan toe bent en het respectvol, 

gelijkwaardig, zonder dwang en veilig gebeurt.  

De mate waarin een discours als vanzelfsprekend of dwingend wordt ervaren hangt samen de 

verbondenheid van een jongere aan een culturele of religieuze gemeenschap en de positie van 

die gemeenschap in de samenleving. Hoe meer bedreiging van buitenaf, hoe meer hechting aan 

eigen cultuur. Een sterke identiteit vraagt ook om een sterke loyaliteit. Jongeren groeien op 

binnen deze discoursen, maar geven er ook zelf vorm aan en verhouden zich er actief toe. 

Vooral als er botsingen zijn tussen wat een jongere zelf wil en wat zijn of haar omgeving 

verwacht, wordt zichtbaar hoe een jongere invloed uitoefent. Er zijn vier verschillende 

strategieën te onderscheiden om met de heersende discoursen om te gaan: conformeren aan 

ouders, breken met ouders, duiken door geheim leven te leiden en het integreren van 

discoursen tot een eigen geheel.  
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7.2 Beperkingen van het onderzoek 

Omdat in dit onderzoek is gekozen voor vier etnische groepen, een leeftijdsrange van 12-22 

jaar en zowel meisjes als jongens, zijn er van elke ‘subgroep’ maar een paar jongeren 

geïnterviewd, waardoor niet alle diversiteit binnen de groep naar voren komt. Er zitten weinig 

jongeren in de onderzoeksgroep die veel seksueel gedrag vertonen. Er zijn wel een paar 

jongens, dat zich naar eigen zeggen een tijdje als ‘player’ hebben gedragen en er zijn meisjes 

die al op jonge leeftijd zwanger zijn geraakt, maar de grootste groep doet geen hele wilde 

dingen. Natuurlijk hangt dit ook samen met de leeftijd van de groep. De helft van de 

respondenten is 17 jaar of jonger. Hun beperkte seksuele ervaring komt overeen met landelijke 

cijfers die daarover bestaan. Uit Seks onder je 25ste is bekend dat op 17 jarige leeftijd 94% van 

de jongeren ervaring heeft met verliefdheid, 80% met verkering, 84% met tongzoenen en 51% 

met geslachtsgemeenschap, over de hele populatie jongeren in Nederland. Gekeken naar 

etnische achtergronden valt op dat Turkse meisjes tot 17 jaar nog nauwelijks ervaring hebben 

met geslachtgemeenschap (1%), Marokkaanse meisjes ook beduidend lager (11%) en Antilliaanse 

meisjes juist hoger (43%), dan autochtone meisjes (25%). Voor Surinaams meisjes ligt het ook 

op 23%. Bij de jongens zijn de Turkse jongens ook het minst ervaren (16%), terwijl Marokkaanse 

(48%), Surinaamse (51%) en Antilliaanse jongens (46%) juist meer ervaring hebben dan 

autochtone jongens (23%) in geslachtgemeenschap voor hun 18e.  

In dit onderzoek zijn alleen jongeren met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse of Surinaamse 

achtergrond geïnterviewd. De bevindingen gelden dus specifiek voor deze groepen. Onduidelijk 

blijft of de bevindingen ook voor andere groepen zouden gelden, of niet. Zo is het de vraag of 

de gerichtheid van veel jongeren uit de onderzoeksgroep op het verkrijgen van diploma’s, een 

huis en materiele welvaart, iets te maken heeft met migratie en het kennen van armoede in de 

familie of dat deze verlangens voor alle jongeren op het VMBO, MBO gelden, los van hun 

etnische achtergrond. Deze kwestie riep bij de klankbordgroep de behoefte op om ook een 

groep autochtone jongeren uit dezelfde leeftijdsrange te interviewen, om daarmee te kunnen 

checken wat algemeen en wat specifiek is.  

Als methode is gekozen voor biografische interviews. Deze open manier van interviewer maakt 

het mogelijk om het verhaal van respondenten goed in beeld te brengen, maar maakt ook dat 

niet over alle jongeren dezelfde informatie beschikbaar is. . Dit is in de analyse een beperking, 

maar heeft als voordeel dat zichtbaar wordt wat voor de jongeren zelf de meest relevante 

onderwerpen zijn. Het werken met verschillende interviewers maakte ook dat de 

dataverzameling niet overal hetzelfde is verlopen. Een open interview heeft het karakter van 

een gesprek, weliswaar aan de hand van een topiclijst, maar toch met een gespreksdynamiek 

die per duo (interviewer – jongere) verschilt. 

Het is een gemis dat in dit onderzoek maar een eenmalig interview met een jongere gehouden 

kon worden, waardoor we geen zicht hebben gekregen op het verschuiven van betekenissen. 

Door jongeren op meerdere momenten gedurende hun seksuele loopbaan te spreken, hadden 

we meer inzicht kunnen krijgen in hoe betekenissen verschuiven en anders ‘geframed’ worden 

naarmate hun levenservaring toeneemt. Zo was het interessant geweest om te horen hoe de 

‘maagden’ uit dit onderzoek na hun huwelijk terugkeken op de keuze te wachten met seks tot 

na het huwelijk. Is hun romantische voorstelling uitgekomen en zijn ze tevreden over hun 
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keuze of hebben ze nu spijt van de gemiste kansen? Andersom natuurlijk ook, hoe kijken de 

jongeren die een actief seksueel leven hadden als puber na hun 25ste terug op deze periode? 

7.3 Aanbevelingen 

7.3.1 Etniciteit niet versmallen tot risicofactor 
In veel onderzoeken naar seksuele gezondheid wordt in kaart gebracht welke factoren 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 wat maakt dat het behoren tot een bepaalde etnische groep risico’s 

meebrengt. Samenhang met andere factoren, zoals opleidingsniveau, religie, opvoedstijl of 

gebrek aan toekomstperspectief, kan een meer accurate verklaring bieden voor de verschillen 

dan etniciteit an sich. Dit onderzoek laat zien 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 ook de persoonlijkheid van de betreffende jongere een grote rol. Deze 

persoonlijkheid is uiteindelijk bepalend voor de wijze waarop een jongere manoeuvreert tussen 

verschillende discoursen. De geheel persoonlijke mix van mogelijkheden, beperkingen en 

veerkracht is bepalend voor de keuzen in en het verloop van de seksuele ontwikkeling van de 

jongere. Het is daarom van belang om de diversiteit binnen allochtone groepen en de 

veerkracht van allochtone individuen te onderzoeken en geen vanzelfsprekend negatieve 

associatie te leggen tussen etniciteit als risicofactor voor de seksuele gezondheid.  

7.3.2 Voorlichting en begeleiding jongeren  
In seksuele gezondheidsbevordering, voorlichting en individuele begeleiding van jongeren dient 

rekening gehouden te worden met de verschillende discoursen die jongeren hebben over 

seksualiteit. Door niet alleen een westers discours weer te geven, maar ook andere manieren 

van denken te erkennen en te vertalen in gedragsadviezen, worden adviezen en interventies 

voor allochtone jongeren herkenbaarder en effectiever.  

De diversiteit onder jongeren is groot en vraagt dus om meer differentiatie dan een 

differentiatie in doelgroepen naar etnische achtergrond. Daarnaast is het belangrijk dat 

professionals ook oog hebben voor de rol van de bredere familie, naast het kerngezin. Tantes 

en ooms, nichten en neven spelen een belangrijke rol bij seksuele voorlichting en coaching van 

jongeren in de keuzen en ervaringen gedurende hun puberteit. 

Preventieve seksuele gezondheid is gericht op het tegengaan van risico’s en negatieve 

effecten. In deze benadering is weinig ruimte voor de beleving van jongeren die bijvoorbeeld 

bewust kiezen voor moederschap of vaderschap op jonge leeftijd of ervoor kiezen verregaand 

rekening te houden met hun ouders in hun partnerkeuze. 

7.3.3 Begeleiden van ouders bij (seksuele) opvoeding 
Ouders hebben het beste met hun kinderen voor. Maar soms werken goede intenties averechts 

en bereiken ouders niet dat hun kinderen een goede relationele en seksuele ontwikkeling 

doormaken, maar juist dat hun kind zich van hen afkeert of een geheim dubbelleven gaat 

leiden, met alle risico’s die dat geeft. Een dialoog met ouders kan inzicht brengen in het 

draagvlak voor veranderende opvoedstijlen. Aan de andere kant zouden professionele centra 

voor opvoedondersteuning (Centra voor Jeugd en Gezin, Raad voor de Kinderbescherming, 
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AMK’s) beter kunnen luisteren naar de opvattingen en discoursen van de ouders, om vanuit dat 

begrip samen te zoeken naar een oplossing. 

Professionele instanties, zoals CJG’s, en allochtone zelforganisaties die werken aan 

opvoedondersteuning  zouden meer handvaten kunnen bieden aan allochtone ouders, hoe ze 

hun kind kunnen begeleiden in de puberteit. Kennis van de materialen die er zijn en 

ontwikkeling van nieuwe materialen kan een taak zijn voor landelijke kenniscentra zoals 

Rutgers WPF en voor regionale GGD’en.  

 

7.3.4 Vaders meer betrekken 
De afwezigheid van veel vaders in de gezinnen en in de opvoeding is opvallend en 

zorgwekkend. Vooral de jongens missen het erg dat er geen vader is waar ze zich aan kunnen 

spiegelen. Vanzelfsprekend is dit niet eenvoudig op te lossen, maar in elk geval kan er 

stimulans uitgaan vanuit de sociale gemeenschap en vanuit professionals voor de rol die een 

vader kan spelen, ook als de ouders niet bij elkaar wonen of een relatie hebben.  

7.3.5 Vervolgonderzoek 
Om meer inzicht te verkrijgen in wat de culturele achtergrond van de respondenten voor 

invloed heeft op hun seksuele levensloop en hun discoursen, zou vervolgonderzoek gewenst zijn 

onder autochtone jongeren van dezelfde leeftijd, opleidingsniveau en regionale spreiding. 

Naast autochtone jongeren, zouden vanzelfsprekend ook andere groepen interessant zijn voor 

nader onderzoek, bijvoorbeeld Chinese Nederlanders en kinderen die als vluchteling naar 

Nederland zijn gekomen. Over deze groepen is nog veel minder bekend is, omdat hun aantallen 

te klein zijn om in kwantitatief onderzoek mee te nemen. 

Nu dit onderzoek zes verschillende discoursen zichtbaar heeft gemaakt, kan vervolgonderzoek 

specifieker ingaan op hoe jongeren zich in deze discoursen handhaven en welke strategieën ze 

hanteren. Wat hebben jongeren nodig om op zodanige manier om te kunnen gaan met de 

verschillende discoursen dat ze zich gelukkig voelen? Hoe kunnen ze door professionals 

ondersteund worden in de strategie die bij ze past? 

Door longitudinaal onderzoek op te zetten waarin jongeren gedurende een periode in hun leven 

gevolgd worden, kan meer inzicht verkregen worden hoe jongeren zich ontwikkelen, welke 

keuzes te telkens maken, in hoeverre ze een ander discours gaan hanteren naarmate ze meer 

ervaring krijgen en hoe ze de ervaringen die ze opdoen evalueren. Ook zou het een aanvulling 

zijn om jongeren in dit onderzoek te volgen na hun huwelijk, aangezien veel inspanningen van 

zowel ouders als jongeren gericht zijn op maagdelijkheid tot het huwelijk. In feite begint een 

gedeelte van hun seksuele ontwikkeling, namelijk het opdoen van seksuele ervaringen met een 

partner, die voor veel andere jongeren al eerder gestart is, voor veel gelovige jongeren pas na 

hun huwelijk.  

Daarnaast zou het een goede aanvulling op het huidige onderzoek zijn om niet alleen de 

jongeren, maar ook hun ouders en andere familieleden te interviewen over de seksuele 

opvoeding en de wijze waarop zij manoeuvreren tussen hoe ze het zelf geleerd hebben en hoe 

ze hun kinderen voorbereiden op het functioneren in de huidige, Nederlandse samenleving. Het 

onderzoek zou dan moeten ingaan op de overdracht van discoursen, de wrijving tussen 
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verschillende discoursen en verwachtingen en de strategieën om daarmee om te gaan als 

individu en als gezin, familie en gemeenschap.  
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Bijlage 1 Aanwijzingen voor interviewers 

 
Benodigdheden 

� Opnameapparaat  

� extra batterijen  

� topiclijst; zelftest  

� twee of drie lege vellen A3  

� cadeaubon van 20 euro 

 
Opbouw van het interview 

Seksualiteit is een sensitief onderwerp. Deze interviews vragen daarom om een zorgvuldig 

opgebouwd gesprek, waarin de respondent niet binnen vijf minuten met schaamrood op de 

kaken zit. De interviewer kan veel doen om de sfeer van het gesprek ontspannen te maken, 

zoals: 

� Afspreken op een plek waar je niet gestoord kunt worden en familieleden niet mee 

kunnen luisteren 

� De tijd nemen voor een duidelijke introductie van het gesprek 

� Duidelijk maken dat een jongere altijd mag zeggen dat zij/hij ergens niet over wil 

praten 

 
Daarnaast is de opbouw van het gesprek belangrijk. De topiclist is zo opgebouwd dat het 

gesprek opent met een relatief onbeladen onderwerp: de toekomst. (Categorie A: 

toekomstbeelden en wensen). Deze informatie heeft de interviewer bovendien nodig om 

daarna door te kunnen vragen naar belemmerende en bevorderende factoren op de weg naar 

die toekomst en naar de strategieën die de jongeren zelf gebruiken. Het is tevens een 

onderwerp waar de jongere doelgroep over mee kan praten, omdat er geen relationele of 

seksuele ervaring voor nodig is. Nb. In de eerste twee interviews testen we de volgorde van de 

vragen, de duidelijkheid van de vragen en oefeningen en de werkbaarheid van de topiclist als 

geheel. En waar nodig wordt de topiclist aangepast.  

Na de toekomstbeelden en wensen volgt hun relationele en seksuele ontwikkeling tot nu toe, 

hun strategieën en de invloed van anderen (categorie B en C). In de praktijk zullen B en C door 

elkaar lopen, omdat in het gesprek van strategie naar dagelijkse werkelijkheid, van terugblik 

naar vooruitblik gegaan zal worden. De wisselwerking tussen omgeving en jongere, als actor, is 

daarbij steeds belangrijk om in beeld te krijgen. Wat doet iemand zelf, wat of wie is verder 

bepalend? Wat belemmert en wat bevordert goede keuzes? D is de laatste categorie in de 

topiclist, omdat eerlijkheid over hun zelfbeeld waarschijnlijk voor alle respondenten een 

bepaalde mate van vertrouwen vergt, en dit na de eerdere vragen opgebouwd kan zijn.  

Afname van het interview 

Het interview is geen strak vraaggesprek, maar een gesprek waarin de interviewers bewust 

zijwegen in mogen slaan, als die informatie opleveren die relevant is voor de 

onderzoeksvragen. De topiclist dient als leidraad voor het gesprek. De onderwerpen die erin 
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staan, moeten wel aan bod komen in het gesprek, maar de subvragen eronder kun je 

beschouwen als hulpmiddel om het gesprek op gang te brengen.  

Registratie 

Het hele gesprek wordt opgenomen, met een opnameapparaat. Mocht de respondent hier 

bezwaar tegen hebben, leg dan uit dat de opname na uittypen gewist wordt, dat er geen 

naamgegevens aan het document worden toegekend en dat alles vertrouwelijk blijft. Benadruk 

ook dat je veel beter kunt luisteren als je niet hoeft mee te schrijven. Als ze dan nog niet 

akkoord gaan (maar in de praktijk heb ik dit nog niet meegemaakt), zit er niets anders op dan 

meeschrijven. 

Het interview wordt vervolgens integraal uitgetypt (door een extern bureau, dit hoeven de 

interviewers niet te doen).  

Veldnotities 

Daarnaast vragen we de interviewers van elk gesprek beknopte veldnotities te maken. Hierin 

komen aspecten aan bod als: in welke sfeer verliep het gesprek, wat voor non-verbale 

informatie kreeg je, wat zijn dingen die je zelf opvallend vond – bijvoorbeeld doordat de 

jongere een uitstraling had die anders was dan wat hij/zij daarna vertelde. Hiervoor staat in de 

bijlage een voorbeeldvel veldnotities. 
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Bijlage 2 Topiclijst 

 

Benodigdheden  

� opnameapparaat 

� extra batterijen 

� topiclijst  

� vel met sociogram leeg; test  

� twee of drie lege vellen A3 

� cadeaubon van 20 euro 

 

Introductie 

Wie ben jij 
� Ik doe dit interview voor Rutgers WPF, het kenniscentrum seksualiteit. Rutgers WPF 

doet onderzoek, maakt lesmateriaal en campagnes etc. 

Wat gaan we doen 
� We gaan een interview houden, van 1,5 uur, maximaal.  

� We interviewen 48 jongeren tussen de 12 en 21 jaar, meisjes en jongens, van 

verschillende achtergronden.  

Waarom? 
� Waarom doen we dit? We willen meer weten over wat jongeren belangrijk vinden als 

het gaat om liefde en seks en wat hen helpt om keuzes te maken waar ze zelf achter 

staan.  

Belangrijk:  
� Je kunt alles zeggen zoals het is. Niets is raar of verkeerd. Wij willen echt horen hoe 

het voor jou is, niet hoe je ouders vinden dat het moet zijn of wie dan ook.  

� Als je op een bepaalde vraag geen antwoord wilt geven, dan moet je dat zeggen. Je 

hoeft geen antwoord te geven als je dat niet wilt. 

Opname 
� Vind je het goed dat ik het gesprek opneem?  

Wat doen we met informatie 
� We gaan het interview uitschrijven en kunnen het je toesturen, zodat je nog kunt 

aanvullen. Wil je dat?  

� Na alle interviews schrijven we een onderzoeksrapport, dat we aan jongeren voorleggen 

om samen conclusies te trekken. 

� Alle gegevens zullen we vertrouwelijk behandelen. Wij zullen ervoor zorgen dat 

datgene wat je zegt in het rapport niet herkend kan worden als jouw verhaal.  

� Als je wilt sturen we je de uitkomsten van het onderzoek als we hiermee klaar zijn. Dan 

wil ik graag een e-mailadres waar we het heen kunnen sturen  
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Achtergrondvragen  

� Geslacht 

� Leeftijd 

� Waar woon je? 

� Met wie woon je?  

� Uit wat voor gezin kom je? Broers/zussen?  

� Wat is je etnische achtergrond (geboorteland vader/moeder)?  

� Hoe lang is jullie familie al in Nederland? 

� Ben je religieus, zo ja, welk geloof? 

� Zit je op school? Wat voor school? Werk je? 

 
A. Idealen en dromen plannen  

� Wat heb jij voor idealen of dromen over je toekomst, als het gaat om liefde en seks?  

� Waar komen jouw toekomstdromen vandaan? Wat of wie inspireert je daarin? 

� Hebben jouw opvoeders dezelfde dromen over jouw toekomst of kijken zij er heel 

anders tegenaan?  

� En je vrienden / vriendinnen? Willen zij hetzelfde of staan ze er heel anders in? 

� Heb je mensen aan wie jij je spiegelt, dus die een voorbeeld voor jou zijn?  

� En zijn er mensen waarvan je denkt ‘zo wil ik echt niet leven?’  

� Denk je dat het je gaat lukken die dromen waar kunt maken? 

� Wat heb je nodig om ze waar te maken?  

� Wat maakt het moeilijk om ze waar te maken? Zijn er mensen die het niet eens zijn 

met je dromen/idealen? 

 
B. Relationele en seksuele ontwikkeling tot nu toe 

� Teken jouw levensloop: 

Pak een groot A3 vel en teken twee assen. Vertel erbij dat de horizontale as de tijd is 

en de verticale hoe goed je je voelt. Vraag ze dan vanaf hun geboorte na te denken 

over belangrijke gebeurtenissen in hun leven, op vlak van hun ontwikkeling in liefde en 

seks. (zie voorbeeld A) 

� Kun je me vertellen wat je getekend hebt? Doorvragen op betekenis van ups en downs, 

doorvragen wat belang was van verschillende gebeurtenissen, hoe die hebben 

doorgewerkt tot wie respondent nu is, welke keuzes hij/zij maakt.  

� Het valt me op dat er ook dingen niet op staan (bv. een eerste zoen, verliefd zijn, 

verkering). Kun je me vertellen wat je tot nu toe hebt meegemaakt op dat gebied? 

Wil je ze erbij tekenen?  

� Hoe kijk je erop terug? Positief of negatief? En waarom? 

� Zijn er ook dingen waar je bewust mee wacht of waar je verder mee zou willen zijn? 

Kun je me vertellen waarom? En hoe zorg je dat anderen/een ander dit 

respecteren/respecteert? Wat houd je tegen of belemmert je hierin? 

 
C. Eigen strategieën en invloed van anderen 

� Als we terugkijken naar de hoogte- en dieptepunten in je tekening. Bij welke dingen 

heb je zelf invloed gehad op wat er gebeurde? Hoe?  
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� En welke invloed hadden andere mensen? Familie, vrienden, evt. geliefdes?  

Hoe heeft dit jou beïnvloed?  

� Maak een tekening:  

Neem een A3 vel en teken in het midden een rondje, met twee grote cirkels eromheen. 

Het binnenste rondje is de jongere zelf. (zie voorbeeld B) 

 

Ik wil je vragen om op dit werkblad in het midden jouw naam te zetten. Ga eens na 

met wie jij contact hebt en zet hun namen erin. Diegenen die heel belangrijk voor jou 

zijn, die je vaak ziet en spreekt zet je dicht bij het middelpunt, personen die minder 

belangrijk zijn zet je meer van je af en de minst belangrijke personen zet je in de 

buitencirkel. Kijk wat die ander belangrijk maakt voor jou of wat het contact met die 

persoon prettig of leuk maakt, en schrijf dat erbij. Misschien zit hier ook iemand bij 

met wie je nu een relatie hebt (of hebt gehad). 

 
Vragen daarna: 

o Stel dat je vragen hebt over seks, naar wie zou je dan toegaan? 

o Stel dat je verliefd bent op iemand, met wie kun je dat delen? 

o Stel dat je twijfelt wat je moet doen, wie zou je om raad vragen? 

 
Praat naar aanleiding van de tekening door over wat hij/zij getekend heeft, en hoe 

deze invloed werkt. Waarin is de moeder ondersteunend, bijvoorbeeld, hoe beleeft de 

jongere dit? Wat doet ze, hoe ervaart iemand dat?  Vraag de jongere ook om 

voorbeelden waarin dit naar voren kwam.  

Vraag bij de belemmeringen ook hoe de jongere daarmee omgaat. Wat voor strategieën 

heeft hij/zij om met belemmeringen om te gaan (dit kunnen bijvoorbeeld strenge 

ouders of een stricte grootouder zijn, maar ook bijvoorbeeld een broer die een jongen 

pusht om meisjes te versieren terwijl de jongen zelf daar niks voor voelt).  

 
D. Zelfbeeld  

� Ik geef je nu een test. Wil je aangeven in welke uitspraak je je het beste kunt vinden, 

onder elke vraag?  

� Nabespreken: Met welke uitspraak ben je het eens, welke uitspraak past bij jou? 

Waarom? Welke uitspraak past helemaal niet bij jou? Waarom niet? 

 

Afsluiting 

� Zijn we nog dingen vergeten? Heb je nog iets waarvan je denkt; dat zou je moeten 

vragen of moeten weten? 

� Dank voor het interview. 

� (Email)adres opschrijven als iemand informatie wil ontvangen over resultaten. 

 

 


