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t. SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN

1.1 Aanleiding tot het ondermek

In het kader van een gmotschalig onderzoek. uitgevoerd door het MPG/TNO, het NISSO en de

Peilstations Jeugdgezondheidszorg, werden in het najaar van 1989 meer dan 11.000 scholieren in

het vooÍtgezet ondenrijs benaderd met een vragenlijst met gedetailleerde vragen over hun beleving

van seksualiteit, hun ervaringen met seks en kennis en houding ten aanzien van AIDS en andere

seksueel overdraagbare aandoeningen.

Bij de steekpmeftrekking is aan scholen met een relatief hoog percentage leerlingen met een niet-

Nederlandse achtergrond een zekere prioriteit gegeven. Dit heeft er toe geleid dat deze leerlingen in

de onderzoeksgroep ruim vertegenwoordigd waren. Onder hen bevonden zich 326 leerlingen van

Turkse en 251 leerlingen van Marokkaanse herkomst. De herkomst van de leerlingen werd daarbij

bepaald aan de hand van vragen naar het eigen geboorteland en het geboorteland van de moeder.

Bij de analyse van de gegevens bleken deze leerlingen in kennis, houding en gedrag sterk af te

wijken van de overige leerlingen. De achtergrond van die verschillen kon op basis van de

verzamelde gegevens in dit onderzoek onvoldoende worden belicht. Het prcsenteren van uitkomsten

zonder daarbij dergelijke achtergronden te verstrekken, zou kunnen leiden tot ongenuanceerde

beeldvorming. Daarom werd besloten tot een nader onderzoek, specifiek gericht op de Turkse en

Marokkaanse leerlingen. Op voordracht van de PccAo onwing het onderzoek financiële onder-

steuning van het Praeventiefonds.

1.2 Opzet van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

een nieuwe analyse van de gegevens die eerder werden verzameld;

diepte-interviews met een beperkte groep Turkse en Marokkaanse jongens en meisjes om

informatie te verz-amelen over de wijze waarop zij in hun specifieke situatie vorm geven
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aan seksualiteiL ook in relatie tot de mogelijke risico's van AIDS en andeÍe seksueel

overdraagbare aandoeningen.

Zoals hierboven reeds werd gesteld bleken Turkse en MaÍokkaanse leerlingen op veel punten af te

wijken van de leerlingen van Nederlandse afkomst. Dat betrof onder andere opvattingen over

geslachtsgemeenschap voor het huwelijk, aard en mat€ van seksuele ervaringen, paÍherkeuze en

kennis ten aanzien van AIDS. Het is al te makkelijk om deze verschillen zonder meer toe te

schrijven aan cultuur en religie. De genoemde aspecten veÍtonen vaak ook een samenhang met

achtergrondkenmerken als ondenvijssoort en sociaal economisch milieu. En Turkse en Marokkaan-

se leerlingen wijken -natuurlijk- ook op deze kenmerken sterk af van de 'gemiddelde' Nederlandse

leerling. Doel van de analyse waarover in deel 1 van dit rapport verslag wordt gedaan, is na te

gaan op welke punten Turkse en Marokkaanse leerlingen in sekzuele beleving en gedrag en in

houding ten aanzien van AIDS verschillen van Nederlandse leerlingen met een -met uitzondering

van herkomst- vergelijkbare achtergrond.

Voor elke Turkse en Marokkaanse leerling is daarom een Nederlandse leerling met, voor zover

mogelijk, overeenkomende achtergrondkenmerken geselecteerd. De achtergrondkenmerken die

daaóij primair betrokken werden waren: sekse, leeftijd, onderwijssoort, opleiding vader, werksitua-

tie vader, soort woonplaats en tot slot vestigingsplaats van de school.

Daamaast zijn in het laatste kwartaal van 199? ongeveer veertig diepte-interviews gehouden met

Turkse en Marokkaanse jongeren. Om deze diepte-interviews goed te kunnen toespitsen op

relevante achtergronden is een literatuurstudie verricht en zijn gesprekken met deskundigen

gevoerd. De gesprekken zijn bijna allemaal op band geregistreerd.

BU tret kwantitatieve onderzoek is informatie verzameld bij jongeren van 12 tot circa l8 jaar. Voor

het kwalitatieve deel van het onderzoek zijn wat oudere respondenten benaderd. De gemiddelde

leeftijd van deze jongeren is l8 jaar. Ovenrreging daarbij was dat de kans d* zij over het

ondenverp seksualiteit hebben nagedacht en er ervaring mee hebben daardoor groter is.
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1.3 De resrltaten

In deze sÍlmenvatting worden de gegevens voor jongens en meisjes apaÍt gepresenteerd. Achtereen-

volgens wordt ingegaan op de onderwerpen kennis, normen en waarden en, tot slot, seksuele

ervaring.

1.3.1 Turkse en Marokkaanse meisjes

Kennis

Turkse en Marokkaanse meisjes zijn volgens de gegevens van het kwantitatieve onderzoek

beduidend slechter geihformeerd over AIDS dan vergelijkbare Nederlandse meisjes; 35Vo van de

Marokkaanse en 427o van de Turkse meisjes blijft het antwoord schuldig op de vraag of het

gebruik van condooms helpt tegen AIDS. Zij gaan er ook veel vaker van uit dat zij geen enkel

risico lopen in dit opzichr. Zij ervaÍen in hun directe omgeving echter in gelijke mate een druk om

in veÖand met AIDS enige voorzichtigheid in acht te nemen. Alleen de opmerkingen dat je in
veÖand met AIDS beter alleen met een vaste vriend of vriendin naar bed kunt gaan, wordt door

hen relatief weinig vemomen. Gevraagd wat zU zouden adviseren in veöand met AIDS, luidt hun

reactie echter veel vaker "Wacht met naar bed gaan". Waar het gaat om het advies om condooms te

gebruiken, bestaat er weinig verschil tussen de Turkse en Marokkaanse meisjes en vergelijkbare

Nederlandse meisjes. Dat laatste neemt echter niet weg dat zij minder doordrongen lijken van de

beschermende werking van condooms tegen AIDS en andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

Zij zouden het ook aanzienlijk moeilijker vinden om een condoom te gaan kopen en verwachten

van de ouders veel vaker negatieve reacties.

Turkse en Marokkaanse ouders geven, blijkens de informatie uit de diepte-intenriews, hun dochters

nauwelijks informatie over seksualiteit. In de ogen van de ouders ontbreekt de relevantie. Pas in het

huwelijk is seksualiteit aan de orde. Zelfs over een onderwerp als menstruatie worden dochters

vaak niet door ouders voorgelicht. Veel meisjes overkomt de eerste menstruatie dan ook als een

volstrekte verrassing. Een aantal raakt zelf enigszins in paniek, waarschijnlijk omdat het bloedver-

lies in verband wordt gebracht met ziekte en met het maagdenvlies.

Turkse en Marokkaanse meisjes zijn voor informatie over seksualiteit sterk afhankelijk van het

onderwijs. De meerderheid van de meisjes laat merken kennis op het gebied van seksualiteit zeer
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op prijs te stellen en w:rardeert het dat er op school aandacht aan wordt besteed. Dat wil niet

zeggen dat er geen kritiek bestaat op de manier waaÍop dat gebeurf,. Die kritiek richt zich vooral

op het tijdstip waarop de voorlichting wordt gegeven. Vaak wordt iurngegeven dat de informatie

pas echt wordt opgenomen als zij ook zelf in seksualiteit geihteresseerd raken. Sommigen houden

een pleidooi voor gescheiden voorlichting. De aanwezigheid van jongens tijdens voorlichting vormt

een storende factor. Turkse en Marokkaanse meisjes lijken dan minder op hun gemak en als gevolg

daarvan minder geconcentreerd.

Sommige meisjes vergelijken hun kennisniveau vermoedelijk vooral met dat van andere vÍouwen

en meisjes in hun eigen kring. Zij hebben, wellicht ten onrechte, het idee dait zii "alles weten".

Een aantal meisjes geeft te kennen behoefte te hebben aan meer informatie, bij een enkeling bleek

tijdens het interview zelfs de meest elementaire kennis te ontbrekert

Uit de gesprekken komt naar voren dat waar het gaat om de aard van de voorlichting vooral de

biologische kennis op school aan de orde is geweesl Veel meisjes vertellen dat tijdens de les

nauwelijks over SOA en AIDS is gesproken. rWat zij weten over AIDS heeft hen vooral bereikt via

de media. Maar heel weinig meisjes weten iets over andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

Normen en waarden

Turkse en Marokkaanse meisjes zijn aanzienlijk minder permissief als het om seks gaat. Terwiil

verreweg de meeste Nederlandse meisjes geslachtsgemeenschap bij trouwplannen goedkeuren, vindt

bijna de helft van de Turkse en Marokkaanse meisjes dat niet toelaatbaar. Voorzover zij het wel

toelaatbaar achten, houden zij vaak nog een slag om de arm door te kiezen voor het antwoord

'eigenlijk wel toegestaan'. Met toenemende leeftijd wordt het verschil met de Nederlandse meisjes

eerder groter dan kleiner. Dat hangt ongetwufeld samen met de veel meer restrictieve houding die

zij van hun ouders venvachten. Waar de oudere Nederlandse meisjes geleidelijk aan meer

toegeeflijkheid van hun ouders verwachten, is dat bij de Turkse en Marokkaanse meisjes geenszins

het geval. Minder ook dan de Nederlandse meisjes noemen Turkse en Marokkaanse meisjes lust als

motief tot vrijen.

Bijna zonder uitzondering willen Turkse en Marokkaanse meisjes zelf als maagd het huwelijk in.

Het wordt vrij algemeen opgevat als een geschenk dat bestemd is voor degene met wie het meisje

haar leven zal delen. Haar echtgenoot heeft recht op dat geschenk. Ouders worden geacht venrnt-

woordelijkheid te zijn voor de maagdelijkheid van hun dochters.
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De respondenten gaan er over het algemeen van uit dat de maagdelijke staat in de huwelijksnacht

bewezen moet wordeÍL niet alleen ten overstaan van de paÍtner, miur mk ten overstaan van de

families. Een aantal meisjes merkt op dat. binnen dergelijke opvattingen over maagdelijkheid.

meisjes die wel geslachtsgemeenschap hebben gehad, in een bijzonder aftankelijke positie raken

van de jongen waarmee zij naar bed zijn geweest. Voorechtelijk geslachsverkeer brengt al met al

grote risico's met zich mee.

Bovendien is zeker niet vmr alle meisjes duidelijk hoeveel zeggenschap ze hebben bij de keuze

van hun huwelijkspartner. Veel meisjes denken dat zp zelf op zijn minst een belangrijke stem

hebben waar het gaat om de keuze van een huwelijksparfrrer. Maar er zijn er ook nogal wat die zelf

nooit helemaal zeker weten of het niet toch uit zal lopen op een gearangeerd huwelijk. De kans

dat men huwt met een min of meer onbekende parfrter, waarmee geen relatie op basis van liefde

bestaat is voor hen steeds aanwezig. Maagdelijkheid lukt ook daarom nog steeds een cruciale

factor. Bovendien worden veel bruiloften gevierd in het land van herkomst. De meeste Turkse en

Marokkaanse gezinnen die in Nederland wonen zijn aftomstig uit gebieden die tamelijk traditioneel

zrjn. De kans op een 'semi-openbare' defloratie lijkt nog steeds aanwezig.

Het verbod op omgang met jongens dat voor de meerderheid van kracht is ontrnoet veel weerstan-

den, ook al bestaat er bij sommige meisjes wel begrip voor het feit dat hun ouders vanuit hun

eigen normen en waarden zo'n verbod uiwaardigen.

Turkse en Marokkaanse meisjes signaleren de grote mate van vrijheid die aan jongens wordt

gegeven en velen hebben daarbij gevoelens van afgunst.

Ervaring

Slechts weinig Turkse en Marokkaanse meisjes ontkennen in hun gedachten met seks bezig te zijn.

V/at dat betreft is er weinig verschil met hun Nederlandse seksegenoten. ttr/el ontkennen zij vaker

dat zU masturhren en voorzover zij dat wel doen, gaat dat vaker gepaard met schuldgevoelens.

Opmerkelijk genoeg erkennen zij meer gevoelens van lichamelijke aantrekking tot seksegenoten.

Zij znggen ook vaker seksuele fantasieën te hebben over andere meisjes of vrouwen. Heterosek-

suele aantrekking en fantasieën worden door hen minder kenbaar gemaakt. Dat geldt met name

voor de Turkse meisjes.

Waar het gaat om seksuele contacten, zijn de verschillen met de Nederlandse meisjes groot. Van de

laatsten heeft minder dan een derde geen enkel seksueel contact gehad. Dat wil zeggen dat zij zelfs
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nog nooit getonpoend hebben. Bij de Marokkaanse meisjes is dat bijna de helft en bij de Turkse

meisjes ligt dat nog een fractie hoger. Als Turkse en Marokkaanse meisjes seksuele contacten

hadden, blijven die ervaringen ook gedurende langere tijd vrijwel beperkt tot tongzoenen. Ervaring

met geslachtsgemeenschap wordt door slechts één op de tien Turkse en Marokkaanse meisjes

gerapporteerd. Gezien de geringe aantallen en de vaak ontbrekende antwoorden. kunnen er geen

conclusies worden geformuleerd over ervaring met anale seksualiteit bU Turkse en Marokkaanse

meisjes. Om vergelijkbare redenen biedt het kwantitatieve materiaal ook onvoldoende zekerheid om

uispraken over condoomgebruik te kunnen doen.

Kijken we naar de partners van Turkse en Marokkaanse meisjes, dan valt op dat zij meer dan

vergelijkbare Nederlandse meisjes, contacten hebben met oudere paÍtners. Bij de Turkse meisjes

gaat het in meer dan eenderde van de gevallen om een parher die tenminste 4 jaar ouder is; bij de

Marokkaanse meisjes gaat het zelfs om bijna de helft van de gevallen. Vrijwel steeds hebben zij

een partner van dezelfde herkomst. Zij hebben die parfrrers vaak op vakanties ontrnoet. Iets meer

nog dan bij de Nederlandse meisjes gaat het om een partner met wie men een vaste relatie had en

op wie men zei heel verliefd te zun.

Uit de diepte-interviews blijkt dat Turkse en Marokkaanse meisjes wegen weten te vinden om

enige ervaring op te doen met seksualiteil Dit ondanks het feit dat de ouders de omgang met

jongens, laat staan verkering, in grote meerdertreid volstrekt afwijzen. De beschrijvingen die de

respondenten geven van hun verliefdheden. hun verkering en de manieren wiulÍop zij erin slagen

heimelijk hun vrienden te ontmoeten laten zien dat er een grote dosis inventiviteit nodig is om dit,

zonder achterdocht te wekken. voor elkaar te krijgen. Alibi's zijn daaöij belangrijk en die

verschaffen zij elkaar niet zelden. Daamaast bestaat er de nodige kennis over onÍnoetingsplaatsen

die niet bezocht worden door de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Om gelegenheid te creëren

wordt nogal eens de toevlucht genomen tot spijbelen.

Ook meisjes die door hun ouders kort worden gehouden en weinig mogelijkheden hebben zich vrij

te bewegen. slagen er in jongens te ontmoeten en verkering te hebben.

De ervaring met seksualiteit is overigens vaak van beperkte aard. Veel meisjes houden het bij

zoenen, maar er zijn er ook die beduidend verder gaan. Geen van de respondenten echter zeg[. zelf

ervaring te hebben met geslachtsgemeenschap. Het is opvallend dat in een ÍBntal gesprekken wel

andere Turkse en Marokkaanse meisjes worden opgevoerd -soms vriendiruren- die het wel hebben
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gedaan. Ook vertellen de mannelijke respondenten incidenteel dat zij met vrouwelijke landgenoten

gemeenschap hebben gehad. Deze informatie biedt enige steun voor de kwantitatieve uitkomsten.

Daamaast zijn er meisjes die zich strikt houden aan de globale regels die zij hebben meegekregen.

7-rj gaan verkering bewust uit de weg. Soms omdat deze meisjes de regels onÍerschrijven, soms uit

angst voor seksualiteit.

Het feit dat de meisjes geen omgang met jongens mogen hebben tenÀ,ijl velen daÍ toch doen brengt

spanning met zich mee. Voor een enkeling vormt die spanning een extra aantrekkeluke prikkel. Het

gros zit er mee in de maag. De meesten zouden thuis over hun verkering willen praten. Het

stiekeme gedrag bevalt ze over het algemeen slecht. Sommigen geven te kennen dat ze er gewend

aan raken en dat het een tweede natuur wordt.

1.3.2 Turkse en Marokkaanse jongens

Kennis

Ook Turkse en Marokkaanse jongens zijn relatief slecht geihformeerd over AIDS en hoe dat te

voorkomen. Nog meer dan de meisjes denken zij er voor een belangrijk deel nmit aan zelf AIDS

te kunnen krijgen. Tegelijkertijd is er ook een groep die denkt dat de kans om zelf AIDS te krijgen

gÍoot is, iets wat bij vergelijkbare Nederlandse jongens nauwelijks voorkomt. Vanuit de eigen

omgeving tijken zij in vergelijkbare mate als Nederlandse jongens een sociale druk naar voorzich-

tigheid in verband met AIDS te ervaren. Znlf zeggen zij meer dan Nederlandse jongens dat het in

veÖand met AIDS verstandig zou zijn om te wachten met het moment dat je met iemand naar bed

gaat; overigens vooral bij vaste verkering en tÍouwplannen en minder bij los-vaste verkering. De

keuze voor condooms maken zij dan ook minder vaak.

Turkse en Marokkaanse jongens praten thuis niet over seksualiteit. Hun ouders nemen daartoe geen

initiatieven en ook de jongens zelf brengen het onderwerp niet ter sprake. BU dat laatste speelt mee

dat zij bang zijn dat het de ouders achterdochtig maakt en dat er wel eens duidelijke verboden

kunnen worden uitgelokt. Znlang er geen expliciet verbod is gehoord. hebben de meeste jongens

het gevoel dat zij hun gang wel kunnen gaan. Daameast is er. omdat het thema seksualiteit binnen

de meeste gezinnen nooit wordt aangesneden, grote onzekerheid over de wijze waarop ouders op

zo'n ondenperp reageren.
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Ook jongens zijn voor voorlichting over seksualiteit en SOA vooral iumgewezen op wat de school

hen te bieden heeft. De indruk bestaat dat zij er op wat jongere leeftijd mee bezig zijn en erover

praten. Toch is er ook bij hen sprake van voorlichting die zij te vroeg hebben gekregen, waardoor

er minder is blijven hangen. Vmrlichting hjkt toch wat makkelijker op zijn plek te vallen dan bij

meisjes. Kennis van het onden*,erp SOA en AIDS is ook bij hen gering. Het feit dat condoom-

gebruik een effectieve bescherming biedt is echter goed bekend.

Normen en waarden

Turkse en Marokkaanse jongens betonen zich minder permissief als het gaat om seks voor het

huwelijk dan Nederlandse jongens, maar dat verschil is minder groot en minder stelselmatig dan bij

de meisjes het geval was. Hun ouders schrijven zij duidelijk meer restrictieve opvatringen toe dan

vergelijkbare Nederlandse jongens en met de leeftijd lijkt dat verschil, net als bij de meisjes eerder

toe, dan af te nemen. Als het gaat om motieven tot seks zijn de verschillen met de Nederlandse

jongens relatief gering.

Turkse en Marokkaanse jongens brengen geen op religie of cultuur gebaseerde norÍnen en waarden

naar voÍen die hen zouden belemmeren in het Írangaan van seksuele relaties voor het huwelijk. Wat

zU op dat terrein aan opvatringen hebben heeft bijna uitsluitend te maken met normen en waarden

die gelden voor meisjes. Over noÍrnen en waarden die het gedrag van jongerrs bepalen wordt door

de jongens zelf weinig nagedacht. De jongens weten allemaal dat het voor islamitische meisjes

volstrekt verboden is gemeenschap te hebben voordat het huwelijk is voltrokken. Dat zo'n uistel

ook voor jongens zou behoren te gelden is voor hen meestal niet aan de orde. Veel jongens achten

het mk volstrekt onhaalbaar geslachtsgemeenschap uit te stellen tot na het huwelijk

De meeste jongens stellen zich op het standpunt dat, zolang er geen expliciete verboden zijn

opgelegd. zij hun gang kunnen gium. Zij pnten er niet over met hun ouders en zij zorgen ervoor

dat zU hun ouders niet al te nadrukkelijk met hun neus op de feiten te drukken.

In het algemeen worden Turkse en Marokkaanse meisjes niet gezien als partners waannee

geslachtsgemeenschap tot de mogelijkheden hoort. Is er al sprake van 'verkering' met een meisje

met dezelfde herkomst, dan wordt vaak voor geslachtsgemeenschap uitgeweken naar een 'inci-

dentele' partner. Sommigen zeggen nadrukkelijk de toekomst van een landgenote niet op het spel te

willen zetten. Daamaast geven vooral Turkse jongens nogal eens aan dat ze yÍezen voor represail-

les van de familie van het meisje.
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Ervaring

Ook al gaat denken aan seks bij Turkse en Marokkaanse jongens wat meer gepaard met gevoelens

van schuld en schíumte, zij erkennen even vaak als Nederlandse jongens aan seksualiteit te denken.

Zij zsggen mk vaak zich lichamelijk aangetrokken te voelen tot andere jongens of mannen (47%

en 35?o, tegenover l8% bU de Nederlandse jongens). Tegelijkertijd hebben ze niet vaker seksuele

fantasieën over andere jongens of mannen en ook het verlangen om met een andere jongen of man

te vrijen wordt door hen niet vaker uitgesproken. Gevoelens van lichamelijke aantrekking door het

andere geslacht uiten zij wat minder vaak dan vergelijkbare Nederlandse jongens. Heaelfde geldt

voor heteroseksuele fantasieën. Een belangrijk deel van de Turkse en Marokkaanse jongens kent de

termen homo- en heteroseksueel niet.

Ongeveer een derde van de Turkse en Marokkaanse jongens ontkent zich zelf te bevredigen.

Voorzover men toegeeft dat wel te doen, gaat dat vaak gepaard met gevoelens van schuld en

schaamte.

Het percentage jongens dat nog geen enkel seksueel contact heeft meegemaakl ligt op ver-

gelijkbare hoogte ats bij Nederlandse jongens. Van degenen die wel ervaring hebben, heeft een

duidelijk gÍoter percentage ook ervaring met geslachtsgemeerxchap. Met andere woorden: heeft

men de eerste schreden op het vrijenpad eenmaal gezat, dan gaat men relatief snel ook over tot

ge slachts gemeenschap.

Het verzamelde materiaal biedt onvoldoende basis om uitspraken te kunnen doen over verschillen

in ewaring met anale seks.

Turkse en Marokkaanse jongens zien meer problemen bij het gebruiken van condooms. Zij zijn mk

minder van plan in de toekomst condooms te gebruiken en denken dat het moeilijk is om

stelselmatig condoomgebruik vol te houden. Het feitelijk condoomgebruik ligt bij Turkse en -nog

veel sterker- bij Marokkaanse jongens beduidend lager dan bij vergelijkbare Nederlandse jongens.

Als er condooms gebruikt werden. was het relatief vaak de parmer die daarvoor zorgde.

Net als bij Nederlandse jongens. zijn de paÍners van Turkse en Marokkaanse jongens meestal

ongeveer even oud als de jongens zelf. Turkse en Marokkaanse jongens hebben in grote meerder-

heid seksuele contacten met Nederlandse meisjes. Bij de partner met we men het meest vergaand

heeft gevreeën. gaat het in slechs één op de vijf gevallen om een meisje van dezelfde herkomst.

Marokkaanse jongens hebben die partner vaak in de discotheek ontÍnoet. Bij Nederlandse jongers
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loopt de tijd tussen de eerste ontmoeting en de eerste keer vrijen, zeer sterk uiteen. Het kan minder

dan een week zijn, maar ook langer dan een half jaar. Bij Marokkaanse, maar sterker nog btj

Turkse jongens ligt dat anders. Bij Marokkaanse jongens ligt het zwaartepunt in de categorie van 1

tot 6 maanden. Bij Turkse jongens kende men elkaar vaak langer dan een half jaar. Desalniettemin

spreken Turkse jongens wat minder vaak van een 'vast€ verkering' en zeggen zij ook beduidend

minder vaak dat zij heel verliefd waren op hun parher.

Uit de diepte-intewiews komt naar voren dat geslachtsgemeenschap voor de meeste Turkse en

Marokkaanse jongens iets is wat er bij hoort. Als het eenmaal tot het seksuele repertoiÍe behoort

dan is het bijna ondenkbaar dat men zich beperkt tot mirder vergaande vormen van vrijen. Is dat

binnen een relatie onmogelijk doordat een paÍner dat niet wil, dan wordt voor echte seks een

incidentele partner gezocht, zonder dat de bestaande relatie wordt beëindigd. Een paar jongens

zeggen die training nodig te hebben omdat er tijdens het huwelijksfeest een snelle onfnaagding

moet worden bewerkstelligd.

Opvallend vaak melden Turkse en Marokkaanse jongens contact met een prostinrée. De meesten

zeggen dat dit partners zijn waarbij de kans op het oplopen van een seksueel overdraagbare

aandoening betrekkelijk gÍoot is. De grote meerderheid van degenen die prostituées bezoeken

zeggen daarom daaóij altijd condooms te gebruiken, ook al worden zij daarin soms vrij gelaten.

Bij andere incidentele partners wil men zich nog wel eens laten leiden door de reputatie van de

betreffende parmer of dmr uiterlijke kenmerken.

Er zijn geen aanwijzingen dat anale seksualiteit deel uitrnaakt van het repertoire van Turkse en

Marokkaanse jongens. Aan vaginale gemeenschap lijkt duidelijk de voorkeur te worden gegeven.

De meest waarschijnlijke verklaring voor anale seksualiteit lukt de wens de maagdelijkheid van een

islamitische partner niet in gevaar te brengen.

1.4 Enkele aanbevelingen

Kennis van Turkse en Marokkaanse jongeren blijft in het algemeen ver achter bij die van hun

Nederlandse leeftijdsgenoten. Het ondenrerp komt thuis niet aan de orde. Het is zeker niet te

verwachten dat daar op korte termijn verandering in komt. Bij Turkse en Marokkaanse meisjes

t0
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bestaat er veel onwetendheid over de menstruatie. Velen worden door de eeÍste menstruatie

overvallen en het vervult hen met gÍote angsl Tijdige voorlichting op dit punt lijkt van belang.

De voorlictttingscampagnes over AIDS die op de algemene bevolking zijn gericht. zijn waar-

schijnlijk minder onder de aardacht van deze doelgroep gekomen. Bovendien zijn er ontwikke-

lingen die er toe kunnen leiden dat de rol van de Nederlandse televisienetten zou kunnen afnemen.

Verminderde zendtijd voor programma's die op de Turkse en Marokkaanse inwoners van

Nederland zijn gericht en toenemende mogelijkheden om via kabel of schotel de uitzendingen van

het thuisland te volgen, kunnen dat veroorzaken.

Veel Turkse en Marokkaanse meisjes hebben voor het huweldk verkering met jongens van dezelfde

herkomst. Zij spreken in meerderheid de wens uit hun partner te leren kennen voordat een huwelijk

wordt gesloten. In grote meerderheid hechten zij zeer aan het bewaren van de maagdelijkheid tot

het huwelijk. Het belang van goede voorlichting wodt door hen onderschreven. Het is denkbaar

dat ook de ouders van Turkse en Marokkaanse jongeren daar (gematigd) positief tegenover staan.

Lalmalromed (1992) komt op basis van onderzoek onder zes generaties hindostaanse, deels

islamitische. vÍouwen tot de conclusie dat bespreekbaarheid van sekzualiteit langzaaÍn maar zeker

toeneemt. Met name de in Nederland geboren vrouwen praten er onderling makkelijker over. Voor

de ouders van de meisjes uit de zesde generatie geldt dat zij zelf de noodzaak van seksuele

opvoeding zijn gaan inzien. De confrontatie met de Nederlandse samenleving, waar men veel

nadrukkelijker met seksualiteit wordt geconfronteerd heeft er volgens haar toe geleid dat het taboe

rond dit onderwerp is dooömken. Ouders zien zich in zekere zin gedwongen seksuele opvoeding

te geven. Ook Mouthaan en de Neef (1992) treffen zo'n positieve houding ten opzichte van

seksuele voorlichting ook aan bij getrouwde Marokkaanse vrouwen. De oorzaak voor die positieve

houding zien ook zij in het feit dat veel vrouwen uit deze groep zich terdege bewust zijn van "het

gevaar van de verleidingen hier in Nederland, wat enerzijds de angst doet toenemen, maar

anderzijds ook nieuwe oplossingsstrategieën in het leven roept" (p.37). Een van die oplossingsstra-

tegieën is het geven van voorlichting.

Voor voorlichting en kennisoverdracht ten aanz-ien van seksualiteit en SOA waaronder AIDS

blijven Turkse en Marokkaanse jongeren voorlopig aangewezen op het onderwijs. Ook voor

individuele begeleiding. hulp en advies zou de school voor deze gÍoep een oplossing kunnen

bieden. Concreet dienen de volgende Íspecten aandacht te krijgen:

1I
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faciliteiten voor gescheiden voorlichting voor jongens en meisjes

materialen waaöij de culturele achtergrond van Turkse en Marokkaanse leerlingen recht

wordt gedaan Tegelijkertijd zal hieóij zat mk nadrukkelijk aandacht moeten worden

besteed aan de variaties in houding en gedrag die binnen die groepen bestaan.

Het moment waiuop voorlichting wordt gegeven luistert volgens de respondenten nauw.

Het moet aansluiten bij hun belevingswereld. Er is aanleiding te veronderstellen dat met

name de Turkse en Marokkaanse meisjes daar op een lateÍ€ leeftijd aan toe zijn dan

Nederlandse meisjes.

Het instellen van een spreekuur waarbij met name islamitische leerlingen individuele

begeleiding, hulp en advies kunnen krijgen. Bij klassikale voorlichting wordt nu eenmaal

nooit voor iedereen op het juiste tijdstip gegeven en komt daarmee voor sommigen te

vroeg en voor anderen te laat. Een absolute voorwaarde voor het welslagen van dat

spreekuur is dat het vertrouwelijk karakter gewaarborgd wordt en dat deze vertrouwe-

lijkheid ook nadrukkelijk onder de aandacht van de jongeren wordt gebrachr

Als aanwlling op zo'n spreekuur-faciliteit op school zou gedacht kunnen worden aan het onder de

aandacht brengen van de mogelijkheden van telefonische informatie. Het bestaan van de 06-

informatielijnen en de mogelijkheden daarvan zou bij deze doelgroep nadrukkelijk bekend gemaakt

moeten worden. Het succes van de kindertelefoon toont aan dat dit medium vmr informatie, hulp

en advies over problemen waarnee men in eigen kring niet wil of niet durft aan te kloppen, bij

veel jongeren aanslaat. Ook zou kunnen worden nagegiun of er mogelijkheden zijn om, bijvoor-

beeld vanuit de afdeling voor Jeugdgezondheidszorg van de GGD, een telefonisch spreekuur te

organiseren. Met name in steden met een hoog percentage allochtone jongeren zou zo'n dienst

wellicht in een behoefte kunnen voorzien.

Turkse en Marokkaanse jongens hebben meestal geslachtsgemeenschap met 'incidentele' partners.

De meesten weten dat een condoom bescherming biedt tegen SOA en AIDS. Bij contacten met

prostituées zijn zij in het algemeen doordrongen van het feit dat zij een condoom moeten

gebruiken. Met andere incidentele paÍners, bijna altijd niet-Turkse en niet-Marokkaanse meisjes en

vÍouwen, wensen zij geen vaste relatie, laat staan dat zij hen zien als potentiële echtgenotes. Hieöij

zijn de jongens er minder nadrukkelijk van overtuigd dat condoomgebruik vereist is. Bovendien

lijken zij zich nauwelijks te realiseren dat zij na besmetting met een SOA zelf een rol kunnen

spelen in de verdere verspreiding. Ook de Turkse en Marokkaanse meisjes lijken zich niet bewust

van de gezondheidsrisico's die samen kunnen hangen met het gedrag van hun toekomstige parmers.
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In een aantal studies wordt gewezen op oververtegenwooÍdiging van Turkse en Marokkaanse

mannen bU de geslactrtsziektenpoliklinieken (van der Hoek et al., 1992). Bij vmrlichting zou ruim

aandacht besteed moeten worden aan kennis van §OA inclusief de effecten en het belang van

paÍtnerwaarschuwing. Het ware wenselijk ook ouders van Turkse en Marokkaanse jongeren op de

hoogte te brengen van de gevaren van SOA. Ovenvogen moet worden om, binnen een voorlich-

tingscampagne over SOA voor Turken en Marokkanen. uitdrukkelijk te wijzen op het belang van

periodieke controles op SOA.
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2. INLEIDING

In het najaar van 1989 werd door de Peilstations Jeugdgezondheidszorg een grootschalig onderzoek

gedaan naar seksueel gedrag en kennis en houding ten aanzien van seksueel overdraagbare

aandoeningen en veilige vorïnen van seksualiteit. De vragenlijst werd afgenomen in bijna 550

klassen op 145 verschillende scholen, verspreid over heel Nederlard. Alles bij elkaar werden

gegeveÍrs vezameld onder 11.431 leerlingen. Een eerste verslaglegging van deze gegevens

verscheen onder de titel 'Jeugd en Seks, gedrag en gezondheidsrisico's bij scholieren' (Vogels en

van der Vliet, 1990).

Een belangrijke rol bij trct tot stand komen van dit onderzoek heeft het Staatstoezicht op de

Volksgezondheid gespeeld. Hier werd in 1989 gesignaleerd dat recente, betrouwbare en Íepresenta-

tieve gegevens over seksualiteit van jonge mensen in Nederland, net als in veel andere landen,

ontbraken. Achtergrond van die signalering was het groeiende besef dat dergelijke gegevens

noodzakelijke zijn om een adequate voorlichting te kunnen opzetten om een verder verspreiding

van AIDS te voorkomen.

Seksuele voorlichting en voorlichting op het gebied van seksueel overdraagbare aandoeningen en

veilige voÍrnen van sekzualiteit moeten aansluiten bij het gedrag, de kennis en de houding van de

doelgroep. De wens doelgroepen te kunnen specificeren was één van de redenen om dit onderzoek

zo grooschalig op te zetren. Het lag in de bedoeling om de gegevens niet alleen op landelijk

niveau te rapporteren, maar ook uitgesplist naar verschillende delen van Nederland.

Bij de steekproeftrekking in het kader van het project Gezondheid, Gedrag en Relaties is er daarom

naaÍ gestÍeefd de onderzoeksgroep zo samen te stellen dat ook voor jongeren in afzonderlijke delen

van Nederland een betrouwbaar beeld geschetst kan worden.

Nederland is weliswaar een klein land, maar dat neemt niet weg dat er belangrijke verschillen

bestaan tussen ondersctreiden delen van het land. De Randstad in het westen is veel meer geiióani-

seerd dan Noord-Nederland. Het Zuiden van Nederland telt van oudsher een aanzienlijk hoger

aantal katholieken dan het Noorden en het Oosten, waar het aantal protestanten veel hoger ligÍ.

Inmiddels is vÍtstgesteld dat deze en andere factoren er niet toe leiden dat het seksuele gedrag van

jongeren, hun kennis en hun houding ten aanzien van seksueel overdraagbare aandoeningen sterk

variëren tussen de verschillende delen van Nederland. De resultaten van deze regionale analyses

zijn inmiddels gepubliceerd (Vogels et al. 1991).
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Een andere mÍutregel bij de steekproeftrekking was eveneens gebaseerd op de wens om een

specifieke doelgroepbenadering mogelijk te maken. Bij die trekking hebben scholen met een

relatief hoog percentage leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond een zekere prioriteit

gekregen. Dit leidde er toe dat deze leerlingen in de onderzoeksgroep ruim vertegenwoordigd

waren. Onder hen bevonden zich 326 leerlingen van Turkse en 251 leerlingen van Marokkaanse

herkomst. De herkomst van de leerlingen werd daaóij bepaald aan de hand van vragen naar het

eigen geboorteland en het geboortelard van de moeder.

In dit rapport willen de ondezoekers belangstellenden in het veld die met name geihteresseerd zijn

in de groeiende groep jongeren met een islamitische achtergrond, informeren over de belangrijkste

gegevens. Op basis van deze gegevens kunnen docenten en voorlichters zich een beeld votmen van

de onderwerpen die speciale aandacht verdienen. welke belemmeringen er bestaan en onder welke

voonvaarden die voorlichting het best gegeven kan worden.

2.1 Achtergronden van het onderzoek 'Gezondheid, Gedrag en Relaties'

Kort geformuleerd was het doel van het project 'Gezondheid, Gedrag en Relaties' te achterhalen:

in welke mate leerlingen seksueel actief zijn en welke risico's op besmetting met seksueel

overdraagbare aandoeningen zij daaöij lopen

in hoeverre leerlingen geihformeerd zijn over de wijze w:larop besmening kan worden

voorkomen en

In hoeverre zij gemotiveerd zijn om de noodzakelijke vooflorgsmaatregelen te treffen

Jongeren voÍrnen in de AIDS-bestrijding een bijzondere doelgroep. De adolescentie wordt

traditioneel vaak beschreven als een periode waarin men al experimenterend verschillende,

mogelijk ook riskante, gedragsaltematieven en leefstijlen verkent. Dit zou er toe kunnen leiden dat

zij ook seksueel meer geneigd zijn om risico's vmr lief te nemen. Verder is het zo dat adoles-

centen op termijn van enige jaren seksueel veel actiever zullen worden, mogelijk ook in relatief

weinig stabiele, kortdurende relaties. Bovendien kunnen adolescenten via het onderwijs door de

voorlichting relatief gemakkelijk bereikt worden. Tot slot kan er op gewezen worden dat voorlich-
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ting wel eeÍrs effectiever zou kunnen zijn op een moment dat het gedrag zich nog niet heeft

ontwikkeld tot relatief vaste patronen.

AIDS is op dit moment waarschijnlijk het meest bekende en meest geduchte gezordheidsrisico dat

aan seksualiteit is verbonden. Het is echter geenszins het enige risico en ook geenszins het enige

serieuze risico. Duidelijker iurntoonbaar dan AIDS vormen seksueel overdraagbare aandoeningen als

gonoroe en chlamydia een reëel risico, ook voor jongeren in Nederland. Dat dergelijke aandoenin-

gen op dit moment beschouwd worden als een van de belangrijkste mrzaken van onvruchtbaarheid,

met naÍne bij vrouwen, is een van de rederpn om mk deze risico's serieus te nemen. Op dit

moment groeit ook de overtuiging dat AlDS-voorlichting en voorlichting over anderc seksueel

overdraagbare aandoeningen, sterker dan in de afgelopen jaren, geihtegreerd zouden moeten worden

(vergelijk o.a. Eijrond en Lijdsman, 1990). 'Veilige seks' is iets waartoe seksuele partners samen

moeten besluiten en dat besluit zal sterk worden bernvloed door hun beleving van seksualiteit en

door de mate waarin zij in staat zijn om @ seksueel gedrag vorm te geven. Voorlichting over

veilige seks raakt dan ook noodzakelijk aan seksuele vorming en zal bij vmrkeur in dat kader

gegeven moeten worden.

In het onderzoek 'Gezondheid, Gedrag en Relaties' werd daarom niet alleen aandacht geschonken

aan de ideeën van leerlingen ten aanzien van AIDS, maar ook aan die ten aanzien van andere

seksueel overdraagbare aandoeningen. Bovendien werd uitgebreid aandacht geschonken Íum

seksualiteit als zodanig: wat doen leerlingen, hoe denken zij en wat betekent seksualiteit voor hen?

Bij de samenstelling van de onderzoeksgroep en de dataverzameling is zorgvuldig gestÍeefd naar

representativiteit van de te verzamelen gegevens, ook waar dat groepen betreft die niet zo

gemakkelijk bereikt kunnen worden, zoals allochtone leerlingen

2-2 Een vervolgonderzoek onder Turkse en Marokkaanse jongeren

Toen in de zomer van 1990 de onderzoekers die betrokken waren bij het project Gezondheid,

Gedrag en Relaties van leerlingen uit het voortgezet ondenvijs (Vogels en Van der Miet, 1990)

hun analyses verrichten. werden zij geconfronteerd met opmerkelijke verschillen tussen Neder-

landse leerlingen aan de ene kant en Turkse en Marokkaanse aan de andere.

Het leek niet wenselijk uitgebreid deze verschillen in de eindrapportage van dat project te behan-

delen. Enerzijds vergt een verantwoorde vergelijking van de uitkomsten naar etnische achtergrond
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een complexere analyse. Anderzijds ligl het voor de hand te veronderstellen dat veel van die

verschillen te maken hebben met religieuze en culturele achtergÍonden. Het pÍesenteren van de

uitkomsten zonder daaöij zo'n culturele en religieuze context te geven, zou kunnen leiden tot een

ongenuanceerde beeldvorming.

Het werd noodzakelijk geacht om, naast een meer toegesneden nieuwe analyse van de enquëte-

gegevens, mk materiaal te verzamelen door middel van een literatuurstudie en aanvullend kwalita-

tief orderzoek Hierdoor zou het mogelijk zijn meer recht te doen aan de rol van deze context-

factoren.

Een voorstel voor een dergelijke uitwerking is vmrgelegd aan de Programma coördinatie

commissie Aids-onderzoek (PccAo). Op voordracht van de PccAo is het onderzoek vervolgens

gezubsidieerd door het Praeventiefonds.

In dat voorstel werd de nieuwe analyse van de enquëte-gegevens uitgewerkt als een analyse op

gematchte groepen van Turkse. Mamkkaanse en Nederlandse jongeren. Bij elke Turkse en

Marokkaanse respondent diende binnen het bestand van Nederlandse jongeren een respondent

gezocht te worden met hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd. Die Nederlandse jongere zou ook

hetzelfde soort onderwijs moeten volgen binnen dezelfde gemeente. Daamaast diende het sociaal

economisch niveau van het gezin zoveel als mogelijk getijk moeten zijn. Dat het uiterst lastig is

aan dezn eisen strikt te voldoen is overigens in ander onderzoek at duidelijk geworden (Duz et al.

1986).

Het aanvullend kwalitatieve onderzoek werd in het voorstel uitgewerkt in de vorm van eenmalige

diepte-interviews met circa veertig jongeren. De gesprekken zouden gevoerd worden aan de hand

van een onderwerpenlijsr De onderwerpenlijst kreeg de definitieve vorm na raadpleging van

deskundigen en van de relevante literatuur.

2.3 De opbouw van het rapport
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gecombineerd. Het hoofdstuk mondt uit in een aantal aanbevelingen. Daama volgen aftonderlijke

verslagen van beide deelonderzoeken.

Deel I bevat een verslag van de kwantitatieve analyses. Hierin worden Turkse en Marokkaanse

jongeren vergeleken met een 'controle-groep' van Nederlandse jongercn. De werkwijze die daaöij

is gevolgd wordt uiteengezet in hoofdstuk 3. ln de hoofdstukken 4 tot en met 7 wordt achtereen-

volgens aardacht besteed aan de houding ten aanzien van seksraliteit, gedachten over seks,

seksuele ervaring en kenmerken van de partner. Hoofdstuk 8 behandelt vewolgens de kennis van

de jongeren ten aanzien van AIDS. In hoofdstuk 9 staat het condoom centraal.

In deel 2 worden de bevindingen op basis van de diepte-interviews beschreven. Hoofdstuk 10 bevat

informatie over de wijze waarop dit onderdeel is opgezet en uitgevoerd. Hoofdstuk I I schets een

beeld van de bevindingen bij de Turkse en Marokkaanse meisjes, hoofdstuk 12 die van de Turkse

en Marokkaarue jongens. Per hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op kennis. houding en

ervaring.

Het kwalitatieve onderdeel van dit onderzoek is gebaseerd op diepte-interviews met veertig Turkse

en Marokkaanse jongeren. Bij het zoeken van kandidaten voor deze gesprekken en het mogelijk

maken daarvan hebben veel instanties en personen een belangrijke rol gespeeld. Wij danken allen

harteluk voor de enthousiaste wijze waarop zij ons bij hebben gestium.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de jongeren zelf die op een zeer open wijze over dit

lastige ondenverp met de interviewers hebben willen praten. Het zijn hun annvoorden, opmerkingen

en commentaren die ons inziens uitstekend de verschillende dilemma's duidelijk hebben gemaakl

t8
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3. INLEIDING

Dit deel van het rapport bevat het verslag van de nieuwe analyse van de eerder verzamelde

gegevens. In dit hoofdstuk wordt de algemene probleemstelling die aanleiding vormde voor de

analyse, beschreven. Daamaast wordt beschreven hoe de onderzoeksgroep tot stand kwam. In de

daaropvolgende hoofdstukken worden de rcsultaten van de analyse beschrcven

In het hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de houding ten aanzien van seksualiteit, zowel op die van de

leerlingen zelf als op hun perceptie van de houding van de ouders. In het hoofdstuk 5 wordt

beschreven in welke mate seksualiteit leerlingen bezighoudt. In het daaropvolgende hoofdstuk

worden seksuele ervaringen met partners beschreven. In het volgende hoofdstuk wordt nader

ingegaan op de partner§ van de leerlingen en op de plaatsen waar men die partnen ontrnoet.

In hoofdstuk 8 komt de houding en kennis ten aanzien van AIDS aan de orde: wat weten de

leerlingen daarvan en hoe taxeren ze de risico's op besmetting en welke consequenties verbindt

men aan het bestaan voor AIDS. In hoofdstuk 9 komt de houding ten aarzien van condoomgebruik

aan de orde, alsmede de mate waarin men feitelijk condooms gebruikt.

Elk hoofdstuk waarin de resultaten worden beschreven eindigt met een korte samenvatting en

bespreking.

Zoals hierboven reeds werd gesteld bleken Turkse en Marokkaanse leerlingen op veel punten af te

wijken van de leerlingen van Nederlandse afkomst. Dat betrof onder andere permissiviteit, aard en

mate van seksuele ervaringen, parlnerkeuze en kennis ten aanzien van AIDS. Het is al te ver-

leidelijk om al deze verschillen meteen toe te schrijven aan cultuur en religie. De genoemde

aspecten vertonen echter vaak ook een samenhang met achtergrondkenmerken als onderwijssoort en

sociaal economisch milieu. En Turkse en Marokkaanse leerlingen wijken -natuurlijk- ook op deze

kenmerken sterk af van de 'gemiddelde' Nederlmdse leerling. Doel van de analyse waarover in dit

rapport verslag wordt gedaan, is na te gaan op welke punten Turkse en Marokkaanse leerlingen in

seksuele beleving en gedrag en in houding ten aanzien van AIDS venchillen van Nederlandse

leerlingen met een (met uitzondering van herkomst) vergelijkbare achtergrond.

Voor elke Turkse en Marokkaanse leerling is daarom in het databestand een Nederlandse leerling

gezocht met, voor zover mogelijk. overeenkomende achtergrondkenmerken. De achtergrondken-
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merken die daarbij primair betrokken werden waren: sekse, leeftijd, ondenvijssoort, opleiding vader,

werksituatie vader, soort woonplaats en tot slot vestigingsplaats van de school. De concrcte

uiwoering van deze matchingsprocedure wordt hieronder beschreven.

3.1 De opzet van het onderzoek 'Gezondheid, gedrag en relaties bij adolescenten'

De analyse die in dit deel wordt beschreven is een secundaire analyse van gegevens die werden

verzameld in het onderzoek 'Gezondheid, gedrag en relaties bij adolescenten'. Gedetailleerde

informatie is te vinden in Vogels en van der Miet (1990). In dit hoofdstuk wordt in het kort de

opzet van dat onderzoek beschreven.

3.1.1 Uiwoerenden

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg

TNO (NIPC-TNO) en het Nederlands Instiruut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO) in

samenwerking met de afdeling voor Jeugdgezondheidszorg van 48 GGD'en. NIPG-TNO en NISSO

waÍen verantwoordeluk voor de constructie van de vragenlijsten, de steekproeftrekking, de

coördinatie van de dataverzameling en analyse en rapportage. De afdelingen voor Jeugdgezond-

heidszorg verzorgden de dataverzameling.

3.1.2 Het meetinstrument

De gegevens werden verzameld met behulp van vragenlijsten die klassikaal werden afgenomen. De

gehanteerde vragenlijsten waren in twee vooronderzoeken onder in totaal bijna 1.000 leerlingen van

het voortgezet onderwus uitvoerig geëvalueerd (vergelijk Vogels e.a.. 1989). In het hoofdonderzoek

werd gebruik gemaakt van twee versies van de vragenlijst: een juniorversie voor leerlingen van de

eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs en voor de derde en vierde klas van het

Individueel Beroepsonderwijs en een seniorversie voor de hogere leerjaren, inclusief het eerste en

tweede leerjaar van het Middelbaar Beroepsondenvijs. In vergelijking met de seniorversies waren

de juniorversies korter en bevatten zij minder vragen die als mogelijk te indringend voor jonge
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kinderen zouden kunnen worden ervaÍen. Dat laatste had met name betrekking op vragen naar anale

gemeenschap en naar intraveneus druggebruik.

Tawel van de junior- als van de seniorversie bestonden vier varianten. Deze bevatten alle een set

van gemeenschappelijke vragen. de kem van de vragenlijsten Deze kem had vooral betrekking op

seksueel gedrag. De overige vragen waren gegroepeerd in vier verschillende modules (zie tabel

3.1). Elke variant bevatte drie van de vier verschillende modules. De belangrijkste reden voordeze

complexe opzet w:§ dat daardoor een breder scala Íxrn gegevens veruameld kon worden In elke

klas werden alle varianten van de vragenlijst, willekeurig verspreid, afgenomen. Dit verminderde de

mogelijkheid om bij de buurman of -vrouw af te kijken

Tàel 3.1 De bebgnjlor onderwerpen van de wagenliftit; kem en moduks

23

ondeídeel

vragsnlFt onderwerpen

Kem

Module A

Module B

Module C

Module D

AchleÍgrondksírmerken; sekueel gedrag, kenmerken ran partneí€

Extra rragen naeÍ partnoíkenm€íkeíl

Seruologiscln vsnabebn als permssivrlet, motiewn lol wipn, sturend optreden tÍi wipn e.d.

Kennb en hodirq ten aanzren van AIDS

Kennr en houdirg ten aanzien van seksueel oysídyaagbaro aandoeningen in hel algemen

3.1.3 Steekproeftrekking

De onderzoeksgroep zou representatief moeten zijn naar sekse, leeftijd/teerjaar, sociaal ecornmische

status/onderwijssoort en naar denominatie van de school. Omdat verondersteld werd dat er

belangrijke verschillen zouden kunnen zijn tussen verschillende delen van Nederland, zouden die

eisen niet alleen moeten gelden voor de totale nationale steekproef, maar ook voor de zes regio's

waarin Nederland werd ingedeeld. In totaal zou ongeveer I procent van de Nederlandse leerlingen

benaderd worden.

Allereerst werd het aantal leerlingen in de onderscheiden regio's bepaald. Naar rato van het aantal

leerlingen in de verschillende lcerjaren en ondenrijssoorten in de betreffende regio werd daama

vastgesteld hoeveel leerlingen van elk leerjaar in elke onderwijssoort benaderd zou moeten worden.

Op basis van dat aantal werd uitgerekend in hoeveel klassen van elke ondenvijssoort en leerjaar de

vragenlijst afgenomen zou moeten worden.
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Vervolgens weÍd vastgesteld welke scholen voor voortgezet onderwijs met welke ondenvijssoorten

in het verzorgingsgebied van de aan het onderzoek participerende afdelingen voor Jeugdgezond-

heidszorg vielen. Daaruit werd vervolgens een random steekproef van scholen getmkken, zodanig

dat de vereiste aantallen leerlingen -naar leerjaar en ondenvijssoort- benaderd zouden kunnen

worden.

Leerlingen van niet-Nederlandse afkomst zouden in voldoende mate aan het onderzoek moeten

deelnemen. Deze leerlingen zitten niet willekeurig verspreid over alle scholen Er is in Nederlard

duidelijk sprake van coÍrcentratie van allochtone leerlingen op bepaalde scholen. Bij een random

trekking van scholen zou de kans groot zijn dat deze leerlingen in het onderzoek niet of nauwelijks

aan bod zouden komen. Daarom werd op die randomtrekking van scholen één uitzondering

gemaakt. In plaatsen wÍurvan bekend is dat er relatief veel allochtonen wonen. werd in overleg met

de gemeentelijke afdeling onderwijs of de afdeting Jeugdgezondheidszorg vÍstgesteld welke scholen

door hen werden bezocht. Deze scholen werden met enige voorkeur in de steekproef opgenomen.

3.L.4 De dataverzameling

De afdelingen voor Jeugdgezondheidszorg kregen een opgave van de scholen die zij zouden moeten

benaderen en van het aantal klassen per leerjaar en onderwijssoort waar zij de vragenlijsten zouden

moeten afrremen. Ondersteund door een brief van de tnspectie voor Volksgezondheid benaderden

zij vervolgens de schoolleiding. Wanneer deze niet aan het onderzoek wilden deelnemen, kreeg de

betreffende JGZ-afdeling een -eveneens random getrokken- vervangende school toegewezen, van

dezelfde denominatie en met dezelfde onderwijssoorten. Dit bleek nodig bU 29 van de 169 scholen

die in de steekproef waren opgenomen.

Wanneer de school toestemming verleende voor het onderzoek werden afspraken gemaakt voor de

afname. Kort voor de afname kregen de ouders van de leerlingen bij wie de vragenlijst werd

afgenomen een brief waarin het onderzoek werd aangekondigd. Ouders en individuele leerlingen

konden medewerking aan het onderzoek zonder enige restrictie weigeren.

Op deze wijze kon de vragenlijst in iets meer dan twee maanden bij meer dan 11.000 leerlingen

worden afgenomen. Met name in protestant christeluke hoek bleken relatief veel van de oorspron-

kelijk benaderde scholen niet aan het onderzoek mee te willen werken. Doordat deze werden

vervangen door andere scholen van dezelfde denominatie. is de onderzoeksgroep in grote lijnen ook
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in dit opzicht toch ÍepÍEsentatief gebleven. Dat neemt niet weg dat verondersteld moet worden dat

leerlingen op de meest streng protestant christelijke scholen ondervertegenwoordigd zijn.

In totaal heeft.T%o van de leerlingen in de benaderde klassen niet aan het onderzoek deelgenomen.

In verreweg de meeste gevallen was absentie op grond van ziekte de oorzaak Bij slechts lVo was

sprake van weigering, door ouders of de leerlingen zelf.

Blijkens uitgevoerde analyses kan geconcludeerd worden dat de ondezoeksgroep in termen van

leeftijd, onderwijssoort, sekse en demminatie van de school niet belangrijk afwukt van de totale

populatie leerlingen in het Nederlandse vooÍtgezet ondenvijs (vergelijk Vogels, Danz en van der

Vliet, 1990).

3.2 De uitgevoerde matchingsprocedure

Doel van de analyses in dit rapport is vast te stellen in welke mate leerlingen van Turkse en

Marokkaanse aftomst in houding en gedrag verschillen van leerlingen van Nederlandse afkomst.

De analyses waaÍover in Vogels en van der Vliet (1990) werd gepubliceerd toonden reeds aan dat

er grote verschillen zijn tussen de gemiddelde Nederlandse leerling en de gemiddelde allochtone

leerling. Die verschillen hangen, tenminste voor een deel. samen met het feit dat zij andere

onderwijssoorten bezoeken, dat zij in sociaal economisch opzicht belangrijke verschillen vertonen

en dat leeftijdssamenstelling van de verschillende groepen niet hetzelfde is. Voozover dergelijke

factorcn de verschillen kunnen verklaren, is er weinig aanleiding om in de voorlichting en

begeleiding van allochtone leerlingen veel tijd en energie te hsteden aan cultuur en afkomst

aangepaste progftmma's en methodieken. Voorzover dergelijke factoren de verschillen niet kunnen

verklaren, is er wel aanleiding tot aanpassing van voorlichtings- en begeleidingsprogramma's. Door

Turkse en Marokkaanse leerlingen niet te vergelijken met de gemiddelde Nederlandse leerling, maar

met leerlingen die qua sociaal economische status. onderwijssoort, leeftijd en dergelijke optimad

vergelijkbaar zijn, kan een exacter beeld gekregen worden van met cultuur en aÍkomst samenhan-

gende verschillen. Die strategie is daarom in de analyses ten behoeve van dit rapport gevolgd.

Daartoe werd een matchingsprocedure uitgevoerd.

Doel van de matching was om voor elke respondent van Turkse of Marokkaanse afkomst een, qua

achtergrondkenmerken. optimaal gelijkende respondent van Nederlandse afkomst te vinden.
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Aftomst werd daaöij gedefinieerd in termen van het geboorteland van de rcspondent zelf en zijn

of haar moeder. Was een van beide in Turkije of Marokko geboren dan werd de respordent

beschouwd als zijnde van Turkse of Marokkaanse afkomsl Een respondent werd beschouwd als

van Nederlandse afkomst als zowel het eigen geboorteland als dat van de moeder Nederland was.

De marching werd in eerste instantie uitgevoerd met de volgende criteria: sekse, leeftijd, onder-

wijssoorL opleiding vader of moeder, werksituatie vader of moeder en vestigingsplaats van de

school. Met deze criteria kon echter slechts in een zeer beperkt aantal gevatlen (2%) enn overeen-

komstige Nederlandse leerling worden gevonden. Daarom werden in opeenvolgende fasen van de

matching de toegepaste criteria geleidelijk aan steeds soepeler toegepast, tot het moment dat voor

elke Turkse of Marokkaanse leerling een optimaal vergelijkbare Nederlandse leerling was

gevonden. Alleen sekse, leeftijd en ondenvijssoort bleven tot het laatste moment gehanteerd, met

dien verstande dat IBO- en LBO-leerlingen in de laatste fase tot een categorie werden bestempeld,

net als MAVO, HAVO en VWO. In bijlage I is een meer gedetailleerde beschrijving van de

matching weergegeven.

De Turkse en Marokkaanse leerlingen naa$ de Nederlandse vergel[ikingsgroep

In Bijlage II staat een aantal gegevens over de samenstelling van de groep Turkse en Marokkaanse

leerlingen en de Nederlandse vergelijkingsgroep.

Wat betreft leeftijd, sekse en onderwijssoort komt de Nederlandse vergelijkingsgroep vrijwel precies

overeen met de Turkse en Marokkaanse leerlingen. Zoals op basis van de gevolgde matchingsproce-

dure te verwachten was, zijn er -beperkte- verschillen naar regio en soort woonplaats. De Neder-

landse leerlingen komen wat minder vaak uit Noord- of Zuid-Holland en wonen wat vaker in

Noord- of Oost Nederland. Nederlandse leerlingen wonen wat vaker in 'steden' en minder in grote

steden.

Ondanks de overeenkomst in termen van leeftijd is er een duidelijk verschil in leerjaar tussen de

Nederlandse leerlingen enerzijds en de Turkse en Marokkaanse leerlingen andezijds: Nederlandse

leerlingen zitten aanzienlijk vaker in het derde of vierde lee{aar. Dit hangt ongetwijfeld saÍnen met

een problematischer schoolloopbaan van allochtone leerlingen.

Veel leerlingen zijn slecht geihformeerd over het onderwijs wat hun ouders hebben gevolgd. Dat

geldt zowel voor de Nederlandse leerlingen als voor de Turkse en Marokkaanse leerlingen. Uit de
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antwoorden blijlc niettemin een fors verschil in ouderlijk onderwusniveau: meer dan een derde van

de Turkse en Marokkaanse leerlingen zegt dat hun vader maximaal de lagere school heeft gevolgd.

Van de Nederlandse leerlingen is dat minder dan een vijfde. Bij de opleiding van de moeder zijn de

verschillen tussen en autochtone en allochtone leerlingen, ondanls de pogingen tot matching, nog

gÍoter.

Ook in de werksituatie van de kostwinner bestaan grote verschillen tussen de Nederlandse

leerlingen enerzijds en Turkse en Marokkaanse leerlingen anderzijds. Van de Turkse en Marok-

kaanse leerlingen zegt een derde dat de kosnvinner in het gezin werkloos is of een uitkering of

pensioen geniet. Bij de Nederlandse leerlingen ligt dat op ongeveer een tiende.

Zoals in de vorige paragraaf werd beschreven werden deze gegevens over opleidingsniveau en

werksituatie wel gehanteerd in het begin van de matching, maar bleek al snel dat het niet mogelijk

was om daaraan vast te houden, gegeven de prioriteit die verleend werd aan andere criteria als

sekse, leeftijd en ondenvijssoort, gegevens waaryan in eerdere publikaties duidelijk is aangetoond

dat zij een sterke samenhang vertonen met houding en gedrag op het gebied van seksualiteit bij

adolescenten (vergelijk Vogels en van der Vliet. 1990).

De Nederlandse matchingsgroep in vergel[iking met het Nederlandse deel van de

respondenten uit 'Gezondheid, Gedrag en Relaties'

In Bijlage III wordt een aantal gegevens gepresenteerd over de Nederlandse matchers en de overige

Nederlandse respondenten uit het oorspronkelijke databestand van 'Cezondheid, Gedrag en

Relaties'. Deze gegevens maken duidelijk dat de Nederlandse matchers allesbehalve een random

steekproef uit het oorspronkelijke bestand voÍrnen.

3.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk werd in grote lijnen beschreven hoe de data wiurop de navolgende hoofdstukken

zijn gebaseerd, werden verzameld. Tevens kwam aan de orde hoe geprobeerd is om in het

databestand bij elke Turkse en Marokkaanse leerling een Nederlandse leerling te vinden die daar in

termen van sekse, leeftijd, onderwijssoort, woonplaas en een aantal sociaal economische ken-

27
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merken zoveel mogeluk mee oveÍeenkwam. Perfect passende tegenhangers konden -in een bestand

van bijna 10.0m Nederlandse leerlingen- slechts in beperkte mate gevonden worden. Voor wat

betreft leeftijd, sekse en ondenvijssoort is dat wel goed gelukt. til/at betreft regio en soort woon-

plaats zdn de verschillen beperkt gebleven. in die zin dat er wat minder Nederlandse leertingen in

gÍote steden en in Nmrd- en Zuid-Holland wonen.

De verschillen in termen van sociaal economische positie en opleidingsniveau Urssen Turken en

Marokkanen enerzijds en autochtone Nederlanders anderzijds zijn echter zo gÍoot dat marchings-

procedure hier slechts zeer gedeeltelijk mogelijk bleek. Op deze punten bestaan er daarom

aanzienlijke verschillen tussen de Turkse en Marokkaanse respondenten en hun (optimaal overeen-

komende) Nederlandse tegenhangers. Turkse en Marokkaanse leerlingen zeggen -in vergelijking met

hun Nederlandse tegenhangers - aarzienlijk vaker dat de kostwinner wer*Ioos is of een uitkering of

een pensioen geniet en het opleidingsniveau van hun ouders is aanzienldk lager. Tot slot is er bij

de Turkse en Marokkaanse leerlingen aarzienlijk vaker sprake van een vertraagde onderwijsloop

baan; dit gezien het feit dat, ondanks gelijke leeftijd het leerjaar. duidelijk lager ligt.

28
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4. HOI.JDING TEN AANZIEN VAN SEKSUALITEIT

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen enige aspecten van de houding ten aanzien van seksualiteit aan de orde,

van de leerlingen zelf en hoe hun ouders er, in de ogen van leerlingen, over denken.

4.2 Permissiviteit bij de leerlingen

De leerlingen kregen een aantal items uit de Reiss' Permissiviteitsschaal voorgelegd. Deze items

hebben betrekking op de vraag onder welke condities men geslachtsgemeenschap toegestaan acht.

In tabel 4.1 staat een overzicht van de antwoorden van de leerlingen.

Tabel 1.1 Permmivrbit; peícentag€ leerlingen dat g€slachtsgemeenschap (h€l6mael ol ergenllk ml) go€dkeuÍr ondeí en aanlal condilis

,oírg€íl§
NedeÍ'lands

m0§F
Marokkaans Turks N€d€íleÍrd§
uduLrola

Maddqans Turk

'/. ïo
brj rouuphnn€ír
brj vasle Y€ík€írÍrg

brj rarlreHhetï
padners roelen veel voor elkaar

zonder roor elkaar te voelen

n=t

Van de Nederlandse jongens vindt 8970 geslachtsgemeenschap bij trouwplannen toegestaan. Meer

dan de helft vindt het ook toegestaan bij vaste verkering, bij verliefdheid en wanneer de paÍhers

veel voor elkaar voelen. De Marokkaanse jongens zijn ies minder permissief, maar de verschillen

zijn niet heel erg grmt. De Turkse jongens tonen zich restrictief; hoewel rwee dede ge-

slachtsgemeenschap bij trouwplannen en bij vaste verkering toegestaan acht, vindt de meerderheid

geslachtsgemeenschap bij verliefdheid niet aan de orde.

Ook voor de meeste Nederlandse meisjes zijn trouwplannen en vaste verkering voldoende om

geslachtsgemeenschap toegestaan te achten. Verliefdheid is daarvoor bij twee derde niet genoeg. De

antwoorden van de Marokkaanse en Turkse meisjes komen sterk overeen en wijken in hoge mate af

van die van hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Iets meer dan de helft neigt er toe om ge-

v
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slachtsgemeenschap bij trouwplannen als geen pÍobleem te zien, maar verkering alleen is voor de

meerderheid al niet meer genoeg.

Met behulp van multipele correspondentie-analyse (MCA) werd uit deze items een schaal op

intervalniveau gecoÍtstrueerd (vergelijk Vogels. 1992). MCA kan beschouwd worden als een

uitbreiding van principale componenten-analyse naar variabelen op ordinaal en nominaal niveau

(vgl. Gifi. l98l en van de Geer, 1988). MCA kent aan de verschillende categorieën van de

variabelen een nieuwe waarde ('object-kwantificatie') toe; sommering van deze objectkwantificaties

en deling dmr het aantal ingevulde items resulteert in een score op intervalniveau met een

gemiddelde 0 en een standaarddeviatie 1.m. De schaalconstructie werd uitgevoerd op alle

leerlingen in het oorspronkelijke databestand. Daarom wijken de gemiddelde scores in dit rapport af

van 0 en is de standaarddeviatie kleiner dan 1.00. De aldus gevormde schalen voldoen aan de eis

van normaliteit bij variantie-analyse. Met behulp van variantie-analyse werden vervolgens de

effecten van sekse, leeftijdscategorie. herkomstgroep en hun eventuele interacties op deze schaal

vastgesteld (zie tabel 4.2). Alle hoofdeffecten bleken significant; van de interacties bleek alleen die

tussen sekse en leeftijd significant.

T*el 1.2 Reuhaten venantr+analys€ op de schaal PeÍmrssivruit

30

brnnen klassen

eÍíect

herkomstgroep

s€l$€

leeÍtt1dsgtep

h€íIomsl'6ekse

inrkomst'leettp

heÍkom6l'le€lt1d'seks€

790

2 2282

55.13

996

4.04

199

073

.m

.m

m
.018

.65

.624

In figuur 4.1 en 4.2 staan de op basis van deze analyse geschaue gemiddelden naar leeftijd en

herkomstgroep weerge geven. voor jongens respectievelijk me isjes.
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Frgur 1.1 Gcctalte s@res Permissivibit naar herkomst en leeftild; iongens
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Fryur 4.2 Gschane scores Permssivibit naar heíkomst en leeftjrl; mes§
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In het algemeen blijken Nederlandse leerlingen permissiever dan Turkse en MaÍokkaanse leerlin-

gen; met toenemende leeftijd betonen leerlingen zich permissieve[ dat geldt zeker voor de

Nederlandse jongens en meisjes en voor de Turkse jongens. De afstand tussen enerzijds de

Nederlandse en anderzijds de Turkse en Marokkaanse meisjes lijkt met de leeftijd eerder toe te

nemen dan kleiner te worden. Bij de jongens is dat niet het geval.

++18
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4-3 Percrcptie houding ouders ten aanzien van seksuditeit en voorlichting

De leerlingen kregen ook een aantal vragen voorgelegd over de reacties die zij van hun moeder, of

in diens afivezigheid van de vader verwachten op het gebied van seksualiteit en vmrlichting.

Blijkens een vooronderzoek onder 1000 leerlingen bleken de leerlingen in bijna alle gevallen van

hun moeder een zelfde Íeactie te verwachten als van hun vader. De items blijken onderling ook

steÍk gerelateerd te zijn. De gemeenschappelijke component staat §,aarschijnlijk voor een restric-

tieve versus permissieve houding die de ouders in de ogen van hun kinderen ten toon zullen

spreiden.

In tabel 4.3 staat een aantal gegevens uit deze vragen sarnengeval Daaöij staan ook antwoorden op

de vraag aan de leerlingen in hoeverre zij rekening hielden met de mening van hun moeder of

vader op het gebied van seksualiteit.

T&el 4.3 Van de oud€Ís (waarsó1nl1k) vemachte pciter.e reacte op hel gebieJ nn seksualiteil en trootltdttirB

,loÍr9€í§
N€d€íi Marok TurksTurl<s

ey'"

mob,6
N€deíl Marok

Wanneer krnd:

mel iemand naar bed zou g€8n zond« verkering

op sdrool rcoíg€licht zou u,oíd€n over AlD9veihg vrijen

zorJ z€ggen condooms le will€fl hebben

met r€mand yen h€trelíd€ gmladrt zou willen wiien

Kind houdt (h*l) vsel rekenirry met mening ouder

Zeer weinig leerlingen verwachten positieve reacties van hun ouders wanneer zij naar bed zouden

gaan met iemand met wie zij geen verkering zouden hebben. Dat geldt voor Nederlandse leerlingen

en zeker voor Turkse en Marokkaanse leerlingen en dat geldt voor jongens, maar sterker nog voor

meisjes. De Nederlandse leerlingen verwachten vrijwel allemaal positieve reacties van de kant van

hun ouden wanneer zij op school voorlichting over AIDS en veilig vrijen zouden krijgen; van de

Turkse en Marokkaanse jongens én meisjes is dat bij ongeveer de helft niet het geval. Ongeveer de

helft van de Nederlandse jongens gaat er vanuit dat hun ouders waarschijnlijk positief zouden

reageren wanneer zij zouden zeggen condooms te willen hebben. Bij de meisjes li$ dat op een

derde. Brj de Turkse en Marokkaanse leeftijdsgenoten behoren degenen die een positieve Íeactie

van de ouders verwachten tot een kleine minderheid: bij de meisjes nog sterker dan bij de jongens.

Er zijn weinig ouders die, naar de venvachting van de leerlingen. positief zouden ÍeageÍen wanneer
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hun zoon of dochter met iemand van heuelfde geslacht zou willen vrijen, zeker niet bij de Turkse

en Marokkaanse ouders.

Het percentage leerlingen dat zegt zich veel van de mening van de ouders Íun te trekken ligÍ bij de

Nederlandse jongens met 23Vo wat lager dan bij de Turkse en Marokkaanse jongens. Bij de

Nederlandse en Marokkaanse meisjes ligt dat rond de 5O%; de Turkse meisjes lijken aanzienlijk

minder geneigd om zich veel van de mening van hun ouders Íurn te tÍekken. Bij hen ligt dat met

297o zelfs nog iets onder dat van de Turkse jongens.

Van de eerste 4 items uit tabel 4.3 werd met behulp van MCA een schaal op intewalniveau

ontwikkeld. Variantie-analyse liet significante effecten zien van herkomstgroep, sekse en leeftijd.

Van de getoetste interacties bleek het effect van de interactie tussen leeftijd en herkomst significant

te zijn (zie tabel 4.4).

'fful {4 R*ultaten MCA en vanantreanalyse op de schaal Perceptn toudirB ouders

33
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In figuur 4.3 en 4.4 staan voor jongens respectievelijk meisjes de op basis van deze analyse

geschatte gemiddelden naar leeftijd en herkomstgrcep weergegeven. De gemiddelde score ligt bij de

meisjes in het algemeen wat hoger dan bij de jongens, hetgeen betekent datzij hun ouders als meer

restrictief zien. De verschillen tussen de herkomstgrclepen zijn echter beduidend groter, waaÍbU de

Nederlandse leerlingen hun ouders stelselmatig als minder restrictief zien dan de Turkse en
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Marokkaanse jongeren. Met toenemende leeftijd taxeren Turkse en -steÍker- Nederlandse jongeren

hun ouders als minder restrictief. Bij Marokkaanse jongeren is dat niet het geval.

Fgtur 1.3 G6dran€ sores Perceptie í€srrclivrbrt ouderc naaÍ h€ítomst en leefttil; longerr

gemiddelde score

14-15 16-17

leettijdscategorie

Ftyur 1.1 G6chatte soíe6 Perceptie r6hclivibrt ouders naar heíkomst en leeÍtiii; mebjes

geschat gemiddelde
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4.4 Motieven om te vrijen

Aan de leerlingen werden een aantal mogelijke motieven tot vrijen vmrgelegd, met de vraag aan te

geven in hoeverre die motieven voor trcn golden. In tabel 4.5 slaat een overzicht van de antwoor-

den van de leerlingen. De betreffende vragen maakten deel uit van de 'seniorversies' van de

vragenlijst en werden daardoor alleen voorgelegd aan de leerlingen van de derde klas en hoger.

Zoals in het tweede troofdstuk beschreven is bij de matching gepÍoberd de leeftijd van de

Nederlandse leerlingen enerzijds en van de Turkse en Marokkaanse leerlingen andenijds gelijk te

maken. Dit is gelukt, maar door de afwijkende schoolloopbanen in beide groepen had dit wel tot

gevolgd dat de Nederlandse leerlingen gemiddeld in een hoger leerjaar zateni met andere woorden:

de Nederlandse leerlingen in de derde klas en hoger zijn jonger dan de Turkse en Marokkaanse

leerlingen. Dit kan de vergelijking verstoren. In de tabel staan daarom alleen de antwoorden van de

leerlingen van 15 jaar en ouder.

Tbl 1.5 Percenagee leerlingen die zeggen dat een aantal motbven tot vnJ€n hij hen een rol epelt, naar sekse en horkomsl

Turto
al

,ongeí6
N€deíl Marok Turks

1"%%

me6,§
NedeÍl Marok

%%
ik zou met Eínand vnen om ..

- het gercd dal de ander van p hor.rdt

- to goniet€ír van de gevoelens in egen lichaam

- ts ond€kken ho€ het 6
- verkenng ma hem/haar t knfuen

- t€ kunnen g€nrebn van lrchaam ander
- hel g€Yo€i dat ik al zo wr b€n

- het ge,oei drcht bij elkaar te zijn
- t€ voel€n hoe een pngers-/mesyes lichaam s

' Zrg bkst

De antwoorden van de leerlingen werden gegeven op een zespuntsschaal, variërend van 'dat is

zeker zo' tot 'dat is zeker niet zo'. Op de antwoorden van de leerlingen is een MCA uitgevoerd.

om na te gaan of er in deze motieven een of meerdere dimensies te onderscheiden zijn. Bij een

eerste analyse bleek dat de variantie in de antwoorden erg sterk saÍnenhing met de neiging om

extreme antwoorden te geven. Dat is mk de reden waarom in de tabel alle positieve antwoorden tot

een enkele categorie samengevoegd zijn.
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Een tweede MCA waarin alleen gelet werd op het onderscheid positief versus negatief. liet één

zwakke, maar herkenbare dimensie zien (MCA+igenwaarde 0.34). De items met een discriminatie-

waarde hoger dan 0.40 zijn in de tabel gemarkeerd. Het gaat daaóij om de items die lichamelijke

lust en lichamelijke exploratie als motief noemen. Bij de Nederlandse jongens worden die door

tenminste tweederde onderschreven. De venchillen met de Turkse en Marokkaanse jongens zijn in

het algemeen niet erg groot. Marokkaanse jongerrs onderschrijven echter in mindere mate het

genieten van het lichaam van de ander als een voor hen geldend motief en Turkse jongens zeggen

minder gedreven te zijn door het ontdekken hoe een jongens-/meisjeslichaam is.

Nederlandse meisjes onderscfuijven die lichamelijke motieven ook in meerderheid, als is het in wat

mindere mate dan de jongens. Alleen het motief 'ontdekken hoe een jongens-/meisjeslichaam is'

wijzen zij in meerderheid af. Turkse, maar vooral Marokkaanse meisjes onderschrijven die

lichamelijke motieven veel minder. Vooral bij de Marokkaanse meisjes zijn de verschillen met hun

m annelijke cultuurgenoten groot.

4.5 Samenvatting

Turkse en Marokkaanse meisjes hebben duidelijk minder permissieve opvattingen over seksualiteit

dan Nederlandse.Waar er bij Nederlandse jongere sprake is van een met de leeftijd toenemende

permissiviteit, is dat bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen nauwelijks het geval, met de

Marokkaanse jongens van l8 jaar als ouders als uitzondering. Meisjes zien hun ouders als restric-

tiever dan jongens, maar de verschillen naar herkomstgÍoep zijn veel gÍoter, en met toenemende

leeftijd lijken die verschillen eerder groter te worden dan kleiner te worden. Motieven in de sfeer

van lichamelijke lust worden door de meerderheid van Nederlandse jongens en meisjes onder-

schreven. De verschillen tussen Nederlandse jongens enerzijds en Turkse en Marokkaanse jongens

anderzijds zijn niet zo gÍoot. Turkse en Marokkaanse meisjes onderschrijven dergelijke motieven in

beduidend mindere mate dan hun Nederlandse seksegenoten.

36
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5. DENKEND AAN SEKS ...

In dit hoofdstuk wordt beschreven in welke mate de leerlingen -blijkens hun antwoorden in de

vragenlijst- in gedachten met seks bezig zijn: hebben ze seksuele fantasieën, voelen ze lichamelijke

aantÍekkingskracht, zouden ze willen probren hoe het is om met iemand te vrijen, als ze dat al niet

gedaan hebben etc. DaaóU wordt stelselmatig onderscheid gemaakt in homosekzuele en heterosek-

suele gedachten. Tot slot komt de vraag aan de orde wel label zij op hun eigen gevoelens en

gedachten hechten.

Hoewel in dit hoofdstuk stelselmatig onderscheid wordt gemaakt tussen homo- en heterogedachten,

betekent dat niet dat in de vragenlijst die termen ook zijn gebruikt. tn de vragen werd telkens de

formulering "over jongens" en "over meisjes" gebruikt. Alleen bij de vraag nÍutr labeling werden

termen als heteroseksueel en homoseksueel gebruikl

5.1 Aan seks denken

Aan de leerlingen werd niet gevraagd of zij wel eens ium seks dachten Wel werd aan een deel van

de leerlingen gevraagd of denken aan seks bij trcn gepaard ging met schuldgevoelens en met

pogingen dan aan iets anders te denken. In tabel 5.1 staan de percentages jongens en meisjes die bij

deze vragen niet voor het antwoord "Ik denk nooit aan seks" kozen. De vragen waren onderdeel

van een van de modules van de seniorversie van de vragenlijst voorgelegd aan leerjaar drie en

hoger. met uitzondering van het IBO. Gegeven het leeftijdwerschil bU gelijkblijvend leerjaar nrssen

enerzijds de Nederlandse leerlingen en anderzijds de Turkse en Marokkaanse leerlingen, beperkt de

tabel zich tot de leerlingen van 15 jaar en ouder.

Vrijwel alle leerlingen laten merken aan seks te denken. Alleen bij de Marokkaanse leerlingen is

een groep van plusminus l07o -bij jongens en meisjes- die dit ontkennen. Bij de Nederlandse

jongens gaan dergelijke gedachten niet of nauwelijks gepaard met schuldgevoelens. BU de

Nederlandse meisjes, de Turkse jongens en de Marokkaanse jongens en meisjes zegt ongeveer een

tiende dat er bij hen dan wel sprake is van enige schuldgevoelens. Bij de Turkse meisjes ligt dat

percentage met meer dan een kwart aanzienlijk hoger.

De antwoorden op de vraag in hoeverre men bij gedachten aan seks aan iets anders probeert te

denken, laten een vergelijkbaar patÍoon zien. zij het dat de Marokkaanse meisjes in dit opzicht wat

meer problemen met gedachten aan seks laten zien.
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Tbt5.t Denken aan eeks. voorkonren, scfiuldgevoelens, rermiiJsn, naar eal«se en hskoml
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5.2 Homosekzuele gedachten en fantasieën

De vragenlijst bevatte een aantal vragen die het voorkomen van homoseksuele fantasieën en

gedachten bij de leerlingen beoogden te peilen. In tabel 5.2 staat een overzicht. BU dat overzicht

moet bedacht worden dat de betreffende vragen slechts in zeer beperkte mate met elkaar samenhan-

getr. Met andere woorden: als een leerling zegt wel eens te willen proberen hoe het is om met

iemand van hetzelfde geslacht te vrijen, betekent dat absoluut niet dat hij of zij mk seksuele

fantasieën over hetzelfde geslacht heeft en omgekeerd. Hetzelfde blijkt trouwens ook op te gaan

voor labeling en feitelijke ervaringen. onderwerpen die later aan de orde zullen komen.

De vraag of men zich wel eens lichamelijk aangetÍokken voelde tot iemand van het zelfde geslacht,

werd dmr vrij veel leerlingen bevestigend beantwoord. Bij de Nederlandse jongens ligt het

percentage bevestigende antwoorden op l7.6Vo. Bij de Marokkaanse en Turkse jongens ligÍ het met

respectieveluk 35.4 en 46.8?o beduidend hoger. De meisjes zeggen algemeen minder vaak dat zij

dergelijke aantrekkingskrachten ervaren, maar het patÍoon tussen de verschillende herkomstgÍoepen

is vergelijkbaar met dat bij de jongens.

Het percentage jongens dat zegl. seksuele fantasieën over iemand van hetzelfde geslacht te hebben

ligt beduidend lager: bij de Marokkaanse jongens ligt het zelfs op 0. Tussen Nederlandse jongens

en meisjes is er in dit opzicht weinig verschil; bij de Turkse en Marokkaanse meisjes liggen de

percentages met 6.1 en l3.8Vo beduidend hoger dan bij de jongens (respectievelijk OVo en 5.9Vo).

Een vrij grote groep zegl wel eens te denken dat zij op zowel jongens als meisjes verliefd zouden

kunnen worden. Bij de meisjes komt dat aanzienlijk vaker voor dan bij de jongens. Marokkaanse

jongens beantwoordden die vraag vrij weinig bevestigend.

Een kleinere groep zegt dat zij wel eens zouden willen proberen hoe het is om met iemand van

hezelfde geslacht te vrijen. -of zegt dat rceds gedaan te hebben. Opnieuw ligt dit percentage bij de
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Marokkaanse jongens vrij laag; bij de Marokkaanse en Turkse meisjes zijn deze percentages relatief

hoog.

T&l 52 Percenage longene en mds§ msl hoínceksuC€ g€d&hten on hnEsi€ön, nasr herkootsl

39

Joí88íÉ
NedeÍl Maok Turla Nodeíl Marck Turts
ïo%%elo%clo

Homcelcuele lio'hamelijke aanrekting

sterk m, sbrk en beetp
Homceksuele íantasieön

heel vaak, mak, ssrs
Willen goberen hoe het e om te zellde sekse te wi.ian

al gebeurd, p (hel zal mUÍri€l gebeuren)

Verlieíd kunmn f,ord€n op,ong€ns en rneqps

1a

18351712n?g

3063614

515489
15718211421

53 Heteroseksuele gedachten en fantasieën

In tabel 5.3 staat een aantal gegevens over heteÍoseksuele gedachten en fantasieen weergegeven.

Vrijwel alle jongens zeggen zich wel eens lich:rmelijk tot iemand van de andere seks€ aangetrokken

te voelen. Met name bij de Turkse en Marokkaanse meisjes liggen die percentages lager, mÍrar ook

van hen zegt meer dan tweederde dergelijke aantrekkingskracht wel eens te voelen.

Ongeveer driekwart van de jongens zegt ook wel eens heteroseksuele fantasieèn te hebben. De

verschillen tussen de verschillende herkomstgÍoepen zijn bij de jongens relatief gering. Bij de

meisjes liggen die percentages lager, met name bij de Turkse en Marokkaanse meisjes; van hen

zeg| maaÍ net de helft wel eens heteroseksuele fantasieën te hebben.

Soortgelijke verschillen vinden we bij de antwoorden op de vraag of men wel eens zou willen

proberen hoe het is om met iemand van het andere geslacht te vrijen. Van de jongens en van de

Nederlandse meisjes beantwoordt ongeveer vier vijfde die vraag bevestigend. Bij de Turkse en

Marokkaanse meisjes schommelt dat rond de 50Vo.
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faÉril 5.3 Peíoonags iong€ns en meisle mel hebícelsr,€le gedrnlen en hnbdeÖn, naar hefiomt

meBls
N€d€íi Marck Turk N€deÍl Marok Turk

ddduduto lo ra lo to to

Heteraeksude lichameljk§ santr€lfing
sleít mj sbrk *n beete

Heterceksud€ lenlesr€ön

heel veak, vaak, soms

Wilhn proberen ho€ het b om met andeí€ s*se te vÍi,en

al g€beuíd, ia (het zal mlhiet góeunn)

5.4 Labeling

De leerlingen werd gevraagd aan te geven hoe zij zich zelf in seksueel opzicht zouden labelen. Dat

gebeurde als volgt:

Veel jongeren hebben duidelijke heteroseksuele of juist hornoseksuele
geyoelens. Anderen weten het nog niet precies.
Ik voel mij: I. alleen maar heteroseksueel

2. vooral heteroseksueel
3. biseksueel (homosekuele + heteroseksuele gevoeleru
4. vooral homoselcsueel
5. alleen maar homoseksueel

6. ik weet het (nog) niet

7. ik ken die woorden niet

Uit de antwoorden van de leerlingen (zie tabel 5.4) blUkt eerst en vooral dat de leerlingen aan het

hanteren van dergelijke etiketten niet toe zijn; op de eerste plaats omdat een belangrijk deel van

hen die termen nog niet zegt te kennen (variërend van 26Vo bij de Nederlandse jongens ror 63Vo bij

de Turkse jongens en de Marokkaanse meisjes). Voor zover men de termen tÈgt te kennen, zegt

een gÍote groep dat zij het (nog) niet weten. Dit percentage (tussen haakjes weergegeven in tabel

5.4) varieert van 327o bij de Nederlandse jongens tot 6lVo bij de Turkse meisjes. Vrijwel alle

andere leerlingen noemen zichzelf heteroseksueel. Het percentage dat zictzelf bi- of (overwegend)

homoseksueel noemt, komt alleen bij de Marokkaanse jongens en Turkse meisjes boven de 27o.

93 87 85 88 71 68

80 73 75 69 51 52

91 78 &| 79 55 18
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T*el 5.1 Labeling nn de ogen gerelene ab horno, bi- ol heletaeksuml, naar heÍkorËl en sekee'

Turi<s

m€6,6
Nedeíl Marok

JOÍrg€ílB

N€d€íl Matok
oL ol" % '/o % ot"

ksn die urooíden nÈt

n F4 1s (33)

r (2) 2 (1)
0 (0) 1 (2)
17 (15) t? (61)

118 U 130 57

4e (66) 21 (s2) 21 (66) 35 {56)
1 (1) 0 (0) 1 (2) 0 (0)
1 (1) 1 (3) 1 (2) o (1)
24 (32) 18 (46) 12 (31) n (1il)

215 182 87 35 148 55 259 162

(ol,erw€geÍtd) h ebraelsuel
tiseksueel

(owm€geírd) homasksu*l
w*t h€t nog nrsl

tuss€n haakis d€ peícentagG berekend op de groep íspond€nbn di€ d€ leÍmsn zegt te kann€íl

5.5 Masturberen

Aan de leerlingen werd niet rechtstreeks gevraagd of zij zich zelf bevredigden. rWel werd er

gevraagd of men zich bij zelfbevrediging (ook omschreven als 'seks in mijn eentje') schuldig

voelde. Fen van de antwoordcategorieën bij die vraag wÍ§ "Ik doe nooit aan zelfbevrediging ('seks

in mijn eentje'). In tabel 5.5 staan de percentages leerlingen die deze antwoordcategorie glg kozen,

alsmede de percentages leerlingen die antv/oordden dat zU bij masruöatie heel erg tot eigenlijk wel

last hadden van schuldgevoelens.

Van de Nederlandse jongens zegt bijna iedereen dat hij masturbeert: bij de Turkse en Marokkaanse

jongens ligt dat op ongeveer twee derde. Bij de meisjes. en met name bij de Marokkaanse meisjes

komt het veel minder vaak voor dat men zega Íe masturkren.

De masturberende Nederlandse jongens hebben daarover ook weinig last van schuldgevoelens. Bij

de Turkse, maar veel sterker nog bij de Marokkaanse jongens is dat wel het geval. Ook Neder-

landse meisjes hebben iets vaker te maken met schuldgevoelens bij masturbeÍen, maar veel sterker

geldt dat nog voor de (weinige) Turkse en Marokkaanse meisjes die zeggen zich zclf te bevredigen:

van de betreffende Turkse meisjes zeg. 60Vo dat zij last hebben van schuldgevoelens; bij de

Marokkaanse meisjes ligt dat percentage zelfs op 78Va.



TNO rapport

NIPG 93.056 42

T*l 5.5 Matrrberen; vorkomen, sdruldgamlene en sdrae,rb, naeÍ herkoms§ rEpondfit§l wr 15 jaar en ouder

pngeíË

Nod€Íl Marok
%%

m€EF
N€deíl Marok TurfisTurts

%

Onlkent nret e8n zelbewodigiÍtg to do€íl

ZellbevredQirB geat gepaaÍd mel sdruldgeroelens
(hol erS, ja, ogenlqk ml) 60

5.6 Samenvetting

Vrijwel alle respondenten laten blijken, al dan niet regelÍnatig, aan seks te denken. Bij de meesten

van hen gaat dat niet gepaard met schuldgevoelens. Bij een kwart van de Turkse meisjes is dat

echter wel het geval. Marokkaanse meisjes lijken wat vaker geneigd om te proberen gedachten over

seks te onderdrukken.

De vragen naar homoseksuele gedachten en fantasieën zijn door de respondenten zeer wisselerd

bantwoord. Jongeren die zeggen dat zij zich lichamelijk wel eens tot iemand van hetzelfde

geslacht aangetrokken voelen, zeggen beslist niet altijd dat zij wel eens aan seks met een ge-

slachsgenoot denken, en omgekeerd. Bij Turkse en Marokkaanse jongens vinden we bij de vraag

over lichamelijk aangetrokken voelen niulr een seksegenoot hoge percentages bevestigende

antwoorden; op de vraag aan homoseksuele fantasieën is dat allesbehalve het geval. Bij deze vraag

vinden we juist bij de Turkse en Marokkaanse meisjes relatief veel bevestigingen. Deze zeggen ook

relatief vaak dat zij wel eens zouden willen proberen hoe het is om met een seksegenoot te vrijen.

Heteroseksuele gedachten en fantasieën komen bij verreweg de meeste respondenten voor. Alleen

bij de Turkse en Marokkaanse meisjes vinden we telkens een groep van beduidende omvang waar

dit niet het geval is. 7n is er bij bijna een derde van deze meisjes geen sprake van (erkende)

gevoelens van lichamelijke aantrekkingskracht van mannery'jongens en geeft ongeveer de helft geen

blijk van heteroseksuele fantasieën.

Veel leerlingen zijn niet toe aan de labeling van de eigen gevoelens in termen van homo-, bi-, of

heteroseksueel. Velen kennen de termen niet of zeggen dat zij het (nog) niet weten. Dat geldt met

name voor Turkse en Marokkaanse jongens en meisjes. Voorzover men de termen kent, beschouwt

men zich in meerderhcid hetero. AUeen bij de Turkse meisjes is dat percentage laag (337o), mau

dit komt vooral omdat zij vaker zeggen het nog niet te weten. De verschillen in de percentages

homo- en biseksueel zijn te gering om er veel waarde aan te kunnen hechten.

Turkse en Marokkaanse jongens laten slechts voor tweederde blijken dat zij masturberen. Bij

Nederlandse jongens ligt dat percentage op 887o. Bij hen gaat masruöatie ook minder gepaard met
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sshuld- en sehÍutmt§.gevoelens. Meisjes, en vooral de Marokkaanse meisjes, luen veel minder vaak

blijkEn aan mastuöatie te doen. Bij de Turk* en MaÍokkaanse meisjes die wel zeggen te

masturberen, gaat dat bij de meerderheld gepaard met gevoelens van schuld en schaamte.

43
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6. SEKSUELE ERVARING MET PARTNERS

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen de aard en de mate van seksuele ervaringen met partrrcrs aan de orde. Op

de eerste plaats gaan we in het algemeen in op de vraag wat voor ervaringen de leerlingen hebben

meegemaakt. Wanneer zij ook ervaring hebben met coitus, wordt beschreven wanneer zij dat voor

het eerst hebben meegemaakt en wordt nagegaan met hoeveel partners zij de afgelopen tijd

geslachtsgemeenschap hadden.

De vragenlijst bevane, behalve die algemene vragen ook een set vragen naar de laaste parmer

\,vaannee men (eventueel) seksueel enraringen had gehad. Ook die gegevens worden beschreven.

Het gaat daaóij onder andere om de aard van de ervaringen in die verhouding, kenmerken van de

partner en kenmerken van de relatie.

Op het gebruik van anticonceptie in het algemeen en condooms in het bijzonder wordt in dit

hoofdstuk niet ingegaan. Die ondenverpen worden in een volgende hoofdstuk besproken.

Bij de vragen naar de seksuele ervaringen bestaan nogal wat ontbrekende of mirder betrouwbare

antwoorden. In de volgende paragraaf wordt dit probleem eerst geschetst en vervolgens wordt

aangegeven hoe met deze problemen wordt omgegium in het vervolg van het hoofdstuk.

6.2 Ontbrekende en minder betrouwbare antwoorden

Zoals in de inleiding werd gesteld is er bij de gegevens over seksuele ervaringen sprake van nogal

wat onvolledige antwoorden. Deze onvolledige antwoorden kunnen in een aantal categorieën

worden uitgesplitst:

l. De ontbrekende antwoorden van leerlingen die niet aan dit blok vragen zijn toegekomen.

2. De ontbrekende antwoorden van leerlingen die wel het vorige blok hebben ingevuld maar

die deze vragen om welke reden dan ook niet hebben ingevuld.

3. Antwoorden van de leerlingen die minder betrouwbaar geacht moeten worden. omdat zij

inconsistent zijn met andere antwoorden.
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In tabel 6.1 staat ter illustratie een ovetzicht van de ontbrekerde en minder betrouwbare antwoor-

den van de leerlingen op een algemene vraag naar de ervaring met tongzoenen.

Tabel 6.1 Onbrekende en minder bebo.lurbars antw@ídofl op dc waag ruar ervurng mot iq1gEoqlÍr, neer hcíIoíEl m 8ekse
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mgl§,e
Neded Maok Turk
ddd
Dmto

,ongeÍE
Ned6Í1 Marck

% ol"

Turtr

Enaring ma bngzcr€nen
- ni€l b€rouwbaaÍ
- niel ingewld,'onge blok wel

- hel vorBe Uok ook nnt ingewld

- totaal onbÍeksnd/ni€l beÍouwba8Í

Het totaal van de ontbrekende en niet betrouwbare gegevens is zodanig dat zij tot een emstige

vertekening van de resultaten kunnen leiden, temeer daar dit totaal duidelijk samenhangt met

herkomst en sekse van de leerlingen.

Om dit probleem zoveel als mogelijk op te vangen, werden op de eerste plaats de leerlingen die het

voorgaande blok niet hadden ingevuld uit de analyse venvijderd. Om de vergelijkbaarheid tussen de

verschillende herkomstgÍoepen zoveel mogelijk in stand te houden, werden niet alleen deze

respondenten verwijderd maar ook die leerlingen die in de matchingsprocedure aan hen gekoppeld

waÍen. In tabel 6.2 staat een overzicht van deze verwijderde respondenten en een aanduiding van

hun schooltype en leeftijd.

Na deze stap resteert toch nog een behoorlijke groep leerlingen waarvan de gegevens onbekend

zijn. Hoewel een aantal redenen voor niet invullen en onbetrouwbare antwoorden bedacht kunnen

worden. is het moeilijk om daarover een onderbouwde uitspraak te doen. Nog veel moeilijker is het

om een redelijke hypothese over hun ervaringen te doen. Bij rapportage van de ervaringen worden

daarom telkens twee percentages, gescheiden door een - gepresenteerd: het eerste cijfer is het

percentage berekend op de totale gÍoep: dit percentage valt op te vatten als een minimumschaning,

uitgaande van de veronderstelling dat de groep bij wie geen (betrouwbare) gegevens voorhanden

zijn, de betreffende ervaring niet heeft gehad. Het tweede cijfer dat wordt gepresenteerd, is het

percentage dat wordt berekend op de groep van wie wel bctrouwbare gegevens voorhanden zijn. Dit

percentage is een schatting uitgaande van de verondentelling dat de groep met betÍouwbare

gegevens een redelijke afspiegeling is van de totale groep. In theorie zou ook een maximum-

schatting kunnen worden gepresenteerd, nl. een percentage berekend op de veronderstelling dat de

381
I 12 'r8

116

819n

185
51612
282
92417
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gÍoep zonder betrouwbaÍe gegeveÍrs de betreffende ervaringen wel heeft gehad. Deze aanname lijkt

echter te onwaarschijnlijk om in aanmerking genomen te kunnen worden.

T&l 6.2 Uit de analyse vemilderde í€opond€íllen, heÍtomsl, sel§€, ondeÍrriFsórt en leeíliil

46
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Yo 53
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ïo3

ïc 32
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De verdeling jongens/meisjes in de verwijderde groep in totaal is fifty fifty. Bij de Marokkaarue

Ieerlingen gaat het iets vaker om jongens: bij de Turkse groep iets meer om meisjes. De verdeling

naar onderwijssoort wijkt duideluk af van de totale groep. Meer dan de helft van de venvijderde

leerlingen is afkomstig uit het IBO. Bijna één derde is afkomstig uit het LBO. Tussen de verschil-

lende herkomstgroepen bestaat er in dit opzicht nauweluks verschil. Ook de verdeling over de

verschillende leeftijdscategorieën is atypisch. Bijna een derde behoort tot de jongste leeftijdsgroep;

meer dan een derde tot de groep 14 en 15 jarigen.

6.3 Meegemaakte seksuele ervaringen

De leerlingen werd gevraagd of zij wel eens hadden getongzo€nd, iemand onder de kleren hadden

gestreeld. naakt met iemand hadden gevreeën (zonder geslachtsgemeenschap) en of zU wel eens

geslachtsgemeenschap hadden gehad. In tabel 6.3 worden de antwoorden van de leerlingen op twee

manieren gepresenteerd: op de eerste plaats worden de percentages leerlingen gegeven die die

vragen bevestigend beantwoordden (bovenste deel van de tahl). Het onderste deel van de tabel
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geeft aan wat de meest vergaande seksuele ervaring is die de ÍEspondent naar eigen zeggen heeft

meegemaakt.

Tbel 6.3 Enaring met rrrschillende voírren van vnjar naar heítoÍÍtsl en eekse

47
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- geeladtsgemenechap
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39-44
31 -30
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31 -34
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il -62
45-34
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12-13
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16-17
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42 -il
8-10
11-16
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10-12

a-35
u-n
13-16
Í0-12

48-57
10-11
12-15
5- 7

10-11

Beperken we ons in eerste instantie tot het onderste deel van de tabel. Bij de jongens zien we in het

percentage leerlingen zonder enige seksuele ervaring slechts een (klein) verschil: dit percentage ligÍ

bij de Turkse jongens wat hoger dan bij de Nederlandse en Marokkaanse jongens. Bij tongzoenen

en strelen onder de kleren is er een vrij groot verschil tussen de Nederlandse jongens enerzuds en

de Turkse en Marokkaanse jongens anderzijds. Bij de Nederlandse jongens is het percentage dat

hoogstens op die manier gevreeën heeft fors groter. De percentages nÍukt vrijen komen weer

ongeveer overeen. Nederlandse jongens hebben minder vaak geslachtsgemeenschap meegemaakt.

Bij de Marokkaanse jongens is het betreffende percentage het hoogsl

Samenvattend: een kwart tot een derde van de jongens heeft nog geen enkele ervaÍing met welke

vonn van vrijen dan ook. Bij Turkse jongens ligt dat wat hoger dan bij Nederlardse en MaÍok-

kaanse jongens. Nederlandse jongens hebben echter vaker hoogstens ervaring met tongzoenen en

strelen onder de kleren en hebben -dus- minder vaak ervaring met geslachtsgemeenschap. Van de

Nederlandse jongens met enige ervaring met vrijen, heefÍ 46Eo ervaring met geslachtsgemeerschap.

Bij de Marokkaanse jongens ligt dat percentage op 657o en bij de Turkse jongens op 66Vo.

Bij de meisjes is het beeld heel anders. Marokkaanse en Turkse meisjes hebben beduidend vaker

geen enkele ervaring met vrijen dan Nederlandse meisjes. De percentages met ervaring met

tongzoenen en strelen onder de kleren liggen ook lager, maar hier zijn de verschillen wat minder

groot. Op het punt van naakt vrijen komt het percentage bij de Nederlandse en de Marokkaanse
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meisjes min of meer overeen. Bij de Turkse meisjes ligt het duidelijk lager. Een groot verschil zien

we ook op het punt van ervaring met geslachtsgemeenschap; diur is het percentage onder de

Nederlandse meisjes twee keer zo hoog als bij de Turkse en Marokkaanse meisjes. Met andere

woorden: Turkse en Marokkaanse meisjes hebben beduidend vaker geen enkele ervaring met vrijen

met een ander. Wanneer zij wel ervaring hebben, blijven er wel verschillen, maar die blijven

relatief gering: van de Nederlandse meisjes met enige ewaring, heeft. 33% ervaring met ges-

lachtsgemeenschap; bij de Marokkaanse meisjes is dtt 24Vo en bij de Turkse meisjes 257o.

Uit eerdere analyses is gebleken dat dezs verschillende vonnen van vrijen op te vatten zijn als een

indicatie voor een zich geleidelijk aan uitbreidend seksueel gedragsrepertoire. Leerlingen die

ewaring hebben met een verdergaande vorm hebben bijna altijd ook ervaring met de daaraan

voorafgaande voÍrnen en naarmate men ervaring heeft met verdergaande vormen, is de gemiddelde

leeftijd hoger. In hoeverre geldt dit voor de verschillende, in dit rapport onderscheiden, groepen. De

gegevens in tabel 6.4 geven een gedeeltelijk antwoord op die vraag. In het bovenste deel staat

aangegeven hoeveel pÍocent van de leerlingen met ervaring met een bepaalde vonn van vrijen nog

geen ervaring had met teÍrminste één van de minder ver gaande vorÍnen. Weliswaar zijn er bij

Turkse en Marokkaanse jongens en meisjes wat meer afwijkngen, maar de cijfers maken duidelijk

dat ook deze leerlingen in verreweg de meeste gevallen het veronderstelde traject doorlopen.

Ttut6.1 Afwrlkingen van het ontwikkslingsralect van zoenefl lol gclaciEgemeensàap; percentages jongens en meisle die enaring hebben

mel ssn voÍm van vnen zonda erranng b hóben mel tenminste óón mindr veqaande vorm, naaí h€ílíoírsl

48
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Turkse jongens en meisjes met ervaring volgen dus in zijn algemeenheid de verschillende fasen van

vrijen in dezelfde volgorde als Nederlandse jongens en meisjes. Doen zij dat ook op een ver-

gelijkbaar moment? De antwoorden van de leerlingen op de vragen naar ervaring met verschillende

manieren van vrijen werden met behulp van MCA getransformeeÍd tot één eenvoudige index

(vergelijk Vogels. 1992). Afgezien van leeftijd en sekse. blijkt ook herkomst signihcant samen te

nv,t nv,t nv,t

000
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nu nu nvl
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hangen met die index (vergelijk tabel 6.5). Ook de interactie tussen herkomst en leeftijd en die

tussen herkomst en sekse laten een significant effect zien.

T&l 6.5 Tetsing van de eíecbn van hettiiJ, h€íkomsi en sekse en hun in§rrtb op C$uele eftanng

49
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De figuren 6.1 (voor jongens) en 6.2 (voor meisjes) laten zien hoe die samenhang eruit ziet. Bij de

jongens is er in zijn algemeenheid sprake van een met de leeftijd min of meer regelmatig

toenemende seksuele ervaring. Alleen bij de oudste gÍoep Nederlandse jongens u,ordt die regelmaat

dooöroken, doordat er tussen de l4ll5 en 16117 jaar plotseling een sterke stijging in seksuele

ewaring is. De (relatief kleine) gÍoep van 18 jaar en ouder scoort wat dat betreft iets lager.

Marokkaanse jongens hebben gemiddeld wat meer ervaring dan Turkse jongens en die weer wat

meer dan Nederlandse jongens.

Bij de meisjes is het beeld heel anders. Vanaf het l4l15" jaar is er bU de Nederlandse meisjes

sprake van een min of meer regelmatige stijging. BU de Mamkkaarse meisjes stijg de seksuele

ervaring -gemiddeld- tot het 17 jaar niet of nauwelijks. De relatief kleine groep van 18 jaar en

ouder heeft daarentegen een ruime seksuele ervaring. Bij de Turkse meisjes is er tussen het 15" en

het 16" jaar sprake van een zekere stijging. Van een stelselmatige toename met de leeftijd lijkt

echter geen sprake.
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Fryur 6.1 Geóatle gemiridelde score Seksuele eÍvaÍlng, naar h«komst en beftitj; jmgene

-2
11-13 14-15 16-'17 1 8 ++

FQwr 6.2 Gechette gemiddelde scores Seksueb gívaÍing, naar herkomst en leeftqd; meb§

-3
11-13 14-'t 5 1 6-17 18 ++

Deze verschillen in leeftijdseffect tussen de onderscheiden groepen kunnen, gezien de aard van de

gegeveÍrs, grofweg door twee factoren bepaald worden: dmr verschillen in toenaÍne van de seksuele

ervaring voor de afzonderldke individuen en door verschillen in de percentages jongens en meisjes

met enige seksuele ervaring iiberhaupt. Beide factoren spelen een rol. Van de Nederlandse jongens

van 16 en 17 jaar en ouder heeft slechts lVo nog geen enkele ervaring. Op l8-jarige leeftijd en

ouder ligt dat percentage op vergelijkbare hoogte (87o). Van de 16 en 17 jarige Marokkaanse
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jongens heeft nog 3O9o geen enkele ervaring met vrijen maar diuma li$ dat percentage op nog

slechts 10Vo. Bi1 de Nederlandse meisjes ligl het percentage zonder enige ervaring op l8-jarige

leeftijd op ll?o: bij de Marokkaanse meisjes is dat 2O?o en bij de Turkse meisjes 507o.

Bovenstaande analyse is daarom herhaald, maar dan met uitsluiting van de leerlingen zonder enige

ervaring. Het effect van herkomst blijkt dan niet meer significan[ leeftijd en sekse wel (alpha=.000

respectievelijk .000). Ook de interacties van herkomst met leeftijd en sekse zijn significant (.024 en

.ml). In de figuren 6.3 en 6.4 staan de betreffende voorspelde scores weergegeven. Bij de

Nederlandse en steÍker nog bij de Marokkaanse jongens blijft er sprake een toename van de

seksuele ervaring met de leeftijd. Met andere woorden: als zij hun eerste stap eenmaal geznt

hebben, is er daama sprake van een min of meer geleidelijke uitbreiding van het soort seksuele

ervaringen. Bij de Turkse jongens is dat niet het geval. Ongeacht leeftijd blijft hun gemiddelde

score iets boven de 2 schommelen. Dat komt ongeveer oveÍeen met de gemiddelde scoÍe van

degenen die ervaring hebben met naakt vrijen zonder geslachtsgemeenschap.

FQwr 6.3 Gechane gemiddelden seks€le eívanng, naaÍ herkomst en leeftild; iongens met enge erwirq

5T
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Fgwr 6.a Gschatts gemiddelden seksuele ervarirp, naar herlornst en leeÍtrJd; meisies met enrge ervanng

14-15 1 6-17

Bij de Turkse meisjes met enige ervaring zien we een vergelukbaar verschijnsel: ongeacht leeftijd

blijft de score Íond 0.5, de gemiddelde scoÍe van degenen met ervaring met tongzoenen. BU de

Nederlandse meisjes zien we een duidelijke toename met de leeftijd. met name tussen het 15" en

16" jaar. De Marokkaanse meisjes beperken zich gemiddeld tot hun 17" tot tongzoenen. Daama

neemt hun ervaring met vrijen sterk toe.

6.4 Ervaring met anale seksualiteit

In de vragenlijst werd op een aantal plaatsen gei'nformeerd naar ervaring met anale gemeenschap:

bij de vragen over de parher met wie men het meest vergaan had gevreeen, bij vragen over een

eventuele tweede partner en bij een aantal algemene vragen over eventuele andere seksuele

contacten. De vragen naar anale contacten werden uitsluitend gesteld aan leerlingen van het derde

leerjaar en hoger, met uitsluiting van lBO-leerlingen. In de vragen werd de -verder niet toegelichte-

term 'anale gemeenschap' gebruikt. Bij de antwoordcategorieën waaruit leerlingen konden kiezen

werd daarom telkens ook de categorie 'ik weet niet wat dat is' toegevoegd.

In tabel 6.6 staan de antwoorden van de respondenten samengevat; op de eerste plaats voor alle

leerlingen die ooit met iemand hebben gevreeën, hoe dan ook en op de tweede plaats voor

leerlingen die ervaring hcbben met geslachtsgemeenschap. Een zeer grmt aantal heeft de vraag niet
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of niet betrouwbaar beantwoord, met name bij de Turkse en Marokkaanse jongens en meisjes. Voor

zover dat wel het geval was, heeft een groter deel van de Turkse en Marokkaanse jongens en

meisjes geantwoord dat zij ewaring hebben met anale gemeenschap. Gezien het grote aantal

onbekende antwoorden en gezien de lage aantallen, kunnen de bevindingen echter geen basis

vonnen voor een vergelijking tussen de groepen.

Ttut6.6 Erwing met anale seksuelileit, near herkomst en selse; dede lerlaar en hoger, rrl uitrondering wr het IBO; bbal on rooí de

respondenten met enruirq met naakt wipn enbl geeladtEgsmëíGdlap
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De enige conclusie die getrokken kan worden is dat anale gemeenschap, ongeacht herkomst, voor

l0 à 20Vo van de jongeren, tot het seksuele repertoire hoort, gaat behoren, wanneer men eenmaxl

ervaring heeft met geslachtsgemeenschap.

6.8 Samenvatting

De rapportage over seksuele ervaring met partners binnen deze groep wordt emstig bemoeilijkt

door het hoge aantal ontbrekende en/of onbetrouwbare antwoorden, met name bij de Turkse en

Marokkaanse jongens en meisjes. De bevindingen die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd

moeten dan ook voomamelijk gezien worden als een globale schets van wat er waarschfÍthjk

gaande is.

17 52 59
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Een kwart tot een derde van de jongens heeft nog geen enkele ervaring met welke vonn van vrijen

dan ook. Bij Turkse jongens ligt dat wat hoger dan bij Nederlandse en Marokkaanse jongens.

Nederlandse jongens hebben echter vaker hoogstens ervaring met tongzoenen en strelen onder de

kleren en hebben -dus- minder vaak ervaring met geslachtsgemeenschap. Van de Nederlandse

jongens met enige ervaring met vrijen, he.r.,ft 46% ervaring met geslachtsgemeenschap. Bij de

Marokkaanse jongens ligt dat percentage op 657o en bij de Turkse jongens op 66%.

Turkse en Marokkaanse meisjes hebben beduidend vaker geen enkele ervaring met vriien met een

ander. Wanneer zij wel ervaring hebben, blijven er wel verschillen. maar die blijven relatief gering:

van de Nederlandse meisjes met enige ervaring, heeft 33% ewaring met geslachtsgemeenschap; bij

de Marokkaanse meisjes is dat 24Vo en bij de Turkse meisjes 257o.

In grote lijnen doorlopen alle trerkomstgroepen het traject van achtereenvolgens tongzoenen, stÍelen

onder de kleren, naakt vrijen en geslachtsgemeenschap. Het tempo en het moment waarop dat

gebeurt lopen echter uiteen. Zo is er bij de Turkse en Marokkaanse meisjes -in deze leeftijdsrange-

slechts in beperkte mate sprake van een toeÍrame met de leeftijd van de seksuele ervaringen. Bij

hen lijkt er ook sterker sprake van een -in deze leeftijdsrange- constant blijvende tweedeling tussen

een gÍoep die zich verre houdt van elke seksuele activiteit met een paíner en een groep die wel

enige, meestal nog voorzichtige, schreden op het pad van de seksualiteit zet.

Bij Turkse jongens is er sprake van een zeer snel doorlopen van het bovengeschetste trajec't,

wanneer zij de eerste stap eeÍrmaal hebben gezet.

Anale seks lijkt een relatief normaal onderdeel van het seksuele repertoire, wÍlnneer men eenmaal

ervaring heeft met geslachtsgemeenschap. Gezien de geringe aantallen en het hoge percentages

onduidelijke antwoorden, kan het materiaal geen aanleiding zijn voor het doen van uitspraken over

eventuele verschillen tussen de onderscheiden herkomstgroepen. De gegevens uit het hiema te

rapporteÍen kwalitatieve onderzoek, maken duidelijk dat de bevindingen uit de kwantitatieve

dataverzameling over anale seks met de grootst mogelijke voozichtigheid gehanteerd moeten

worden.

54
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7. PARTNERS

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een aantal kenmerken beschreven van partners waarmee de respondenten

seksuele ervaringen hadden. Aan de orde komen onder andere de leeftijd en nationaliteit van de

partner, de aard van de relatie tussen de partner en de respondent en de vraag of de partner al

eerdere seksuele ervaringen had gehad. Die gegevens zijn gebaseerd op vragen over de partner met

wie zij 'het meest vergaand haddep gevreeën'.

Deze vragen moesten ingevuld worden door alle respondenten met enige seksuele ewaring, van

tongzoenen tot en met geslachtsgemeenschap. In de praktijk blukt dat door de respondenten die

onderwerp zijn van deze rapportage relatief vaak niet te zijn gebeurd. Dat hangÍ gedeeltelijk samen

met de seksuele ewaringen van de respondenten. Leerlingen die nmit hebben getonpoend hebben

de betreffende vragen relatief vaak niet (volledig) beantwoord. Daarom beperkt dit hoofdstuk zich

tot de leerlingen die tenminste ervaring hebben met strelen onder de kleren. I-eerlingen die niet

verder zijn gegaan dan tongzoenen worden hier dus buiten beschouwing gelaten.

Zelfs met deze selectie blijken de gegevens nog relatief onvolledig. De mate waarin dat het geval

is, varieert ook met de herkomst en het geslacht van de leerlingen. Dit impliceert dat de betrouw-

baarheid van de vergelijking tussen de groepen minder gÍDot is. De mate waarin dat het geval is,

hangt samen met de mate waarin de gegevens beschikbaar zijn. Daarom wordt in de tabellen in dit

hoofdstuk telkens ook aangegeven wel deel van de onderscheiden groepen de betreffende vragen

heeft beanrwoord. Deze percentages worden telkens cursief weergegeven.

De aantallen respondenten in de venchillende groepen is vaak klein. Dat betekent dat kleine

verschillen. uitgedrukt in percentages, al snel grmt lijken. De tabellen in dit hmfdstuk moeten

daarom met de nodige behoedzaamheid worden geihterpreteerd. Kleine verschillen worden dan mk

niet besproken.
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72 Sekse en leeftijd van de partner

In tabel 7.1 staat iungegeven of die parmer met wie men het meest vergaand heeft gevreeen.

iemand van hetzelfde of van het andere geslacht was. ln de tabel staan ook gegeveru; over het

leeftijdsverschil tussen de respondenten en zijn of haar parmer.

T*al 7.1 Selse van d€ peÍheí on het lsetliÉ8veísdril trrss€n r6pondeí1bíl eíl peÍtÍroí, naar hrkomst en eelse
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0

3

0

2

12
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15

6=70% 16241*

Bijna alle leerlingen in deze groep zeggen dat hun meest verg:unde vrij-ervaring met iemand van

het andere geslacht was. Bij de jongens is er alleen bij de Nederlandse gÍoep een klein aantal

jongens dat hier een andere jongen noemt. Bij de meisjes komt dit alleen bij de Turkse responden-

ten voor. Opgemerkt moet worden dat het daarbij gaat om 2 respondenten.

Tussen de partners van de jongens en de meisjes bestaat een opvallend verschil in leeftijd: bij de

jongens is de partner in alle herkomstgroepen in tenminste twee derde van de gevallen maximaal 1

jaar jonger of ouder dan de respondent zelf. BU de meisjes en met name bij de Turkse en

Marokkaanse meisjes ligt dat percentage veel lager. Bij de Marokkaanse meisjes is de partner is

bijna de helft van de gevallen tenminste 4 jaar ouder. Bij de Turkse meisjes is de partner in bijna

de helft van de gevallen twee tot drie jaar oude[ in een derde van de gevallen is hij tenminste 4

jaar ouder.
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Slechts een klein deel van de respondenten heeft een paÍmer die -meer dan een jaar- jonger is. Bij

de meisjes komt dat in het geheel niet vooc bij de jongens is er in dit opzicht tussen de onderschei-

den herkomstgÍoepen geen verschil.

De nationaliteit van de partner

In tabel 7.2 staat de nationaliteit van de parmers weergegeven. De parmeÍs van Nederlandse

jongens en meisjes en van Turkse en Marokkaanse meisjes komen voor het overgmte deel uit de

eigen nationale/culturele groep. Bij de Turkse en Marokkaanse jongens ligt dat heel anders. Bij de

Marokkaanse jongens is 79Vo van de paÍtners van Nederlandse aftomst. Bij de Turkse jongens is

dat percentage 65Vo. In slechts een op de 5 gevallen is de parher van Turkse en Marokkaanse

jongens ook van TurkVof Marokkaanse afkomst.

Tabel 7.2 Nalioflaliut van d€ paÍlneí6, naar sekse en herlomsqrop
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7.4 Relatievorm

In de vorige paragraaf bleek dat de partners in veel gevalen aftomstig zijn uit de eigen cul-

rurele/nationale groep. In bijna de helft van de respondenten komt de partner ook uit het directe

netwerk rond de respondente$ 45Vo zeg! dat zij voor de ontmoeting al familieleden of bekenden

van de partner kenden. Bij de Turkse en Marokkaanse meisjes ligt dat met 67 en 55?o wat hoger en

bij de Turkse en Marokkaanse jongens met 36 en 397o wat lager.
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Waar heeft men elkaar ontmoet? In tabel 7.3 staan voor de verschilleÍde herkomstgÍoepen de meest

frequent genoemde onÍnoetingsplaatsen weergegeven, met daarachter het percentage dat zegt elkaÍu

daar ontrnoet te hebben. De ontmoetingsplaatsen waar de leerlingen uit konden kiezen, waÍen:

school, café, bar, club- of buurthuis, straat, feestje, sportclub of andere vercniging, vakantie, via

vrierden of familie, disco of anders. In zijn algemeenheid is het zo dat bij deze vÍaag zoeÍ

uiteenlopende antwoolden werden gegeven en dat er niet één duidelijk favorierc onEnoetingsplaats

valt aan te wijzen. Het percentage leerlingen dat voor het antwoord 'andeÍs' kiest is mk behoorlijk

groot (l4Vo).

Tabel 7.3 De m*l írcqtnnt genoemde ontm€tiírgsdeeE€n, naar herkomst en sekss
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Voor de jongens in de verschillende herkomstgroepen spelen discotheek en school als on§noetings-

plaats een duidelijke rol. hoewel de rol van de discotheek in dit opzicht varieert russen de

verschillen groepen. Vmral voor de Marokkaanse jongens lijkt de discotheek in dit opzicht

belangrijk. Alleen voor de Nederlandse jongens speelt de vakantie in dit opzicht een rol van

betekenis.

Voor de meisjes ligt het beeld anders. Opvallend is dat de onduidelijke categorie 'anders' door

Nederlandse en Turkse meisjes vaak gekozen wordt. Voor Marokkaanse en Turkse meisjes is de

vakantie vaak de gelegenheid om de partner te ontmoeten. De discotheek lijkt voor deze meisjes in

dit opzicht geen rol te hebben gespeeld. Alleen voor de Turkse meisjes is de school in dit opzicht

niét belangrijk.

De respondenten werd gevraagd aan te geven hoe lang zij hun parher kenden voordat zij voor het

eer§t met elkaar vreeën. In tabel 7.4 staan de antwoorden samengevat.
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Tbl7.1 De perbde van e€ítb onm€tng bl d€ eeGE keer vnjen, naar llerkooltl en selce
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De tabel laat een aantal verschillen zien, maar deze verschillen liggen tamelijk genuanceerd. Bij de

Nederlandse jongens noemde 25Vo een periode korter dan I week. Bij de Marokkaanse jongens ligt

dat percentage duidelijk lager. Door hen wordt veel vaker een periode van maximaal een half jaar

genoemd. De Turkse jongens noemden vaker een periode van langer dan een half jaar.

Ook door de Marokkaanse meisjes wordt een periode korter dan een week relatief weinig genoemd.

In vergelijking met de Nederlandse meisjes komt het bij hen echter relatief weinig voor dat de

periode langer dan I maand besloeg. Dat geldt nog sterker voor de Turkse meisjes.

De respondenten werd gevraagd de aard van de relatie met deze partrrcr aan te geven. DaaóU

konden ze kiezen uit: vaste verkering, los-vaste verkering, geen verkering, een contact waarvoor zij

betaald werden, eentje waarvoor zij zelf betaalden en een gedwongen contact. Gedwongen

contacten werden uisluitend door twee Nederlandse jongens genoemd; I Marokkaanse jongen zei

dat het ging om een contact waarvoor hij betaald kreeg en een Turkse jongen zci dat het om een

door hem betaald contact ging. In tabel 7.5 zijn deze contacten samengevoegd met de contacten

buiten een verkering.

Tful 7.5 De aard van de relate
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Het percentage respondenten dat zei dat het om een vÍste verkering ging ligt bij de meisjes hoger

dan bij de jongens. Dat geldt zeker voor de Marokkaanse en -nog sterker- voor de Turkse
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respordenten. Het laagste peÍcentage 'vaste verkering' vinden we bij de Turkse jongens. Bij een

relatief kleine gÍoep zou het gaan om een contact buiten enige relatie. BU de Nederlandse en

Marokkaanse meisjes én bij de Marokkaanse jongerrs komt dat relatief weinig vmr. Bij de Turkse

meisjes ligt het percentage op gelijke hoogte als bij de Nederlandse en Turkse jongens.

De respondenten werd ook gevraagd hoe verliefd ze waÍen op hun parfircr. Hoewel hierboven

duidelijk werd dat er in bijna de helft van de gevallen geen sprake w:§ van vaste verkering, zei

7l?o van de totale groep dat zij 'heel verliefd' waÍen; 227o zei datze'een beetje verliefd' waÍen en

slechts 7Vo zni dat ze niet verliefd waÍen. De percentages voor de verschillende groepen staan

weergegeven in tabel 7.6.

T*l 7.6 Veí'li€ídh€id op d€ paÍtner m€t $e men het meet veryaand heelt geweeön, naar sskse en heíkomsErep
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De tabel laat zien dat de meisjes, nog meer dan de jongens. heel verliefd waren op de partner. De

Turkse jongens laten in dit opzicht echter een geheel ander beeld zien: van hen zei slechts 4O7o dat

zij 'heel verliefd' waren. 'Niet verliefd' komt eigenlijk alleen bij hen voor.

75 Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt een aantal kenmerken beschreven van de paÍtner met wie men het meest

vergaand heeft gevreeën. Alleen bij de Nederlandse jongens en bij de Turkse meisjes is er een

enigszins substantieel deel waaöij het ging om een partner van hetzelfde geslacht. Bd meisjes en

met name bij Turkse en Marokkaanse meisjes gÍult het vaak om een parher die enige jaren ouder is

dan de respondenten zelf. Bij de jongens komt dat veel minder voor. Bij hen gaat het in ongeveer

één op de 8 gevallen om een partner die meer dan 1 jaar jonger was. Bij de meisjes komt dat niet

voor.
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De partner van NedeÍlandse jongens en meisjes is in bijna negen van de tien gevallen ook van

Nederlandse afkomst. Ook de paíners van Turkse en Marokkaarse jongens zijn in grote meerder-

heid van Nederlandse aÍkomst. Bij Turkse en Marokkaanse meisjes gaat het daarcntegen bijna altijd

om partners van respectievelijk Turkse en Marokkaanse afkomst.

De plaats waar men de partner voor het eerst heeft onEnoet, varieert zeer sterk. Voor Turkse en

Marokkaanse meisjes blukt de vakantie een goede gelegentreid om parhers te onEnoeten. Voor

Marokkaanse jongens speelt de discotheek een belangrijke rol. Turtse jongens ontrnoeten hun

parrlers op zeer verschillende plaats€n en bij zeer verschillende gelegenheden.

Turkse en Marokkaanse meisjes kenden hun partner wat minder lang voordat zij voor het eerst met

hem (of haar) vreeën. Het ldkt niet onwaarschijnlijk dat dit samenhangt met het feit dat zij partnen

op vakanties tegenkomen. Bij Turkse jongens is de groep die de parmer relatief lang kende. het

groot§t. Ongeveer een kwart zegl de paÍtner koíer dan een week gekend te hebben. Alleen bij de

Marokkaanse jongens en meisjes is die groep kleiner. Bij hen is ook het percentage dat zegÍ dat het

betreffende contact plaats vond zonder dat er sprake was van enige relatie relatief gering.

Alleen bij de Turkse jongens is er sprake van een gÍoep van enige omvang die zegt dat het ging

om vrijen met een parher waaÍop men in het geheel niet verliefd was.
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8.1

8. KENMS EN HOUDING TEN AANZIEN VAN AIDS

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt nagegaan in tneverre de houding ten aanzien van AIDS van Turkse en

Marokkaanse leerlingen afwijkt van die van de Nedertandse vergelijking§groeP. Op de eerste plaas

gaan \rÍe in op een iurntal kennisaspecten, met name over de wijze waarop besmetting is te

voorkomen. Vervolgens wordt beschreven in welke mate men AIDS ziet als een risico voor

zicl:zelf, of voor iemand uit de eigen omgeving. Daama komt de vraag aan de orde in welke mate

men in de omgeving opmerkingen hoort dat AIDS aanleiding zou zijn Ot enige voorzichtigheid met

betrekking tot seksualiteit. Tot slot wordt beschreven welke consequenties de leerlingen aan AIDS

verbinden wanneer zij anderen adviezen zouden moeten geven. De vraag in welke mate leerlingen

zelf geneigd zijn om zich conform die adviezen te gedragen. komt in hoofdstuk 9 aan de orde.

8.2 Kennis ten aanzien van AIDS

Gezien de massale aandacht die er in elk denkbaar massamedium voor AIDS is geweest, is het niet

venronderlijk dat zo goed als elke leerling wel eens van AIDS heeft gehooÍd. In het onderzoek is

nagegaan hoe goed leerlingen geinformeerd zijn. De leerlingen kregen 7 gedragingen voorgelegd

met de vraag of je daardoor minder snel AIDS zou oplopen. Blijkens een voorondezoek (zie

Vogels e.a.. 1990) geven deze vragen niet alleen een beeld van de kennis van leerlingen over

pÍeventie van AIDS. maar ook van de transmissie van AIDS. In tabel 8.1 staan de percentages

leerlingen die het goede antwood gaven en die met 'wee[ niet' antwoordden weergegeven' naar

sekse en herkomstgroep. Bovendien zijn de gemiddelde aantallen goede, foute en 'weet niet'-

antwoorden weergegeven.
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faór,l 8.1 Antreíden (go€d on 'wt nret) op de kennievngnn beittftnde AIDS, naer eCtee .n hÍtomsl
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vaÍiant€-anarys€ m€l d€ hcloren: herkomst, leeÍtrp, sekse en alle interaclm

Uit de beantrvoording van de afzonderlijke items blijkt reeds dat er duidelijke verschillen zun

tussen enenijds de Nederlandse vergelijkingsgroep en anderzijds de Turkse en Marokkaanse

leerlingen. Zo weten zo'n 85Vo van de nederlandse leerlingen dat het gebruik van condooms

besmening met AIDS helpt te voorkomen. Bij de Turkse en MaÍokkiumse jongens is dat 677o,

respectievelijk 56?o. Bij de Turkse en Marokkaanse meisjes liggen die percentages nog lager. Dat

het gebruik van nieuwe injectienaalden besmetting met AIDS helpt te voorkomen is bU slechts één

derde van de Turkse en Marokkaanse leerlingen bekend; bij de Nederlandse leerlingen ligt dat

percentage twee keer zo hoog. Driekwart van de Turkse en Marokkaanse leerlingen weet niet dat al

dan niet tongzoenen er niet toe doet en bU een nog grctere gÍoep is niet bekend dat alcoholgebruik

ook geen enkele factor van betekenis is.
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Op de gemiddelde aantallen goede. foute en 'weet-niet' antwoorden is een variantie-analyse

uitgevoerd naar de effecten van herkomstgroep, leeftijd, sekse en alle interacties. Sekse heeft geen

significant hoofdeffect effect op de beannvmrding in zijn algemeenheid, teeftijd wel: met

toenemende leeftijd blijken leerlingen beter geï'nformeerd. Het aantal foute en 'weet niet'-antwoor-

den neemt af en het aantal goede toe (vergeluk ook Hopman-Rock e.a. 1990).

Hoewel Turkse en Marokkaanse jongens wat meer foute antwoorden geven, is er geen significante

samenhang tussen herkomstgroep en het aantal fout beannpoordde vragen. Ook is er geen sprake

van significante interacties op dit punt tussen herkomst enerzijds en sekse en leeftijd anderzijds.

Kijken we echter naar het aantal goede en met 'weet niet' beantwoorde vragen, dan btijken Turkse

en Marokkaanse leerlingen significant slechter gei'nformeerd. Gemiddeld heeft de Nederlandse

groep meer dan 4 van de 7 vragen correct beantwoord. Bij de Tur*se en Marokkaanse leerlingen

ligt dat op 2.7 vragen. Gezien het feit dat de interactie tussen herkomstgroep en sekse en leeftijd

niet significant is, geldt dit verschil voor jongens en meisjes en voor de verschillende leef-

tijdscategorieën in gelijke mate.

8.3 Perceptie van het risico op AIDS

Dat AIDS een emstige ziekte is, is goed doorgedrongen tot de leerlingen van het Nederlandse

onderwijs. Vrijwel alle leerlingen, ongeacht herkomst, vinden AIDS gewoonweg 'veÍschrikkelijk'.

In hoeverre ervÍlren leerlingen AIDS echter als een persoonlijk risico? [n de vragenlijst was een

aantal vragen opgenomen die een beeld geven van de mate waarin leerlingen AIDS zien als een

risico voor zicFzelÍ of voor hun eigen omgeving. In tabel 8.2 staat een overzicht over de beant-

woording van de betreffende vragen.
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Tbt82 Percepte van AIDS-rbico, naar hefiomst en sekse

,ong€nE
N€d€íl Marck Tur*s

me6F
N€deíl MsÍok
al" %

Turks

ls (Enminste soms) bang dat iernnd uit olgm omg€viítg AIDS kÍi,gt 40

Denh er rrcoit aan Al0S b kunnen kiipn 37

Als men er aan denkt b er (bnmiÍlBb e€íl bole) bang vooí 83
Denh (bnmirrte some) mbsdrien zell AIDS le hebben 12

A.fit de kens om zelí cort AIDS t€ kijíI6n gíco! ?

(hel)kbin 55

nihil 16

w*t niet n

Dat AIDS voor de meeste leerlingen een 'ver van mun bed show' zou zijn, kan niet absoluut

gehandhaafd worden. Een behoorlijk grote groep zegt tenminste soms wel eens bang te zijn dat

iemand uit de eigen omgeving AIDS zou krijgen. BU de Turkse en MaÍokkaanse leerlingen komt

dat wat vaker voor dan bd de Nederlandse leerlingen, met name bU de meisjes.

Dat betekent echter niet dat Turkse en Marokkaanse leerlingen ook bezorgder zijn over hun eigen

risico. Van de Nederlandse jongens en meisjes zegt ongeveer twee derde wel eens te denken aan de

mogelijkheid dat zij zelf AIDS zouden kunnen krijgen. Voor de Turkse en MaÍokkaanse leerlingen

geldt dat in veel mindere mate. Van tren zegt meer dan tweederde nooit aan die mogelijkheid te

denken. Wanneer men wel eens aan die mogelijkheid denkt, is dat ook vrijwel altijd een gedachte

die de leerlingen angst inbezemt. Dat geldt voor de Nederlandse leerlingen en ook voor de -

weinige Turkse en Marokkaanse leerlingen die met die gedachte in het hoofd zitten.

Er is slechts een kleine groep die wel eens denkt zelf AIDS te hebben. Alleen de Turkse meisjes

springen er in dit opzicht opvallenderwijs uit: van hen zegÍ 29Vo tenminste soms wel eeÍrs te denken

daÍ zii AIDS hebben.

Gevraagd hoe groot de kans zou zijn dat zij zelf ooit AIDS zouden krijgen, antwoord een grcte

groep, met name bij de meisjes dat zij dat niet weten. Van de Nederlandse leerlingen die wel een

antwoord gaven, zegÍ een grote meerderheid die kans klein of heel klein te achten.

Bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen ligt dat anders. Een relatief gÍote gÍoep zegt dat het

uitgesloten is dat zij AIDS zouden kunnen krijgen. Bij de Marokkaanse meisjes is dat zelfs het

meest gegeven antwoord. Tegelijkertijd ligt het percentage dat antwoordde dat zij de kans op AIDS
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relatief gÍoot achtten bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen hoger dan bij de Nederlandse

leerlingen.

Conversatieklimaat

Om een indruk te krijgen van de mate waarin de sociale omgeving AIDS ziet als een reden om

enige voorzichtigheid in het seksuele verkeer te betrachten. werden de respondenten enige

opmerkingen over AIDS voorgelegd met de vraag aan te geven in welke mate men dergelijke

opmerkingen in de eigen omgeving gemaakt hoorde worden. In tabel 8.3 staan de antwoorden van

de leerlingen samengevat naar herkomstgÍoep en sekse.

De antwoordpatronen per item variëren sterk. De opmerking dat je maar *ter zo lang mogelijk met

geslachtsgemeenschap kunt wachten wordt door de leerlingen nauwelijks gehoord. Dat geldt voor

alle onderscheiden groepen. Ook een opmerking in de sfeer van 'Ga maar niet te snel met iemand

naar bed' wordt weinig gehoord. Alleen van de Turkse jongens en meisjes zegl een kwart dat ze

een dergelijke oprnerking vaak of heel vaak horen.

De opmerking dat je in verband met AIDS maar beter condooms kunt gebruiken wordt door de

leerlingen het meest gerapporteerd. Bij de Turkse en Marokkaanse jongens komt dat wat vaker voor

dan bij de Nederlandse jongens. Bij de meisjes ligt dat omgekeerd. Daar zijn het de Nederlandse

leerlingen die een dergelijke opmerking vaker horen.

Dat je ook bij vÍste verkering een condoom moet gebruiken wordt dmr Nederlandse jongens en

meisjes minder vaak gehoord. Dat geldt ook voor de Turkse en Marokkaanse jongens. Turkse en

Marokkaanse meisjes daarentegen zs4gen een dergelijke opmerking ongeveer even vaak te hoÍen

als de opmerking dat je bij een nieuwe paíner een condoom zou moeten gebruiken.
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T*el 8.3 ln de ergen omgeving (hel) veak s.q. (ttee§t) noql gehoode opmeddngen over AIDS, naar *lse en hedomt
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Ongeveer een kwart van de leerlingen zegt heel vaak of vaak te horen te krijgen dat je in verbard

met AIDS alleen met een vaste vriend of vriendin naar bed moet g:utn Opvallend is dat het de

Nederlandse meisjes zijn die een dergel[ke opmerking het meest rapporteren. Turkse en MaÍok-

kaanse meisjes melden die opmerking vrij weinig.

De annxoorden op deze vragen blijken in hoge mate onderling samen te hangen. l.eerlingen die een

bepaalde opmerking vaker zeggen te hoÍen, zeggen ook vaker andeÍe opmerkingen te horen. Met

andere woorden: er lijkt sprake van omgeving die in meer of mindere mate aanzet tot vootzich-

tigheid in het seksuele verkeer in zijn algemeenheid, los van de manier waaróp die voorzichtigheid

pÍecies vorm wordt gegeven. Daarom werd er met behulp van MCA een schaal op intervalniveau

gecreëerd. Deze schaal is te beschouwen als een index vmr de mate waarin de leerlingen in de

omgeving impulsen waameemt tot voorzichtigheid in verband met AIDS.

Op die schaal is met behulp van variantie-analyse nagegaan in hoeverre er op dit punt verschillen

bestaan tussen herkomstgroepen, leeftijd en sekse.

In tabel 8.4 staan de resultaten van deze analyses samengevat. De McA-eigenwaarde bedraagt 0.63.

Alle items discrimineren sterk op die eerste dimensie. De uit de MCA resulterende categorie-

kwantificaties geven aan dat de oorspronkelijke antwoordcategorieën een mooi ordinaal verloop
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hebben. Wel blijkt de afstand tussen het antwoord 'nooit' en de overige categorieen aanzienlijk

gÍoter dan tussen de overige categorieën onderling.

Tbl 8.1 Sociale druk naar vmmdrtrghekl t l seks in wrberÉ mel Al0S; sóaalcocmrte gr wiantie-analyse wt de e{Íecton heÍkomsÈ

grep, selse, leeftild en hun intoíaclieo
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Van de getoetste hoofdeffecten blijkt alleen leeftijd significant met de schaal 'Sociale druk naar

voorzichtigheid' samen te hangen. Met het ouder worden ervaren leerlingen meer druk om enige

voozichtigheid in acht te nemen. Tussen jongen en meisjes en tussen de onderscheiden herkomst-

gÍoepen bestaan er in dit opzicht geen significante verschillen. Ook de interacties tussen de

hoofdeffecten blijken niet significant, hetgeen betekent dat het leeftijdseffect gelijkelijk optreedt,

ongeacht sekse en herkomst.

85 Aan AIDS verbonden consequenties bij adviezen aan anderen

De leerlingen kregen een drietal situaties vmrgelegd van een jongen en een meisje die er over

denken om met elkaar naar bed te gaan, met de vrÍmg wat. 'nu er AIDS is', hun advies in die

situatie zou zijn: gewoon met elkaar naar bed. ook zonder condooms. naar bed gíurn maar wel

condooms gebruiken of wachten met elkaar naar bed gaan. De situaties verschilden op het punt van
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aard c.q. duur van de relatie hrssen de jongen en het meisje: men kent elkaar nog miur kort, men

heeft vaste verkering of men heeft rouwplannen. De adviezen die de leerlingen zouden geven,

staan weergegeven in tabel 8.5.

T&el 8.5 AdÈzen aan andeon in wrband met AIDS. n8aÍ heílorËt en sekse

69

me6,6
Ned€Íl Marok Turla
%%%

JOÍr90ÍE
Nedsd Mamk

%%
Turks

%

Een |cngen en een meble denken erorer rml slkeer en naar bed le gaen en .

... kefln€n elkaar nog maar kort.
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alh€ír met cordooms

wachlen

... hebben vasb raíkpÍrng

advree: ook zonder condooms nsar bed

alheíl m91 ondooms
wEcilen

. a.jn van plan oín b touuBn
dvies: mk zond€í condoomB naar bed

a,lleen met condooms

wehton

Van der Miet (1990) heeft laten zien dat de beannvoording van de vragen erg sterk samenhangt

met de Permissiviteitsopvattingen van de leerlingen: leerlingen die vinden dat men eigenlijk bij

vaste verkering nog geen geslachtsgemeenschap met elkaar moet hebben, zeggen ook dat zij in zo'n

situatie het advies zouden geven om in verband met AIDS nog maar even te wachten, etc. Hij

spreekt in dit veöand over "oude wun in nieuwe zakken". Later zal ook blijken dat de eigen

intenties van leerlingen niet precies overeenkomen met de adviezen die zij aan derden zouden

geven. Nienemin geven de antwoorden van de leerlingen enig idee van wat leerlingen ten aanzien

van AIDS verstandig zouden vinden, met name daar waar het gaat om condoomgebruik in de

genoemde situaties.

In het geval dat de jongen en het meisje elkaar nog slechs kort kennen. is er vrijwel niemand die

zou adviseren om gewoon met elkaar naar bed te gaan, ook zonder condooms. Twee derde van de

Nederlandse jongens zou adviseren om wel met elkaar naar bed te gÍum m:ur dan met condooms.

Bij de Turkse en MaÍokkaanse jongens is het ongeveer de helft die dat advies zou geven.

024
€1919
5779n

211 I
66 í5 48

33 31 45

625
78 46 53

16 52 42

38AzJ
57 16 49

525?3

11 17 20

79 57 55

10 26 21

16 4Ít §
5036}2
421 A



TNO rapport

N|PG 93.056

Bij de meisjes zijn de verschillen naar herkomstgoep veel groter. Bij de Nederlandse meisjes geeft

43Vo bet advies om met condoom naar bed te gaan. Een iets gÍoter€ groep (57%) geeft het advies

om te wachten. De TuÍkse en Marokkaanse meisjes geven bijna allemaal het advies om te wachten.

Een minderheid adviseert om, met condoom, met elkaar naar bed te gaan.

In het geval van een vaste verkering, is er bij de jongens een kleine gÍoep die zou adviseren om

gewoon met elkaar naar bed te gaan, ook zonder condoom. Bij de TuÍkse en Marokkaanse jongens

komt dat wat vaker voor dan bij de Nederlandse jongens. Die houden in grote meerderheid vast aan

het advies om een condoom te gebruiken. Een kleine groep Nederlandse jongens zou adviseren om

te wachten. Bij de Turkse en Marokkaanse jongens komt dat vaker voor.

Opnieuw zijn de verschillen tussen herkomstgroepen bU de meisjes gÍoter dan bij de jongens.

Slechts zeer weinig meisjes zouden adviseren om zo maar met elkaar naar bed te g:um. Van de

Nederlandse meisjes adviseert vier vijfde -evenveel als bij de Nederlandse jongens- om een

condoom te gebruiken. BU de Turkse en Marokkaanse meisjes ligt dat percentage rond de 507o,

aarzienlijk hoger overigens dan in het geval dat men elkaar nog maar kort kent

ln geval van trouwplannen zegt bijna de helft van de Nederlandse jongens dat zij zouden adviseren

om gewoon met elkaar naar bed te gaan. Het advies om te wachten wordt door hen nauwelijks

meer gegeven. De Turkse en Marokkaanse jongens doen dat -vmr 2l respectievelijk 29Vo- nog wel.

Zij geven minder dan de Nederlandse jongens het advies om alleen met condoom met elkaar naar

bed te gaan.

De Nederlandse meisjes houden in het geval van trouwplannen iets meer dan de Nederlandse

jongens vast aan het advies om een condoom te gebruiken, maar ook bij hen is het advies om

gewoon zonder condoom met elkaar naar bed te gaan toegenomen, tot 38Vo. De verschillen tussen

herkomstgroepen bij de meisjes zijn duidelijk minder dan bij vaste verkering en in een sinratie dat

men elkaar nog maar kort kent.

Uit een MCA op deze items resulteerden twee dimensies met een bevrcdigende eigenwaarde (zie

tabel 8.6). Blijkens de toegekende categorie-kwantificaties onderscheidt de eerste dimensie vooral

degenen die -ongeacht de situatie- het advies 'wachten' zouden geven van hen die dat niet doen; de

tweede dimensie onderscheidt de leerlingen naar de mate waarin zij het advies 'condooms' geven,

eveneens ongeacht de siruatie.
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T&el 8.6 Adrfuzan 'Wadrbn' en 'Cmdonrs gebÍuikf in vertand nml AIDS; sdraahonsrrrrie en vadantieanatyr naer herkornst, sekse sr
lesÍtil,
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De mate waarin de leerlingen Iret advies 'wachten' geven, hangt significant sÍrmen met herkomst.

sekse en leeftijd. Bovendien is ook het effect van de interactie tussen sekse en herkomst significant.

In figuur 8.1 staan de scorcs voorspeld op basis van de significante interactie tussen sekse en

herkomst. Omwille van de leesbaarheid zun de punten van jongens en meisjes van dezelfde

herkomst met een lijn verbonden.

De Nederlandse leerlingen voelen het minst voor het advies 'wachten'. De Turkse en Marokkaanse

leerlingen onderscheiden zich in dit opzicht nauwelijks van elkaar. Meisjes voelen meer voor het

advies 'wachten' dan jongens en dat geldt voor Turkse en MaÍokkaanse meisjes aanzienlijk sterker

dan voor Nederlandse meisjes. Met toenemende leeftijd neemt de animo voor een dergelijk advies

af (van 0.70 bij de ll/13 jarigen tot -0.68 bij de leerlingen ouder dan l7).
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voorspelde scores

-1

Fiyat 8.1 Op basb ran inbre'li€ tussen herkornat en seke vooape6e sore§ 'Advi€6: wechbn', naeí heítomst sn sokse

-0,5

meisjes

Het geven van het advies om condooms te gebruiken hangl blijkens de vaÍiantie-analyse wel

significant samen met herkomst en sekse, maar niet met leeftijd. lffel is er sprake van een

significant interactie-effect van sekse en leeftijd.

Nederlandse leerlingen adviseren relatief om condooms te gebruiken (0.20). Marokkaanse

leerlingen, maar zeker Turkse leerlingen doen dat minder (-0.22 resp. -0.32). Meisjes voelen ook

meer voor dat advies dan jongens (0.10 resp. -0.33). Dat verschil doet zich vooral voor bij de

oudere leerlingen. In de jongere leeftijdscategorieën is het verschil minder goot. In de jongste

groep ligl het zelfs omgekeerd (zie figuur 8.2).
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voorspelde scores

Ftytr 8.2 Op basb van inrraclie tussen leettiiJ en sekse rcoapel& ecoo 'AdÍe: cond6m', naar leeítld en sekse

0,6

0,4

0,2

0

-0,8

-1
1'l -13 14-15 1&17

leettijdscategorie

8.6 Sanrenvatting

Turkse en Marokkaanse jongens en meisjes zijn duidelijk minder goed geihfoÍmeerd over de manier

waaÍop men kan voorkomen met HMesmet te raken. Zelfs het feit dat het gebruik van condooms

helpt om besmening te vooÍkomen is bij een beduidende groep niet bekend. AIDS is voor de

respondenten absoluut geen 'Ver van mijn bed show'. Ongeveer de helft zegt wel eens bang te zijn

dat iemand uit de omgeving AIDS krijgt. Dat geldt voor Turkse en Marokkaanse jongeren nog

meer dan voor Nederlandse jongeren. Tegelijkertijd lijken juist deze gÍoepen nauwelijks oog te

hebben voor een persoonlijk risico. Twee derde van de Turkse en Marokkaanse meisjes en

driekwart van de Turkse en Marokkaanse jongens zegt er nooit aan te denken dat zij zelf AIDS

zouden kunnen krijgen. Die percentages liggen veel hoger dan bij Nederlandse jongeren.

In het algemeen lijkt er weinig verschil tussen te herkomstgroepen te besta:rn in de mate waarin

men uit de omgeving impulsen tot voorzichtigheid in verband met AIDS krijgt. Wel zijn er

duidelijke verschillen in het soort opmerkingen dat men hoort. Turkse jongens en meisjes krijgen

relatief vaak te horen dat ze maar moeten wachten in verband met AIDS. De aanmaning om

condooms te gebruiken wordt het meest gehoord. Turkse en Marokkaanse jongens horen die

opmerking vaker dan hun Nederlandse seksegenoten: Turkse en Marokkaanse meisjes minder.

In de antwmrden op de vraag wat men in verband met AIDS aan anderen zou adviseren. zijn twee

duidelijk te onderscheiden tendensen wÍuuneembaar: wachten en condooms gebruiken. 'VÍachten' is

een advies dat door jongens zelden gegeven zou worden. Ook de Nederlandse meisjes voelen

-0

-0

18 ++
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weinig voor een dergelijk advies. Bij Tud<se en Marokkaanse meisjes is het daarentegen relatief

populair. Het advies 'condooms gebruiken, laat ook verschillen zien naar herkomst, maar die zijn

minder g;oot. Nederlandse jongens en meisjes voelen meer voor dit advies dan Turkse en

Marokkaanse leerlingen. In de oudere leeftijdsgroepen virden we ongeacht herkomst een duidelijk

verschil tussen jongens en meisjes, met dien verstande dat jongens dit advies minder vaak zouden

geven.
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9. HOIJDING TEN AANZIEN VAN CONDOOMGEBRT'IK EN FEITELIJK CON.

DOOMGEBRTIIK

9.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk waarin ingegaan werd op de houding ten aanzien van AIDS, kwamen

onvermijdelijk het condoom ook reeds ter sprake. In dit hoofdstuk wordt daar nader op ingegaan.

Op de eerste plaats gaÍrn we in op de mate waarin de leerlingen weten dat het gebruik van

condooms de kans op seksueel overdraagbare aandoeningen vermindert. Vervolgens gaan we in op

de vraag in hoeverre er belemmeringen zijn bij de aanschaf van condooms. Daama komt aan de

orde in hoeverre, in de ogen van de leerlingen, het gebruik van condooms de beleving van

geslachtsgemeenschap beihvloedt en inhoeverre zU het gebruik -en het blijvend gebruik- van

condooms als lastig ervaÍen. Daama komt aan de orde in hoeverre leerlingen van plan lijken om

condooms te gebruiken. De laatste paragrafen zijn gewijd aan het feitelijk condmmgebruik.

9.2 Condooms en de kans op seksueel overdraagbare aandoeningen

In tabel 9.1 staan antwoorden op een drietal vragen naar de kennis van de beschermende werking

van condooms. De percentages in de tabel tellen niet op tot lOOVo, omdat -kortheidshalve- niet alle

antwoordcategorieën worden weergegeven. Dat zal ook in de volgende tabellen in dit hoofdstuk

niet altijd gebeuren. De eerste vraag, of je bij condoomgebruik minder snel AIDS zou oplopen, is

in het vorige hoofdstuk aI behandeld. Daar bleken allochtone leerlingen minder gei'nformeerd op dit

punt; de allochtone meisjes minder dan de allochtone jongens en de Turkse leerlingen weer minder

dan de Marokkaanse leerlingen. Een vergelijkbaar patroon zien we in de antwoorden naar de

beschermende werking van een condoom tegen AIDS. Alleen scoren de Turkse jongens hier wat

beter dan de Marokkaanse jongens. De cijfers in de tabel betreffende de kans op seksueel

overdraagbare aandoeningen zijn gebaseerd op twee vragen: in de eerste vraag werd de leerlingen

gevraagd de kans op geslachtsziekten Íum te geven bij geslachtsgemeenschap zonder condoom, bij

de tweede de kans op geslachtsziekten bij gebruik van condoom. Opnieuw zien we een ver-

gelijkbaar patroon. met dien verstande dat de Marokkaanse jongens hier vrij goed scoren.
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Tbl9.1 Kennb van de perntew mrhng van ondoomt, naar her*ornel en aekse

pngens
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9.3 Problemen bij het aanschaffen van condooms

Wil je condooms gebruiken dan zul je ze eerst mo€ten kopen. En dat kan problemen geven. [n

tabr,lg.z staat een beperkt aantal items die een beeld geven van de problemen die de leerlingen

daaóij zien.

Van de Nederlandse jongens zei slechts l27o dat zij niet een winkel zouden durven binnen gÍum om

daar condooms te kopen. Bij de Nederlandse meisjes ligt dat met 38Vo duidelijk hoger. De Turkse

en Mamkkaanse leerlingen lijken daar nog veel meer problemen mee te hebben. Van de jongens

zegt iets meer dan 40% dat zij dat niet zouden durven. Bij de Turkse en Marokkaanse meisjes ligt

dat zelfs op ruim twee derde.

T&t9.2 Problem€n bri de aarrchal van condooms, naar heriomst en sekse
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De vraag naar de verwachte Íeactie van de ouders is reeds eerder behandeld. Tawel bij de jongens

als bU de meisjes blijken de Nederlandse leerlingen aarzienlijk meer een relatief positieve reactie

van de ouders te venpachten op het moment dat zij condooms zouden willen hebben. Bijna één

derde van de Nederlardse jongens vindt een condoom aan de dure kant. BU De Turkse en

Marokkaanse leerlingen is dat percentage met 187o duidelijk lager. De Nederlandse meisjes vinden

de prijs van condmms minder vaak aan de hoge kant dan de Nederlandse jongers en voor Turkse

en Marokkaanse meisjes lijkt die prijs eigenlijk nauwelijks een probleem.

Beleving van het gebruik van condooms bli geslachtsgemeenschap

Een veel gehmrd bezwaar tegen het gebruik van cordooms is dat zij het vrijen minder plezierig

maken In hoeverre leeft dit bezwaar bij deze leerlingen. We vÍoegen de leerlingen ge-

slachtsgemeenschap zónder en geslachtsgemeenschap mét gebruik van condooms te beoordelen op

een aantal dimensies: spannend, fijn, lastig en de mate waarin zij er bang voor zijn. Die beoordelin-

gen (met en zonder) werden met elkaar vergeleken. In tabel 9.3 staan de resultaten van die

vergelijking op de dimensies 'fijn' en 'er bang voor zijn' gedeeltelijk weergegeven.

Nogal wat leerlingen blijken op dat punt nog geen idee te hebbn. Zij kunnen zich waarschijÍtluk

nog onvoldoende een beeld vormen om op die vragen een antwoord te geven. Dat is met name bij

de Turkse en Marokkaanse meisjes het geval. Van hen blijft zo ongeveer de helft het antwoord

telkens schuldig.

Ongeveer een derde van de jongens beoordeelt geslachtsgemeenschap met condooms als minder

fijn. Brj de Turkse jongens ligl dat percentage wat hoger, maar het verschil is niet erg groot. Voor

bijna de helft van de Nederlandse jongens is het gebruik van een condoom kennelijk een geruststel-

lend idee: zíj zeggen minder bang te zijn voor geslachtsgemeenschap met condoom dan voor

geslachtsgemeenschap zonder condoom. Bij de Turkse en Marokkaanse jongens li$ dat percentage

met 377o rcsp 36Vo duidelijk lager. Zij zeggen op dit punt vaker dat zr het niet weten.
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Tebel 9.3 BelevirB van g€oladlbgemeíudrap mót condoonr in wrgellking md g€cladrbgeÍrestdlap zonder coírdooíÍrE, naar hetkornst en
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9.5 Is het Ínoeilijk om condooms te gebruiken

In tabel 9.4 staan de antwoorden op een aantal vragen die een indicatie geven van de mate wÍrarin

de leerlingen het gebruik van condooms -en het blijvend gebruik- als lastig ervaÍen, gedeeltelijk

weergegeven. Opnieuw blijken met name veel Turkse en MaÍokkaanse meisjes het antwoord op die

vragen schuldig te blijven. Bij een pa:u vragen geldt dat ook voor de Turkse jongens.

Het percentage Nederlandse jongens dat zegt dat het gebruik van condooms hun niet lastig lijkt is

gÍoter dan het percentage wie het wel lastig lijkt. Bij de Turkse en Marokkaanse jongens ligt dat

omgekeerd. Bij hen zijn er meer die het gebruik van condooms als lastig of heel lastig beoordelen.

Voor de -weinige- Turkse en Marokkaanse meisjes die deze vragen beantwoordden, geldt eveneens

dat condoomgebruik vaker als lastig wordt beoordeeld.

Minder dan een op de tien Nederlandse jongens zegt bang te zijn onhandig te doen als zij een

condoom zouden gebruiken. Bij de Marokkaanse jongens ligt dit percentage meer dan twee maal zo

hoog. Ook de Marokkaanse meisjes verwachten hier meer problemen dan hun Nederlandse en

Turkse seksegenoten.

Gevraagd of het gemakkelijk is om het vol te houden om altijd een condoom te gebruiken, tonen

de Nederlandse en Marokkaanse jongens zich redelijk optimistisch. Bij de Turkse jongens zijn de

meningen duidelijk verdeeld. Ook de Nederlandse meisjes tonen zich, vootzover zij de vraag

beantwoorden, relatief optimistisch. Bij de Marokkaanse meisjes zijn de meningen verdeeld en de

Turkse meisjes zijn relatief pessimistisch.
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De vraag of zij denken het vol te kunnen houden om altijd e€n condoom te gebruiken, lijkt veel op

de vorige, maar geeft een veel pessimistischer beeld. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit

dat deze vraag direct volgde op een aantal vragen waarin een concÍEte situatie voorgelegd werd,

met de vraag of de leerlingen in die situatie een condoom dachten te gebruiken. Ongeveer een

kwart van de Nederlandse jongens zegt dat zij denken het vol te kunnen houden om altijd een

condoom te gebruiken; ongeveer hetzelfde deel zegt het niet te weter lets minder dan de helft zegt

te denken het vol te kunnen houden. De Turkse, maar met name de Marokkaanse leerlingen zijn

wat dat betÍeft duidelijk minder optimistisch. Ook de meisjes zijn hier duidelijk t€rughoudender en

opnieuw zien we dat dit in de Turkse en Marokkaanse gïoep sterker het geval is dan in de

Nederlandse groep.

Tabl 9.1 ErvaÍon^€rrechle problemen bri (consr6t€nt) ondoomgekuik, naar sekse en herkomst
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De antwmrden op deze vragen hangen in beperkte mate samen. Een MCA waaÍtoe respondenten

met maximaal 2 ontbrekende of 'weet niet'-antwoorden werden toegelaten berekent een eerste

dimensie met een MCA-eigenwaarde van .41. Met behulp van de MCA-categorie-kwantifikaties

werd een schaal geconstrueerd. Met behulp van variantie-analyse werden de effecten van herkomst,

sekse, leeftijd en hun interacties getoetst (zie tabel 9.5). Het effect van zowel herkomst als sekse

blijkt significant. Nederlandse leerlingen schatten hun vermogen om condooms te gebruiken en te
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blijven gebruiken positiever in dan Marokkaanse leerlingen en deze zijn weer optimistischer dan de

Tur*se leerlingen (voorspelde schaalscores: respectievelijk +.06, 4.6 en -.12). Jongens zijn

optimistischer dan meisjes (+.03 respectievelijk -.12). Bovendien is er sprake van een significante

interactie tussen herkomst en sekse. De respectievelijke voorspelde scoÍe staan weergegeven in

figuur 9.1. Daaruit blijkt dat de Turkse en Marokkaanse jongens in dit opzicht weinig van elkaar

verschillen. De Turkse meisjes daarentegen zijn veel pessimistischer dan de Marokkaanse meisjes

en deze weer veel pessimistischer dan de Nederlandse meisjes.

fbt9.5 Tering nn de efiecrn van heíkoírEt, eekse, botliií en hun inbm'lb op de ervaing vur ondoorngóruik ab hstto€ en niel vol b
houd€ít
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9.6 Uitgesproken intenties om condooms te gebruiken

In de vragenlijst waren diverse vragen opgenomen om te peilen in hoevene de leerlingen van plan

waÍen om condooms te gebruiken bij geslachtsgemeenschap. Op de eeÍste plaats een algemene

vraag: Stel dat je geslachsgemeenschap had. 7llu je dan een condoom gebruiken? De antwoorden

werden gegeven op een Gpuntsschaal, variërerd van 'altijd' tot 'nooit' (en 'weet niet'). Iets

verderop werden -voor jongens en meisjes afzonderlijk- in het kort een aantal siEaties geschetst:

'jU' en iemand van het andere geslacht; het meisjes gebruikt de pil; en verder:

- jullie hebben een half jaar verkering

- jullie kennen elkaar nog maar kort

- de ander wil liever geen condoom gebruiken

- de ander heeft nog nooit met iemand geslachtsgemeenschap gehad.

7au jij dan (toch) een condoom gebruiken, zo werd vervolgens gevraagd.

In tabel 9.6 staat een overzicht van de percentages leerlingen die een positief antwoord gaven.

Ta}rrl 9.6 lntentno t l condoomgekuik, naaÍ heíkomst en sekse
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Nod€ít Marok Turks

St€l dal l€ gslachbgemeenschap had. Zou ie dan een condom gekuiken?
ja (meetal)

ja (denk wel)

1a (denk wel)

ja (denk wel)

Brj plgebruik en ..

... mn halí jaarverkenng

... elkaaÍ koíl kenn€íl

... ardeÍ wil liewr zonder condorn

70 46 40

50 36 40

79 50 4{)

71 65 68

7013€

74 57 56

48«)40
83 68 65

49 51 50

66 38 42. ander helt nocit gelachtsgemeenschap gehad ja (denk wel)

De antwoorden variëren nogal met de concrete vraag die gesteld werd. Van degenen die eerst in het

algemeen zeggen dat zij altijd een condoom zouden gebruiken, blijken er ook nogal wat te zijn die

in één van de geschetste situatie toch bereid zijn om water bij de wijn te doen. Dat geldt met name

voor de situatie van een half jaar verkering en wanneer de ander liever geen condooms wil

gebruiken. Ondanks die verschillen tussen de verschillende vragen, zien we bij de jongens tussen de

verschillende herkomstgroepen een min of meer vast patÍoon: Nederlandse jongens zijn meer voor

het condoom dan de Turkse en Marokkaanse jongens. Tussen beide laatste groepen bestaat weinig
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verschil. Alleen bij de vraag wat zij zouden doen wanneer de ander liever geen condoom zt)u

willen gebruiken, scoÍen de verschillende groepen vrijwel gelijk

Het beeld bij de meisjes komt vrijwel overeen met dat bij de jongens.

Ook van deze items werd met behulp van een MCA-analyse een schaal geconstrueerd. De score op

deze schaal kan geihterpreteerd worden als een indicatie van de mate waarin de leerlingen van plan

zijn om stelselmatig een condoom te gebruiken. Deze schaalconstructie werd eerder uitgevoerd op

alle leerlingen die aan het oorspronkelijke onderzoek hadden meegewerkt (vergelijk Vogels, 1992).

De gemiddelden van de leerlingen waarover in dit rapport verslag wordt gedaan, zitten alle

duidelijk onder het landelijk gemiddelde.

Een variantie-analyse liet alleen significante effecten zien van herkomst en leeftijd. Significante

interacties werden niet geconstateerd. Zoals uit tabel 9.6 reeds blijk blijken Nederlandse leerlingen

wat stelselmatiger van plan te zijn om een condoom te gebruiken dan Marokkaanse en Turkse

leerlingen (voorspelde scoÍes respectieveluk (-.04, -.30 en -.28). Het verband met leeftijd is

kromlijnig: de jongste groep (van 1l tot en met 13 jaar) scoort tamelijk negatief (-.20); Oe

leerlingen van 14 en 15 jaar scoren met -.ll beter. De leerlingen van 16 en 17 zitten weer op het

niveau van de jongste groep (-.22) en de oudste leerlingen van 18 jaar en ouder scoren het slechtst

(-.2e).

T*l 9.7 Toering van de eí€con van herkomet. sekse, leeÍt,d en hun interact* op de sàaal lntenti(r lol s*dmalig condoomgebruik

sEn.

82

brnnen cellen
.m
u2
.m7
.157

.940

.738

m

1048

2

1

3

z

6

3

5

h€ÍkoÍIËt

s€ks€

l€€tliÉ

heítoíÍrst ' l€elt{d

hertomst'sekÉe
sekse 'leellriJ
sekse' ltt'tr€ík

n.07
0.22

4B
0.78

0a
042
0.52



TNO rapport

NIPG 93.056 83

9.7 Condoomgebruik bij de eerste geslachtsgemeenschap

Bij de analyse en de rappoÍtage van de gegevens betreffende het condoomgebruik doen zich twee

problemen voor. Op de eerste plaats zijn er relatief weinig Turkse en Marokkaanse meisjes die

ervaring hebben met geslachtsgemeenschap, zo weinig dat het onwaanchijnlijk is dat deze gegevens

een enigszins betrouwbaar beeld van het condoomgebnrik kunnen geyeru Op de tweede plaas is het

zo dat meisjes in het algemeen minder condoomgebruik rappoÍteÍen dan jongens (vergelijk Danz

e.a. 1990). Daarvoor kan een aantal ver*laringen worden gegeven. De meest waarschijnlijke is dat

de termirnlogie in de vragenlijst hieóij een rok heeft gespeeld. In de vragenlijst werd gevraagd of

de respordenten en hun partners een condoom 'gebruikt' hadden. Het is de jongen is die een

cordoom omdoet en mogelijk zeggen meisjes daarom eerder dat 'zij' geen condoom gebruikten.

Rapportage van de verzamelde gegevens over condmmgebruik bij ervaringen met ge-

slachtsgemeenschap bij de meisjes lijkt daarom in het kader van dit rapport weinig zinvol. Deze -en

de volgende paragraaf- beperkt zich daarom tot de jongens.

Ook van de jongens heeft een niet onaanzienlijke groep de vragen niet alt{d beantwoord. Dit maakt

de vergelijking tussen de groepen minder betrouwbaar. In onderstaande tabellen zal daarom in

cursief weer veÍmeld worden welk deel van degenen die de vragen hadden moeten beantwoorden,

dit ook feitelijk hebben gedaan.
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Íeàr,l 9.8 Condoomgebn ik d@Í pírgsíE tij de eof gslaóbgeínÉírsdtap, neer heÍkoíÍrsl

TurtsMarck

png€ír6

N€deíl

%

perconhgs d8t coídoom gebruikte

n=

wie ven lullie wiUe en condooín gebruiksn?

voral de and«
vooral ik

bek e
w*l nbt mer

n=

Itie had er vror het cond@m gezugd?

ander

ik

w€et nr€l m€eÍ

n=

Waarom gebruihen iullie een corÉoorn?

tegen zvangeaóap
teg€ír Al0S
leg€n SOA

n=

Opgemerkt moet worden dat Turkse en Marokkaanse jongens deze vragen relatief vaak niet

beantwoord hebben Voorzover zij dat wel deden, is duidelijk dat het condoomgebruik bij de eerste

geslachtsgemeenschap vooral bij de Marokkaanse jongens relatief laag ligr Door nog al wat

jongens die deze vrÍug niet beantwoordden, werd de vraag naar reden om geen condoom te

gebruiken, wél beantwoord (vergelijk tabel 9.9). Dit kwam vooral bij Turkse en Marokkaanse

jongens voor. Dit suggereert dat de percentages die in de tabel staan, met name voor Turkse en

Marokkaanse jongens overschattingen van het werkelijk condoomgebruik zijn.

Bij de Nederlandse jongens zou het condoom meestal op beider wens gebruikt zijn; bij de Turkse

en Marokkaanse jongens komt dat veel minder vaak voor en lukt het vaker voomamelijk aan één

van beide pÍrtnem gelegen te hebben dat er een condoom werd gebruikt. Bij de Turkse jongens zou

het relatief vaak het meisje zijn geweest die vmr het condoom had gezorgd terwul dit bij de

Nederlandse en Marokkaanse jongens door de jongen verzorgd zou zijn. Nederlandse en Marok-

kaanse jongens noemen ook vmral het voorkomen van zwangerschap als het belangrijkste motief

om een condoom te gebruiken; voor Turkse jongens lukt het voorkomen van AIDS een belangrijker

rol gespeeld te hebben. Voor geen van de genoemde groepen lijken andere seksueel overdraagbare

aandoeningen een rol van enige betekenis te hebben gespeeld.
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Aan degenen die geen condoom hadden gebruikt, werd gevraagd waarom zij dat niet hadden

gedaan. Deze vragen werden ook beantwoord dmr jongens die de vraag naar het condoomgebruik

niet hadden ingevuld, hetgeen suggeÍeeÍt dat het condoomgebruik door met nirme Turkse en

Marokkaanse jongens lager is dan de percentages die in tabel 9.8 werden vermeld. De Nederlandse

jongens geven vaker meer dan één motief aan. De motieven die door Nederlandse jongens het

meest worden aangegeven, zijn het feit dat het met e€n vaste vriendin w:§ en het idee dat het

zorder condoom lekkerder werd gevonden. Ook bij de Marokkaanse jongens zijn dit de meest

genoemde motieven. Tot op zekere hoogte geldt dat ook voor de Turkse jongens, maar voor hen is

het motief dat het zonder condoom lekkerder is, relatief belangrijker.

T*l 9.9 Red€nen yan longpns om de eertlo kmr gean condoom b g€bírJil€n, naar h€íkoínsl

85

Turta
%

Marok

pngeírs

N€d€í1

ïo

omdal we de fll oÍ een ander vmöehoedmitdel gebruikfn 52

oírdat h€t mel mijn vaste vriend(in) ras 70

omdet d€ ander dat nret rilde 47

omdet ik h€l zonder condoom lekkeder vrrd 62

n=i n=2m

9.t Condoomgebruik bij de partner met wie men het meest vergaand heeft gevreeën

Ook bij de partner met wie men het meest vergaand had gevreeën kwam het condoomgebruik aan

de orde. Tabel 9.10 presenteert de antwoorden van de jongens. De meisjes worden hier om de

redenen die in de vorige paragraaf genoemd werden, buiten beschouwing gelaten.
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TaÉrrl 9.10 Corrdomg€bíuik Ui de pngers brl geeladrEgem*nedrap ol anale gernecàap hi dc pattteí mt wie ímí1 het m6l wgaand
heeft gerrÍEöÍt

!ongenB
Nedeíl

86

Turte
%

Marok

%

Atiid
Soms weUeoms niel

Nodt

Wie had er vor het condooíÍr gszorgd

tk

Soms ik, soms de ender

De Andoí

Ondanks de relatief geringe aantallen waaÍop de percentages zijn gebaseerd, lijkt er toch een

duidelijk verschil te bestaan tussen de Nederlandse jongens errcrzijds en de Turkse en Marokkaanse

jongens andezijds. De laasten lijken minder vaak en minder stelselÍnatig een condoom te hebben

gebruikt. Vooral de Marokkaanse jongens zeggen ook vrij vaak dat zij nooit een condoom

gebruikten.

Aan degene die wel een condoom gebruikten werd gevraagd wie er dan voor het condoom zorgde.

Tussen Turkse en Nederlandse jongeren valt er geen verschil te constateÍEn. De Marokkaanse

jongens lijken het daarentegen aanzienlijk vaker aan hun partner overgelaten te hebben om voor een

condoom te zorgen.

9.9 Samenvatting

Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn minder doordrongen van de beschermende werking van

condooms dan Nederlandse. Zij zouden het moeilijker vinden om een winkel binnen te stappen om

cordooms te kopen, verwachten meer problemen van hun ouders ats zij zouden zeggen condooms

te willen hebben en vinden de prijs van een condoom iets vaker te hoog. Turkse en Marokkaanse

jongens beoordelen geslachtsgemeenschap met condoom niet vaker als minder fijn dan Nederlandse

jongens. De Turkse en Marokkaanse meisjes onthouden zich op dat punt van een oordeel. Turkse

en Marokkaanse leerlingen vinden het gebruik van condooms minder vaak geruststellend dan

Nederlandse jongens en meisjes. Turkse en Marokkaanse jongens lijken aanzienlijk meer problemen

te zien bij het gebruik van condooms. Voor de weinig Turkse en MaÍokkaanse meisjes die daarover
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een oordeel geven, geldt hetzelfde. De intentie bij Nederlandse leeÍlingen om condooms te

gebruiken is steÍker dan bij Turkse en Marokkaanse leerlingen. Tur*se en Marokkaanse jongens

zijn minder optimistisch als het gaat om de vraag of zij denken het vol te houden om altijd

cordooms te gebruiken. Voor de Turkse en Marokkaanse meisjes geldt dit in nog steÍkeÍe mate.

Het feitelijk gebruik van condooms kon alleen bij de jongens beschreven worden Zelfs bij hen

kunnen de bevindingen slechts leiden tot een globale schets van wat er waarschijnlijk gaande is; dit

gezien de relatief hoge aantallen ontbrekende antwoorden. Bij de eerste keer dat men met iemard

geslachsgemeenschap had, ligt het condoomgebruik bij Marokkaanse jongens (317o) op de helft

van dat bij Nederlandse jongens (63Vo\. Bij de Turkse jongens ligt het op 537o. Bij Nederlards

jongens lijkt er veel vaker sprake van een gemeenschappelijke beslissing om het condoom te

gebruiken. Bij Turkse en Marokkaanse jongens was het vaker de partner die voor het condoom

gezorgd had.

Het condmmgebruik bij geslachtsgemeenschap met de partner met wie men trct meest vergaand

had gevreeën, vertoont minder grote verschillen tussen de herkomstgrcepen, maaÍ de verschillen

gaan wel in dezelfde richting: Marokkaanse jongens zeggen het meest nooit een condoom gebruikt

te hebben. Zij hadden ook relatief weinig zelf condooms gezorgd.

87
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DEEL II
KIryALITATIEF ONDERZOEK
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rO. INLEIDING

10.1 De respondenten

Eén van de doelstellingen van het in de volgende hoofdstukken beschreven aanvullende onderzoek

betreft het traceren van achtergronden en motieven, waaronder culturele en religieuze, die verschil-

len in opvattingen over seksualiteit en seksueel gedrag bij Turkse en Marokkaanse jongeren kunnen

verklaren. Daamaast waren er in het hiervoor beschreven kwantitatieve onderzoek uitkomsten naar

voren gekomen die aanvullende informatie dringend gewenst maakte. Om één en ander te achter-

halen zijn diepte-interviews gehouden met circa veertig jongeren. Omdat in de gesprekken een

zwaaÍ accent zou worden gelegd op seksueel gedrag is gekozen voor de leeftijdscategorie van 16

tot en met 21 jaar. De kans op enige seksuele ervaring en op reflectie over sekzualiteit is bij deze

leeftijdsklasse tamelijk groot.

Bij het selecteren van de jongeren heeft het stÍeven naar ÍepÍesentativiteit niet voorop gestaan. rWij

gaan er van uit dat de Turkse en Marokkaanse jongeren die meegedaan hebben aan het ondezoek

Jeugd en Seks beschouwd kunnen worden als een goede afspiegeling van de Turkse en Marok-

kaanse jeugd in Nederland in de leeftijdsklasse vm 12 tot circa 17 jaar. Daarom beschouwen we de

kwantitatieve resultaten die in dit rapport worden geprcsenteerd representatief voor deze groepen.

Wel is er naar gestreefd de jongeren zo te werven dat zowel schoolgaanden, werkenden en niet

werkenden vertegenwoordigd zouden zijn.

Zij moesten bovendien in staat worden geacht en bereid zijn open over gedrag, opvattingen en

gevoelens te spreken. Tot slot is als criterium gesteld dat het jongeren zouden moeten zijn die

binnen de groep van hun 'landgenoten' over de nodige contacten beschikken. Op die manier

zouden zij namelijk ook kunnen optreden als spreekbuis voor hun 'achterban'.

Aanvankelijk was het het plan respondenten te werven die recent hadden meegewerkt aan

onderzoek onder allochtone jongeren. Op deze wijze zou het arbeidsintensieve traject van

respondentenwewing kunnen worden bekort. Bovendien zouden dergelijke respondenten ervaring

hebben met onderzoek van dit type.

Van dit vooÍnemen is afgestapt toen bleek dat de materiaalvezameling voor dergelijke onderzoe-

kingen al weer geruime tijd geleden had plaats gevonden. waardoor veel jongeren boven de door

ons gestelde leeftijdsgrens vielen.
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Op dat moment is overgegaan lot een nieuwe wewing van Íespondentenwerving. De respondenten

zouden mo€ten worden geworven uit verschillende circuis. Al deze circuits hebben verschillende

contactpersonen variërend van sctrooldirecties. leerlingbegeleiders, decanen tot organisatoren van

cursusserl Aan al deze 'tussenpersonen' zou het doel van het onderzoek moeten worden uiteengezet

en zou toestemming moeten worden gevraagd. Ook zouden zij moeten bemiddelen bij het

benaderen van respondenten.

De afdeling GVO van de GGD Rotterdam is bereid geweest te bemiddelen bij een aantal van deze

stappen. Daardoor konden de extra inspanningen die dmr deze gewijzigde strategie waren vereist in

betangrijke mate worden beperkt.

Zoals eerder vermeld. er is niet gestÍBefd naar representativiteit, maar wel naar variatie van

respondenten naar de aard van hun dagelijkse bezigheden. Om dat te bewerkstelligen is te voren

een recept aan de contactpersonen verstrekt waarmee de te werven respondenten nader werden

gespecificeerd.

Onderstaande tabel bevat deze specificatie.

fdf/l to.t Speíirtie van beogó deelmmeo aan lrt kwaltatiew onèrzoek
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MeÍok

sl8 >19

JoÍpírs MaraFE

Tuíks MaÍok Trrls
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LBO

MAVOfiAVOI^íF
KMBO

VERENEIIiG

2

2

1

Problemen hebben zich vooral voorgedaan in het vinden van respondenten via verenigingen. Met

veel contacpersonen die verbonden waren aan verenigingen voor Turkse en Marokkaanse mannen

en vrouwen is contact gelegd. Geen van deze contacten heeft geleid tot het aanleveren van

respondenten. Het bleek wel mogelijk vrouwelijke respondenten te werven via een project dat tot

doel had allochtone vÍouwen betere kansen te geven op de arbeidsmarkt. Via de staf van dit project

is er zorg voor gedragen dat Turkse en Marokkaanse vÍouwen per brief op de hoogte werden

gesteld van de doelstelling van ons onderzoek. Tevens werden deze vrouwen verzocht aan dit

onderzoek mee te werken-

2

2
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2

2

I

2

2
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Mannelijke bezoekers van Turkse en MaÍokkÍurse veÍenigingen zijn uiteindelijk niet bij het

onderzoek betrokken.

Niet alle interviews zijn overigens met Rotterdamse respondenten gehouden. Toen een Rotterdamse

school in een laat stadium van deelname bleek af te zien is een vergelijkbare schml in Den Haag

benaderd. Op deze school bleek het mogelijk de leerlingen zoals gespecificeed te interviewen. Op

een andeÍe school bleek het niet mogelijk alle gespecificeerde leerlingen te interviewen. Ook ter

venranging daarvan zijn leerlingen van hetzelfde ondenvijstype op een Haagse school benaderd. Tot

slot moet worden vermeld dat ook de proefinterviews die voorafgaande aan het veldwerk zijn

gehouden bij de analyse zijn betrokken. Uiteindelijk is gebruik gemaakt van interview-protocollen

van 9 Turkse jongens, 9 Marokkaanse jongens, 9 Turkse meisjes en 12 Marokkaanse meisjes.

10.2 De interviewers

Door een aantal vrouwelijke onderzoekers wordt vermeld dat vrouwen met een islamitische

achtergrond vaak betrekkelijk direct en gemakkelijk over seksuele thema's uitspraken doen. (Sieval,

1985, Nauta, 1981, de Vries. 1987). De Vries beschrijft haar ervaringen als volgt:

"Onderwerpen als maagdelijkheid en sexualiteit zijn, naar Nederlandse maatstaven althans,

nogal privé en daarom verwacht men misschien dat dit niet zo makkelijk bespreekbaar is

met een, nota bene, vreemde onderzoekster. Tijdens mijn gesprekken met de Turkse

vÍouwen en meisjes bleek dit echter helemaal niet zo moeilijk te liggen; het ondenrerp

bleek makkelijker bespreekbaar te zijn dan bijvoorbeeld de gezinsverhoudingen. Juist de

openheid hierover frappeerde mij, evenals de spontaniteit waarmee zij soms zelf deze

onderwerpen aansneden" (p. 149).

Dat neemt niet weg dat voor het praten over seksualiteit een flinke wissel wordt getrokken op

zowel de geihterviewde als op de interviewer. Een aantal condities kunnen zo'n gesprek bemoeilij-

ken of vergemakkelijken.

Eén van de belangrijkste condities is dat er vertÍouwen bestaat bij de geihterviewde dat de

informatie die zij geven strikt vertrouwelijk is. Er is voor gezorgd dat de privacy van de gegevens

bij werving en introductie van het gesprek nadrukkelijk aan de orde is gesteld. Daamaast is er voor

gekozen de interviews te laten houden door Nederlandse interviewers. Door veel ondezoekers

wordt opgemerkt dat het inschakelen van intervie\r,ers met dezelfde herkomst als de geihterviewde

in dit kader tot terughoudendheid bij de respondenten leidt. Respondenten zouden bang zijn dat de

93



TNO rappon

NIPG 93.056

gegeven informatie via via een weg vindt naar bekerden en of familie. De kans dat Nederlanders

binnen het rrctwerk van de respondent contacten ondertrouden is klein. Daardoor zouden zij

tegenover Nederlanders minder terughoudend zijn. Eppink (1977) citeert Maghraby:

"Het is (mondelinge mededeting) in sommige opzichten een voordeel dat de onderzoeker

een vrcemdeling is. M.n. het seksueel gebied is te zeer 'taboe' om er met onderzoekers

over te kunrrcn spreken wanneer er maar de geringste aanwijzing zou bestaan dat

'anderen' (omgeving: familie en buurt) er iets van te weten zouden komen" (p.1a6).

Samenhangend met de beslissing de interviews door Nederlanders t€ laten houden, is als eis gesteld

dat de Turkse en Marokkaanse jongeren in het Nederlands aansprcekbaar moesten zijn.

Verder spreekt het vanzelf dat het een voorwaarde is vrouwelijke respondenten te laten interviewen

door vrouwelijke interviewerc en mannelijke respondenten door mannen (zie bijvoorbeeld Meloen

en Veenman, 1990, p.22).Dit uitgangspunt is dan ook strikt gehanteerd.

De interviewer tenslotte, moest in staat moeten zijn op een vanzelfsprckende manier over

seksualiteit te praten. Tijdens de interviewtraining is aan dit aspect ruim aandacht geschonken.

Hiervoor is als co-trainer een medewerker van de Rutgersstichting ingeschakeld.

Ook bij het zoeken van lokaties waar de kwalitatieve interviews korden worden gehouden is een

aantal voorwaarden in acht genomen. Ten eerste diende het gesprek plaats te vinden in een ruimte

waar ongestoord kon worden gepraat. Het gesprek zou bij voorkeur niet thuis bij de ouders van de

respondent moeten worden gehouden. Frn kamer in een schoolgebouw, in een verenigingsgebouw

of bij een 'neutrale' instelling verdiende de voorkeur. Er vanuit gaande dat veel islamitische meisjes

een zekere mate van controle ondergaan, moest de aanwezigheid tijdens het interview op een

bepaalde plek een valide alibi verschaffen. De interviews moesten derhalve worden gehouden op

plaasen en tijdstippen waar de rcspondenten zich ook anders zouden bevinden. Voor leerlingen: op

school tijdens de les, voor cursisten: op het tijdstip waarop en op de lokatie waarin de cursus wordt

gehouden In een beperkt aantal gevallen hebben de gesprekken plaatsgevonden bij de GGD.

De centrale vragen

In de tweede helft van 1991 zijn de onderzoeksgroepen ten behoeve van de secundaire analyse

samengesteld. Een eenvoudige analyse waaöij Turken, Marokkanen en Nederlanders -jongens en
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meisjes apart- werden vergeleken is gebruikt als uitgangspunt voor gesprckken met een Íurntal

deskundigen (zie bijlage). Tevens is in deze periode een literatuuronderzoek verricht.

Op basis van deze bronnen zijn een aantal vragen geformuleerd waaÍop het kwalitatieve onderzoek

antwoord zou moeten geven.

Hoe komen de respondenten aan informatie over seksualiteit, seksueel overdraagbare

aandoeningen en AIDS? Hebben zij suggesties voor verbetering van kennisoverdracht?

Wat voor norÍnen en waarden hebben respondenten ten aanzien van de omgang tussen

jongens en meisjes; homoseksualiteit en voorechtelijke seksualiteit; wat voor beperkingen

ondervinden zij daaóij van hun ouders; hoe lossen Turkse en Marokkaanse jongens en

meisjes dat op (abstinentie, omgaan met sociale controle, eigen reputatie)?

Hebben de respondenten contacten met jongeren van het andere of hetzelfde geslacht,

binnen situaties waar 'seksuele' toenadering mogelijk is?

In welke mate hebhn de respondenten eryaring met seksuele gevoelens en verlangens en

ervaring met seksualiteit? In welk tempo doorlopen zij de stadia van tongzoenen, strelen,

vrijen, klaarkomen tot geslachSgemeenschap en hoeveel partners hebben zij?

Wat voor partners hebben de seksueel actieve respondenten; hoe is hun oordeel over die

(beschikbare) partners en wat voor relatie hebben zij met deze partners?

ln welke mate hebben respondenten ervaring met anale gemeenschap en rvat zijn daarvoor

beweegredenen?

In welke mate gebruiken de respondenten condmms; wat zijn hun motieven om al dan

niet conCooms te gebruiken; vindt er daarover communicatie plaats met de partner?

10.4 Opbouw van dit deel van het rapport

Dit rapport gaat over sekzualiteit van Turkse en Marokkaanse jongens en meisjes. Daaöij is een

belangrijk gegeven dat seksualiteit voor de meisjes binnen de islamitische cultuur nauwelijks plaas
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is. De centrale positie die de maagdel{kheid bekleedt heeft versÍekkende consequenties voor het

leven van alle dag. In de gesprekken die met onze respondentes zijn gevoerd, vormt dat thema de

rode draad. Of er nu onderwerpen aan de orde zijn die te maken hebben met kennis, met opvattin-

gen en nonnen of met gedrag, steeds wordt die factor in de literatuur als vertlarend element naar

vorcn gebracht.

Voor de Turkse en Marokkaanse jongens die wij hebben gespmken vormt die maagdelijkheid maar

in beperkte mate een randvmnvaarde, ook al is de beperkte beschikbaarheid van Turkse en

Marokkaanse meisjes een gegeven.

Op basis hiervan hebben wij besloten over dit deel van het onderzoek de gegevens van jongens en

meisjes apaÍt te rapporteren. Eerst behandelen wij de situatie van de meisjes, daarna die van de jon-

gens.

Beide delen volgen globaal dezelfde opzet: eerst wordt beschrcven hoe het is gesteld met hun

kennis op het gebied van seksualiteit en seksueel overdraagbare aandoeningen. Vervolgens gaan wij

in op normen en waarden. tWij besluiten met de feitelijke ervaring die zij met seksualiteit hebben

opgedaan.
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II. TIIRKSE EN MAROKKAAN§E MEISJE§ EN SEKSUALITEIT

11.1 Kennis ten aanzien van seksualiteit en SOA

Tijdens de diepte-interviews is de manier waaÍop de jongeren voorlichting hebben gekregen aan de

orde gesteld. Daaöij is steeds geprobeerd een beeld te krijgen van de rol van de sctrool, het gezin,

vrienden en vriendinnen en de media per voorlichtingsonderwerp hebben gespeeld. Achtereenvol-

gens werden aan de orde gesteld biologische veranderingen, seks en geslactrtsgemeenschap,

zwangerschap en geboorteregeling en tenslone AIDS en SOA.

Voor bijna alle meisjes geldt dat seksualiteit ies is waar thuis in gezinsverband niet over wordt

gesproken. In veel gezinnen ligt er een taboe op:

"Ik durf mijn moeder geen vragen over seksualiteit te stellen. WU praten daar niet over

thuis."

Een aantal meisjes vangt het één en ander op als volwassen vrouwen met elkaar praten over

zwangerschap:

"Als andere vÍouwen over bijvoorbeeld zwangerschap praten, dan hoor je zoiets."

Ook rond zwangerschap hangt soms dat taboe:

"Toen mijn moeder 5 maanden zwanger was, viel het me op. Toen ik er haar naar vÍoeg,

ontkende ze dil., uit schaamte. Ik wist het pas zeker, toen er bij kennissen thuis over

gesproken werd."

Sommige meisjes verklaren die zvtijgzaamheid met het feit dat ze nu eenmaal worden geacht pas in

het huwelijk met seksualiteit te maken te krijgen:

"Dat heeft niet zoveel inhoud bij ons, je ouders weten toch dat je nog maagd bent."

Een meisje vindt ook zelf dat je als Marokkaanse niet zoveel hoeft te wet€n over bijvoorbeeld

AIDS:

"Volgens mij lopen Marokkaanse meisjes hanst geen risico om AIDS te krijgen omdat wij

geen seksuele ervaring opdoen voor het huwelijk."
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Soms spelen oudere zussen wel een rol:

"Als ik iets wil weten vraag ik het aan mijn oudere zus. Niet aan moeder. Misschien is

mijn moeder wel oudenvets, ik weet het niet, nooit gevraagd. Aan mijn zus kan ik alles

vragen."

Voor sommige moeders lijkt het een bewuste strategie de voorlichting over te laten aan oudere

zussen:

"Op mijn twaalfde ben ik voorgelictrt over menstruatie door mijn zus. 7*i mijn moeder

later dat ze wel wist dat mijn zus het mij zou vertellen."

Niet in alle gevallen wordt het ondenverp seksualiteit volledig gemeden tussen moeder en dochtec

"MUn eerste voorlichting kreeg ik van mijn moeder, toen ik 12 jaar was, over menstruatie.

over voortplanting en zwanger§chap. Ik kan met mijn moeder over alles praten."

In één geval speelt opvallend geÍpeg de vader van een Turks meisje de rol van vraagbaak:

"Als ik iets wil weten vraag ik het wel. Ik vraag alles. Niet aan mijn moeder, want dan

schaam ik me. Maar bij mijn vader niet. Die vertel ik alles. Ik woon bij mijn moeder

maar ik heb veel contact met mijn vader. Zaterdags ben ik meestal bij hem. Met hem ga

ik ook uit. Hij zegt: [k ben je vader niet, ik ben je vriendje. Je kan me alles vragen. Dan

zeg ik: Ja, dat is goed joh."

Het is bijna onvermUdelijk dat gezinnen waar de Nederlandse televisiekanalen worden bekeken, en

dat gebeurt in toenemende mate (NOS, 1992), geconfronteerd worden met seksualiteit. Soms is dat

amleiding om over te schakelen naar een ander kanaal. Anderen kijken en luisteren alleen maar:

"Als het thuis op de tv komt luisteren we er naar, maar er wordt verder niet over gespÍo-

keÍL"

In een enkel geval is het wel aanleiding tot een gesprek:

"Het is meer wat we zien op TV, dan geven we elkaars meningen daarover, mijn moeder

is toch een soort vriendin van mij waar ik alles aan kan vertellen, maar ik kan haar niet

veÍtellen dat ik verliefd ben."

Als de moeder al een rol speelt bij het geven van voorlichting dan beperkt zich die inhoudelijk

voomamelijk tot de menstruatie. Meestal geburt dat heel summier en veel meisjes blijken dan ook
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verrast en soms erg geschÍokken toen hen dit overkwam. Sommigen denken dat er sprake is van

een ziekte. Ook lijkt er sprake van angst voor beschadiging van het maagdenvlies (zie ook

Mouthaan en De Neef, 1992):

"Toen ik voor de eerste keer ongesteld werd, durfde ik dat tegen niemand te zeggen. Ik

lag de hele dag te huilen. Ik wist niets. Dat was nog in Marokko. Een maand voor ik hier

kwam. Toen heb ik het aan mijn nichtje verteld. Er komt bloed uit, misschien ben ik wel

ziek! Toen zci ze: nee, je bent ongesteld geworden. Nee, dat kan niet dat wil ik niet!

Maar een maandje later kwam het gewoon weer. Ik heb het vier maanden niet verteld.

Toen heb ik het tegen mijn moeder gezegd."

"Het kwam plotseling, ik was echt geschrokken die dag, dat is erg! Ik was 12 of 13 jaar.

Ik was gewoon buiten met mUn vriendinnen en zo. toen kwam ik terug, ging ik naar de

w.c., was mijn onderbroek helemaal vol. Ik dacht dat ik iets had of z§. Ja, toen heb ik het

tegen mijn tante gezegd en zij zei dat ik ongesteld ben geworden. Ik wist het wel. ik had

het al eerder op school gehad. 7* zeiden tegen ons dat we ongesteld moeten worden, dat

we niet bang hoeven te zijn."

"Ik werd echt overvallen door m'n eerste ongesteldheid, ik wist niet wat het was. Ik had

er wel eens van gehoord. maar ik wist echt niet hoe dat zo zijn en wat er zou gebeuren. Ik

weet nog precies op welke dag het gebeurde. Ik zat buiten die dag, het was I juni, 1988.

Ja, ik zat in de zesde klas. We zouden die dag naar een kamp gaan. Maar toen ben ik niet

meegegaan ... Het was op een zondag. Ik zat buiten om een uur of zeven. Ik had een witte

broek aan. Ik stond met een Turks en twee Nederlandse meisjes en een Marokkaanse, het

waÍen meisjes van mijn klas ... we stonden gezellig te praten. De jongens stonden daar

ook bij die trap, die stonden te luisteren. Maar ik stond zo op en toen vÍoeg die Tur*se:

ben je ongesteld? Maar ik wist zelf van niks, ik voelde niks. Ik had een witte broek aan.

Ik zeg: hoe kom je daarbij? Ik ben helemaal niet ongesteld. Ik ging naar huis, ik ging

gewoon naar de wc. Ik voel mijn onderbroek gewoon vol met bloed, en mijn broek Maar

toen schrok ik wel. Ik had staan springen, we stonden te spelen te giechelen. Toen riep ik

mijn zus: mijn ondeöroek zit vol met bloed. Misschien is er wel wat gebeud. 7*gl ze:

wat is er dan gebeurd. Dat is toch ongesteld, dat kan toch gebeuren. Dat weet je toch zelf

wel. Ben je met iemand gegaan. Nee, ik weet niet. misschien is het wel een puist of zo.

Toen gaf ze me maandveóand en heeft ze het me uitgelegd. Ik wist eerst niet hoe ik dat

moest gebruiken. ... Zij wist het toen. Ik wilde niet mee naar het kunp. Mijn moeder was
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heel nieuwsgierig. Waarom wil je niet mee. 7*gt mrjn vaden waarom wil je niet mee. ...

Ze moesten persé weten waaÍom ik niet mee wilde en toen heb ik het tegen mijn moeder

verteld."

Voor het venilerven van kennis over zaken rond seksualiteit is de school een belangrijke bron.

"Bij biologie kregen we hoe je in elkaar zit en bij gezondheidslrunde over zwangerschap

en hoe je dat kunt voorkomen. en over allerlei ziektes die je kan krijgen."

Sommigen hebben de indruk dat ze daardoor echt alles weten en dat zij een voorspÍong hebben op

familie en kennissen.

"ln de zesde kregen we seksuele voorlichting van de meester en daama op de middelbare

school had ik verzorging gekozen en dan krijg je dat bij gezondheidskunde. En daar had

je heel wat met seks te maken, videobanden hebben we gekeken. Ja, ik lees ook wel eens

dingen in tijdschriften of zo, bijvoorbeeld de Yes. Met mijn moeder praat ik er niet over,

met mUn oudere zussen wel. Ja. maar in Marokko is het een hele taboe over seks. Ik wist

het beter dan mijn zus in Marokko, toch waÍen ze veel ouder dan ik, maar ik wist alles!

En dan kwamen ze bij mij vragen is dat zo en is dat zo. Maar echt, het is heel erg, ze

weten echt bijna niks over seks, eigenlijk niks. De eerste keer dat we dat zagen was op

een Spaans kanaal, want we hadden een antenne. En dan had je wel eens seksfilms en dan

zagen ze van echt pomo en dan lachen en dan lachten zc zich dood en weet ik veel en dat

vond ik dan heel raar. Ja, het is hier meestal, ja je ziet naakt elke dag. Maar zij zaten echt

met hun mond open."

"Ik ben voorgelicht op schml, in Marokko en in Nederland. Volgens mij is 'alles' aan de

orde geweest en er konden ook vragen worden gesteld. Voorlichting ging over voorkomen

van zwangerschap, over AIDS en hoe je veilig kunt vrijen zonder dat je ziek wordt en

nog veel meer. Voorlichting werd gegeven door een lerares gezondheidskunde en het was

voor een groep met alleen meisjes: dan kun je lekker gemst praten."

Een ander meisje noemt het feit dat het met meisjes-onder-elkaar veel makkelijker is:

"Maar in de les heb ik alles gevraagd. We warcn erg nieuwsgierig. Lachen, giechelen.

Allemaal meiden. We hadden een klepklup. Er was ook een Turks grietje, die moest het

IM

huis uit. Dat meisje zou tÍouwen, maar ze wist niet hoe ze met haar man moest vrijen.



TNO rapport

NIPG 93.056 101

Wij lachen. Ze hebben het wel goed uitgelegd. Ja, ik heb het zelf ook nooit gedaan, maar

ik wist het wel. Als ik iets wil weten, vraag ik het gewoon."

Anderen merken op dat er in gemengde klassen zoveel hilariteit ontstond dat het daardoor

onmogelijk was er iets van op te steken. Vooral jongens worden door sommigen aangewezen als

stoorzenders:

"Je kon niet luisteren met die jongens eóij want die beginrrcn te schreeuwen en te hijgen.

Je kunt echt niet luisteren."

Ander commenmar op de schoolse inspanningen op dit tenein hebben te maken met het moment

waarop voorlichting wordt gegeven. Met name over de voorlichting in het basisonderwijs wordt

commentaar geleverd. Er zijn meisjes die melden drt ze op die leeftijd nog totaal niet met seksua-

liteit bezig waÍen en dat het daardoor het ene oor in en het andere uit ging.

"Pas op mijn zestiende glng ik me daarvoor interesseren, want toen kreeg ik mijn eerste

vriendje."

"Pas op de middelbarc school begon ik te praten over seks, zwangerschap en kinderen

krijgen met vriendinnen en met leraÍen. Ik vroeg aan mijn vriendinnen wat ze met hun

vrierdjes deden en hoe; en over condooms. Op de lagere school hield het me echt niet

bezig en het drong helemaal niet tot me door."

Er zijn niet alleen klachten over het feit dat de voorlichting te vroeg komt. Het komt soms ook te

laat Meisjes die pas in de derde en vierde klas over dit ondenverp lessen kregen vinden dat weinig

zinvol.

"Op die leeftijd weet je alles echt wel."

Een Turks meisje van 18 jaar, dat volgens de interviewster zelfs de meest basale kennis ontbeert,

heeft zowel op de basisschool als in het voortgezet ondenuijs seksuele voorlichting onwangen. Zj
heeft er nauwelijks iets van opgestoken. Tijdens het gesprek blijkt ze zeer geinteresseerd en vraagt

ze honderd uit.
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11.1.1 Samenvatting

Turkse en Marokkaanse oudeni geven hun doctrters nauwetijks informatie over seksualiteit. ln de

ogen van de meeste ouders ontbÍeekt de relevantie. De ouders gaan er van uit dat meisjes pas in het

huwelijk met seksualiteit te maken krijgen. Zelfs een ondenverp als menstruatie wordt vaak niet aan

de orde gesteld. Veel meisjes overkomt de eerste menstnratie dan ook als een volstrekte verrassing.

Een aantal raakt zelf enigszins in paniek; ze denken aan een ziekte of brengen bloedverlies in

veóand met het maagdenvlies.

De meerderheid van de meisjes laat merken kennis op dit gebied zeaÍ op prijs te stellen en

waardeert het dat er op school aandacht aan wordt besteed. Dat wil niet zeggen dat er geen kritiek

bestaat op de manier waaÍop dat gebeurt. Die kritiek richt zich vooral op het tijdstip waarop de

voorlichting wordt gegeven. Vaak wordt iumgegeven dat de informatie pas echt wordt opgenomen

als ztj ook zelf met seksualiteit bezig zijn, op het moment van de eerste verliefdheid bijvoorbeeld.

Sommigen houden een pleidooi voor gescheiden vmrlichting. De aanwezigheid van jongens wordt

nogal eens als een stoÍende factor genoemd.

Een aantal meisjes gaf te kennen behoefte te hebben aan meer informatie. Bij een enkeling bleek

tijdens het interview zelfs de meest elementaire kennis te ontbrekerl

Uit de gesprekken komt naar vorcn dat waar het g:utt om de aard van de voorlichting vooral de

biologische kennis op school behandeld is. Maar weinig meisjes vertellen dat tijdens de les over

SOA en AIDS is gesproken. Informatie over AIDS heeft hen vooral bereikt via de media. Maar

heel weinig meisjes weten iets over andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

tt.2 Normen en waarden ten aanzien van verkering en seks

"MUn moeder vertelde me ongeveer vanaf mijn tiende jaar dat ik niet met jongens om

mo€st gaan. Als ze me met jongens op straat zag spelen stuurde ze die jongens weg. Dat

deed ze in opdracht van mijn vader. Toen wist ik dat ik niet met jongens om mocht gaan.

En dat ik maagd moest blijven tot de huwelijksnacht."

"Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar het is nu eenmaal zo bij ons. Het is gewoon

een sooÍt gelmf, het hoort bij je geloof dat je maagd moet blijven Het zijn meestal je

ouders, mijn moeder die zegt heel vaak, ja pas op. Je moet die jongens niet vertÍouwen."
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"Als je naar buiten gaat, begint je moeder te zeggen: niet met jongens praten, niet met

jongens omgiuln, als je naar school gaat, kom dan terug zld,at ze niet over je praten ... En

het staat mk in de Koran Namelijk dat je niet met een jongen naar bed mag voordat je

met hem getrouwd bent."

"Mrjn moeder zai tsgen mij dat ik mijn maagdelijkheid niet kwijt mag raken voordat ik

getrouwd ben, want anders gaan de mensen over je ouwehoeren overdit en dal"

Met dergelijke globale en ongenuanceerde waarschuwingen worden veel Turkse en Marokkaanse

meisjes op de hoogte gebracht van de gedragsregels die zij in de puberteit in acht moeten Íremen.

Soms ook worden die regels alleen maar kenbaar gemaakt door (met de nodige kdtiek) het laakbare

gedrag van andere meisjes binnen de gemeenschap te becommentariëren.

Waarschijnlijk verschilt de manier waarcp dat gebeurt maar weinig van die waarop enkele

gerrcraties geleden Nederlandse moeders hun dochters op het rechte pad probeerden te houden.

In dit hoofdstuk zal worden nagegaan hoe de Turkse en Marokkaanse meisjes denken over relaties

en seksualiteit. V/at zijn hun eigen opvattingen over het omgaan met jongens, ver*ering, vrijen en

maagdelijkheid. Dit onderwerp werd behandeld nadat eerst was besproken hoe men kennis had

opgedaan over seksualiteit, wat men voor indrukken had over het seksuele gedrag van leeftijdsge-

noten met dezelfde eErische achtergrond en wat de eigen ewaringen hiermee waÍen. Op 'normatie-

ve' uitspraken van respondenten werd door de interviewen op dat moment niet doorgevraagd.

Tegen het einde van het gesprek werd echter. mede op basis van eerder gemaakte normatieve

uitspraken, het ondenuerp nonnen en waarden uitgebreid besproken. Onder andere werd aan de

orde gesteld wat voor gedragsregels er golden over de omgang met jongens, hoe ze van de normen

en waarden op de hoogte waren gebracht en wat de achtergrond daarvan was.

Ter inleiding wordt op basis van uiteenlopende bronnen een beeld gegeven van de betekenis van

maagdelijkheid binnen de islamitische cultuur en mogelijke veranderingen daarin. Daama volgen

paragrafen over maagdelijkheid en verkering op basis van de informatie die we van de responden-

ten hebben gekregen.
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ll.2.l Achtergrond

Sajidah AMus Satar, prbliciste:

"Volgens de Islam is het bedrijven van sex is verbonden aan venmtwoordelijkheid, aan het

huwelijk. Sex buiten het huwelijk is daarom niet toegestaan. Over maagdelijkheid van

meisjes zegl de Koran nies expliciet." (Olgun, 1992\.

In de praktijk echter wordt gesteld dat het maagdenvlies intact moet zijn op huwelijksnacht.

"The most significant consideration is virginity: the marriageble girl should be known as

"untouched by any hand." This is considered so important that even in the most sophis-

ticated social sets, surgeons are asked to Íestorc a damaged hymen. There is a legal re:tson

for such a drastic medical remedy: a man may claim that he was kept in ignorance of the

fact that his wife was not a virgin and may be granted a divorce. Virginity is so central to

the rites of maniage that the virginity of a bride is scrutinized the moming after the first

night of marriage by female relatives of the husband. and her premaniage virginal state

announced publicly to the community. ln some areas rifles are discharged into the air on

the occasion. ln all these happenings the girl anives at the marriage bed igrrcrant of what

exactly will happen. In the countryside she has seen animals copulating and is less

ignorant; in the towÍrs and cities a girl gets information through gossip and more recently

through the media." (Mansur Cosar, 1980, p 126).

Ouders van meisjes zijn hierdooÍ zeeÍ beducht voor deze - semi-openbaÍe - eerste huwelijksnacht

die, gewoonlijk in het huis van de bruidegom, wordt voltrokken. Het tonen van een doek met het

bloed, dat als bewijs geldt voor een goede en zorgvuldige opvoeding, vlak na de ontmaagding

maakte deel uit van dit ritueel, dat overigens niet aan de islam is ontleend.

Ook Davis en Davis (1989), die een uitgebreid veldonderzoek hebben uitgevoerd in een stadje in

Noord Marokko, besteden aandacht aan dit gebruik.

"The public display of sheets stained with the hymenal blmd at the conclusion of

wedding celebrations continues, despite the not infrequent premarital sexual activity of

girls." (p.129).

Zij wijzen er op dat dit gebruik in de (grote) steden minder courant is. In planelandsgebieden van

Turkije wordt dit gebruik nog steeds aangetroffen (Asche, l9l). Kroon (1992) laat zich eveneens

in deze zin uit.
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"ln intellechrele kringen in Marokko en het Midden-Oosten woÍden dergelijke praktijken

tegenwoordig als ouderwets gezien. 'Ontmaagding in het openbaar' is daar een onderwerp

van discussie geworden." (p.8)

Sieval (1986) geeft als haar mening dat het maagdelijkheidsideaal de meest essentiële barrière voor

de onplooiing van jonge Turkse (en Marokkaanse) vÍouwen in onze samenleving is.

"Alle beperkingen die vanuit het eigen milieu aan de dochters worden opgelegd zijn

hierop terug te voeren. Het kan een aanleiding zijn om meisjes niet mee te laten g&m op

schoolreisjes, van school af te halen, leerplichtwet te laten ontduiken, naar het eigen land

terug te stuÍen, uit te huwelijken. te mishandelen, te verstoten, ja zelfs te vermoorden.

Tegehjkertijd is het een immens taboe onderwerp.

Geen zichzelf respecterende vrouw zal openlijk bekennen geen maagd meer geweest te

zijn, geen zictzelf respecterende man zal bekennen een niet-maagd getÍouwd te hebben,

geen vader of moeder zal het ooit van hun dochter zeggen of tolereren dat iemand anders

zelfs maar hierop toespelingen maakt.

Merkwaardigerwijs rust er juist geen gëne of intimiteit op maagdelijkheid of defloratie:

bruiden kunnen foto's van het bebloede laken aan buitenstaanders tonen, bnriloftsgangers

kunnen voor de deur wachten tot de daad voltÍokken is, meisjes kunnen door moeders

naar dokters worden gebracht ter inspectie." (p.82).

Maagdelijkheid bij de huwelijksnacht werd vÍoeger, en in plattelandsgebieden nog steeds, zeker

gesteld door gearrangeerde huwelijken te sluiten op een leeftijd wiurop meisjes nog niet over seks

nadachten.

"En posant le problème de la définition de la jeunesse, on fait apparaftre immédiatement

I'extrëme opposition de situation qui edste entre les jeunes garson et les jeunes filles.

Pour les filles a la campagne il n'y a pas d'adolescence. La fillette passe au statut

d'épouse et de mère sans transition. Une enquéte récente, tÈs localisée sans doute, mais

significative tout de méme, montre que, dans la Tessaout, 50 7o des fillettes se marient

avant la puberté et 37 7o dans les deux premières années apÈs la puberté." (Pascon en

Bentahar, 1969. p.68)."

Niet voor alle meisjes was dat weggelegd. Meisjes die na de eerste menstruatie nog niet waÍen

uitgehuwelijkt, werden binnen gehouden en steÍk gecontroleerd.
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Er hebben zich volgens Davis en Davis (1989) ontwikkelingen voorgedaan die deze strategie van

huwelijkssluiting op zeer jonge leeftijd minder voor de hand liggend malcen. Onderwijs voor

meisjes wordt in toenemende mate belangrijk gevonden en ondenvijsmogelijkheden voor meisjes

zijn daadweftelijk verbeterd. De gevolgen worden dmr hen als volgt beschreven:

"Whiting, Buóank, and Ratner (1986) survey cross-culurral data and have noted that the

management of sexuality becomes a problem in indusrial societies where training for

specialized occupations rcquires educaion and prolongs the period between puberty and

marriage for both boys and girls. The youth of Tawiya now aËend coeducational school,

aspiring to secondary education and postponing marriage; for both boys and girls there is

moÍe opportunity and desire for heterosexual interaction." (Davis and Davis, 1990 p.103)

Ook de eerder geciteerde Sajidah AMus Sattar wijst op deze ontwikkeling:

"Studie krijgt tegenwoordig rcgelmatig voorrang boven het huwelijk. AMus Sattar erkent

dat het moeilijk is om nog vol te houden aan bepaalde islamitische voorwaarden zoals:

geen seks voor het huwelijk. Maar onmogelijk is het niet, zegl ze. Ben je als meisje sterk

geÍDeg en ben je overtuigd van het nut ervan, dan kun je het best volhouden. Je bent een

zwakkeling als je je niet kunt beheersen." (Olgun, 1992, p.7l).

Samenvattend: meer meisjes willen en mogen een studie afrnaken voordat zij in het huwelijk

treden. Meisjes lopen daardoor een gÍoteÍe kans, voordat ze in het huwelijk treden, verliefd te

worden. Sommigen willen experimenteÍen en doordat zij ten gevolge van schoolbezoek minder

onder directe controle van de familie verkeren hebben zij kansen dit ook te doen. Mede doordat ze

verliefd worden ontstÍult verzet tegen geÍurangeerde huwelijken en wordt in toenemende mate

belang gehecht aan een huwelijk op basis van liefde. Meningen van ouders over de inspraak van

hun kinderen bij het kiezen van huwelijkskandidaten lopen steÍk uiteen. Het varieert van het klas-

sieke arrangement zonder inspraak van de betrokkenen, vetorecht van de betrokkenen tot vetoÍecht

van de ouders. In de meeste gevallen is het de (familie van de) aanstaande echtgenoot, die de vader

van het meisje om de hand van zijn dochter vraagt. Is er al sprake van een periode van (heimelijke)

verkering dan wordt naar de ouders toe gespeeld dat het om een totaal onbekende jongen g at (zie

o.a Sieval 1985, de Vries 1987, Riqvanollu-Bilgin er al. 1986).

Is er sprake van een huwelijk op basis van liefde, na een periode van 'verkering', dan zou

mogelijkerwijze minder belang gehecht kunnen worden aan maagdelijkheid. Sieval (1985) ver-

woordt dit als volgt:
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"'W'anneer huwelijkssluiting voomamelijk een individuele zaalc is nrssen twee mensen lijkt

ook wel of geen maagdelijkheid een persoonlijke zaak en het is zeer de vraag hoe lang het

ideaal dan nog kan sundhouden" (p.83).

Mogelijkheden om maagdelijkheid voor te wenden zijn algemeen bekend en worden onder andere

beschreven dmr Memissi (1985). Ook Davis en Davis schrijven hierover.

Dit alles neemt niet weg dat de meisjes zelf nooit helemaal zeker weten dat het niet toch uit zal

lopen op een geaÍïangeerde huwelijk. De kans dat men huwt met een min of meer onbekende

parher, waarmee geen relatie op basis van liefde bestaat is nog steeds aanwezig.

Zo wijst Bilcker (1992) erop dat onder invloed van het restrictievere toelatingsbeleid van de

Nederlandse overheid de mogelijkheden voor Turken en Marokkanen om zich in Nederland te

vestigen inderdaad beperkt is. Een huwelijk met in een Nederland wonende landgenoot levert nog

steeds een legale verblijfstitel. Er btijkt een gÍote vnmg naar in Nederland wmnachtige Turkse

meisjes. Als gevolg daarvan staan in Nederland wonende Turkse migranten met huwbaÍe dochters

"dan ook veelal onder druk om die dochters uit te huwelijken aan venilanten in het land van

herkomst" (p.76). Onder die druk bezwijken ouders nog wel eens. Btlcker acht het overigens waar-

schijnlijk dat "kinderen van de tweede generatie (in Nederland geboren en opgegÍoeid) de keuze

van een huwelijkspartner steeds meer zelf zullen gaan bepalen en dat ze dan ook vaker de voorkeur

zullen gaan geven aan een paÍtner die al in Nederland veölijft" (p.77).

Ook Mouthaan en De Neef treffen nogal eens huwelijkskandidaten aan die door ouders zijn

voorgedragen 1p.38). Uit een studie over het weglopen van Marokkaanse, Turkse, Hindostaanse en

Creoolse meisjes (Brouwer et al, l»2), blUkt dat mogelijke uithuwelijking nogal eens de

aanleiding is om van huis weg te lopen 1p.58).

Maagdelijkheid is daarom nog steeds een cruciale factor. Bovendien worden veel bruiloften gevierd

in het land van herkomst. De meeste Turkse en Marokkaanse gezinrrcn die in Nederland wonen zijn

afkomstig uit gebieden die relatief traditioneel zijn. De kans op een 'semi-openbare' defloratie is

lijkt het nog steeds tamelijk groot.
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11.2.2 Maagdelijkheid

De Turkse en Marokkaanse meisjes die wij hebben geihterviewd geven massaal te kennen dat zij

zelf hun maagdelijkheid willen bewaren tot het huwelijk. Dat staat voor vereweg de meeste

meisjes niet ter discussie. Het komt maar sporadisch voor dat ovenvogen wordt de maagdelijkheid

op het spel te zettan voordat de huwelijksvoltrekking een feit is. [n veel rcacties komt dit tot

uitdrukking. De maagdelijkheid bij de huwelijksnacht is de kroon op het naleven van de regels en

de zorgvuldige opvoeding van de ouders. Dat moet op dat moment voor de omgeving aangetoond

worden. Vmral voor meisjes die het gevoel hebben dat er aan hun Íeputatie is getwijfeld geeft dat

uur van de waarheid de nodige voldoening:

"Tot mijn bruiloft ben ik maagd gebleven, ondanks dat lve al die tijd samen hebben

geslapen. ttr/ant de dag erna heb ik het laken laten zien. 7* waren heel veóaasd. Het

speelde wel een hele grote rol, tenminste voor mij, als teken dat ik toch wel mijn waarde

heb. Ik was mijn bruidsjurk waard."

Ook zijn veel meisjes er zelf diep van overtuigd hun maagdelijkheid alleen te willen schenken aan

de man met wie zij hun leven willen gaan delen.

"Ik wil zelf gewoon graag maagd blijven. Niet omdat mijn ouders vinden dat dat moet. Je

moet het weg kunnen geven aan die jongen waarvan je denkt, met die blijf ik voor de rest

van mijn leven."

Veel respondenten zijn zich ervan bewust dat verliefdheid en verkering tot een situatie kan leiden

waarin het moeil[k is vast te houden aan het voomemen om de maagdelijkheid te bewaren. Zij zijn

zich er vaak ook van bewust dat zo'n verliefdheid wel eens over kan gaan en dat zo'n relatie niet

voor het leven is. Er kwamen in dit kader nogal eens verhalen los over vriendinnen en bekenden.

"73 wetan wel dat maagdelijkheid voor een Marokkaans meisje erg belangrijk is, maar als

ze erg verliefd zijn, gaan sommigen toch met een jongen naar bed. Ze hebben dan

verkering en hopen ook met die jongen te gaan trouwen. Als het dan uitgaat, hebben ze er

spijt van, maar dan is het al te laat. Met een nieuwe vriend kunnen ze dan wel weer naar

bed gaan, want dan maakt het toch niets meer uit. Maar de meeste meisjes probercn

volgens mij toch wel maagd te bluven, ze willen geslachtsgemeenschap tot na het

huwelijk bewaren."
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"Je weet dat het niet zover mag aÍlopen en dan hou je het alleen maar bij zoenen en

strelen en \vat dan ook, dan denk je er niet over om met elkaar naar bed te g:um. Maar als

de relatie zo steÍk is, je bent zo verliefd op elkaar, dan kan het wel mis lopen En

misschien dat de jongen zoveel belooft aan het meisje, dan denkt ze ik trouw toch met

hem. Meisjes die ik ken, altijd hebben ze later spijt. Maagdelijkheid blijft denk ik echt

heel lang nog een belangrijke rol spelen. Misschien bij deze derde generatie niet, maar..."

"Ik ken vrij veel Marokkaanse meisjes die al geslachtsgemeenschap hebben gehad. Op een

uitzondering na, allemaal met Marokkaanse jongens, waaÍ rE op dat moment verkering

mee hebben en met wie ze hopen te trouwen. Meestal gaat het later toch uit. Ik denk dat

zo'n 35 tot 40 pÍocent van de Marokkaanse meisjes van 18, 19 jaar ervaring heeft met ge-

slachtsgemeenschap."

Maar van groot belang is natuurlijk ook dat binnen een cultuur waarin de reputatie van meisjes (en

hun familie) voor een belangrijk deel gekoppeld is aan maagdelijkheid van dat meisje, degene die

op de hoogte is van het verlies van haar maagdelijkheid een zekere macht heeft over dat meisje.

Het gaat er daarbij niet alleen maar om dat je vriend waarmee je die ewaring deelt de macht heeft

je in een vemederende positie te brengen. Ook anderen in je omgeving die over dergelijke

informatie (denken te) beschikken vormen een bedreiging en dat is dan ook een reden te meer om

voorzichtig te zijn met wat je aan anderen vertelt:

"7i doen net of ze geen ervaring met mannen hebben, maÀÍ ze hebben heel veel ervaring.

Die Marokkaanse grietjes gaan elkaar verklikken. Een meisje kan makkelijk naar haar

moeder lopen en vertellen wat ze allemaal weet. Die ouders denken heel anders. Dan moet

je meelopen naar de dokter en kijken of je maagd bent. Van mijn Marokkaanse vriendin-

nen heeft eentje het gedaan. Die heeft het ons verteld. Niemand gaat het zeggen. T* is

nog steeds met dezelfde jongen. 7* is al vijf jaar verloofd met hem. Maar als je met een

Marokkaanse man ben getrouwd en je bent geen maagd, dan gaat ie je voor hoer uitschel-

dgrl"

Maar ook al hang je je ervaringen niet aan de grote klok, je partner vormt altijd een bedreiging.

Emstiger is nog dat je ten opzichte van hem in een wel heel aftrurkelijke positie kan raken De

volgende citaten illustreren dit.

"Je kunt toch bijvoorbeeld wel een vriend tegenkomen die jou voor schut gaat zetten en

die zegt: je gaat nu kapsones doen, maar ik heb het met je gedaan."
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"Ik ken heel veel Marokkaanse meisjes die al met een jongen naar bed zijn gegaan en die

mij in vertrouwen hebben genomen om daarover te praten, maar ja daar zinen ze nu nog

steeds mee, want als ze gaan trouwen en zE zijn geen maagd meer dan kan dat hele erge

gevolgen hebben. En dat realiseren ze zich dan niet, want het g at zo automatisch en

naderhand krijgen ze er spijt van. Dan is het gewoon een vriend, ze hebben verkering,

maar nadat ze met elkaar naar bed zijn geweest dan loop het altijd mis. Dan gaat het uiL

omdat de jongen denkt nou heb ik haar onrnaagd en nu is ze onder mijn handen. Marok-

kaanse meisjes mogen dat niet, met een jongen naar bed gaan, en wanneer een jongen met

haar naar bed is geweest, heeft hij een beetje macht over haar. Dan weet hij: ze is van

mij, ze blijft zolang bU mU. Want zU zal niet weg van hem gaan, want ze hoopt dat hij

met haar gaat trouwen. Maar dat komt haast niet voor. Want bij Marokkaanse jongens is

het meestal zo dat ze iemand willen tÍouwen die nog maagd is, dan gaan ze meestal naar

Marokko en trouwen daar iemand die nog maagd is.........Hij kan dan alles maken, hij

heeft minder tijd voor je en als je erover klaagt, zegt hij: nou dan ga je maar weg. Daar is

hij niet bang voor, dat je weg gaat. En hij denkt ook bij zijn eigen: stel je voor hoe ze al

met mij om is gegiurn, zonder dat ik met haar getrouwd ben. ......... De jongen houdt haar

dan, want hij kan met haar naar bed gaan, miur ik denk dat de jongen niet aan de

toekomst denkt om met hÍutr verder te gaan. Hij denkt ook aan zijn familie: O, ik tÍouw

dadelijk met haar en ze is onrnaagd."

De citaten geven aan dat Turkse en Marokkaanse meisjes zich er heel goed van bewust zijn dat ze

met het verliezen van de maagdelijkheid zictuelf goed in de nesten kunnen werken. 7*ker als een

relatie uitzichtloos is, bijvoorbeeld omdat de kans dat de betreffende parher door de ouders als

huwelijkskandidaat geaccepteed wordt, minimaal is.

"Ik doe met m'n vriend alles behalve geslachtsgemeenschap. Ik denk aan m'n toekomst.

Ik wil m'n maagdelijkheid bewaren voor de huwelijksnacht. Ik vird dat er genoeg andere

manieren zijn om onze behoeften te bevredigen. Ja, er zijn zo weinig Turkse mannen die

dat accepteÍen, een meisje die onunaagd is. ..... Al gaat het wel door met hem, toch wil

ik het wel bewaren voor m'n huwelijksnacht. Niet alleen voor de zekerheid of zo, maar

toch, omdat het zo hoort of zo. la, ik weet niet. Voor mij hoeft het niet echt, ik bedoel je

kan ook op heel andere manieren je behoeften bevredigen. Van alles, strelen, steeds komt

er weer iets nieuws bij dus. Ik ben Aleviet en hij gewoon moslim. Eigenlijk willen we wel

trouwen. maar dat is dus niet echt mogelijk. Het kan nooit iets worden, omdat ik niet

geaccepteerd word. M'n zus en m'n schoonzus weten er wel van, die zeggen dat het
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noÍmaal is dat ik een vriend heb, maar zU weten er ook geen oplossing voor. In het begin

praatte we er ook samen heel vaak over, maar de laatste tijd doen we dat niet meer, want

er is toch geen oplossing voor. Of we gaan er gewoon mee door, of we moeten uit elkaar.

Ik denk dat we uit elkaar gaan uiteindelijk, ik weet het niet. Ik wil het niet, maar.....ik

word daar toch nooit geaccepteerd.

Maar één van de meisjes gaf te kennen dat ze, als ze de 'wane' zou ontrnoeten, niet zou wachten tot

het moment van de eerste huwelijksnacht Vooral haar vader vindt het betangrijk dat zij niet in haar

vrijheid wordt beknot:

"MUn vader en moeder... ze willen dat ik het niet doe, zolang ik bij hen woon. Mijn vader

zegt, als je het toch mit doeL moet je openlijk zijn en het gewoon veÍtellen. En m'n

moeder... 7n zijn wel makkelijk voor mij. Maar m'n vader zegt, eerst je studie. Als je

twintig jaar bent, mag je hem heus wel mee naar huis nemen. Ik mag buiten jongens

onÍnoeten, met ze kletsen, geen probleem. M'n moeder zegf, ze mogen met je lachen en

kletsen, zolang het bij praten bl|ft. Ik heb er nu nog geen behoefte aan. Maar als ik het

toch wil. dan doe ik het. Dat wel. Dus ik ben nog steeds maagd. Ik heb nog geen goede

jongen gevonden. r$/aarvan ik denk, met hem doe ik het."

Een ander meisje had haar mening nog niet gevormd:

"Ik vind, waaÍom moet je nou persé als maagd trouwen, waarom nou. Omdat dat mU is

aangeleerd. In wezen zou ik best met mijn vriend naar bed willen, waÍuvoor zou ik dat

nou niet willen. Natuurlijk, iets houdt me tegen en dat is volgens mij die opvoeding, die

ik heb gehad. Iets houdt me tegen in mijn achterhoofd."

Ook al is in het voorafgaande duidelijk geworden dat het niet voor alle meisjes alleen maar giult

om de maagdelijke staat bU de huwelijksnacht, het is duidelijk dat het voor veel meisjes een

belangrijk argument is. Het wordt vrij algemeen opgevat als een geschenk dat bestemd is voor

degene met wie het meisje haar leven zal delen. Haar echtgenoot heeft recht op dat geschenk en

men acht het de verantwoordelijkheid van de ouders van het meisje om ervoor te waken dat de

maagdelijkheid van de dochter gewaarborgd wordt.

De respondenten gaan er over het algemeen van uit dat de maagdelijke staat in de huwelijksnacht

bewezen moet worden, niet alleen ten overstaan van de paÍtner, maar ook ten overstaan van de

families. Voorechtelijk geslachtsverkeer brengt daarom grote risico's met zich mee.
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Ook al denk je de ware gevonden te hebben, je weet nooit zeker of de relatie stand houdt.

Bovendien is zeker niet voor alle meisjes duidelijk hoeveel zeggenschap ze hebben bij de keuze

van hun huwelijkspartner.

11.2.3 Partnerkeuze

Door veel auteuÍs is er op gewezen dat zich ten aanzien van de manier waaÍop de partnerkeue

voor het huwelijk tot stand komt grote veranderingen hebben voltrokken. Steeds vaker hebben

Turkse en Marokkaanse jongeren daarin een (doorslaggevende) stem. In toenemende mate vinden

jongeren dat een huwelijk ook gebaseerd moet zijn op liefde (Cammae6 1983). Rigvano-glu-Bilgin

(1986) vermeldt dat voor de ouders die zij heeft gesproken de huwelijkssluiting niet zozeer een

kwestie was van twee individuen, maar dat er twee families bij betrokken warcn. 7-tj geeft daarbij

echter tevens aan dat het maar heel sporadisch voorkomt dat een man en een vÍouw tegen hun zin

met elkaar tÍouwen. Zrj vnag! zich wel af waar die instemming nu feitelijk op was gebaseerd:

"De kennismaking tussen de meeste maÍrnen en vrouwen was vrij beperkt. De huwbare

jongens en meisjes wisten om wie het ging. Ze hadden informatie over de familie van hun

aanstaanden en - zo zeiden zd ons - op het eerste gezicht bevielen ze elkaar wel."

(p. 126 ev.)

Rigvano§lu-Bilgin heeft ook aan de ouders met huwbaÍe zonen en dochters gevraagd hoe zij over

het kiezen van een huwelijkspartner van die zmn of dochter denken. Haar conclusie is dat er wel

het een en ander is veranderd:

"De ouders maken duidelijk dat ze er veel waarde aan hechten dat hun kinderen niet tegen

hun wil trouwen, "ze moeten liefde voor elkaar voelen" en elkaar mk enigszins kennen.

Een intensieve kennismakingsperiode wordt nog steeds afgewezen, vooral uit angst voor

het verlies van de maagdelijkheid van het meisje" (p.132).

"In tegenstelling tot vÍoeger is er nu meer variatie in meningen van ouders. Er zijn er

bijvmrbeeld die een stapje verder gaan en stellen dat hun kinderen in eerste instantie zelf

mogen kiezen, maar daama hun keuze moeten overleggen met hun ouders" 1p.133).

In deze paragraaf gaan we in op de ervaringen en ideeën die de Turkse en Marokkaanse meisjes

hebben over de invloed die zij hebben op de keuze van een echtgenoot. Eerst laten wij twee

meisjes aan het woord die al getrouwd zijn.
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"Ik ben afgelopen zomer getrouwd met een Marokkaanse jongen, een rrcef van mijn vadec

zijn moeder is de zus van m'n opa. Hd is 24 jaar en komt uit een dorp in het noorden van

Marokko. Toen ik zestien w:§ en op vakantie was in Marckko, kwam hij met zijn moeder

bij mijn vader om m'n hand vragen. Van te voren had ik er wel eens van mijn vader over

getnord. maar ik dacht dat het een geintje was. Maar het was wel waar. In het begin had

ik er geen zin in. Ik dacht: zo, shit, moet ik daar nou aan beginnen. Uiteindetjk is het wel

doorgegaan. Ik gaf geen duidelfik antwoord of ik het wel of niet wou, uit sctuamte. ft
had geen ja gezegd, maar ook geen nee, ik vond het niet erg, toch wel goed, als ik maar

niet meteen hoefde te tÍouwen. Dat begrijpen ze wel, Marokkaanse en Turtse ouders. Als

je niet duidelijk benL weten zn datje wel wilt. Het was een aardige jongen, dus greep ik

deze kans maar. AndeÍs moest ik maar afwachten hoe het verder zou gaan. Misschien

kwamen ze dan wel met een hele stÍenge man. Toen ik zeventien was, zijn we verloofd.

Op m'n negentiende zijn we getrouwd."

De andere getÍouwde respondente is een Turks meisje van eenentwintig. In haar jeugd is ze door

haar vader seksueel misbruikt. Zij heeft het heft in eigen hand gerrcmen. 7* is, nadat haar ouden

haar de omgang met haar vriend hadden verboden weggelopen en buiten haar ouders om met hem

getrouwd.

"Toen ik zeventien was, zag ik op de MEAO een Turkse jongen, die 2 jaar ouder was. Ik

werd gelijk verliefd op hem en ik maakte het gelijk uit met die getrouwde man. Ik ging

twee maanden met hem om en toen kwamen m'n ouders erachter. Ik heb hem toen een

maand niet gezien en toen ben ik met hem weggelopen, op m'n achttiende verjaardag.

Toen zijn we binnen een maand getÍouwd. Dat is nu bijna 2 jaar geleden

Hij zat in het trveede jaar en was 2 jaar ouder. Aan het begin van het schooljau zag ik

hem staan en hij viel op tussen al die andere jongens. Ik keek hem aan en vond hem een

leuke jongen. In het begin had ik niet door dat hij mU ook leuk vond, want hij was heel

verlegen. Ik vroeg aan vriendinnen hoe hij heete en hoe hij was. Een van die meisjes die

ook verliefd op hem was. zei me dat hij mrj niet leuk vond, anders zou hij wel het

initiatief genomen hebben om haar naam te vragen. Maar we hadden oogcontact en ik

dacht dat hij me wel leuk vond. Dus toen heb ik zelf contact gezocht. De volgende dag

was ik te vroeg op school en hij kwam te laat, maar zei dat hij geen les had en toen

hebben we de trcle tijd samen zitten praten en toen bleek dat we heel veel gemeenschap

pe[jk hadden. qua muziek en heel veel andere dingen en zo en de volgende dag vroeg hij

verkering en ik zei ja. Het klikte meteen en ik had meteen het gevoel dat ik van hem
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hield. Toen begreep ik ook dat ik helemaal niet van die ander hield....Ik denk als je de

ware hebt gevonden in je leveu dan klikt het meteen of het klikt helemaal niet... En toen

heb ik het uitgemaakt met die getrouwde man. Ook het vrijen was heel lekker, want ik

had de ware gevonden Over de nare ervaringen met m'n vader was ik al een beetje heen.

M'n eerste vriend had me hier al voor een grmt deel overheen geholpen. V/e gingen al

snel steeds verder met vrijen, elkaar bevredigen, al vanaf de tweede week gingen we

samen 's avonds uit en toen ging het snel. Voor hem was het nieuw, ik was zUn eerste

vrierdin en voor mij was het belangrijk, omdat ik van hem hield en hij heel veÍtÍouwd

was. Maar we hebben tot onze huwelijksnacht gewacht met geslachtsgemeenschap."

Twee andere meisjes staan op het punt te trouwen. Een Marokkaans meisje gaat trouwen met een

neef, een gegeven dat normaal gesproken de schijn wekt van een arrangement. De werkelijkheid is

(gedeeltelijk) anders :

"Ik heb hem ontmoet op vakantie in Marokko. Ik ging vanuit X. met de bus naar m'n

ouders. die in een andere stad waren, bij de familie van mijn moeder, die ik nog niet

kerde. Ik kwam hem tegen in de bus, hij ging naar dezelfde plaats. We raakten aan de

praat en ik was gelijk verliefd op hem, en hij op mU. ln de bus hadden we een afspraak

gemaakt voor als we weer terug in X. zouden zijn. Toen ik in de stad aankwamen namen

we een taxi en bleken op dezelfde plaas te moeten zijn. Hij vroeg niks. Ik ging gewoon

naar binnen en zag m'n moeder en ik ging naar m'n moeder toe en toen vÍoeg hij: Is dat

je moeder? Ik zeg; Ja, waaÍom? Hij zegt: Ja dat is mdn tante. Dat was heel raar. Het

bleek dat het m'n neef was. Toen zagen we elkaar bijna elke dag. M'n moeder vertelde

toen dat hij degene was, die mij ten huwelijk wilde komen vragen. Ik zei dat ik het nog

niet wist. dat ik er nog over moest denken. In X. hadden we een paar keer afgesproken,

niet in het geheim, hij kwam me gewoon ophalen, om te wandelen, naar het strand te

gaan of naar de bioscoop. Iedereen wist dat we verliefd waÍen Ik ging ook met hem naar

zijn eigen kamer bij hem thuis. rrl/e gingen samen zoenen en knuffelen en strelen onder de

kleren. Meer wilde ik niet, uit angst dat we te ver zouden gaan. Na die drie weken in de

vakantie bellen en schrijven we elkaar, bijna iedere dag. Ik ben nog steeds erg verliefd,

maar ik heb nog steeds geen ja of nee gezegd over het tÍouwen. M'n vader denkt dat we

zeker gaan tÍouwen. maar zelf wil ik het nog even aÍwachten. Hij komt misschien in de

kerswakantie naar Nederland. Het leuke is: we hoeven niet alles geheim te houden. De

familie weet dat we met elkaar omgaan."



TNO rapport

NTPG 93.056 u5

ln het voorgaande verhaal is sprake van een wonderlijke coihcidentie van een vonn van bemoeienis

van de ouders en de wensen van de dochter. Het volgende releas illustreert een partnerkeuze uraar

de ouders geen invloed op hebben uitgeoefend.

"Ja, ik zag hem gewoon vaak, hij was de vriend van mijn broer en hij kwam vaak bij ons

thuis. Ja, ik praane meestal met hem en zo, we kletsten veel. Ik ga ook naar hem toe

thuis. Ik wa.s gelijk verliefd op hem en hij was al eerder op mlj verliefd dan ik op hem.

Hij heeft toen een brief geschreven aan mij en toen was ik mk eigenlijk verliefd op hem,

en toen, zoenen hebben we een keer gedaan. Dat was dit jaar pas, in de zomer, en verder

niks, ik wist dat het niet mocht en daar kan ik mij wel aan houden. Ja, en hij vindt het

wel moeilijk, maar hij accepteert het gewoon. 7a zijn we gewoon, zo zijn onze ouders en

zo. En als ik niet wil, dan gaat hij mij niet dwingen. Ja, ik weet gewoon dat hij eerder

iemand anders heeft gehad. Maar dat is verleden tijd. Ik heb ook wel eens ies gehad,

maar ja, dat vindt hij ook niet belangrijk. M'n ouders waÍen natuurlijk niet op de hoogte.

Als hij naar ons huis komt dan doen we gewoon heel normaal. Ik weet eigenlijk niet of

m'n broer het wist, ik heb het trcm niet verteld. Later wist hij het wel. Hij vond het niet

erg, hij vond hem ook een aardige jongen, het is zijn beste vriend. V/e deden net alsof er

niets aan de hand was. Hij heeft het tegen zijn ouders gezegd en die kwamen mU, ja

gewoon, ten huwelijk vragen. Zijn ouders kwamen naar mijn ouders en mijn ouden

vonden het goed. Ze waren niet veöaasd of zo. Ja. en mijn moeder die kwam er op het

laatst achter, die wist dat ik een oogie op hem had.7* wist het gewoon. Want als hij dan

naar ons toe komt dan word ik heel anders, dan durf ik niet naar binnen en zo kwam mijn

moeder erachter. V/e gingen af en toe samen de stad in, maar dat was nadat beide families

op de hoogte waren gebracht. Daarvoor maar een keer in de twee maanden. Ik ging toen

ook nog niet met hem uit eten, dat doen we nu wel. Hij kwam mk rrcoit bU mU op de

kamer, alles speelde zich in de woonkamer af. Maar het was wel lastig om het geheim te

houden, ik had graag dat iedereen het wist. Maar ja, het kon niet."

Dit meisje heeft al vanaf tamelijk jonge leeftijd aanzoeken gekregen. Haar ouders lieten de keuze

aan haar bij die gelegenheden. Zij besctuijft die gebeurtenissen als volgt:

"Er zijn wel ouders van jongens op bezoek geweest om om mijn hand te vragen, maar

toen wou ik gewoon niet. toen heb ik nee gezegd. Je mag het zelf bepalen, je mag ja of

nee zeggen, het is jouw leven. En als jij niet wil dan mag je nee zeggen. Soms worden

die ouders boos. maar als je niet wilt, dan wil je niet. Het is tot nu toe vier of vijf keer

gebeurd, kort geleden nog. 7* komen meestal onvenvacht. Die jongen komt ook met hun
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meÉ. 7i, giun dan eerst zitten en praten met elkaar en daama pa§ zeggen ze tegen mun

ouders waarvoor ze zijn gekomen. Dan zegen mijn ouders: we zullen het aan haar vragen

en dan bellen ze,l^teÍ wel. En de volgende dag zegÍ mijn moeder het tegen mij en dan

moet ik beslissen. Soms waren het vrcemden en soms familie of kennissen. Ik tud al wat

met hem. maar daarvoor toen ik 15 of 16 was kwamen er ook jongens, toen had ik ook

nog niets met hem, maiu toen wou ik toch niet. Ik vond het gewoon een te jonge leeftijd

om te verloven. Ik vind 18 een normale leeftijd. Met 15 dan ben je gewoon te jong om te

bepalen en te beslissen. Soms komen er vreemde jongens en dan moet je daarover

beslissen en je weet niks over ze. Mijn verloofde is aardig, ik ken hem heel goed."

V/e laten nog een aantal andere meisjes aan het woord over hun venvachtingen op dit punt.

"Bij ons is het niet zo dat als je wilt trouwen dat je dan gelijk kunt trouwen. Het stomme

is dat je ook wel es niet wil trouwen en dan ga je trouwen, snap je wat ik bedoel? Bij ons

word je meestal uitgehuwelijkt, ja, dat kan elk moment gebeuren. Maar ik denk dat zolang

het niet gebeurt bU mU dat ik gewoon op sctrool...Op dit moment, nee. Over een half jaar

weet ik niet. Maar die kans is wel groot denk ik. Verleden jaar is een zus getÍouwd en

afgelopen zomer is een zus getrouwd en aanstaande zomer gaat mijn andere zus trouwen

die hier in Nederland is. En dan sta ik bovenaan de lijst! Het gaat gewoon hoe je geluk is,

hoe je kans. Mijn oudste zus die is getrouwd met een jongen uit Marokko, die was daar

toen met vakantie. Mijn jongste zus is getrouwd met een gozgÍ, eh sorry, met een jongen

uit Amsterdam. En mijn een-na-oudste zus is weer getÍouwd met een jongen in Marokko.

En mijn andere zus die trouwt dan met een jongen dat is een broer van mijn zwager, van

mijn oudste zwager en die woont ook in Amsterdam. Maar mijn zus wou niet in Amster-

dam wonen dus dan wil ze hier komen wonen want ze wil bij mijn moeder in de buurt

blijven. Dus het is eigenlijk niet van eh, echt met je neef of zo. la, maar het ligt gewoon

aan die kans, het is afirachten. Ik heb liever iemand uit Nederland want in Marokko, die

jongens zijn niet zo, ja, ik kan niet zo goed Marokkaans praten. En hier, ja Nederlands is

makkelijk, dus ik denk dat ik meer een jongen uit Nederland wil. En die weet hoe het hier

is en zo en in Marokko gaan ze op hun gewoonte en zo, dat botst denk ik wel eens. Het

Eaat zo eenmaal. je kunt het niet veranderen, het is altijd zo geweest. MUn zus had ook

liever iemand anders getrouwd. Maar het was een sooÍt 'koppelverkoop': m'n oudste zus

wilde met die jongen tÍouwen en toen is min of meer de voorwaarde gesteld dat mijn

jongere zus later met zijn jongere broer zou tÍouwen. Dat wordt volgend jaar. Veel
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jongens in Marokko willen met een Marokkaars meisje trouwen dat in Nederlands woont.

In verband met het regelen van een veölijfsvergunning. Mijn vader vindt dat maar niks:

Ik handel niet in mijn dochters, het zijn geen koeien. Afgelopen zomer kwam een tante

die wou dat ik met haar zoon zou tÍouweÍL Ik werd erg kwaad en zei dat ik niet wilde. Ik

dacht dat ik duidelijk genoeg was geweest miur ze hield niet op. Ze gng naar m'n vader,

naar m'n broers en ze vertelde het aan iedereen die het maar wilde horcn. Maar m'n vader

wilde niet en bleef bij zijn besluit. Het was een hartstikke lelijke man met van die grote

harde harden van het werk op het land."

"Ik ben niet op jonge leeftijd aan iemand beloofd. Het gaat zo dat er jongens en mannen

bij m'n vader om m'n hand komen vragen. Daama vraag hij me of ik met die jongen wil

tÍouwen. Ik kan altijd nee zeggen. Maar ik kan niet zomaar met een jongen thuiskomen en

zeggen dat ik met hem wil trouwen. Ik moet dan net doen alsof ik hem niet ken. De

jongen moet om m'n hand gaan vragen. Als ik dus zelf iemand op het oog heb, zal ik het

zo aanpakken. Dan heb ik er zelf toch invloed op. Op die manier spelen heel veel meisjes

het Mijn vader vraagt bij elke 'kandidaat' m'n mening, maar hij dringt niet aan. Ouders

\r,eten niet zoveel van liefde, wel liefde voor hun eigen kindercn of zo, maar niet voor een

partner."

"Kort geleden kwam er een jongen met zijn ouders bij mijn ouders op bezoek om m'n

hard te vragen. Hij is 28 jaar. Ik hoorde het allemaal aan en het eerste wat ik dacht was:

Ja, maar ik ga niet met mijn vader trouwen!" Ik vond hem echt veel te oud. Ik heb tegen

hem gezegd dat ik het stom vond dat hij dat niet aan mij vraagt maar Ínn m'n ouders: Je

wilt toch met mij trouwen en toch niet met mijn moeder? En mijn moeder zei ook: Ik ga

mijn dochter niet geven aan iemand die 28 jaar is. Ik zou het liefst met een Nederlarder

trouwen, maar als het met een Marokkaan zou zijn dan met een Marokkaan uit Nederland,

want daar kun je beter mee praten. Het is ook heel anders in Marokko, bijvoorbeeld met

seks of de manier waÍuop ze zoenen. Ik heb nooit een vriend in Marokko gehad, maar ik

denk dat Marokkaanse jongens in Nederland lekkerder zoenen, ik denk het wel. Mijn

ouders zouden mij nooit zomaar uithuwelijken. Mijn zussen mochten ook zelf hun eigen

partner uitzoeken. Vorig jaar in Marokko kwamen er wel verschillende mensen om mijn

hard vragen, maar dat wilde ik niet. Ik kan niet met iemand trouwen met wie ik dat niet

wil."
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"Na september zijn er al drie gekomen. t...1 MUn ouders zouden mij nooit uithuwelijken,

dat is een ding dat zeker is. Dat zegt mijn vader ook: ik kan het niet begnjpen dat die

vaders hun dochters uithuwelijken."[...] Hij hoeft van mij echt niet maagd te zijn, hoe

meer ervaring, hoe beter. Wel zou ik bij hem informeren hoeveel vrouwen hij heeft ver-

sierd. Maar ik wil eeÍst m[n studie afrnaken en daama een jaartje toch werken. Ik heb dat

ook tegen mijn ouders gezegd hoor en die vinden dat goed. Ik ben de enige in de familie

die boven de l8 jaar is en die nog niet getrouwd is hier in Nederland. ln Marokko echt

niet hoor. Ik denk dat je in Marokko meer vrijheid hebt dan hier. Daar heb je meisjes die

alleen wonen, dat moet je hier echt niet proberen hoor. Ik heb nichten daar en de een die

studeert rechten, de ander is lerares of weet ik wat en die wonen allemaal in andere

steden. Als je dat in Nederland zou doen dan zeggen ze; de dochter van die en die woont

in Amsterdam dan word je gelijk voor een hoer verklaard, want je woont alleen en je laat

misschien jongens binnen. De oudere mensen die hier wonen die hebben nog steeds het

idee meegenomen van 20 of 30 jaar geleden toen ze hier kwamen Voor hun is er niks

veranderd, terwijl die mensen in Marokko, de tijd verandert en dan gaan de mensen mee,

maar hier niet. Hier vinden ze dat een meisje mo€t trouwen en kindercn krijgen en thuis

blijven. [...] Maar ik denk bij mezelf: je leeft maar één keer he, en je hebt dan nog je hele

leven voor je om voor je kinderen te zorgen, om met je man te zijn, ik denk 40, 50, 60

jaar en dan Eouw je zo jong! Ik vind dat zonde. Leef je toch uit, geniet van je jeugd nu

het nog kan. Mijn ouders zijn misschien wel een uitzondering in de familie, maar niet in

de Marokkaanse gemeenschap. Ik ken heel veel meisjes die het hier echt heel ver hebben

geschopt, leuke studie, verder studeÍen. Kijk, die marulen die uit Marokko komeru

tenminste als ze gestudeerd hebben, die zijn echt modem, bijvoorbeeld mijn zwager. Maar

de meeste die hier zijn die zijn heel anders opgegroeid. Ze hebben misschien wel school

gehad, maar alleen lts of die lagere scholen en je vindt maar heel weinig jongens die hier

gestudeed hebben [...] Maar als je iemand uit Marokko haalt dan help je iemand íum een

verblijfsvergunning en dan vraag je je toch af: is hij voor mij getÍouwd of voor de

veölijfsvergunning?"

Een ander voelt zich juist bevoorrecht als ze haar positie vergelijkt met meisjes uit het Berber-

stadje in Marokko waar zij vandaan komt.

"Er is daar helemaal niets veranderd, het gaat daar nog net zo als bij mijn ouders. Ze

hebben daar helemaal geen idee wat liefde betekent of wat seks eigenlijk inhoudt. En wat

je daar hoort van vÍouwen is dat ze meer :um seks doen naar de behoefte van de man en
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niet van henzelf. Seks betekent een ding: kinderen krijgen. Niet omdat zn het lekker

vinden. Je kunt niet als vÍouw tegen je man zeggen: ik heb er nu zin in, ik wil met je

naar bed. Ik zat, toen ik laatst in Marokko was met een meisje van 23 jaar die ook

getrouwd was over seks te praten en toen zei ze dat haar man al een tijdje geen seks met

haar had gehad en toen zei ik: Dan zeg je toch dat je zin hebt! Toen zci ze: Nee, ga weg,

dan gaat hij me haten! Er was ook een meisje van 16, die ging trouwen met een man van

55 jaar. Zjn vrouw was overleden. En dat meisje had ook nog een zus van twintig of zo.

Maar hij wou de jongste hebben. En dat ze dan toestemt en dat ze dart doet en dan zegt

ze: het maakÍ mij niets uit, mijn vader heeft het gewild. Dat doet me pijn, zo'n mooi

meisje."

De meeste meisjes hebben de indruk dat zij ten minste tot op zekere hoogte kunnen bepalen met

wie ze uiteindelijk g:urn trouwen. De meisjes zelf hebben geen ervaring met afgedwongen

verlovingen of huwelijken. Dergelijke verhalen worden wel over kennissen verteld:

"Ik heb een goeie vriendin in Utrecht die al drie jaar verkering heeft met een Turkse

jongen. Die kreeg voor de zomervakantie een huwelijkskandidaat van haar vader op
gedrongen en toen heeft ze een poging tot zelfrnoord gedaan. Nu heeft zE geen contact

meer met haar ouders."

Uit de hierboven weergegeven citaten blUkt duidelijk dat er een heel scala van verwachtingen

bestaat over de manier waaÍop het huwelijk tot stand zal komen Het is zonneklaar dat nog steeds

ouders met dochters worden benaderd door ouders van zonen met een huwelijksaanzoek. Het blijlc

ook heel vaak voor te komen dat de dochter aangeeft dat zn er geen zin in heeft en dat die

weigering probleemloos door haar ouders wordt geaccepteerd. Sommige meisjes accepteÍen een

kandidaal die ze niet echt kennen, maar waawut ze wel het idee hebben dat ze het een stuk

slechter kunnen treffen. Een meisje voelt zich volstrekt aÍhankelijk van het lot. Verreweg de

meesten hebben het idee dat ze dat lot toch wel wat niur hun hand kunnen zetlgn. Het feit dat ze

een kandidaat die zc niet bevalt gewoon af kunnen wijzen. geeft ze de indruk dat het wel goed zal

komen. Twee meisjes maken zich wel zorgen over mogelijke "verborgen agenda's" van kandidaten.

Gaat het niet eerder om een veólijfsvergunning dan om een leven met mij als echtgenote, als ik

met een jongen uit TuÍkUe of Marokko trouw?

Het uitgehuwelijkt worden aan iemand die je niet echt goed kent is een gang van zaken die voor

veel Turkse en Marokkaanse meisjes niet als een uit te sluiten mogelijkheid wordt beschouwd.
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11.2.4 Omgang met jongens

Maagd blijven is een ding, maar hoe kijkt men aan tegen het 'verbod' op omgang met jongens. De

meesten kunnen daar slecht mee uit de voeten en vinden het eigenlijk normaal dat ze contacten

hebben met jongens:

"Ik vind het normaal om maagd te blijven en om te bidden. Maar dat je als meisje geen

vrierdjes mag hebben, vind ik belachelijk, dat moet kunnen. Een meisje moet vrij zijn om

zelf haar paÍtrEr te kiezen en hem te leren kennen."

Het feit dat dat dan stiekem moet zit de meisjes dwar-s. Ook al vinden ze het gedrag van veel

Nederlandse meisjes soms wat al te los, ze zijnjaloers op het feit dat zn ruet alles hoeven te verber-

gen:

"VÍoeger wilde ik graag dat ik net zoveel mocht als Nederlandse meisjes, nu is dat

minder, maar ik ben er wel jaloers op dat zij een vriend kunnen nemen zonder dat daar

wat over wordt gezegd en zonder dat er gelijk over ze wordt geroddeld."

Een ander meisje wijst erop dat er toch al sprake is van een verschuiving:

"Nu doen meisjes het stiekem, vÍoeger hadden zij helemaal geen contacten met jongens.

Mijn oudere zussen, die deden altijd precies wat er gezegd werd. Die durfden nooit iets

stiekem te doen.

Meisjes leren vooral wat ze beter wel en beter niet kunnen vertellen:

"Het gaat gewoon automatisch, het is iets wat je aanleert. Je weet welke dingen je aan je

ouders kunt vertellen en wat je beter niet kunt vertellen. En ook met je broers. Als ik met

mijn broers zit te praten, praat ik meestal over werk en algemene dingen, maar niet over

jongens, want je weet daar kun je beter niet aan beginnen. Dat leer je gewoon langzamer-

hand, dat is normaal."

Een ander meisje vertelt dat ze best veel bewegingsvrijheid heeft. Met haar ouders heeft ze het

nooit over haar vriendjes:

"Maar als ik een vriendje zou hebben, zou ik het niet aan mijn ouders vertellen. Ik vind

dat Marokkaanse meisjes vriendjes zouden moeten mogen hebben en er ook mee zouden

moeten mogen vrijen. Net als meisjes zouden ook jongens maagd moeten blijven. Maar ik

t20

neem het mijn ouden niet kwalijk dat ze zo zijn, ze kunnen er niets aan doen. Je kunt
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niet zo snel veranderen. Ik leef daarom zoveel mogelijk naar hun normen en waarden.

Toch doe ik wel dingen stiekem. Dat vind ik jammer, ik zou het liefst gewoon mijn

vrierd gezellig mee naar huis willen nemen, zodat hij met mijn ouders kan praten en zij

hem beter hadden kunnen leren kennen."

Ook dit meisje ziet echter wel 'vooruitgang':

"MUn oudere zussen zijn op hun nvaalfde en veertiende thuis gehouden van school en zijn

vlug getrouwd toen iemand om hun hand kwam vragen."

Aan de andere kant zijn er ook wel een paar meisjes die contacten met jongens heel bewust uit de

weg gaan:

"Er waren wel jongens op mU verliefd, maar ik vond dat doodeng. In de tweede brugklas

hadden we elke vrijdag voetbal en toen was ik aan het voetballen en toen riep een jongen

van mijn school mij en zei: die gozer is gek op jou en die wil meer informatie over je. Ik

ging gelijk weg, ik liet dat voetballen maar staan, ik ging me omkleden en gelijk naar

huis, tenvijl ik midden in een wedstrijd zaL Ia ik vond het heel eng......... Hij kwam naar

school en ik vond het maar steeds eng en eng en daama schreef hij een brief. Die heb ik

voor zijn ogen verscheurd. En toen was hij een keer met een groepje vrienden, hij bleef

maar elke dag op school komen. wat ik helemaal niet leuk vond en toen dacht ik nou ik

moet hem maar een keer voor schut zetten en ik spuugde zo voor zijn voeten en hij stond

voor schut bij zijn vrienden en sindsdien liet hij me met rust."

Dit meisje hield dit gedrag vol tot haar zestiende. Toen werd ze verliefd en nÍrm ze verkering.

Frn ander heeft wel consequent in die houding volhard. Op dit moment is ze al twee jaar in stilte

verliefd op een Marokkaarse jongen, een vriend van haar broer. Hij komt soms bij haar thuis

omdat ze zich binnenkort gaan verloven. Zij vertelt over omgang met jongens het volgende:

"Ik wou gewoon niet. Er kwamen wel jongens vragen voor verkering, maar ik wou niet

Altijd was mijn antwoord nee. Ik wou zelf niet en het mocht ook niet van mijn ouders. Ja,

ik houd me gewoon aan de regels en verder zeg ik er niks van. Want ja, alle Marokkaanse

meisjes zijn zo ongeveer. Ik kan gewoon niks doen. Ik vind het wel moeilijk en verder

kun je niks doen. Soms ben ik het gewoon niet eens met m'n ouders en dan schreeuw ik.

Meestal doe ik het alleen tegen mijn moeder, tegen mijn vader durf ik niks te zeggen.

Bijvoorbeeld als ik ergens heen wil gaan en als mijn moeder zegl dat het niet mag dan
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zeg ik: waarom en dan maak ik ruzie. En soms mag ik dan wel en soms niet gaan. Als ik

zit te schreeuwen en te huilen dan zegl mijn moeden ja, ga maar. Het is als ik bijvmr-

beeld de stad in wil of wil wandelen of naar een vriendin g:un op visite. Alles wat ik wil

vraag ik aan mijn moeder. Mijn vader is strenger dan mijn moeder, ik mag gewoon

minder van hem. Ik zou meer willen uitgaan met vriendiÍmen."

Vertrouwen is voor veel meisjes van belang:

"Het vertrouwen van mijn ouders, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dat zou ik nooit

op het spel zeten voor verkering met iemand. Op m'n zestiende was ik voor het eerst

echt verliefd op een Marokkaanse jongen uit Den Haag. Hij was echt heel tof. Het duurde

maar heel kort. Ik heb het uitgemaakt omdat hij zo jaloen was. Hij kon er bijvoorbeeld

maar moeilijk tegen als ik me heel mooi had aangekleed. Ik had hem in Marokko ontrnoet

op het strand en daar zagen we elkaar later ook. We hebben alleen maar gezoend, verder

niets. Hij wilde wel verder gaan, maar ik niet. Ik dacht: ik kan hem wel verder laten gaan,

maar stel dat het niks tussen ons wordt, weet je, dan zou ik me elke keer schamen als ik

hem zou tegenkomen en denken: ja dat heeft hij met mU gedaan en dan zou ik me zo

zielig vinden en zo klein. Maar hij was ook niet zo'n opdringerig persoon. maar heel

serieus. t...1 Ik kwam hem van de zomer weer in Marokko tegen en ik liep zo langs hem

en hij zei: le bent me wel heel snel vergeten he, heb je niet nagedacht over de tijd die we

samen hebben gehad. Toen dacht ik bij mezelf: ik moet hier echt \peggÍum. Ik heb het

uitgemaakt omdat hij zo jaloers w:§ en als ik weer in Nederland was zou ik hem toch niet

meer zien, weet ik veel wat hij dan in die tijd uitflikt. Ik was de eerste week wel ver-

drietig en ik had foto's van hem en die heb ik allemaal verscheurd. t...1 Mrjn ouders

wisten er niks van want dan zouden zE geen veÍtÍouwen meer in mij hebben."

Een l9-jarig Berbermeisje beschrijft haar gevoelens als volgt:

"VÍoeger voelde ik me altijd heel erg schuldig als ik stiekem dingen deed die van m'n

ouders niet mochten, juist omdat ze mij zo veÍÍouwen, maar nu ben ik er helemaal aan

gewend. Het gaat gewoon vanzelf, ik weet precies wat ik wel en niet kan vertellen, het is

normaal geworden. Het kost geen moeite meer, ik denk dat elk Marokkaans meisje eraan

gewend is.

Ik heb wel heel erg veel aan m'n jongere broer. Hij is zeventien. Hij begrijpt me goed en

hij kent me. We praten heel veel samen over vriendjes en vriendinnetjes, niet echt
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uitgebreid over seks, heel vertrouwelijk. Het is erg belangrijk zo iemand thuis te hebben

voorje niks geheim hoeft te houden.

Familie is wel heel erg belangrijk voor me. Ik zou mijn ouders niet willen verliezen voor

een vriend. Daarom heb ik het na 7 maanden verkering ook uitgemaakt met die Spaanse

jongen. Hij wilde vmr mij moslim worden, maar ik dacht dat m'n ouders dat niet zouden

geloven, dat iemand zoma:u zijn eigen geloof op zou willen geven en ik durfde het dan

ook niet te veÍellen. En toch voel je je soms schuldig. Dat was in het begin, dan voelde

ik me zo, ja echt verrot als ik thuis kwam. Je ouden heel blij en nooit ruzie en z,o, ze

vinden je zo leuk en ze zijn tÍots op je, dan denk je bij je eigen shit, ik heb toch iets

gedaan wat zij niet weten. Maar op een gegeven moment vervaagt het toch wel, dan denk

je er niet meer aan. Want ik denk als ik het zou vertellen, ik weet het wel IOOVo zeker,

dat mijn vader zou zeggen: pak je tas maar en ga maar bij hem wonen, ga maar het huis

uit. En ik denk altijd, een vriend is niet voor eeuwig, al klinkt het heel stom, want ja het

kan ook een keer kapot gaan en dan heb je niemand. En altijd al sinds ik klein was, vind

ik familie een belangrijk punt, die moet je behouden, daar moet je voor vechten, al is het

moeilijk. En hij was erg leuk om te zien. op straat keken veel meisjes naar hem, en dan

ben je niet zeker voor jezelf. Nee, ik voelde me niet zeker."

Wat tot nu toe dmr de respondenten naar voren is gebracht over hun behoefte aan openlijke

omgang met jongens, het kunnen hebben van verkering zonder dat dat krampachtig verborgen hoeft

te worden gehouden. komt ook tot uitdrukking in de denkbeelden die zij hebben over de manier

waaÍop zij later hun eigen kinderen willen opvoeden. Ook voor hun dochters vinden zij het van

gÍoot belang dat zij als maagd het huwelijk ingaan:

"Ik ben vast van plan mijn dochters later veel meer vrijheid te gunnen. Maar ik moet wel

ongeveer weten wat ze uithaalt. En ze moet niet iedere week met een andere jongen

thuiskomen."

"Als ik bijvoorbeeld een dochter heb dan mag die wel verkering hebben en dat mag zij

ook aan mij komen vertellen, Ik zou altijd over alles met mijn kinderen willen praten. Ik

wil echt een vriendin zijn voor mijn kinderen, dat vind ik heel belangrijk."

"ln de toekomst mogen mijn dochters het gewoon zelf weten, als ze maar maagd blijven.

Ik denk dat het over het algemeen steeds minder streng zal worden, ook al zal er wel een

groep blijven die tegen elke verandering is."
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11.2.5 De dubbele moraal

Veel meisjes wijzen er op dat jongens waar het om uitgaan en het hebben van vriendinnen gaat,

veel meer vrijheden hebben. Er zijn er nog al wat die in de gesprekken aangaven dat ze die dubbele

moraal maar nauwelijks te verteÍen vinden. Het schrille contrast zit hem daaöij echter eerder in het

feit dat meisjes door de 'omgeving' elke vorm van omgang met jongens wordt onthouden en dat

alles, hoe onschuldig ook stiekem moeten doen, tenvijl jongens nauwelijks worden gecontroleeÍd in

hun doen en laten. Veel meisjes vinden dit gemeen:

"Jongens mogen veel meer op het gebied van uitgaan en verkering nemen. Een jongen

mag met een meisje, en mag ook naar bed met een meisje, mag alles. En hij mag met een

Nederlands meisje. Ik vind dat onwijs stom. En een meisje moet ook nog voor haar uitzet

borduren en zo en een jongen niet. Laat die jongen ook voor zijn uizet zorgen. En een

meisje moet met het huishouden helpen en een jongen niet."

Een ander meisje is regelrecht jaloers:

"Jongens hebben meer vrijheid dan meisjes. ze mogen uitgaan. dat ze een meisje mee naar

huis brengen of trouwen. met meisjes naar bed gaan. Die vrijheid zou ik ook wel willen.

Maar daarvoor zou je een jongen moeten zijn. Want meisjes mogen dat heus niet. En als

ik kijk naar die pijn die je hebt als je ongesteld bent en zo zou ik best een jongen willen

zijn, ook voor die vrijheid."

Die jaloezie wordt ook door een ander Marokkaans meisje onder woorden gebracht:

"Ik vindt dat wel gemeen. Als ik nog een keer geboren zou worden zou ik het liefste een

jongen willen zijn. Een jongen mag veel meer, hij heeft veel meer vrijheid, hij hoeft niet

maagd te blijven en onÍnaagd te worden; als meisje moet je je aan veel meer regels

houden. Ze mogen alles doen, die mannen. Ik denk dat al die mannen het gedaan hebben

voordat ze tÍouwen. 7* geven die vrouw de schuld. Ik vind het niet eerlijk. Het is echt

een gÍoot verschil. Een meisje doet het omdat ze van diegene houdt. Maar dat begrijpen

ze niet. Ze denken: die doet het met anderen en laten je barsten. 7a doen het, maar als het

uit is lopen ze tegen iedereen te vertellen. ze heeft dat en dat gedaan. Dat heb je met

Marokkanen die hier wonen. Maar met Marokkanen in Marokko heb je echt geen last. O

ja, het is daar anders. Ja heel anders. Die leven vrij, ze wonen samen. Maar hier... ik vind

ze hier strenger, de Marokkanen. In Marokko leven ze heel vrij. Niemand kijkt naar de

ander, hier wel."
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Aan de andeÍe kant wordt die ongelijkheid soms ook uiteindelijk gelaten geaccepteerd:

"Het vrijen ging niet verder dan strelen onder de klercn, vmr mij was dat genoeg, meer

wilde ik niet Ik wilde niet met hem naar bed, ook al had hij daar behoefte aan. We

kwamen niks tekort vond ik, misschien hij wel, maar bij een meisje is het heel anders, een

jongen moet echt klaarkomen...... HU wou ook echt met me naar bed gaan, maar omdat ik

toch nee lurd gezegd, voÍd hij dat toch heel moeilijk. Hij vord dat als je eenmaal een keer

met een meisje naar bed wits geweest, dan kon je niet meer anders. Vandaar dat hij om

klaar te komen naast mU nog anderc meisjes had met wie hij wel naar bed ging. Y/e

hadden zo'n relatie, je was toch heel erg verliefd, maar toch met veel rcspect en hij drong

niet aan. Maar ik kwam erachter dat hij toch met andere meisjes naar bed ging, maar die

zag htj verder niet, dat was alleen om klaar te komen. Ik vond dat nahrurtijk helemaal niet

leuk maar ik waardeerde het dat hij in ieder geval 100 Vo eerlijk was en het zelf vertelde.

En op een gegeven moment ging ik het ook wel begrijpen. dat wat hij wil, kan ik dan niet

geven."

"Ik wilde echt wel verder gaan, ik wilde samen met hem zijn, maar ik moest lrct gewoon

volhouden en dat wist hij zelf ook. Hij weet dat wij maagd moeten blijven en daarom

deed hij ook niet zo moeilijk. tk denk dat hij met andere meisjes wel verder is gegaan, ik

vertrouw geen ene jongen, vooral in het weekend. Hij wilde wel graag met mij verder,

maar ik heb tegen hem gezegd dat hij dat niet hoeft te vragen. ZEi htj vrijdag een keer: ik

ga je missen, ik zie je donderdag pas weer. Toen zei ik: wat lul je nou, je gaat me missen,

je gaat toch al vrijdag-, zaterdag- en zordagavond met iemand anders naar bed en dan

kom je naar mij zeggen ik ga je missen. Hij zegÍ ik moet het wel doen, want jij wil het

zelf niet met me doen... en toen gaf hij me een kus en toen gingen we zoenen....Hij res-

pecteert wel hoe ver ik wil gaan, dat vord ik heel aardig van hem, dat doet niet iedere

jongen."

En zoals uit het volgende citaat blijkt, niet iedere jongen legt zich na één weigering bij zo'n

standpunt neer. Een Turks meisje vertelt dat dat haar vriend doorgaat met het proberen haar in bed

te kiigen. Voor haar is 'vreemd gaan' van haar vriend in combinatie met de druk die op haar

wordt uitgeoefend de reden om de relatie te beëindigen:

"Hij wilde ook wel met mij naar bed gaan, maar ik vertrouwde hem niet. Hij ging

vreemd, die meisjes kwamen gewoon naar me Íae, ze kwamen het me vertellen, hij heeft

met die verkering gehad en met die, ik vond dat zo erg,je houdt van iemand en dan gaat
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die vreemd. Het is ook niet uitgepraat, het is gewoon uitgegaan. We hebben wel ruzie

gemaakt en zo, maar ik weet het ook niet, zorder iets te zeggen is het uit gegaan, hij

heeft gewoon veel vrienden en daar luistert hij naar, hij wil gewoon groot doen, zo is dat

bij hem, ik weet niet waarom hij zo doet. Ik weet nieL hij houdt wel van me, en twee

maanden geleden zei hij weer dat hij met mij naar bed wilde, toen is er ook een vriend uit

Turkije gekomen, volgers mij heeft die hem opgestookt. Ik wordt er niet goed van, ik

praat nu niet meer met hem. Ik zou ook echt niet met hem naar bed zijn gegaan. Ik wil

dan toch echt zeker van hem zijn. Dat hij iets voor me voelt. Ik ben nog te jong om te

tmuwen, ik wil eerst s:rmenwonen, maar ik moet wel weten of iemand van me houdt en

als die zich laat opstoken is dat niet goed."

Er zijn ook meisjes die vinden dat seksuele ervaring voor jongens normaal is:

"Iedereen weet dat een jongen van zo'n 18 jaar met een meisje naar bed gaaL maar dat

vindt niemand erg, omdat het geen schande is. Ik vind het normaal dat een jongen niet als

maagd het huwelijk ingaat, maar ik vind het wel raar dat jongens niet denken aan de

gevolgen voor het Marokkaanse meisje, waannee ze naiu bed gaan. 7* zullen zelf wel

zussen hebben. dan zouden ze zic}n dat toch moeten kunnen voorstellen."

"Mensen zeggen er wel wat van, maar ja. 7* znggen; Wat kan hij er aan doen, hij is

opgevoed ... zo heeft God hem gemaakt, zo wil hij dat. Bij een jongen houden ze niet

zoveel rekening met hem van je bent een goede jongen of niet, dan zien ze hem gewoon

net als een vuilnisbak of zo, niet echt als een hele goede jongen."

Een meisje vindt het zo ongeveer een vereiste:

"Ik wil niet dat een jongen nog maagd is. hij mag van mij ervaring hebben opgedaan. Met

twee maagden, dat lijkt me niet zo echt leuk, vooral die eerste nacht. Als een jongen met

andere meisjes naar bed is geweest, dan is dat zijn zaak. Ik vindt dat geen probleem

omdat ik die jongen toen niet kende en daarom kan ik het ook niet erg vinden."
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11.2.6 Samenvating

Ook al is in het voorafgaande duidelijk geworden dat het niet voor alle meisjes alleen maar gaat

om de maagdelijke staat bU de huwelijksnacht, het is duidelijk dat het voor veel meisjes een

belangrijk argument is. Het wordt vrij algemeen opgevat als een geschenk dat bestemd is voor

degene met wie het meisje haar leven zal delen. Haar echtgenoot heeft recht op dat geschenk en

men acht het de verantwoordelijkheid van de ouders van het meisje om ervoor te waken dat de

maagdelijkheid van de dochter gewaarborgd wordt.

De respondenten gaan er over het algemeen van uit dat de maagdelijke staat in de huwelijksnactrt

bewezen moet worden, niet alleen ten overstaan van de paÍmer, maar ook ten overstaan van de

families. Voorechtetijk geslachtsverkeer brengt daarom grote risico's met zich mee.

Ook al denk je de ware gevonden te hebben, je weet nooit zeker of de relatie stand houdt.

Bovendien is zeker niet voor alle meisjes duidelijk hoeveel zeggenschap ze hebben bij de keuze

van hun huwelijkspartner.

Uit de weergegeven citaten blijkt duidelijk dat er een heel scala van verwachtingen bestaat over de

manier waaÍop het huwelijk tot stand zal komen. Het is duidelijk dat nog steeds ouders met doch-

ters worden benaderd door ouders van zonen met een huwelijksaarzoek. Het blijkt ook heel vaak

voor te komen dat de dochter aangeeft dat ze er geen zin in heeft en dat die weigering probleem-

loos door haar ouders wordt geaccepteerd. Sommige meisjes accepteren een kandidaat, die ze niet

echt kennen, maar waarvan ze wel het idee hebben dat ze het een stuk slechter kunnen treffen. Een

meisje voelt zich volstrekt aftrankelijk van het lot. Verreweg de meesten hebben het idee dat ze dat

lot toch wel wat naar hun hand kunnen zetren. Het feit dat ze een kandidaat die ze niet bevatt

gewoon af kunnen wijzen, geeft ze de indruk dat het wel goed zal komen. Twee meisjes maken

zich wel 7nÍgen over mogelijke "verborgen agenda's" van kandidaten. Gaat het niet eerder om een

veólijfsvergunning dan om een leven met mij als echtgenote. als ik met een jongen uit Turkije of
Marokko trouw?

Veel Turkse en Marokkaanse meisjes houden er toch rekening meer dat ze uitgehuwelijkt kunnen

worden aan iemand die ze niet echt goed kennen.

Contacten met jongens worden volgens bijna alle respondenten door hun ouders niet getoleÍeerd.

Veel Turkse en Marokkaanse meisjes hebben daarvoor ook wel begrip. Hun ouders zijn nu eenmaal

zo gevormd. Die behoefte aan het beter leren kennen van jongens komt zo lijkt het, ook voort uit
een behoefte een toekomstige partner te kennen voordat er getrouwd gaat worden Dat weerhoudt

de meesten er echter niet van zo nu en dan verkering te hebben. Bijna allemaal kiezen ze ervoor
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om stiekem met jongeru om te gaan en bijna allemaal vinden ze dat vervelend. Het schuldgevoel

dat ze daaraan over houden wordt na verloop van tijd naar de achtergrond gedrongen. Zj leren hun

mond te houden over ondenrerpen die hun ouders achterdochtig kunnen maken of aanleiding

kunnen geven tot lastige vragen. Zij zeggen er mee te leren leven ook al blijven ze zich bewust van

het feit dat ze het vertrouwen dat hun ouders in ze stellen te beschamen. Het verliezen van dat

vertÍouwen kan leiden tot hpeÍking van venilorven vrijheden, striktere contÍole en, in het ergste

geval, het breken met de familie. Veel respondenten laten blijken dat ze de familiebanden heel be-

langrijk vinden.

De grote verschillen die er tussen Turkse en Marokkaanse jongens en meisjes bestaan waar het gaat

om opvattingen op het gebied van seksualiteit komen in de gesprekken duidelijk naar voren. Dat

dergelijke verschillen tussen jongens en meisjes ook op veel andere terreinen bestaan komt,

ongevraagd, vooral in de reacties van de meisjes duidelijk naar voÍen. Het zijn de meisjes die belast

zijn met taken in de huishouding, het zijn de meisjes die de deur niet uit mogen en het zijn de

meisjes die zich moeten bekommeren om de uitzet.

Dat het dan ook nog eens de jongens zijn die geen stÍobÍeed in de weg wordt gelegd als ze

ewaring op willen doen met seksualiteit en die zich niet al te veel hoeven te bekommeren om een

eventuele ontdekking schiet veel meisjes in het verkeerde keelgat.

De reacties van de meisjes variëren van betrekkelijk fel protest tot een (met tegenzin) accepteren.

Vooral het feit dat de meisjes het verbod op verkering wordt opgelegd is daaóij het bÍeektrlnt. E€n

aantal meisjes, dat ze,lf uitdrukkelijk zegl voor het huwelijk geen geslachtsgemeenschap te willen,

vindt het eigenlijk wel nuttig dat jongens die ervaring wel hebben. Daarbij wordt soms ook gerefe-

reerd aan de huwelijksnacht waarbij een succesvolle onnnaagding wordt venvacht. Ook accepteren

sommige meisjes het als feit dat een man nu eenmaal zijn lust tijdens geslachtsgemeenschap moet

bevredigen. Het feit dat hij dat, zonder al te veel aandrang uit te oefenen op het meisje waarmee hij

verkering heeft, elders doet, wordt dan geprezen.

113 Seksuele ervaring van Turkse en Marokkaanse rneisjes

De Turkse en Marokkaanse meisjes geven te kennen dat zij behoefte hebben aan een wat vrijere

omgang met mannelijke leeftijdsgenoten. Veel hebben er behoefte aan zonder daar stiekem over te

hoeven doen verkering te kunnen hebben. De meisjes vinden het heel hinderlijk dat zij worden zo

vaak worden geconfronteerd met het feit dat zowel hun ouders als de wijderc omgeving van

'landgenoten' dat afkeurt en zich daar sterk tegen verzet. Sommige meisjes zijn er bang voor onder-

128



TNO rapport

NIPG 93.056 129

tverp van roddel te worden. Toch blijkt uit het kwantitatieve materiaal dat rond de helft van de

meisjes er niet van weerhoudt ervaring op te doen met vrijen, ook al zíjn zij er zich waarschijntijk

van bewust dat bij ontdekking dat de ouders het vertrouwen in hen verliezen, met als gevolg een

inperking van bewegingsvrijheid.

Inperking van bewegingsvrijheid is een duidelijk instrument voor ouderlijke controle. Aan de

andere kant is voor de meisjes enige bewegingwrijheid een absolute voorwaarde om in contact te

komen met jongens.

Het kwaliBtieve materiaal biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in de manier waarcp zij hiermee

omgÍum; wat 7E zoal doen en hoe ze de discrepantie tussen wat ze doen en wat hun ouders van hen

verwachten. beleven.

Tijdens de gesprekken met de jongeren is hen gevraagd een beschrijving te geven van de laatste

week. De nadruk lag hierbij op een inventarisatie van de sociale contacten en van de plaatsen waar

de respondent zich heeft opgehouden. Die beschrijvingen maken het mogelijk een indruk te krijgen

van de mate waarin de respondent zijn eigen gang kan gaan en de mogelijkheden die hij heeft zich

aan sociale controle te onttrekken.

Ook bij de beschrijving van de meest recenÍe, meest vergaande contact die van de respondenten

werd gevraagd werd ingegaan op de bewegingsvrijheid, de ontnoetingsplaats, de manier waarop het

een en ander geheim kon worden gehouden en de beleving van heimelijkheid.

Het is van belang op deze plek nadrukkelijk op te merken dat de meisjes waaÍmee een interview is

gehouden niet als doorsnee kunnen worden beschouwd. Zij volgen allemaal op niet leerplichtige

leeftijd een (deeltijd) opleiding. Ongenrijfeld is er binnen de categorie meisjes die wij hebben

gesproken sprake van een $oteÍe bewegingsvrijheid dan bij de categorie meisjes die na het moment

waarcp zij niet meer leerplichtig zijn wordt thuis gehouden.

11.3.1 Bewegingsvrijheid

In de vorige paragraaf is onder andere aangegeven welke normen ouders hadden ten aanzien van

omgang met jongens. Hier komt aan de orde in hoeverre die normen leiden tot beperkingen in
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bewegingsvrijheid. Zijn er plaatsen waar zU niet heen mogen, tijdstippen waarop zij thuis moeten

blijven, mogen zij naar sommige plekken alleen onder begeleiding?

Eerst geven wij een beeld van de plaatsen waar zij heengaan, de mensen waar zij mee omgairn en

wat zij doen.

Uit de beschrijvingen komt naar voÍen dat nagenoeg alle meisjes zo nu en dan de stad ingaan om te

winkelen of boodschappen te doen. Sommigen gaan alleen, een gÍoteÍe groep doet dat met e€n

aantal vriendinnen een enkeling met een jonger zusje. Twee meisjes hebben die mogelijkheid niet.

Een mag wel op bezoek bij een vriendin, de ander mag naar de bibliotheek om huiswerk te maken.

Naast het bezoek van sctrool en het werk wordt er veel tijd thuis dmrgebracht met voomamelijk

familie, het huistrouden wordt gedaan, er wordt door sommigen gekookl Marktbezoek en

boodschappen in de buurt zijn andere vaak genoemde activiteiten.

Er bestaan flinke verschillen in de vrijheid die aan meisjes wordt gegeven. Er zijn er die nauwelijks

permissie krijgen voor andere activiteiten dan schoolbezoek of werk:

"Ik mag niet met vrienden en vriendinnen op stap. MUn ouders zijn bang dat vrienden

een verkeerde invloed op mU hebben. Vriendinnen mogen wel een avondje bij mij thuis

komen. En ik mag niet naar schoolfeesten. Dat vind ik wel jammer omdat ik wel nieuws-

gierig ben, maar aan de andere kant. ik ben er ook niet aan gewend."

Voor deze meisjes is er daamaast alleen familiebezoek, het doen van boodschappen, marktbezoek

en winkelen met zusje en vader of moeder.

Aan de andere kant zijn er nogal urat meisjes die alleen de stad in kunnen. Voor de gÍootste gÍoep

daarvan geldt dat ze de deur uit mogen mits ze in vertÍouwd gezelschap zijn. Vooral het de stad

ingaan met (de ouders bekende) vriendinnen komt vaak voor. Aan zo'n bezoek wordt nogal eens

een bezoek aan gelegentreden als McDonalds gekoppeld. Of het bezoeken van dit soort gelegenhe-

den de (uitdrukkelijke) goedkeuring van de ouders hebben is niet duidelijk. Dergelijke activiteiten

vinden bijna altijd overdag plaats. 's Avonds uitgaan, anders dan voor familie-bezoek, is maar voor

heel weinigen weggelegd. Uit de volgende citaten, die gehaald zijn uit een beschrijving van de

week die aan het interview vooraf ging blijkt dat sommigen toch een behoorlijke mate van vrijheid

hebben.

130



TNO rapport

NTPG 93.056 131

Soms zijn de vrijheden klein, maar tamelijk hoog gewaardeerd:

"Meestal ga ik na school vrij snel naar huis, maar soms ga ik met vrienden naar

McDonalds of blijf ik tafeltennissen op school."

Een meisje krijgt van haar ouders heel veel vrijheid en slaagt er soms in daar ook een vriendin van

te laten profiteren:

"Om half twee ging ik met deze vriendin naar Amsterdam. M'n vriendin had een

afspraakje met hÍur Marokkaanse vriend van 23 jaar. 7* kende hem vanuit Marokko, waar

ze 4 jaar geleden verkering met hem had en die ze sindsdien nooit meer gezien had. Hij

was nu in Nederland en had weer contact opgenomen. Dit was weer het eerste afspraakje

sindsdien. De vriendin ging zogenaamd naar mij toe. Mijn ouders wisten wel dat ze na Í
Am§terdam gingen, maar niet van dat vriendje. We werden op Amsterdam CS opgehaald

door haar vriend, die nog een Marokkaanse jongen bij zich had. We hebben eerst gegeten

op CS en zijn daama naar het centrum gegÍun. Rond 5 uur gingen we naar McDonalds.

Daama gingen we naar een soort Marokkaanse club, waar Marokkaanse jongeren boven

15 jaar komen, in een soort buurthuis. Maar we waren de enige. We zijn daar tot zeven

uur gebleven en hebben toen om half negen de trein terug genomen. Om tien uur was ik
weer thuis. Het was onwijs gezellig."

Dit meisje geeft aan dat het niet de beperkingen zijn die haar ouders haar opleggen als wel het feit

dat zii haar vriendinnen daaóij niet kan betrekken, die haar beletten ook eclrt van die vrijheid te

genieten. Ze beschrijft dit in globale termen als volgt:

"Omdat de meeste vriendinnen niet mee mogen, ga ik ook nergens heen. Als ik het maar

zeg, dan mag ik zelf wel gaan."

In veel gevallen vervullen broers een rol als 'controleur' en bewaker. Steun en bescherming komt

ook voor zoals blijkt uit het verhaal van een Marokkaans meisje:

"Ik mag allerlei dingen alleen doen zoals de stad in en werken. Ik doe mk veel dingen

met mijn jongere broer. Ik ga ook wel eens poolen. Andere jongens vinden het maar raar

dat m'n broer dat goed vindt. Er gaan heel veel jongens naar hem toe en zE zeggen te1en

hem: Als dat mijn zusje was dan had ik haar echt geknald. Je laat haar zomaar naar P.,

dat is een club waar je kan poolen, g:um, en dat is toch een beetje een schande als een

meisje daar zomaar binnen komt. En dan is hij daar gewoon en dan kom ik binnen met

een vriendin en dat vindt hij dan niet erg.......en dan zegt hij: ze is groot genoeg en ze
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weet wat ze doet. Als hij nou zag dat ik met elke gozer naar bed ging dan zou hij dat heel

erg vinden, maar hij weet dat ik zo niet ben..... en hij weet dat ik rook."

Soms worden belemmeringen meer te weeg gebracht door de 'omgeving' dan door de ouders zelf.

Een Turks meisje dat nu door school en werk nauwelijks meer aan een sociaal leven toekomt

vertelt dat ze weliswaar van haar ouders veel mag, maaÍ toch altijd de ogen van arderen op haar

gericht voelde:

"Vroeger ging ik wel veel uit met haar vriendinnen of met haar zusje, bijvoorbeeld naar

Nighttown. Vrienden heb ik niet. Als ik uitging was ik me er altijd van bewust dat andere

Turkse jongeren op mij zouden letten."

Vooral meisjes met een baantje hebben de mogelijkheid om eens verlof te nemen of om wat

vÍoeger van het werk weg te gaan. Een beperkt aantal meisjes spUbelt van school om een onrnoe-

ting te kunnen arrangeren.

11.3.2 Meegemaakte seksuele ervaringen

De overgrote meerderheid van de 12 Marokkaanse meisjes in het kwalitatieve onderzoek heeft

ervaring met verkering. Maar één van de meisjes heeft tot nu toe geen enkele ervaring. De leeftijd

waarop de rest die eerste ervaring heeft opgedaan is: 13 (2), 14 (2), 15 (4), 16 (3). Drie van de

Marokkaanse meisjes hebben tot nog toe eenmaal verkering gehad drie meisjes tweemaal, de

overige vier vaker.

Vier van de 9 Turkse meisjes hebben nog geen enkele seksuele ervaring. De eerste ervaring met

vrijen van de anderen vindt plaats op de volgende leeftijden: 14, 15, 16, 17 en 22. Drie hebben tot

nu toe 2 paÍhers gehad, de andere 2 maar l.

Bestaan er verschillen tussen meisjes met veel en meisjes met weinig ervaring? Vy'anneer we als

criterium daarbij het aantal paÍtners waannee zij enige ervaring hebben gehad en de aard van de

ewaring dan valt vooral op dat meisjes met veel ervaring in de praktijk ook nogal wat bewegings-

vrijheid te hebben.
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Tnwel bij Turkse als Marokkaanse meisjes gaan een zekerc mate van vrijheid en enige seksuele

activiteit samen. Die vrijheid is echter geen voorïvaarde. Ook een paar meisjes die maar weinig

mogelijkheden hebben blijken redelijk wat seksuele ervaringen te hebben.

De twee Turkse meisjes voor wie het geloof zeer belangrijk is roken en drinken niet en hebben

geen enraring met seks. In het algemeen geven de Marokkaanse meisjes aan veel meer belang te

hechten aan hun islamitische achtergrond dan de Tur*se respondenten. Roken en het gebruik van

alcohol is onder de Marokkaanse meisjes veel minder vaak aan de orde dan onder de Turkse.

We willen hier eerst nader ingaan op de meisjes die geen enkele ervaring hebben met seksualiteit.

Is dat een bewuste keuze, en zo ja, wat zijn daarvoor de motieven of is het er gewoon niet van

gekomen? We laten deze meisjes hierover zelf aan het woord.

Een respondente vertelt dat ze op school tamelijk populair is bij de jongens. Al gemime tijd

doet een jongen avances. 7* zegl dai. ze wel behoefte heeft aan meer lichamelijkheid met de

betreffende jongeman, maar:

"Dat kan ik niet. Als ik alleen ben dan denk ik, ik wil echt alles met hem doen, maar als

hij in de buurt is niet meer. Maar met die fantasie, dat is heel raar want dan fantaseer ik

zo en dan denk ik: nee, dat kan toch niet. Bij de meeste meisjes, als ze maar de kans

krijgen dan grijpen ze hem gehjk. Als een jongen maar in de buurt is dan hangen ze al

aan hem en zo, Nederlandse meisjes, maar ook Marokkaanse meisjes. Tnerr,n, dat doet elk

meisje. ft heb daar niet zo echt ervaring mee, ja ik ben altijd zo'n bange schijterd geweest

en dat ben ik nog steeds hoor. Ik ben altijd bang om alleen met een jongen te z[n, ook al

is het maar voor een zoen. weet je. Ik weet niet. ik voel me niet op mijn gemak als ik

alleen met een jongen ben, ook al ken ik die jongen zo goed en zo, toch niet.

7* vertelt dat ze nooit een afspraak met iemand kan maken, ze kan nooit beloven op een bepaald

tijdstip ergens te ziin omdat ze dat van haar ouders niet mag:

"Hier zie ik mijn vader elke dag en hij is ook stÍenger hier. Niet dat hij het zegt, maar het

gaat automatisch. Je gaat naar school en je komt thuis, dat is het enigste dat je hier doet,

je hele leven. In de vakanties zit je maar wat rond te hangen overal en nergens. Maar in

Marokko ben ik gewoon vrij en dan ga ik naar buiten wanneer ik wil. Ik vraag het dan

wel aan mijn moeder, maar in Nederland zit mijn vader telkens voor mijn neus. In

Marokko zit mijn vader nooit thuis. dan heeft hij nooit tijd voor ons, alleen maar voor
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zijn vrienden. In Marokko zie ik er anders uit dan hier, in Marokko kan ik iets blmts

aantrekken, maar hier gaat dat niet. En in Marokko maak ik me wel eens heel licht op, dat

mag niet, maar dat ziet niemand. En hier wel, hier kan je echt niks aan je eigen verande-

ren."

Een Turks meisje van 16, wonend bij haar getÍouwde bÍoer, sinds haar negende in Nederland:

"Op dit moment ben ik verliefd op een buurjongen van 18 jaar. Ik heb nog nooit met hem

gepraat, maar ik denk wel dat hij weet dat ik verliefd op hem ben. Ik geloof dat hij ook

op mU verliefd is door de manier waiuop hij naar me kijkt. Maar ik hoop niet dat hij nu

al een aanzoek doet bij m'n broer. Daar ben ik echt nog te jong voor. Ik wit tot m'n 2lste

wachten met trouwen."

Later in het gesprek vertelt ze dat ze zes maanden geleden verliefd is geweest op een jongen die ze

tijdens een Turks feest ontrnoette. 7* heeft toen met hem gepraat en gedanst. Daama heeft ze hem

een tijd niet gezien, tot twee weken geleden toen hij ook in de bibliotheek was. Helaas herkende hij

haar niet meer.

Haar broer is niet erg stÍeng is voor haar, maar ze heeft zelf vaak geen zin om dingen te ondeme-

men. 7* vindt dat ze stÍeng is voor zichzelf , mÍrar waarom dat zo is, dat weet ze niet: "Ik voel dat

gewoon zo."

Een 18 jarige Turkse:

"Toen ik 16 jaar was toen wÍts er een jongen die woonde in Duitsland, en in Turkije is hij

een buurjongen. Mijn zus mocht hem wel en ik vond hem leuk, hij had uitstraling, maar

later dacht ik dat hij toch niks voor mij is. KUk, ik mag geen verkering hebben en ik denk

meer om te trouwen en hem als man te hebben dat is denk ik Och niet, want ja, hij is niet

zo huiselijk. Hij is zo'n macho-type en nou ja, zijn familie is niet zoals ik wrl. Zij zijn za

strikt, je mag niet buiten het boekje gÍum van de familie. Ik weet eigenlijk niet wat ver-

liefdheid is. Er zijn wel een paar jongens als je die ziet, ja, dat is een leuke jongen, maar

niet echt verliefd. De uitstraling moet gewoon lief zijn en het maakt niet uit of ze knap of

lelijk zijn en een leuke glimlach is ook wel meegenomen. En ook de opleiding, toch wel,

dat zE niet van die koffie-shops tlpes zijn, die daar rondhangen. 7* moeten wel iets aan

hun studie en toekomst doen Meestal zijn het Turkse jongens en af en toe Nederlandse.

Maar dat is toch geen toekomst met Nederlandse jongens en dat mag toch niet."
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Een l9-jarig Turks (Koerdisch) meisje is nog nooit veÍliefd geweest en heeft geen ervaring met

jongens en z*g! er niet over na te denken. Gevoelens heeft zij wel bij het idee om met een jongen

om te gauË zE heeft angst voor het onbekende, ze voelt zich niet op haar gemak-

Zij conformeert zich aan de opvattingen van haar ouders, veÍzet wijst ze af, zii vindt dat zij

voldoende vrijheid heeft, vandaar dat zij niets geheim hoeft te houden. Eerlijkheid ten opzichte van

haar ouders is voor haar belangrijk:

"Als ik alles mag waaÍom zou ik het geheim houden. Ze horen later of vÍoeger toch wat

er gebeurt. Ik vind dat stiekeme gedoe niet eerlijk. Je moet je niet stiekem gedragen

tegenover je ouders. Ik vind het beter om te doen wat van je ouders mag."

Ook een ander Turks meisje van 18 jaar is nog nooit verliefd geweest en heeft er ook niet over

gefantaseerd. 7* is er niet in geihteresseerd maar ze vindt het wel een beetje eng:

"Ik heb een keer met een vriendin over onÍnaagd worden gepraal 7* heeft

verteld hoe dat was, van haar zus die pas getrouwd was. Eigenlijk weet ik niks

van dat soort dingen. Ik weet niet wat er precies gebeurt, of het pijn doet en of

het erg bloedt."

Als een jongen contact met haar zou zoeken, zov ze er waarschijnlijk wel mee praten. Ze is wel

tevreden met haar leven, met wat ze wel en niet mag. Zn vind het okee en gedraagt zich zoals haar

ouders dat willen.

Samenvattend, vijf meisjes hebben geen enkele ervaring met vrijen. Drie daarvan zeggen dat ze nog

nooit verliefd zijn geweest. Dauelfde zegÍ een meisje die al in de twintig was toen ze als

experiment met een jongere jongen heeft gevreeën. Onzekerheid en onwetendheid over wat er van

je verwacht wordt lijkt ze er ook vanaf te houden. Drie meisjes spreken van 'eng' of zijn bang. De

ontmaagding wordt daarbij expliciet genoemd:

"Dat vind ik eng, echt eng. Ik weet niet hoe het zal gam.7* zeggen altijd dat het gewoon

moeilijk is de eerste nacht. Maar ja, ik ken hem al en dat is makkelijker dan als je hem

helemaal niet kent. Sommige meisjes zien hem pas de eeÍste nacht, echt verschrikkelijk.

Dat gebeurt ook met Marokkaanse meisjes die in Nederland wonen, ze worden meestal

uitgehuwelijkt. Dat komt wel voor. Dan gaur ze op vakantie naar Marokko en dan moeten

ze daar met iemand trouwen. Ze komen dan weer terug naar Nederland. Meestal kennen

ze hem niet en de ouders regelen alles."
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"Ik ben bang vmr alles. Als ik meestal met een jongen ben dan denk ik wel eens van:

met hem ga ik naar bed. Maar bij ons is het dan dat je met hem gaat tÍouu/en, maar dan

denk ik aan die huwelijksnacht en dan trek ik me gelijk weer teÍug. Eigenlijk ben ik

hartstikke bang voor die ene nacht, dus als ik aan een jongen denk dan moet ik gelijk aan

die nacht derken en dan wil ik gelijk niet meer. Ik ben bang voor de pijn maar ook dat ik

niet weet hoe het moet, gewoon alles. Ik hoor heel vaak van meisjes die getrouwd zijn dat

het heel verschrikkelijk is en dat het pijn doet, dat je wel flauw kunt vallen en dit en dat

en die maken jou steeds maar banger. Maar er zijn ook wel vriendinnen die zeggen dat

het niet zo eÍg was, dat het anders ging, met minder pijn."

En bovendien Je mag geen verkering hebben'. Een van de meisjes is wel verliefd maar wacht om

die reden eerst op een aarzoek. Voor haar lijkt het ordenkbaar om iets met een jongen te hginnen

zonder dat er de zekerheid van een huwelijk is. Een erkele maal wordt naar voÍen gebracht dat

jongens onbetrouwbaar zijn. Je weet niet of ze je greruen Íespecteren. Dat beeld is zeker ook

gevormd door moeders, die bij het intreden van de puberteit hun dochters uitdrukkelijk waarschu-

wen voor de gevaren van omgang met mannen.

Er zijn in het materiaal geen aanwijzingen te vinden dat deze meisjes daadwerkelijk meer

gecontroleerd worden door hun ouders (of hun oudere broers) dan de meisjes die wel ewaring

hebben.

Uit de verhalen van meisjes die wel ervaring hebben met vrijen blijkt dat veel meisjes ondanks alle

controle er toch in slagen iets te regelen. Natuurlijk is het wel een voonvaarde dat je daar min of

meer positief tegenover staat. Als je niet echt wilt, of dat nu is omdat je er bang voor bent, omdat

je bang bent voor roddel erVof straf of om het vertrouwen van je ouders te verliezen, zijn er voor

islamitische meisjes plausibele excuses te bedenken om dat vol te houden. Aan de norm onder

Nederlandse meisjes dat vrijen ggn nsnlael onderdeel is van de ervaringen die je in je middelbare

school-periode opdoet, hoeven zij niet te voldoen. Het lukt er op dat onder Nederlandse meisjes

begnp bestaat voor zo'n andere visie op maagdelijkheid.

Een Marokkaans meisje leeft sterk mee met een Nederlandse vriendin, die ongeveer op hezelfde

moment verkering kreeg als zij zelf:

"Ik ken een Nederlands meisje, die zat bU mU in de klas en die kreeg verkering. Ik kreeg

een week verkering na haar. En iedere keer stonden wij te praten en dingen te zeggen: ja,

ben je met hem naar bed gegaan? Ik zei: Monique. je weet het wel, ik mag niet met

iemand naar bed. En iedere keer zit ik te zeuren: ben je nou met hem naar bed gegaan of
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niet? Na acht maanden kwam ze, vlak voor het examen zn naaÍ mij en zai ze: "[k heb het

gedaan en het was moeilijk! Ze stond te huilen want ze was nog maagd, ze w:§ zestien

jaar en ze was nog steeds maagd. Normaal heb je dat niet echL Het was op zateídag

gebeurd en op maandag kon ze nog steeds niet zitten en ze rulm een klein kussentje mee,

want het deed pijn. En ik moest lachen en ik was de enigste die het wist die zE veÍ-

trouwde. Ik zat haar de hele tijd uit te lachen en ik zei: dat had je toch niet moeten doen.

7-rj zei: ik ga nooit meer met hem naar bed, het deed echt ontzettend pijn. Ze had

eigenlijk moeten wachten, maar hij wilde niet wachten."

De meeste meisjes hebben echter tenminste enige ervaring met vrijen. Contacten woÍden, zoals we

zagen, immers meestal betrekkelijk makkelijk gelegd. Maar sommigen vinden dat zp als je meisje

toch heel voorzichtig moeten zijn met het tonen van hun interesse. Het kan de jongen waaÍ zE

verliefd op zijn wel eens het idee geven dat ze lichtzinnig zijn. Een Marokkaans meisje dat wel

vÍoeger wat heeft gezoend met verschillende jongens is op dit moment verliefd:

"Ik ben nu weer verliefd. Maar ik weet niet zo goed of hij mk verliefd op mij is. Ik

probeer juist een goede indruk op hem te maken door afstand te bewaÍen omdat ik denk

dat hij zo iemand is die een meisje wil die niet met jongens omgaat. Hij is 27 jaar en ik

ken hem al weer meer dan een half jaar. Hrj heet Hassan. Hd werkt in dezelfde zaak als

mijn vriendin. Maar nu ik verliefd op hem ben wil ik geen slechte indruk op hem maken.

Stel nou dat ik daar elke dag zou komen en langs gaan dan hebben ze al gauw genoeg

van me, dan denken ze dat ik ook een meisje ben dat veel met jongens pra:rt en dat willen

ze niet. Dat weet ik gewoon. Nu probeer ik een goede indruk te maken op Hassan. Toen

ik er was tcr;n zag ik hem en toen was ik in de zevende hemel, en toen zag k dat hij heel

even naar mij bleef kijken, maar ik keek niet naar hem ik ken mijn trots. Maar volgens

mij was dat ook een test, zou dat kunnen? ... Mijn broer die er ook bij was werd trouwens

boos op mij en vroeg later, waarom kijk je nu de andere kant op, weet je wel. Ik krijg het

idee dat je behoorlijk verliefd bent, maar dat wanneer je in zijn buurt bent je hem juist het

idee geeft dat je niets van hem wilt weten. Dat is het!! Ik wil geen slecht indruk op hem

makerl maar als ik met hem ga praten en dit en dat dan ben ik bang dat die gaat denken:

oh dat is ook zo'n meisje die met elke jongen omgaat. ... Volgens mij zoekt hij een

meisje dat haar grenzen kent".

In het algemeen is de ervaring qua aard nogal beperkt. Vooral bij de Marokkaanse meisjes blijkt

dat het merendeel van de ervaÍenen het vooral tot zoenen heeft beperkt:
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"Ik was verliefd geworden op m'n Marokkaanse buurjongen van 19 jaar, die bij mij op

school zat. Hij was ook verliefd op mij en zocht contact met me. Y/e praatten elke dag

samen op schml of daar in de buurt. Na 2 à 3 weken lieten we elkaar foto's zien. Na

ongeveer een maand maakten we het eerste afspraakje in het park. Ik fantaseerde wel hoe

het zou zijn om met hem te vrijeu maar ik vond het in het begin echt nog eng. Bij ons

derde afspraakje gingen we voor het eerst zÍ)enen. Dat was wel leuk V/e spraken

ongeveer drie keer in de week af. Dan praatten we samen en zoenden we. Verder gingen

we niet, niet strelen onder de klercn. Ik had het aan niemand verteld, miur op school

vermoedden anderen wel wal Na ongeveer een jaar ging de rclatie uit, omdat ik ook met

anderc jongens praatte, dat had hij gezien. Ik zocht zelf geen contact, maar andere jongens

begonnen met me te prat€n. Hij vond het niet goed en maakte het uiL Eerst vond ik het

heel erg, maar al gauw niet meer, ik was toch niet van plan om met hem te trouwen, want

hij rookte en dÍonk."

Sommigen gaan verder:

"Ik \ilas verliefd op een Marokkaanse jongen van dezelfde school. Ik vertelde het aan m'n

vriendin, die het weer aan haar vriend veÍtelde en zo kwam hij het te weten. Hij ging toen

steeds meer aandacht aan me besteden, steeds kijken en als ze alleen zat kwam hij erbU

zitten, wat praten. Het ging heel langzaam. Eerst samen praten, elkaar beter leren kennen,

Praten over families. Toen gingen we een keer samen wat drinken. Na een week of drie

toen hij een keer mee liep naar de bus kreeg ik m'n eerste zoen. Ik vond het verschrik-

kelijk vies. Nee je venvacht het dan niet. Het ging niet onverwachts, maar je hebt het nog

nooit gedaan. En mijn vriendinnen gelijk vragen: en hoe was het? En ik zeg: nou ik heb

maar één zoen gehad en het was vies. En later wen je eraan. De tweede keer was het

minder vies en de derde keer dat en daama was het gewoon. Dat was in het begin wel

wennen. pas later vond ik het lekker. Ik was zo verliefd dat ik het gewoon op straat deed

en ook op school. Toen hadden we echt verkering. Dat heeft anderhalfjaar geduurd.

Door hem kreeg ik meer inteÍesse in seks, hij had meer ewaring, hij had al meer vriendin-

nen gehad. Met al die meisjes was hij naar bed geweest. Na het zoenen gingen we

langzaam aan steeds meer experimenteren. Ik voelde me bij hem echt op m'n gemak. Elke

keer kwam er wel weer iets nieuws bij, maar bloot vrijen hebben we nooit gedaan

Meestal ontmoette ik hem samen met een ander stel, gingen we naar Scheveningen of

naar parken. Na schooltijd en soms kon ik ies regelen om in het weekend weg te gaan.
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Het vrijen ging niet verder dan strelen onder de kleren milar voor mij was dat voldoende,

meer wilde ik niet.

Een Turkse respordente vertelt:

"Ik heb wel genoten, maar ik heb 'dat' niet gedaan. V/el gevrceën. HU wilde wel, maar ik

niet. Ik heb daar nog geen behoefte aan. Dat zei ik tegen hem. Ik z.ei: le hoort het wel als

ik zin heb. En je kan heel ver gaan zondeÍ dat. TaetÉn, mekaar aanraken, dat wel, half

naakt. Ik was in mijn onderbroek. Ik dacht: zal ik het doen, maar rrce, ik dacht: Ik doe het

niet. Ik had geen veÍtÍouwen in hem, ik wist dat hij van me hield, dat wel."

"Via een gÍoepje vrienden en vriendinnen had ik contact met de jongen waar ik verliefd

op was, maar ik liet het niet merken. Hij had een piratenzender en we belden elkaar. Uit-

eindelijk bleek dat hij ook verliefd was op mij, toen hij dat aan mijn vriendin verteld had,

die het natuurlijk weer aan mij vertelde. Toen kwam hij naar me toe om een afspraakje te

maken. De eerste afspraak praatte ik over mezelf, over familie, karakter en dat soort

dingen. We ontrnoetten elkaar in het park, bij McDonalds, erz. We zr;gen elkaar ongeveer

eens per week Na ongeveer een maand gingen we zoenen. Ik vond het erg eng, ik was

onzeker, maar het ging vanzelf. De onunoetingen waren stiekem. Na het zoenen ging het

varzelf verder, na elke afspraak gebeurde er iets meer. Hij had een auto. Eerst gingen we

er bij liggen, toen strelen, toen onder de kleren. Nog later kleedden we ons uit, hij eerst

mij, want ik schaamde me nog. Na ongeveer 6 maanden, ze was 17 jaar, kwamen we voor

het eerst ook klaar tenminste hij want bij mU gaat dat niet zo snel. Omdat het 's avonds

was, natuurlijk donker, gingen we naar Scheveningen, geen mensen, en toen liep het

natuurlijk heel erg uit de hand. Dat was de eerste keer dat we echt ver gingen, helemaal

uitkleden. Ik schaamde me meer, hij is dat soort dingen natuurlijk wel gewend, ik kleedde

mezelf niet uit of zo. Dat was de eerste keer voor mij dat ik me echt zou laten zien aan

een jongen natuurlijk. Alles kwam erbij, we waÍen zo veÍ dat HET bijna zou gebeuren,

maar dat gebeurde net niet. Dat was heel lekker en dat deden we toen vaker als we de

kans kregen. Vanaf dat moment ging ik steeds meer aandacht besteden aan mijn uiterlijk,

bijvoorbeeld lingerie kopen en lekkere parfum. Maar we hebben nog geen ge-

slachtsgemeenschap, daar ben ik nog niet aan toe."

De bovenstaande illustraties van wat Turkse en Marokkaanse meisjes aan ervaring hebben opgedaan

is duidelijk strijdig met datgene wat in de ogen van hun ouders als gewenst gedrag wordt
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beschouwd. Daar zijn de meisjes zich ook nadrukkelijk van bewust tn de beschrijvingen zijn

onvermijdelijk al strategieën aan de orde geweest die zij gebruiken om daarmee om te gaan. In het

venrolg van dit hmfdsmk wordt daaraan nader aandacht besteed.
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11.3.3 Verheimelijken van contacten met jongens

De meeste meisjes zijn er van overtuigd dat er gÍot€ problemen zouden ontsta:rn als hun ouders

zouden ontdekken dat zii om zouden g:um met jongens. Zij vinden dat, zoals we eerder hebben

laten zien, bijna zonder uitzondering heel vervelend maaÍ zn willen zich daardoor niet laten

weerhouden contacten aan te knopen. In bijna alle gevallen gaat men het conflict uit de weg. Er

wordt thuis niet over jongens gesproken en ?t doen alles om de indruk te wekken dat ze zich

voegen naar de regels op dit terrein.

Voor een ander meisje geeft het feit dat het allemaal heel stiekem moet aan haar 'avonhrurtjes' een

extra dimensie:

"Ik hou wel van stiekeme ontmoetingen: Dat is heel leuk, het is spannend, het is echt heel

leuk als je het geheim houdt."

Angst voor ontdekking is bij veel meisjes die wel contacten hebben met jongens aanwezig:

"Als ik met hem op straat loop dan liep ik echt te trillen en als ik naar huis ga dan ben ik

bang dat ze er achter zijn gekomen. Mijn nichtjes in Marokko hebben veel meer vrijheid

dan ik, ze mogen gewoon alles van mijn oom. Dat maakt me best jaloers. Dat komt omdat

de ouders zien dat Nederlandse meisjes veel mogen en veel doen en ze willen niet dat hun

dochters ook zo gaan doen. En ze zijn mk in een ander land met een andere godsdienst,

daar komt het ook door."

Een ander Marokkaans meisje, dat al met een stuk of vijf jongens verkering heeft gehad vertelt het

dat ze gewoon met haar vriend op straat hand in hand loopt:

"Als bijvoorbeeld collega's van mijn vader het toch zien dan zeg ik tegen mijn vader: wie

geloof je, die vrienden of je dochter en dan gelooft hij toch mij. Mijn vader heeft wel

vertÍouwen in mij. Ik heb meer vrijheid dan andere Marokkaanse meisjes."

Niettemin zov ze liever niet willen dat haar vader haar op straat zou treffen met een jongen, ze

verwacht dat zr in dat geval straf zou krijgen en dat ze te horen zou krijgen dat ze het vertÍouwen

dat haar ouders in haar hebben, heeft beschaamd:

"Iedereen op school wist het. We liepen gewoon op straat. Ze herkennen me toch niet.

Toevallig een keeÍ, we liepen met een paar mensen ik liep met een jongen hand in hand,

het was gewoon een goede vriend en we komen mijn vader tegen. Hij liep aan de ene

kant en wij aan de andere kant en hij herkent me gewoon niet. Ik zei, shit, op een dag ben

ik eóij, want ik liep gewoon hand en hand met die jongen. 's Avonds ging ik naar huis
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en ik dacht: Misschien heeft hij me wel herkend, maar wilde hij me niet voor schut zetren.

Hij riep me, ik wÍs zo zenuwachtig, Ik dacht nu gaat hij het zeggen. Mijn broer wist

ewan en die zat ook.. Toen riep ie me en kreeg ik een hele mooie broek. Ik dacht, nou

dan heeft hij me echt niet gezien. Ik heb hem bedankt en ga hem een kusje geven, dat doe

ik heel vaak bij mijn ouders. 's Avonds moest ik lachen, bij mijn broer op de kamer. Als

hij het zou ontdekken, zou hij wel boos worden, maar hij zou me niet slaan. Hij heeft me

nog nooit geslagen. We zouden ruzie maken en hij zou me niet meer vertÍouweÍI."

Natuurlijk hebben meisjes met Íelatief veel bewegingsvrijheid het makkelijker dan meisjes die zeer

kort wolden gehouden. Maar de meisjes met veel bewegingsvrijheid zijn zich er over het algemeen

terdege van bewust dat zU die vrijheid in de waagschaal stellen door er misbruik van te maken.

Contacten worden daarom gelegd op plekken waar de meisjes mogen komen, onrnoetingen worden

gearrangeerd op tijdstippen waarvoor men een alibi heeft en op plaasen waar de kans op ontdek-

king klein is. De volgende interviewfragmenten. die gebaseerd zijn op de vraag waar Turkse en

Marokkaanse meisjes hun vriend ontmoeten, geven daarvan een beeld. Daamaast hebben we de

jongeren gevraagd wat zij zoal wisten over het doen en laten van hun leeftijdsgenoten met dezelfde

culturele achtergrond waar het seks betrof. Daarbij is ook gevraagd of ze wisten waar jongens en

meisjes, die op vrijersvoeten zijn, elkaar ontmoeten. Hieronder volgen een aantal antwoorden:

"7Í, leren elkaar op school of op straat kennen, in de stad, als meisjes spijbelen, of vlak na

schooltijd. Bij het schoolplein hangen veel jongens rond, tussen de 2O en 30 jaar vaak

Meisjes en jongens raken dan aan de praat. Steeds vaker zoeken meisjes zelf contact, door

bijvmrbeeld over de mooie auto van de jongen te beginnen. Vroeger waÍen het de

jongens. nou zijn de meisjes weer wild."

"Ze ontmoeten elkaar op school, in de stad, in parken, of op het strand van Scheveningen.

Ook vrijen ze in auto's of bij de jongen thuis als er verder niemand is. Als ze echt met

elkaar naar bed gaan, gebeurt dat ook wel in hotels."

Het voordeel van een plek als Scheveningen. zegt een ander is dat daar de kans heel klein is dat je

er 'traditionele' jongeren en of hun ouders tegenkomt. Dat zou de groep zijn waar het gevaar dat je

over de tong gaat het grootst is.

"Plaatsen zijn bijvoorbeeld op school of in het park. In de stad, ver van warÍ zE rvonen.

Onder schooltijd. als ze spijbelen, of in de pauze of vlak voor of vlak na sctrool. Ze
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zorgen dat niemand het ziet. Tsken daar plaatsen voor op. Parken, in de stad, ver weg

van waar ze wonen."

"7*, leren elkaar kennen op school, op feestjes, op bruiloften, via via, of op straat of in de

metÍo. Je hebt dan oogcontact of maakt een opmerking die de ander hoort en jongens

beginnen dan een praatje, dat gaat heel gemakkelijk en dan maken zE een afspraakje. Ze

ontrnoet€n elkaar in bijvoorbeeld McDonalds, het park. de stad."

Het leggen van contacten is een fase waarbij de communicatie zich voomamelijk verbaal afspeelt.

Het is nog wel wat anders of je wordt betrapt terwijl je met een jongen staat te praten of dat je

door andere in een omhelzing wordt gesignaleerd:

"Vrijen doen ze in de auto, of thuis als er niemand is of in het huis van de jongen."

"Maar als je geen auto hebt, op straat, ja wat kan je nou doen op straat. Want de jongen

kan het meisje niet mee naar huis nemen en andersom ook niet, dus. Als de moge-

lijkheden niet voldoende zijn, dan kan je niet verder, ik denk dat het daaraan ligt."

"De ontmoetingen zijn stiekem. Ze spreken zogenaamd met een vriendin af of ze doen net

of ze later uit zijn op school of spijbelen. Ze spreken af op plaasen waar geen Turken

komen, bijvoorbeeld een andere stad of het park."

"Ge'f,roon buiten. Momenteel is de ontmoetingsplaats de bibliotheek. rrVant soms kom ik

wel in de bibliotheek en dan zie ik echt groepjes meisjes en jongens die zoenen. En dan

denk ik bij mezelf: ik vind dat echt vreselijk, ik zou dat echt nooit doen. En de meeste

meisjes die je daar ziet, echt met een hoofddoek en zo. Als je die buiten zau zien dan zou

je denken dat die dat echt niet zouden doen, maar als ze binnen zijn, nou dan eh, ik ken

wel het gezegde: als de kat van huis is dansen de muizen op tafel. Maar dat komt ook

omdat ze niet zoveel vrijheid hebben en als ze dan de deur uit zijn dan doen ze echt

allemaal dingen zoals met jongens praten. Dat vinden ze dan heel of en zo. En misschien

ontrnoeten ze elkaar op school, maar niet in de disco of in een Íestaurant of zo, dat is te

openbaar. 7* doen het in de bibliottrcek omdat hun vader daar niet komt om een boekje te

lezen."
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Het is voor de meisjes van groot belang dat ze het vertÍouwen dat hun ouders in hen stellen niet

beschamen. ts de achterdocht eenmaal gewekt dan is het veel lastiger om met simpele leugentjes of

verifieeóaar valse alibi's weg te komen. Op de vraag: t$/at doen ze om het geheim te houden'

kwamen onder andere de volgende reacties:

"7i vetzinrten allerlei smoesjes, bijvoorbeeld dat ze bijles hebben. Wat ook erg veel

voorkomt bij Marokkaanse en Turkse meisjes is spijbelen, bijna allemaal doen ze dat wel

eens, een of meer uurtjes in de week. Omdat ze niet veel vrijheid hebben om 's middags

weg te kunnen. Ze moeten deze uurtjes benutten om iets te doen wat niet mag."

"73 gaan haast niet uit, om zo min mogelijk landgenoten te onÍnoeten. Vriendinnen

helpen elkaar ook om het verborgen te houden, ze doen net of.ze met elkaar iets gaan

doen, maar laten de ander dan alleen met haar vriend."

Ook in de persoonlijke verhalen over hun eigen ervaringen komen mooie staaltjes van 'list en

bedrog' naar voÍen:

"Dan kwam gewoon een vriendin me ophalen om twaalf uur, dat we naar de stad gingen

en om vijf uur zorgde ik dat ik weer thuis was. Dan kwam zij me ophalen en dan ging zij

weer naar huis en dan kon ik met mdn vriend weg. Je moet toch altijd iemand hebben die

je helpt, want alleen kan je het niet aan."

"Ik ben niet zo'n typ die zelf iets ondemeemt, ik laat het aan hem over. Maar als ik een

jongen leuk vindt en lvanÍteer die probeert om mij te zoenen dan liet ik het ook toe. Maar

het bleef bij het zoenen. We doen dat op plaatsen waar minder Marokkanen komen. Zoals

het Kralingse bos. Dat gebeurt dus eigenlijk een beetje stiekem. Maar ik ben toch altijd

bang om gezien te worden. Ook nu nog. Wanneer ik op straat sta te praten met een

Marokkaanse jongen dan ben ik altijd bang. lVant dan loop je het risico dat er altijd

meteen gepraat wordt over je, dat je met hem naar bed ben geweest of zo."

"Ik ben verliefd geweest op een Marokkaanse jongen van school, we gingen spijbelen om

met elkur uit te kunnen gaan. Ik schreef dan zelf een brief naar school, van, ik kom die

dag niet want ik ben ziek, en dan ging ik met hem naar een andere stad. bUvoorbeeld naar

Schiedam."
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"Voor mijn eerste vriend deed ik alles. 's Nachts de deur uit sluipen, terwijl iedereen

sliep,... Alles wat God verboden heeft. Maar ik ging niet met hem naar bed."

"Ik heb weinig mogelijkheden hem te zien, we bellen alleen stiekem. Overdag werkt hij

en 's avonds kan ik moeilijk de deur uit. Ik vertel er nooit over thuis en ontmoet hem

stiekem, als m'n ouders er niet zijn. Of bijvoorbeeld als ik oppas bij m'n broer. Zjn

ouders weten wel van m'n bestaan af, maar acceptercn me niet. We maakten kennis op

het schoolplein en spraken elkaar daar. Toen gingen we een keer na schooltijd naar het

Centraal Station en daar vroeg hij verkering. Toen zagen we elkaar elke dag op school en

het werd steeds heviger. V/e gingen toen ook 's avonds stiekem uit. Met de auto of het

openbaar vervoer, meestal naiu een andere stad, vmral naar Den Haag. Of soms naar het

bos.

's Avonds deed ik om een uur of zeven. acht. na het eten een slaapmiddeltje in de tlrce

van m'n ouders. Dat had ik van tevoÍen al geregeld. Ik was een paar keer naar m'n

huisarts gegaan om het te kunnen krijgen. Als m'n ouders moe waren en naar bed waren,

legde ik een stapeltje kleren onder de dekens alsof ik in bed lag en ging dan stiekem de

deur uit en met m'n vriend op stap, wat lopen, naar de discotheek of met de auto weg.

's Ochtends vroeg, om een uur of zeven, kwam ik dan weer thuis alsof ik de hele nacht

gewoon geslapen had. Ik sliep dus die nacht niet, maar ik hield dat wel vol. Dat deden we

bijna iederc dag. Ik weet niet waar ik de energie vandaan haalde, maar het was gewoon

fijn, op een gegeven moment was het niet meer genoeg dat we mekaar overdag zagen en

we wouden mk niet spijbelen of zo. Niemand, behalve m'n vriendinnen wist ervan. Mijn

vriendinnen die zeiden echt: Jij hebt heel erg veel lef."

Dat ontdekking gÍote gevolgen kan hebben wordt geillustreerd door het vervolg van dit relaas. Op

een gegeven moment, na ongeveer twee maanden werd ze met haar vriend door haar zwageÍ betrapt

in de bus:

"Hij bracht me altijd naar huis en hij had zijn arm om me heen geslagen en toen zag m'n

zwageÍ ons, die wou het meteen aan m'n moeder wilde vertellen. Ik dat niet, ik wilde m'n

moeder niet met zoiets overvallen, ik wou het zelf oplossen. Maar m'n zwager riep een

taxi, waar we in moesten gaan zitten. maar toen die moest stoppen voor een stoplicht,

stapten we vlug uit en renden weg. Ik wilde m'n moeder deze situatie besparen, ik wilde

liever een dag afspreken, zodat m'n moeder en m'n vriend zich konden voorbereiden,

want ik wilde het toch wel een keer zeggen, omdat het zo serieus tussen ons was. Maar
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m'n zwager was meteen naar m'n moeder gegaan. M'n moeder was teleurgesteld en boos

en vond het zonde, omdat ze me nog te jong vond en dat ik eerst m'n school af moest

maken En ook de streek waaruit hij kwam stond ze tegen, de mensen die daar vandaan

kwamen storden slecht bij hen bekend. Ik stelde m'n vriend voor contact met m'n moeder

op te nemen om samen te praten. Dat deed hij ook, maar m'n moeder vond ons te jong en

vond toch dat we een;t onze school af moesten maken. M'n moeder had het toen ook aan

m'n vader verteld en die keurde het helemaal af. Ik mocht hem toen niet meer zien en dat

betekende ook dat ik niet meer naar school kon. Ik mocht ook niet meer naar buiten en

niet meer bellen. M'n moeder probeerde me te helpen door te zeggen dat ik hem wel zou

vergeten, dat het bij m'n leeftijd hoorde, maar dat lukte me niet, na ongeveer een maand

hield ik het niet meer uit. Ondertussen had hij het mk thuis verteld en zijn ouders zagen

het ook niet zitten, vanwege de streek waar ik vandaan kom. In die streek accepteren ze

mensen uit een andere streek niet, vooral niet als je uit Istanbul komt, dan hebben zij

meteen al een beeld van, dat zal wel een sletje zijn, ze zal wel niks van huishouden weten

en allemaal van dat soort dingen. Ik heb hem toen een keer opgebeld bij m'n zus, die dat

goed vond, al vond ze ook dat ik te jong wits en hem moest vergeterl Ik had met hem

afgesproken op m'n verjaardag, omdat ik dan naar het politiebuÍeau moest voor m'n

veólijfsvergunning. Maar die dag ging m'n zwager met me mee, omdat m'n ouders bang

waÍen dat ik iets stoms uit zou halen. Ik zei ook tegen hen: Je kan me niet stoppen, ik

hou van die jongen, desnoods loop ik van huis weg. Dat zei ik nog. Maar ik had nooit in

m'n hoofd gehaald dat ik dat echt zou doen. Ik vertelde het hele verhaal op het politie-

bureau en ik had ervoor gezorgd dat m'n zwageÍ niet mee naar binnen kon Toen ik m'n

veöIjfsvergunning had, mocht ik aan de achterkant van het politiebureau weg en ik ging

toen met een Írxi naar het stage-adres van m'n vriend. rtly'e besloten toen om samen weg

te gaan, omdat m'n ouders hem niet en zijn ouders mij niet accepteerden en we dachten

dat ze dat op deze manier wel moesten. tWe zijn met de trein naar Den Haag gegaan, naar

een hotel. Ik snap echt niet dat je elkaar zo snel kan vertÍouwen. Want niemand had van

mij venvacht dat ik dat zou doen, ikzelf stond er ook veöaasd over. Vy'ant toen zat ik in

dat hotel en toen dacht ik wat heb ik nou weer gedaan, maar ja, daar kom je wel weer

overheen. We lieten niets thuis horen. De volgende dag heeft hij zijn ouders gebeld en hij

zei dat hij niet meer terug zou komen als zij mij niet zouden accepteÍen, waar ik heel blij

mee was. Toen heb ik m'n ouders gebeld dat als ze hem niet accepteerden. ik niet meer

terug zou komen. De dag daarop zijn we met de trein naar Amsterdam gegirul en hebben

daar overnacht in een hotel en de volgende dag zijn we naar zijn huis gegaan. Ik bleek
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zijn ouders heel erg mee te vallen. 7a dachtenl. Hee. zË heeft helemaal geen minirok aan,

het is helemaal geen meisje dat heel erg is opgemaakt en een hoge durk van zictuelf

heeft. En toen zei z'n vader z.o tagen mij: Sta eeÍrs op. En toen glngen we opstaan en hij

zei: O. jullie passen wel bij elkaar, we zullen het een en ander wel doen om jullie bij

elkaar te houden. Ze belden toen m'n moeder dat ze bij hen waÍen en die avond bleef ik

daar. Zijn ouders hebben toen ook met een imam een huwelijksovercenkomst gesloten en

hierover contact opgenomen met m'n ouders. M'n vader accepteerde hen in het begin

helemaal niet, bij de onderhandelingen voor het huwelijk en zo, waar hij niet mee had

ingestemd, maar de bruiloft kwam er toch. M'n moeder en anssen kwamen niet naar de

bmiloft, wat ik heel erg vond. M'n zussen waÍen boos dat ik hun geen vertÍouwen had

gegeven en het niet had verteld. Na de bruiloft ging ik bij m'n moeder om vergeving

vragen. M'n oudste zus en m'n moeder hebben het me meteen vergeven en ik zag hen

eerst stiekem. maar na een Ramadanfeest hebben we ons ook met m'n vader verzoend.

Volgens mij is m'n man de meest voorbeeldige schoonzoon die hij maar wensen kan.

11.3.4 Anale gemeenschap

Eén van de aanleidingen tot het opzetten van het onderhavige ondezoek was het feit dat in het

kwantitatieve onderzoeksmateriaal ten behoeve van 'Jeugd en Seks' (1991) anale contacten nogal

frequent werden gerapporteerd. Turkse jongens en meisjes gaven aan daarmee, nog wat vaker

ervaring te hebben dan jongeren van Nederlandse komaf. Het feit dat het in absolute zin echter om

een betrekkelijk klein aantal ging was aanleiding tot terughoudendheid bij de rappoÍtage. Daaöij

speelde ook een rol het feit dat de term 'anale gemeenschap' geacht werd juist voor buitenlanders

aanleiding te kunnen zijn voor misverstanden.

In de literatuur over geboorteregeling en seksualiteit bij Turken en Marokkanen, verricht in zowel

Turkije, Marokko als Nederland wordt anale heterc-seksuele gemeenschap wel vaker vermeld. Het

wordt dan geplaatst in het kader van

* maagdelijkheid, door deze techniek toe te passen bij voorechtelijke omgang kan de

maagdelijkheid tot in de huwelijksnacht worden behouden. Dit altematief wordt onder-

meer veÍmeld door Naamane Guessous in haar definitie van seksueel contact:

"elk fysiek contact, waaöij tenminste een geslachtsorgaan betrokken is. De definitie heeft

niet alleen betrekking op vaginaal contact, maar ook op andere voÍmen van contact, zoals
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cunnulingus, fellatio, anaal contact en het tussen de dijen wrijven van de penis (bekend

onder de naam 'penseelstreek'), die worden beleefd als seksueel verkeer. (Soumaya

Naamane-Guessous, 192, p.50)

Ook in een recente publikatie in Nieuwe Revu 'Moslims in Nederlard over sex' wordt

hierover gesproken. "Giiner, 19 jaar, studente: "Ik heb Turkse vriendinnen die zeggen echt

verliefd te zijn op een jongen met wie ze ook vrijen maaÍ "het" niet doen. Door de druk

van de ouders en de gemeenschap doen sommige meisjes de raarste dingen. Kijk als je

geen maagd meer bent, ben je slecht, een schande voor je familie. Maar wat doen die

meiden? Ze hebben gemeenschap van achteren, anaalsex noemen ze dat toch? Eigenlijk

willen ze "gewoon" neukeÍI, mraÍ zo behouden ze hun maagdelijkheid."" (Olgun, 1992,

p.67)

geboorteregeling; als methode ter voorkoming van zwangerschap is deze methode

betrouwbaar.

reintrcid; tijdens de menstruatie is vaginale gemeenschap niet toegestaan (Nauta, 1981,

p.ls).

In onze gesprekken is dit onderwerp systematisch aan de orde gesteld. Om na te gaan of men

bekend was met de term 'anale seksualiteit' is het ook hier met deze term geihtroduceerd. Daama

werd een en ander verduidelijkt, indien nodig aan de hand van een schematische tekening.

Een van de respondenten illustreert oÍrs vermoeden dat de term wel eens verkeerd kan zijn

begrepen met het volgende antwoord:

"Dat is pupen toch? MUn zus doet dat. Het lijkt zo vies enzo, maar ja, onwijs vies maar

mijn zus r-egÍ. dat het wel meevalt. Mijn zus dacht er ook zo over, mÍutr zij zni als je

tÍouwt dan verandert dat wel. Ik wacht wel af. Maar tot nu toe vind ik het wel vies hoor,

alleen de gedachte."

Met name de meisjes blijken het woord maar sporadisch te kennen. Van de twaalf Turkse en

Marokkaanse meisjes aan wie deze vraag expliciet is gesteld, zijn er maar drie die het zonder

nadere uitleg begrijpen.

Een ander zeglnr uitleg:

"Oh, u bedoelt van achteren, ja dat doe je toch als je zwanger bent?"

Het is volgens deze rcspondente een vrij bekend verschijnsel.
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De enige respondente met ervaring hecht zeer aan het behouden van haar maagdelijkheid,. Zij
vertelt:

"Dat hebben we wel een paar keer geprobeerd, maar ik vond het zo pijnlijk, ik heb daar

geen bevrediging in, ik voelde alleen maar pijn, dus toen hebben we het niet meer gedaan.

Want als hij het fijn vond en ik niet dan was het ook niet meer fijn voor hem. Maar hij

vond het ook iets van: het hoort niet, maar we hebben geen andere keus."

11.3.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben wij laten zien dat Turkse en Marokkaanse meisjes wegen weten te vinden

om enige enraring op te doen met seksualiteit. Dit ondanks het feit dat de ouders de omgang met

jongens, laat staan verkering, in grote meerderheid volstrekt afwijzen. Die ervaring is overigens in

veel gevallen van beperkte aard. Veel meisjes beperken zich tot zoenen. De bescfuijvingen die de

respondenten geven van hun verliefdheden, hun 'veÍkering' en de manieren wÍurop zij erin slagen

heimelijk hun vrienden te onÍnoeten laten zien dat er een grote dosis inventiviteit nodig is om dit,

zonder achterdocht te wekken, voor elkaar te krijgen.

Daamaast hebben wij kunnen illustreren dat er ook meisjes zijn die zich strikt houden aan de

globale regels die zij hebben meegekregen. In het kwalitatieve onderzoek is hun aantal betrekkelijk

klein, zeker wanneer wij dat vergelijken met de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek.

Enerzijds is daarvoor ongetwufeld verantwoordelijk het feit dat de meisjes waarmee wij de diepte

interviews hebben gehouden gemiddeld een aantal jaren ouder zijn. Daamaast speelt waarschijnlijk

een rol dat het om meisjes gaat die allemaal, ten minste in deeltijd, nog een schoolopleiding volgen

tenvijl zij niet meer leerplichtig zijn. Daarmee is de bewegingsvrijheid van deze meisjes groter is

dan die van niet schoolgaanden. Daamaast kan worden verondersteld dat het feit dat deze meisjes

zich niet alleen mogen voorbereiden op een huwelijk maar ook op een beroepscarrière een wat

liberalere houding van de ouders weerspiegelt.

Geen van de respondenten zegt zelf ervaring te hebben met geslachtsgemeenschap. Dat is opmerke-

lijk omdat uit de kwantitatieve gegevens naar voren kwam dat circa lO Vo daarmee ewaring zei te

hebben. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat een anonieme schriftelijke vragenlijst toch

wat minder barrières biedt voor dit soort bekentenissen dan een 'face-to-face' situatie. Daamaast is

het opvallend dat in een aantal gesprekken wel andere Turkse en Marokkaanse meisjes worden
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opgevoerd -soms vriendinnen- die het wel hebben gedaan en het feit dat de mannelijke responden-

ten incidenteel vertellen dat zij met vrouwelijke landgenoten gemeenschap hebben gehad. Deze

informatie biedt enige steun voor de kwantiBtieve uitkomsten.

Onze respondenten geven bijna zonder uitzondering aan dat ze maagd willen blijven totdat ze

getrouwd zijn, en zij gedragen zich daar ook naar.

Uit de gesprekken komt nadrukkelijk naar vorcn dat de meisjes veel moeten doen om hun gedrag

voor hun ouders verborgen te houden. Alibi's zijn daarbij belangrijk en die verschaffen zij elkaar

niet zelden. Daamaast bestaat er de nodige kennis over ontmoetingsplaatsen die niet bezocht

worden door de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Om gelegenheid te creëren wordt nogal eens

de toevlucht genomen tot spijhlen.

Het feit dat de meisjes geen omgang met jongens mogen hebben terwijl velen dat toch doen brengt

spanning met zich mee. Voor een enkeling vormt die spanning een extra aantÍekkeluke prikkel. Het

gros zit er mee in de maag. De meesten zouden thuis over hun verkering willen praten Het

stiekeme gedrag bevalt ze over het algemeen slecht. Het is vervelend om te liegen en je ouders om

de tuin te leiden, vooral als die ouders het beste met je vmr hebben. Toch doen ze het en

sommigen geven te kennen dat je er aan gewend raakt. Het om de tuin leiden wordt een tweede

natuur, je weet wat voor ondenrerpen je wel en niet aan kan snijden. Als belangrijk motief daaöij

geldt dat zij er zich van bewust zijn dat na ontdekking hun bewegingsvrijheid drastisch gereduceerd

zal worden. Niet zelden echter denken de respordenten dat zij hun familie zullen verliezen als uit

zou komen dat zij verkering hebben. Goede familierelaties vinden veel meisjes van bijzonder groot

belang. Het is verbazingwekkend dat ondanks deze risico's, waaÍvan de meerderheid zich zeer wel

bewust is, zoveel meisjes verkering hebben en in sommige gevallen zich, soms zelfs in het open-

baar, tamelijk roekeloos gedragen. De angst voor roddel, zo treffend beschreven door de Vries

(1986), is daarin maar in beperkte mate terug te vinden

1s0
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12. TURKSE EN MAROKKAANSE JONGENS EN SEKUALITEIT

l2.l Kennis omtrent seksualiteit en SOA

Eppink zegÍ n zijn beschrijving van de situatie in Marokko:

"Sexualiteit is thuis als ondenperp taboe {...}. Daar hij door zijn ouders niet over dit

onderwerp heeft horen spreken moet de jongen zijn sekzuele voorlichting van 'de straat'

hebben" (p.107).

Ook in Turkije blijkt uit onderzoek van Eksi (1982) onder studenten in Istanbul dat over dit

onderwerp binrpn het gezin maar vrij weinig wordt gesproken. Slechts 6 procent van de studenten

vertelde thuis voorlichting over dit onderwerp te hebben gekregen (zie Koopman et al., 1985).

Daarbij moet worden opgemerkt dat het hier ovenvegend gaat om jongeren uit een beter gesitueerd

grotestads-milieu.

Hoe gaat men binnen het gezin in Nederland met dit onderwerp om?

Volgens onze respondenten praten jongens thuis niet over seksualiteit:

"Er wordt thuis niet over gesproken, zeker niet met meisjes. Dat is een soort tabe. Het

mag niet voor het tÍouwen."

"Met mijn ouders praat ik nooit over mijn seks. Dat heb ik ook nooit gedaan ook. Als je

er niet over praat dan weten ze ook niet hoe je erover denkt".

"Ik heb het niet aan mijn broer of aan mijn vader gevraagd, dat durf ik niet. Mijn vader

kan wel boos worden, of zeggen dat je het dus met een meisje doet, en dat mag niet. Ik

houd maar liever mijn mond."

Een Turkse jongen heeft van zijn vader het een en ander gehoord over 'natte dromen'. Als hij meer

wilde weten kon hij dat gerust vragen. Zijn vader veÍtelde hem ook dat hij niet met meisjes naar

bed moest gaan:

"Ja, hij zeg!, je moet niet met meiden naar bed gaan, hij zegt, ik wil niet dat een meisje

hier aan de deur komt van eh ik ben zwanger van hem. Dan kan je beter gelijk de deur

uit. Je mag geen vriendin, bij ons mag je geen vriendin totdat je gaat tÍouwen. Dat je nog

maagd blijft dacht ik."
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De jongerx hebben een belangrijk deel van hun kennis opgedaan op school en ook zij zijn het, net

als de meisjes, er niet altijd over eens of voorlichting op schml op het juiste moment wordt

gegeven.

"In de derde klas hebben we seksuele vmrlichting gehad. De jongens waÍen erg en-

thousiast. Toen behandelde de leraar geslachtsorganen van man en vrouw en geslachtsge-

meenschap. Daarvoor had ik dat ook al van vrienden, neven en ook van broer wat van

getnord. Die vertelde heuelfde als op school, als je het gaat doen dan condoom gebrui-

ken Voorlichting had voor mij niet eerder gehoeven, in de derde klas ben je pas echt in

puberteit en dan ga je aan seks denken. Het is goed dat je het dan weet. Het had echt niet

anders gehoeven, het was waar wat ze vertelde. Maar er was niks nieuws bij. Met mijn

ouders had ik nog nooit over zulke dingen gepraat."

"Het moet gebeuren op de juiste tijd. Soms wordt het je verteld als het nog geen tijd is.

Dan begrijpen jongeren er niets van, je moet je kunnen concentreÍen. Je moet ongeveer 16

of 17 jaar zijn om het allemaal goed te kunnen begrijpen."

"Op de basisschool als je trct dan zou horcn, zou je het toch niet serieus opnemen, maar

in de brugklas kom je toch in de leeftijd dat je een beetje moet leÍen."

Voor velen echter is de praktijk de belangrijkste leerschool geweest. Een jongen vertelt dat hij nies

van zijn ouders en zijn broers heeft getroord, want seks is taboe. Hij heeft alles zelf moeten leren,

ook door te experimenteren. Hij heeft veel vriendinnen gehad ook voor middelbare schooltijd.

"Tijdens een werkweek in Drenthe op de basisschool kreeg ik mijn eerste tongzoen en zo

is het opgebouwd. Daarvoor wist hij er weinig van, wel van zoenen gehood, maar niet

van tongzoen Met vrienden deden we er natuurlijk wel heel stoer over met allerlei sterke

verhalen. De voorlichting op school kregen we in de tweede klas, tijdens biologie. Daar is

toen gesproken over geslachtsorganen van man en vr)uw, eeÍste zadlozing, over

menstruatieperiodes, bevruchting, voortplanting. Maar ik had al informatie uit de biblio-

theek gehaald. Die boeken nam ik natuurlijk niet mee naar huis, ik bekeek ze daar. Het

waren voorlichtingsboeken, de titels weet ik niet meer. Maar de voorlichting op school

was ook nuttig, want ik wist toch nog niet alles. Over bevruchting en menstruatie hoorde

ik nog wel dingen die ik nog niet wist. Ook over clitoris en grote schaamlippen en de

binnenkant van de mannelijke geslachtsdelen. Voor mij had die voorlichting op school
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niet eerder gehoeven, alles moet op z'n tijd. Je bent klein. je bent nieuwsgierig en de

bibliotheek staat altijd voor je open."

Toch wordt ook informatie over vrijen soms op school gegeven, maar vaker lijkt dat vooral in de

praktijk geleerd te worden:

"Als je eenmaal een meisje ziet, en je ziet haar ... dan wil je gewoon genieten, dan kan je

niks anders zeggen, dan ga je gewoon overal aanzitten."

"Dat kwam eigenlijk van zelf, want toen ik een vriendin had, ja dan gaat het gewoon van

zelf. Dan ga je eigenlijk automatisch natuurlijk eh, ja, het hoeft niet maar je gaat naar bed,

Je houdt dan van mekaar."

Daamaast is er de rol van de w.

"Ik heb ook wel naar pomo gekeken. Dat is begonnen in de brugklas. Een paar jaar

geleden hadden we Filmnet en daar was elke zaterdagavond een pornofitm. Daar ging ik

dan naar kijken, mijn vader sliep dan al. Ik keek daar alleen naar, niet met mijn broers.

Soms wordt mk met de partner gepraat over wat fijn is:

"Je gaat er ook meer met meisjes over praten, die kunnen het beter begrijpen. Soms kan

ik iets aan meisjes leren, en soms andersom."

Waar het om Aids en SOA gaat vertellen bijna alle jongens dat er op school wel wat aandacht aan

besteed is. Vaak is de enige informatie die echt is overgekomen dat je bij geslachtsgemeenschap

een condoom moet gebruiken. Maar zelden vertellen de jongeren dat er informatie is gegeven over

andere geslachtsziekten. Als dat al zo is dan vertellen ze daar onmiddellijk bij dat ze niet meer zo

goed weten wat daaóij is behandeld.

l2.l.l Samenvatting

Turkse en Marokkaanse jongens praten thuis niet over seksualiteit. Hun ouders nemen daartoe geen

initiatieven en ook de jongens zelf brengen het onderwerp niet ter sprake. Bij dat laatste speelt mee

dat zij bang zijn dat het de ouders achterdochtig maakt en dat er wel eens duidelijke verboden

kunnen worden uitgelokt. Tnlang er geen expliciet verbod is gehoord, hebben de meeste jongens
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het gevoel dat zij hun gang wel kunnen gaan. Daamaast is er, als gevolg dat het thema seksualiteit

binnen de meeste gezinnen nooit wordt aangesneden, gÍote onzekerheid over de wijze waarop

ouders op zo'n ondenverp ÍeageÍen. ln een incidenteel geval wijst een vader zijn zoon op eigen

initiatief op de gevarcn van seksualiteit voor het huwelijk.

Veel informatie lijkt de jongens op straat te beÍeiken. I*eftijdsgenoten en oudere broers spelen

daaóij een belangrijke rol. Op school wordt deze informatie, vooral over biologische aspecten,

vervolgens meer gedetailleerd verstrekt. Ook jongens wijzen op het belang van het juiste moment

waaÍop die voorlichting op school moet worden gegeven. Veel kritiek op de manier waarop de

school de voorlichting aanbiedt is er niet. De praktijk tenslotte is de.voomaamste leerschool waar

het gaat om affectieve aspecten en lust.

Veel kennis over AIDS hebben we in de gesprekken niet kunnen vaststellerl Wel zijn veel jongens

redelijk op de hoogte dat het gebruik van een condoom een effectief middel ter bescherming vormt.

Andere seksueel overdraagbare aandoeningen zijn nauwelijks bekend, ook al weet men wel dat er

zulke ziekten bestaan.

t22 Norrnen en waarden ten aanzien van verkering en seks

"Ik vind maagdelijkheid voor jongens een onmogelijke eis. Ik kan me niet voorstellen dat

er jongens zijn die dat kunnen uithouden."

"Dat is toch te gek dat je zou moeten wachten. Dat is geen leven."

"Hoe kan een jongen nou maagd blijven als je eerst nog heel lang moet studeren."

Over de grote verschillen in bewegingsvrijheid tussen islamitische jongens en meisjes is veel

literatuur beschikbaar. Alleen van meisjes wordt rond het moment van de eerste menstruatie een

drastische verandering van gedrag gevraagd. Er worden eisen gesteld aan de manier waaÍop zij zich

kleden, het spelen met (niet tot de familie horende) jongerx hooÍt niet meer tot de mogelijkheden.

De ouders lijken hun zonen maar weinig richtlijnen mee te geven. Wel is van invloed dat zij onder

de leeftijdsgenoten om buiten (buiten schooltijd) mee op te trekken nauwelijks nog Turkse en

Marokkaanse meisjes aantreffen.
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Zoals eerder is opgemerkt wordt binnen het gezin in het algemeen nauwelijks gepriut wordt over

seksualiteit. Opvattingen en kennis daarover komen voomamelijk tot stand door wat zij daarover in

de buitenwereld zien en horen (zie mk Eppink, 1977).In de onderstaande citaten wordt duidelijk

dat hun opvaningen over seks voor het huwelijk vooral worden bepaald door wat zii zcLf aan

emoties en gevoelens naar aanleiding daarvan ervaren. De stem van de ouders klinkt er niet in

door.

Nagenoeg alle jongens met wie in het kader van het kwalitatieve onderzoek is gesproken vinden het

onzin dat zij gestachtsver*eer zouden moeten uitstellen tot na het huwelijk. Een jongen zegt dat het

eigenlijk heel goed zou zijn als jongens ook maagd zouden zijn tot het huwelijk Maar tegelijkertijd

wijst hij ook op het nut van enige ervaring:

"Als het de eerste keer is dan is het ook prettig wat je overkomt, maar aan de andere kant

is het ook goed als je het eerst al eens hebt meegemaakt."

Deze jongen zogt uitdrukkelijk dat hetzelfde ook voor meisjes geldt en dat meisjes dus ook geen

maagd hoeven te zun.

Een respondent kent wel een jongen die "maagd' wil blijven en heeft daar ook waardering voor.

Hij beschoufi hem als een goede Islamiet:

"Het is belangrijk als je je aan je geloof houdt."

Regels worden niet echt verteld dmr ouders, maar je komt er toch achter door Turkse films te zien:

"Dan zie je dat als een meisje niet maagd is, dat ze veóannen wordt, soms zelfs Íreerge-

schoten. daarvan leerje het."

Normen en waarden ten aanzien van het gedrag van jongens worden daaruit niet gedestilleerd.

Sommigen geven te kennen dat het feit dat er in de huwelijksnacht een pÍestatie wordt verwacht

een reden is om toch vooral ervaring op te doen:

"Ik vind wel dat je moet weten hoe je het doen moet. Kijk, als ik het rnoit gedaan heb

bijvmrbeeld en dan ga je naar de huwelijksnacht, misschien denk je wel hoe moet je het

nou doen, hoe moet je het aanpakken."

Vaak wordt er op gewezen dat voor jongens, anders dan voor meisjes, de daad geen zichtbare

gevolgen heeft.
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Veel jongens gaven te kennen dat het voor mannen nu eenmaal onmogelijk is

geslachtsgemeenschap uit te stellen tot na het huwelijk. En degenen die al die ervaring hebben

opgedaan, zijn er van overnrigd dat je er dan ook niet meer buiten kan.

Dat je voor het huwelijk ervaring opdoet is voor de meeste mannelijke rcspondenten volstrekt

normaal. Dat wil niet zeggen dat er geen sprake zou zijn van nonnen en waarden. Die normen en

waarden hebben echter vooral betrekking op de parrrer. Daaóij is vmral ondenrerp wat je wel en

niet doet met TuÍkse en Marokkaanse meisjes, rraarvan de jongens natuurlijk heel goed weten dat

ze worden geacht hun maagdelijkheid te bewaren.

Een jongen die regelmatig naar de hoeren g at zegl. hierover:

"Met een Turks meisje zou ik nmit verder giurn dan zoenen. Het zou anders veel te

moeilijk zijn me in te houden. Alleen als ik van plan zou zijn met haar te trouwen zou ik

verder gaan."

Een andere Turkse jongen vindt dat een meisje zelf moet beslissen of ze maagd blijft, voor hem

maakt het niet uit. Maar voor meisje met een Turkse of Marokkaanse achtergrond lijkt het deze

respordent wel verstardig dat ze maagd blijft:

"In oostelijk Turkije, als een meisje daar geen maagd is, dan is dat een schande voor de

hele familie. Dat zn de slechtigheid niet tegen konden houden. Daar vinden ze zo'n meisje

meteen een hoer. Daarom is het wel verstandig voor meisjes om maagd te blijven.

Nederlandse meisjes moeten het zelf $reten. Hun achtergrond is nsg sglyneel ook anders.

Maar als je met Turks meisje zeker van plan bent te gaan trouwen en de ouders weten

dat, dan kun je het wel doen. Maar met Nederlands meisje en zij wil het gewoon of het

kan haar niks schelen dan doe je dat ge\iloon. Maar ik wil er wel altijd eerst over prateÍr

Ik weet niet of het nog belangrijk is om het laken te laten zien."

Volgens een (Turkse) respondent kan je doen wat je wilt, maar als je aan de toekomst denkt dan

moet je mk op het goede pad blijven en je bekommeÍen om de gevolgen voor het meisje:

. "Als Turkse meisjes met iemand naar bed gaan, dan is de toekomst voor hun voorbij. Ze

kunnen later niet meer tÍouwen, daarom is het voor meisjes moeilijker. Doordat Turkse

meisjes maagd blijven komen er ook minder geslachtsziekten."
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Maar niet alleen het feit dat zn vinden dat Turkse en Marokkaanse meisjes maagd moeten blijven

weerhoudt hen. Men vreest ook sancties:

"Als ik met een Turks meisje naar bed zou giurn en zij zou dat tegen haar ouders

vertellen, dan zou ik die hele familie achter me aan krijgen. Ik zou dan echt met dat

meisje moeten trouwen. Met Nederlandse meisjes is dat anders: Die willen het toch zelf,

ik dwing ze niet."

Sancties op vmrechtelijk verkeer zouden tnker aan de orde zijn als je een meisje zwanger zou

maken

Op de vraag of hij met een toekomstige huwelijkspartner seks zou hebben voor het huwelijk merkt

een van de respondenten op dat er in de huwelijksnacht toch een bewijs wordt venvacht:

"Ook m'n ouders willen een goede vrouw voor hun zoon, dus niet eentje zonder hoofd-

doek of met korte rokken. Ik weet het niet precies, ik zal toch eens moeten trouwen en

alles moet op zijn tijd. tilant er staan wel twee getuigen voor de deur te wachten, van

wanneer kom je klaar even kijken of er bloed is. En als er geen bloed is dan zsggen ze:

Die kun je toch niet nemen. Weg met dat meisje, ze heeft het voor d'r eigen veziekt. Je

ziet weinig Turkse meisjes die met een ziekÍe rondlopen."

Veel jongens vinden het belangrijk dat degene met wie ze trouwen maagd is. Een enkeling zou zich

er wel overheen zetten als hij echt veel van haar hield. Vmr een paar jongens maakt het niet uit.

Een Marokkaanse Íespondent zegÍ dat in z'n algemeenheid het beter is dat meisjes maagd blijven,

maar dat het van hem niet persé hoeft. Hij vindt wel dat zijn zusjes absoluut maagd moeten blijven

tot het huwelijk. Hij beschouwt het als zijn persoonlijke taak daar op toe te zien

Een andere Marokkaanse jongen heeft daar totaal andere ideeën oven

"MUn zus die op de Mavo zit mag van m'n ouders alles. Die gaat ook mee naar de disco.

Voor mij maakt het niet uit of ze maagd blUft. Ook m'n ouders zeg5en dat ze dat zelf

moet weten.

Een Turkse jongen die nog maar vier jaar in Nederland is ziet duidelijke verschillen tussen

jongeren die in Nederland zijn geboren en degenen die nog niet zo lang in Nederland woÍren:

"De jongeren die in Nederland zijn geboren en getogen luisteren vaak niet meer naar hun

vader. Dat zijn de jongens en meisjes die ook met elkaar naar bed gaan. Jongeren die later
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naaÍ Nederland zijn gekomen houden zich veel meer ium de regels. Die jongens hebben

nog respect voor de maagdelijkheid van islamitische meisjes, die meisjes zijn veel kuiser."

Ook een andere Turkse nieuwkomer signaleert dit verschil hrssen nieuwkomers en jongeren die al

veel langer in Nederland veólijven:

"Als ze al lang in Nederland wonen gedragen ze zich veel vrijer, het zijn net kalveren die

buiten de hekken van de boerderij komen."

Maar een Turkse jongen die al heel lang in Nederland woont signaleert dat het juist de (Turkse)

meisjes zijn die "achteruit gaan":

"7i, gran heel erg achteruit. Bijvmrbeeld hoofddoeken 7* dragen geen hoofddoeken,

gaan niet naar de Moskee, ze komen wat te laat naar huis, of ze gaïn met gasten om,

jongeren, jongens, of ja, ze maken sekscontacten en zo. Dat denk ik wel dat ze achteruit

gaan."

12.2.1 Samenvatting

Turkse en Marokkaanse jongens brengen geen op religie of cultuur gebaseerde normen en waarden

naar voÍen die hen zouden belemmeren in het iumgÍum van seksuele relaties voor het huwelijk. V/at

zU op dat terrein aan opvattingen hebben heeft bijna uitsluitend te maken met noÍïnen en waatden

die gelden voor meisjes. Sommigen laten zich daardoor bij hun eigen gedrag wel leiden. Als

paÍtner voor geslachtsgemeenschap zullen zij geen islamitisch meisje kiezen, omdat die daar haar

toekomst mee vergooit. Maar er is voor het uitsluiten van deze categorie partneÍs een heel

persoonlijk belang: als de familie van dat meisje er achter komt, dwingen zE je om met haar te

trouwen, zeker als het meisje in kwestie in verwachting zou zijn 7*lfs als je met zo'n meisje

verkering zou hebben en er mee zou willen trouwen kan je het maar beter uit je hoofd laten want

in de huwetijksnacht zov ze door de mand vallen en het huwelijk zou niet door kunnen gaan.

Sommige jongens hebben de indruk dat het aantal islamitische meisjes dat het niet zo nauw neemt

met de regels de laatste tijd toeneemt.

Jongens hebben lret gevoel dat er voor henzelf geen belemmeringen bestaan en dat is maar goed

ook want e€n man kan niet buiten 'echte' seks. En bovendien, en anders dan bij meisjes, niemard

kan een bewijs leveren dat je voor het huwelijk al met iemand naar bed bent geweest
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Sommige jongens zeggen dat een zekere oefening alleen daarom al van belang is omdat zij tijdens

de huwelijksnacht een (snelle) onrnaagding moeten bewerkstelligen.

12.3 Seksrele ervaring van Turkse en Marokkaanse jongens

In het hoofdstuk over de seksuele enaring van meisjes valt op dat hun belevenissen zich bijna

altijd afspelen met een jongen waaÍmee ze verkering hebben Maar een meisje maakt melding van

een experiment, waaóij ze tijdens een eenmalige afspraak heeft gevrceën. Bij de jongens ligt dat

anders. Daar spelen de incidentele contacten een heel duidelijke rol. In dit hoofdsh* besteden wij

zowel aandacht aan eenmalige contacten als aan contacten biruren verkering.

12.3.1'lncidentele sekscontacten'

In de seksuele historie van de Turkse en Marokkaanse jongens valt op dat er, naast verkering, nogal

wat 'incidentele' seksuele contacten worden vermeld. Die incidentele contacten zijn vaak met

pÍostituées. Ook tijdens vakantie in het 'thuisland' wordt door vijf respondenten hoerenbezoek

gemeld. Acht jongen melden incidentele contacten met niet-professionele partneÍs, meestal met een

Nederlandse achtergrond. Een keer wordt zo'n incidenteel contact gemeld met een getrouwde land-

genote.

Een Marokkaanse Íespondent vertelt dat hij kort geleden naar bed was geweest met een Nederlards

meisje dat hij van school kende. Zij onrnoeten elkaar in de stad:

"V/ij hadden niks met elkaar, we gingen gewoon met elkaar om, maar we hadden allebei

befioefte."

Een ander, die een Marokkaanse vriendin heeft met wie hij soms n:ur bed gaat, heeft behoefte aan

veel en wisselende contacten en pikt bijvoorbeeld ook Nederlandse meisjes op in de disco.

Een Turkse jongen schetst de volgende gang van zaken:

"Ik zag haar in de sporthal, zag ik haar met een ander meisje. Ik en mijn vriend, hij heeft

een auto, en toen zeiden die meisjes dat ze te laat thuis zouden komen. 7e zaiden wil je

ons naar huis brengen. Ik zeg, ja is goed, ik breng jullie wel, weet je wel. Zij zeggen heb
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jij een auto? Ja, ik heb een auto maar het is niet van mij weet je wel. Dtts we gaan even

naar mijn vriend. Die zegÍ zullen we eerst even eeÍ§t wat rond rijden of eerst even

uitgaan of zn. Dat andere meisje, zei het is wel Eoed. Zti wou wat plezier. Dus zeg ik

tegen die ander: wil jij uitgaan? Zij z*gt: nee, dan kom ik te laat thuis. Maar zij gingen

toch allebei mee naar Amsterdam. Toen begon het al weet je wel. Ik zat achterin en als je

een meisje ziet, dan wil je haar och haar pakken, weet je wel. Dus mijn vriend die ander

gewoon versierd en ik haar dus. Ik pakte haar al op de achteÖank. Toen begon het al met

sekscontact en zo."

De twee meisjes waar het hier om gaat hadden volgens de rcspondent "veel ervaring."

Een andere Turkse jongen beschrijft zijn strategie als volgt:

"Ik had dat meisje daar al twee keer gezien, en de derde keer was raak. Ik keek haar eens

aan, toen ging ik naar haar toe. Dan samen slow gaan dansen, haar diep aankijken en dan

haar gaan zoenen. En verder gaan, als het goed gaat, anders zegt ze wel dat ze het niet

wil. Ik ga nooit met vrienden naar de dancing, omdat die dan aan me vragen of ik een

meisje voor hun wil versieren. Als dat dan niet lukt ben je in de problemen, dan lachen ze

je uit. Ik wil daama met die meisjes die ik zo oppik niet verder gaan. De week daama

maak ik het weer uit. Als ik haar dan met iemand anders zie dansen word ik zogenaamd

heel boos. Ik doe dan net of dat een buitenlands trekje is, maar ik wil gewoon niet meer.

Ik wil ze meestal niet meer zien. Ik heb geen behoefte aan verkering. b Tf,g$en wel dat

meisjes eigenlijk willen wachten met seks, maar volgens mij is dat 'bullshit'. Meisjes

kijken ook naar jongens, meisjes zouden wel beweren dat alleen jongens iets willen, maar

dan willen ze het zelf ook."

Ook een Marokkaanse respondent geeft te kennen dat er nogal wat meisjes zijn die het initiatief

nemen:

"Ik had haar nog maar een keer gezien. Eigenlijk was het een soort hoertje, je kan niet

meteen met iemand naar bed. Meisjes gaan met iemand naar bed en de volgende dag

hebben ze weer iemand anders in gedachten waaÍmee zn, het ook willen doen en zo Ea i.

het door tot ze in een hoerentent teÍecht komen. Jongens gaan vlug naar bed, maar kunnen

zich tenminste nog aftrekken om van opwinding af te komen, maar ik zou niet weten wat

meisjes moeten doen. Meisjes zijn allemaal gewoon duivels. Ik denk dat zn toch een

jongen nodig hebben. ik denk dat zp moeilijk een banaan kunnen gebruiken."
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12.3.2'Vaste verkering'

Twaalf respondenten hebben ook langduriger relaties gehad. Vooral Marokkaanse jongens

beschrijven daaóij ook relaties met landgenoten. Van de vier Marokkaanse jongens die een langer

durende relatie hebben met een Marokkaans meisje, zeggen er t\ryee dat ze daarmee geslachtsge-

meenschap hebben, een jongen mÍgt d?t zijn vrierdin maagd blijft door tussen haar dijen klaar te

komen. Een laatste beperkt het vrijen tot zoenen en stÍelen, vmr echte seks gaat hij naar de hoeren.

Vier Turkse jongens hebben verkering gehad met TuÍkse meisjes. Door de Turkse respondenten

wordt het problematische karakter daarvan duidelijk aangegeven. De (mogelijke) reactie van de

families op een eventueel huwelijk wordt daaöij met nirme genoemd. Al deze relaties duurden niet

langer dan een paar maanden. Een Turkse jongen heeft anderhalf jaar verkering gehad met een

Turks meisje. Toen de ouders van het meisje er achterkwamen was het afgelopen. De Turkse

respondenten lijken het vrijen met landgenoten te bepeÍken tot zoenen en stÍelen.

Twee Marokkaanse jongens hebben verkering met Nederlandse meisjes. Een van hen zegÍ

uitdrukkelijk alleen ma:u op Nederlandse (blonde) meisjes te vallen. De ouders zijn van deze relatie

op de hoogte en vinden het prima. Ook twee Turkse jongens vermelden een 'vaste relatie' met een

Nederlands meisje. ln alle gevallen is er sprake van geslachtsgemeenschap. Een andere Turkse

jongen vertelt dat hij verkering heeft gehad met niet-nederlandse meisjes. Ook in deze relaties wÍ§

sprake van geslachtsgemeenschap.

12.3.3 Ervaring met anale seksualiteit

Eerder wezen we eÍop dat anale gemeenschap een functie kan hebben in het kader van maag-

delijkheid, geboorteregetng en reinheid.

Daamaast wordt er in de literatuur op gewezen dat bij gebrek aan beschikbare vrouwelijke partners

jongens anale seks hebben met mannelijke partners (Eppink, 1977). Ook het volgende citaat uit een

verslag van een onderzoek onder Marokkaanse dorpsjongeren geeft dit aan: Naar aanleiding van

antwoord op de vraag "Toi, que fais-tu entre la puberté et le mariage?" merken zij het volgende op:

"Une première remarque c'est que la mastuöation et la zoosexualité qui était déclarées pÉcédem-

ment comme des pratiques infantiles, sont reconnues pour ëtre le comportement de 14 Vo desjeunes
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qui nous ont Épondu. Une seconde, est ceUe de I'homosexualité (20 %) qui se pratique au village."

(Pascon en Bentahar, 1969, p.75).

De mannelijke rcspondenten zijn wat beter op de hoogte van de term 'anaal'. Zj weten dat het

gebeurt, maar kennen geen jongens die het doen en zeggen ook bijna allemaal dat ze het zelf nooit

hebben gedaan. Eén van de jongens vemnderstelt dat het in Marokko nog wel voorkomt maar dat

er in Nederland genoeg beschikbare meisjes zijn Frn ander noemt ook weer expliciet als motief dat

je op die manier de maagdelijkheid van het meisje ongeschonden laat. Deze respondent, die pirs een

paar jaar in Nederland woont zegU

"Kjk, als je een Marokkaanse vriendin hebt en ze wil niet worden ontrnaagd, dan ga je

haar van achteÍen neuken. Of met Turken ook, dat heb ik gehoord."

7*lf heeft deze respondent vanaf zijn veertiende hiermee (incidenteel) ewaring. Een van de

jongens, heeft er wel van gehoord maaÍ zegt het 'een beetje vies' te vinden. Hij denkt dat de islam

het veóiedt.

Anale gemeenschap lijkt zeker geen vast onderdeel van het repertoire te zun. De meeste responden-

ten zijn ervan op de hmgte, maar er is maar een jongen die zegÍ daar zelf (incidenteel) ervaring

mee te hebben. Als reden om deze techniek toe te p:§sen noemen de jongens vooral het feit dat het

meisje op die manier haar maagdelijkheid bewaart.

12.3.4 Houding ten aanzien van condoomgebruik en feitelijk condoomgebruik

Van de vijftien sekzueel actieve leerlingen zijn er dertien die condooms gebruiken. De laatste tijd

gebruiken acht daarvan stelselmatig een condoom. Vier jongens gebruiken een condoom na het

taxeÍen van het vermeende risico. Dat impliceert: altijd bij prostituées en ook attud bU paÍmeÍs

waarvan men vermoedt dat ze veel partners hebben gehad:

"Als een meisje gelijk met je naar bed wil, dan zal zs trct wel vaker hebben gedaan, dan

moet je een condoom gebruiken. Met een Turks meisje loop je geen risico, die zijn nog

maagd."

"Als je een meisje pas kent, dan gebruik je condooms. Dat doe je om geen ziekte op te

lopen; wanneer een relatie langer duurt en je het meisje goed leert kennen en ze gebruikt

de pil, dan hoef je niet meer met een condoom te vrijen."
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Opvallend is dat zowel de Turkse als de Marokkaanse jongens bij contacten die zij zelf als riskaru

beschouwen, een condoom gebruiken. Dat geldt met name voor contacten met prostituées. Bijna

allemaal hebben ze de indruk dat het gebruik van cordooms in die situatie een absolute nmdzaak

is. Maar niet iedereen neemt de nodige maatregelen. Een jongen die na afloop van een avondje

stappen in Amsterdam twee meisjes mee naar huis neemt- zijn ouders waren niet thuis- vrijt

achtereenvolgens met allebei:

"Dus die andere sliep daar dus. Ik zeg tegen die andere ga jij maar even douchen. Ik had

eerst al gedouchd. En zij ging douchen. Maar die anderc was wakker, zij kijkt naar mij, ik

was helemaal naakl Maar zij was zich ook een beetje aan het opgeilen op mU. Dus ik

denk waarom niet. Ik pakte haar, ik pakte haar ook. Maar ik heb haar niet genaaid. Zij

heb bijvoorbeeld dat ding gepakt en dan heeft zij het...alles gedaan. Ook met haar mond.

Daarvan kan je aids krijgen maar mij maakt het niets uit. Zij doet het, ik niet. Dat andere

meisje was aan het douchen. Toen ze uit de douche kwam ging ik met haar vrijen De een

heb ik genaaid en met de ander heb ik alleen gevreeën."

Met het meisje waarÍnee hij geslachtsgemeenschap heeft gehad, heeft hij geen condoom gebruikt

maar hij is niet klaargekomen. Hij had wel overwogen een condoom te gebruiken:

"Ik dacht er wel :um maar eh..ik denk ik doe het toch niet. Ik was wel van plan om het te

doen maar het niet in haar te laten gaan, dat was ik niet van plan Het gebeurde ook niet.

Ik kwam er ook achter dat ze ongesteld was. Dat wist ik ook niet. Toen ik ging douchen

toen kwam ik er achter, toen was er bloed, helemaal vies. Maar daarvoor was ik ook een

beetje bang of dat bloed of zo kan misschien een ziekte veroorzaken of zo, kan dat?"

Hij had afgezien van condoomgebruik omdat je 's nachts geen condoom kan kopen en er bij hem

in de buurt ook geen automaten zijn.

Veel rcspondenten gebruiken condmms ondanks het feit dat ze van mening zijn dat het zonder veel

lekkerder is:

"Je mist het echte. Het is veel lekkerder zonder."

Een andere respondent vindt het 'rotdingen':

"Altijd dat gestuntel om ze aan te doen. tk blijf het lastige dingen vinden, het zit strak en

altijd moet je er voor zorgen dat de lucht uit het topje gaat."
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Een andere Íespondent heeft eigenlijk grote weerzin tegen het condoom maar gebruikt het bij de

hoeren toch altijd:

"Een keer heb ik bijna overgegeven omdat het sperma dan in het condoom blijft."

Een aantal jongens geeft aan dat zn hun voomemen een condoom te gebruiken ook daadwerkelijk

in praktijk brcngen:

"Een paar weken geleden was ik met mijn vriendin naar de disco geweest en we warcn in

de auto wat aan het klooien. En toen wilde het met het condoom niet lukken dus dat was

wel lastig. Maar normaal in bed gaat het wel. Maar toen het niet lukte, zijn we niet verder

gegaan."

"Ik neuk niet als we geen condoom hebben. Dan probeer ik haar af te leiden, zodat het de

volgende week kan gebeuren."

Maar er zijn er ook die denken dat zE het niet zal lukken het vol te houden. Sommige jongens

geven te kennen dat als de lust hevig is en condooms niet bij de hand, het vermoedelijk wel zonder

zal gebeuren. Een van de drie respondenten die eigenlijk nooit een condoom zeggen te gebruiken,

vindt dat eigenlijk wel stom. Belangrijkste argument voor hem om het achterwegen te laten is:

"Je gaat toch niks voelen met dat plastic er omheen."

Bovendien heb je wel wat anders aan je hoofd:

"Het enige wat je wilt doen is je werk maken en ffft klaar. Het enige waar je aan denkt is

daL"

Ook al komt het volgens een van de informanten bij de raamprostitutie wel voor dat prostituées

hem de keus laten of er met of zonder wordt gevreeën, toch houdt hij er aaÍl vast. Een jongen

meldt echter dat de enige keer dat hij een condoom heeft gebruikt was toen hij door een vriend

werd getrakteerd op bordeelbezoek:

"Die hoertjes willen niet zonder condoom."

Niet iedereen denkt dat het taxeren van het risico makkelijk is:

"De mensen zijn tegenwoordig niet meer te vertÍouwen. Ik kan wel naar het uiterlijk van

het meisje kijken. maar ik weet niet hoe het binnen zit."
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Het motief om condooms te gebruiken is in verreweg de meeste gevallen het voorkomen van

ziekten. Daaöij wordt vaah AIDS expliciet vermeld. Maar ook het vmrkomen van zwangerschap

wordt wel vermeld, vaak in combinatie met het voorkomen van ziekten. Twee Turkse jongens

noemen het voorkomen van zwangerschap als enige reden. een van hen neemt hiertoe ook nogal

eens zijn toevlucht tot coi'tus interruptus.

Erg veel problemen met het kopen van condooms worden niet gerapporteerd. Supermarkt, de

drogist en de automÍut zijn populaire adressen. Toch is het 's-nachts een probleem. Als er geen

automaat in de buurt is wordt het door een van de respondenten zonder condoom gedaan. Een

ander koopt ze in de disco uit de automaat, en als het zondag echt nodig is haalt hij ze bij een

seksshop. Maar normaal koopt hij ze bij de drogist. Kopen bij de seksshop geeft wel wat extra

gène:

"Dan denken de mensen die is verslaafd. Dat vind ik ook een beetje raar voor mensen."

Een jongen vindt het heel vervelend om zelf condooms ium te schaffen. Hij vertelt dat ze met een

groepje vrienden altijd per toeÍbeurt voor de hele groep moeten gaan winkelen. Als hij aan de beurt

is haalt hij iemand anders over het voor hem te doen.

Een van de niet-gebruikers vindt dat de zorg voor anticonceptie en ook voor tet condoom een zaak

voor meisjes. Hij bekommert zich, zo blijkt, vmral over ongewenste zwangerschap:

"Als ze zonder condoom doen en ze gebruiken geen pil, dan moeten ze eÍover nadenken,

vind ik. Als ze over een paar maanden zwanger is dan moet zij niet naar mij komen;

eigen schuld!"

Aan het eind van het interview zegt deze respondent dat er toch wel problemen voor hem kunnen

ontstaan als het meisje naar de rechter stapt.

De vraag of er bij de eerste keer dat men geslachtsgemeenschap had een condoom had gebruikt is

aan dertien jongens voorgelegd. Acht van hen hebben inderdaad een condoom gebruikt.

Degenen die geen condoom hebben gebruikt waÍen op dat moment erg jong en niet goed op de

hoogte of de gelegenheid deed zich wel heel erg onverwachts voor.
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\2.3.5 Samenvatting

Voor veel Turkse en Marokkaanse jongens is geslachtsgemeenschap ies wat eóij hoort en waar je

niet buiten kunt. Zij beseffen heel goed dat Turkse en Marokkaanse meisjes daaöij als partner niet

of nauwelijks beschikbaar zijn. Zij zreken hun heil daarom veelal in incidentele contacten, opmer-

kelijk vaak bij prostitrées. (Ze ook Everaert & Lamur, 1993 en Van Gelder & Lamur, 1993).

Daamaast hebben veel jongens verkering met meisjes met dezelfde achtergrond. ln verreweg de

meeste gevallen wordt daarmee wel gevreeën, soms vrij vergaand, maar van geslachtsgemeenschap

is maar incidenteel sprake. Ook zijn de jongens zich ewan bewust dat ontdekking van zo'n rclatie

tot gÍote problemen kan leiden en vooral voor het meisje belangrijke consequenties kan hebben.

Een aantal jongens is ook bang dat represailles van de kant van de familie van het meisje op hem

gericht zou kunnen worden.

Verkering met Nederlandse meisjes wordt eveneens gerapporteerd. Binnen die relaties is altijd

sprake van geslachtsgemeenschap.

Veel Turkse en Marokkaanse jongens beseffen dat seksuele contacten riskant kunnen zijn. Vaak

vertelden zij dat zij vooral bij sekzuele contacten met prostituées altijd een condoom gebruiken, ook

al zeggen zij dat er prostituées zijn die het gebruik van een condoom aftankelijk stellen van de

wens van de klant. Bij een klein aantal zijn de weerstanden tegen condooms tirmelijk groot.

Jongens in deze gÍoep zeggen dat zij de kans goot achten dat ze het wel eens zullen nalaten een

condoom te gebruiken, zeker als zich een onverwachte kans op seksueel contact voordoel

Een belangrijke drijfueer voor condoomgebruik is het gevaar van AIDS, maar ook het voorkomen

van zwangerschap en bescherming tegen andere ziekten wordt als motief genoemd.
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BULAGE I
De gevolgde matchingsprodure

Bij de matching zijn de in tabel I.1 genoemde variabelen als criterium gehanteerd.

De variabele onderwijssoort is gebaseerd op eigen gegevens, aftomstig uit de administratie van de

dataverzameling. I-eerlingen in brugklassen uit gemeenschappelijke leerjarcn werden daaóij

ondergebracht in LBO, MAVO of HAVO, overeenkomstig de procedure beschreven in Vogels e.a.

(1990). Ook de vestigingsplaats school is gebaseerd op de administratie van de dataverzameling.

Urbanisatiegraad en regio werden beide vastgesteld op basis van de vestigingsplaats van de school.

Voor Urbanisatiegraad werd daarbij gebruik gemaakt van de gegevens in de Lijst van Nederlandse

gemeenten (Vos, 1948).

De variabelen L, 2 en 4 tot en met 6 zijn gebaseerd op de antwoorden van de leerlingen in de

vragenlijst. Btj al deze variabelen is sprake van ontbrekende antwoorden. In het geval van sekse

kon de juiste waarde vastgesteld worden aan de hand van overige gegevens in de vragenlijst. Bij de

overige gegevens kon dat natuurluk niet. Met name bij de variabelen 3 en 4 was dit problematisch

omdat relatief veel leerlingen niet in staat zijn informatie te geven over de werksituatie van hun

vader en over de opleiding die deze gevolgd heeft. Een ander probleem bij de matching was dat het

in veel gevallen niet mogelijk bleek een perfect overeenkomende Nederlandse leerling in het

onderzoeksbestand te vinden.
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Iaöel /. í Ooapronkelijke en aanwllende maf$ingswiabelen en hun categorieön

categoneèn

Oarptonldifr mlchhgrvrdröolrn

1. sekÉe

2. l€offid

3. ondenripsoort

4. opleidirp nder oí
indien afwezig, moeder

N.B. hoe zit dit ziin 9 categorieön; hel waren er 8

5. rerkitnlie vrder oí

indien aÍwezig, moeder

6. vefuirqsplaab van de sóool

pngen

m€is,e

11 oíjorBer
13, 14, 15, ... dc,
rBo
LBO

MAVO

HAVO^/!VO

MBO

onbekend

geen opleidrng gero§d ol alleen lagete ecfnol
LBO

mardmulo
hawhms
hbdatheoeu m/gym nasium

mbdhbo
unirerciteithoge school

niet mdtend
heeít baan

zelhundige

Arnwlhndo rdchi4rvdebrlon

7. wonphab

8. urbanisaliqlraad wst[irrysplaats
van de sciool

Íegro

onbelcnd
grob std
std
gíool doe
klein dorp

danehnd en versbdefih phtdand

delielandsstad,É en kleine steden

stad van S.m u 50.ffi inrcner
grob sldon, mel 50.m inrcnea ol meer

FÍi€§hnd, Groningen Dmnttn
Owi,sssl, GoH€íhnd

UtÍschl, Fl€volaÍd

N@íd HollaÍd
ZUU Holland

Zeeland, Noord Brabant, Limbury

Gezien deze problemen is de matching in verschillende

hanteren van alle oorspronkelijke matchingsvariabelen

fasen uitgevoerd:

(l tot en met 6)

begonnen werd met het

met alle orderscheiden
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categorieën die daaöij in tabel 1.1 staan genoemd. Bij elke volgende fase werden de criteria iets

soepeler gehanteerd. In tabel I.2 staat een overzicht van dit proces. Daarbij wordt ook aangegeven

voor hoeveel van de Turkse en Marokkaanse leerlingen een overeenkomende leerlingen gevonden

kon worden.

De tabel maakt duidelijk dat slechts voor een zeer gering deel van de Turkse en Marokkaanse

respordent een perfecte match van Nederlandse afkomst gevonden kon worden. Een belangrijke

oorzaak daarvan was dat relatief veel Turkse en Marokkaanse jongeÍen geen informatie hadden

verstrekt over het opleidingsniveau van de ouders. Voorkomen moest worden dat deze jongeren

zonder meer gecombineerd zouden worden met jongeren van Nederlandse rvaarvan het opleidings-

niveau van de ouders ook onbekend is, maar naar verwachting veel hoger zal zijn. Daarom werden

Nederlandse jongeren waarvan de opleiding van de ouders onbekend was eerst geheel buiten de

matchingsprocedure gehouden.

In de tweede fase werd eerst de indeling van het opleidingsniveau van vader/moeder veÍeen-

voudigd.

Het ouderlijk opleidingsniveau van leerlingen op MAVO, HAVO, VV/O en waarschijnlijk ook

MBO ligt hoger dan dat in de andere onderwijssoorten. In de derde fase werden daarom Neder-

landse IBO- en LB0-leerlingen van wie het ouderlijk opleidingsniveau onbekend was, bij de

matching betrokken.

In de vierde fase werd een vereenvoudiging van de soort woonplaats ingevoerd. Leerlingen in grote

en kleinere steden konden daardoor met elkaar gecombineerd worden; hetzelfde geldt voor

leerlingen in kleine en groterc dorpen.

Bij analyse van de tot dusver behaalde resultaten bleek dat vooral voor TurksMarokkaanse

leerlingen in de drie gÍote steden in de Randstad nog geen Nederlandse respondent wÍs gevonden.

Daarom werden in de volgende fase die steden gecombineerd, zodat een Amsterdamse TurksMa-

rokkaanse respondent gecombineerd kon worden met een Nederlandse respondent uit Rotterdam of

Den Haag en omgekeerd.

ln de volgende fase werd niet meer gelet op de werksituatie van vader/moeder. Daama werd in

plaats van de vestigingsplaats van de school de urbanisatiegraad van de betreffende plaats en de

regio waarin de schml gevestigd is gehanteed. Beide ingrepen leverden veel gematchte responden-

ten op. Ook de daaropvolgende vereenvoudiging van de regioindeling en de daarop volgende

venvijdering van regio uit het matchingscriterium leverden een relatief grcot aantal gematchte

respondent€n op.
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Daama werd opnieuw het criterium opleiding vader/moeder versoepeld. BU de Turksffarokkaanse

respondenten werden respondenten met ontbrekende gegevens bij respondenten met LBO of minder

gevoegd. Deze vereenvoudiging werd niet doorgevoerd bij de nederlandse respondenten, opnieuw

op grond van de veronderstelling dat de kans groot is dat het daarbu om relatief hoger opgeleide

ouders gaat.

Iaöel 1.2 Matdingecritria in de opeenvolgende íesen

Fase Onschrijving criterium gemabil
N olo

s4 16.3

1 PerÍecle gelilkenb op de kenmerken t ht en met 6, met dien veatande dat rspordenten 13 2.3

waarven de opleiiing van vader/moeder onbekend was url de procedure mrden gehor-
den.

2 Ns fase 1, maar mot een hertrodering van opleiding vader/moeder; geen opleUing, alleen 18 3.1

hgere school en LBO werden grcorntÍneerd, net ak alle opleiiingen boven MAVoniveau.
3 Als hse 2, maar nu werden alleen repondenrn op HAVOA/WO en MBO uit d€ píocoduÍ€ 56 9]

gehoden.
1 Als íase 3, maaÍ mel een herkodering van woonplaats: grote stad en shd w€íden gecom- 30 5.2

tÍned, net ah groot dorp en klein dorp

5 Ale fase 4, met dien wrstrande det Rotteídam, Amelerdam en Den Haag ah mtigings- í3 2.3

daeb 'ran de school bl Én enksl€ categone rerden geconrbinmrd.
6 Ale lase 5, meaí zondeÍ hel kenmerk rerk vader/moeder.
7 Ns hse 6, maar in daal van restiging$aats van de echool rerden nu urbanbategraad 93 16.1

van de restigingsplaab van de school en regio meegenomn.
I Als hse 7, maar mel oen heícod€Íiís ran regb: de mgio Nord en Ocl norden geomtÍ- 54 9.4

n€€íd, n€t ab de regio's MiJden, N-Holhnd, Z-Holland en ZeCad.
9 Regio tstd uit het mabhingscrilerium verwiílerd: uóansatiegraad bleeí gehandluaË . 72 12.5
10 Às íase 9, maar de TuÍl§€ en Maroklsanse respondenten waarvan de oplekting wr de 63 10.9

kclwrnner onbelond was, mrden beschouud ab laag opgel€ir€í en bil de cabgoíie
'geen opleidirB-alleen lagere school oí LBO' ge'roegd. 8ij de autocfrbne rËpofldenten
wsíd die trrlodering niei doorgevoed, omdal er ran uitgegnan mag worden dat het in de
b€hfrsíË€ gevallen ook vaker om hoger opgeleide udeo kan gaan.

11 Als lase í0, maer sooÍl woonplaab mrd tÍ1 de Turke en Marokkaanse respofldenlen I 1.5

standaad bt 1 geherkoderd; daardoor Eívelt woonphals ab matdringskenmeÍk, maaÍ
woden alleen marïrnde Nede,r'luders g€zocht die in steden rcrrn.

12 As íase 11, meaÍ met reglating van urbanbatregraad van vcligingsplaab van de school. 21 3.6
13 Als íase 12, maaí eubólone pngeÍen in dorpen werden mer eb potentióle Írebhings" 18 3.í

keÍrdiraten t€gelabn.
14 As íae 13, maeÍ met rcghting van opleiding loetunner 15 2.6
15 Ae bse 14, maaí met Én veísnn diging in onderwijssoort IBO en LBO urerden in een 8 1.4

calsgoír€ geco,mtined, na ah MAVO, HAVO en V$O.

Daama wed het kenmerk 'soort woonplaats' uit het matchingscriterium verwUderd. Daaóij werd

echter een voorzorgsmaatÍegel genomen. Omdat steden een veel hoger aantal allochtone Íesponden-

ten kennen dan dorpen, werden Nederlandse leerlingen die in dorpen wonen, niet bU de matching

betrokken. In de daarop volgende fase werd ook de uöanisatiegraad van de vestigingsplaats van de
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school uit het criterium venvijderd. Vervolgens werden mk in dorpen wonende Nederlandse

jongeren weer bij de matching betrokken

In de 14" fase werd het reeds steÍk vereenvoudigde kenmerk opleidingssituatie van vader/moeder

geheel uit het matchingscriterium verwijderd. De laatste 8 Turks/Marokkaanse respondenten konden

daama gecombineerd worden door IBO en LBO in een enkele categorie te stoppen, evenals

MAVO, HAVO en Vti/O.

Samenvattend: voor slechts weinig TurksMarokkaanse rcspondenten kon een perfect gelijkende

Nederlandse respondent gevonden worden. Daarom zijn de criteria geleidelijk aan minder streng

gehanteerd. Dat geldt vooral voor de kenmerken opleiding vader/moeder en de vestigingsplaats van

de school en werksituatie vader/moeder. Bij het versoepelen van die criteria is er naar gestreefd

mogelijk nadelige effecten daarvan zoveel mogelijk tegen te gaan. BU het kenmerk opleiding

vader/moeder is dat gebeurd door rekening te houden met de eigen opleidingssituatie en door

Nederlandse leerlingen die in hogere onderwijssoorten zitten €n waarvan de ouders daarom

waanchijnlijk ook een hogere opleiding hebben gevolgd- (tijdelUk) uit de matchingsprocedure te

houden. Deze maatregelen zorgen er waaÍschijnlijk ook voor dat de manipulaties met het kenmerk

werksituatie relatief weinig nadelige effecten zal hebben.

Veel TurkseMarokkaanse respondenten konden niet gecombineerd wolden met Nederlandse

respondenten die in dezelfde plaats naar sctrool gaan. Vaak kon echter wel in dezelfde regio en in

een plaats met een vergelijkbare urbanisatiegraad een vergelijkbare Nederlandse respondent

gevonden worden.
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BIJLAGE U

De Turkse en Marokkeanse respondenten in vergel[iking rnet hun Nederlandse matchers

Í*el ll.l Sarnrcblling wr de glap Turtse en Marokloanee leerlingen en de tlededandse veqelijkingsgrep.

Sel§€ Tot Meisbe Jonoens

n%c/c
Turts f26 ,fl8 52

Marcl*aane Ë1 58 12

Maroh&Turts 577 52 48

Ned€ílands 5n 52 {8

Ond€iliis€ooÍl HAVO
IBO LBO MAVO \/wO MBO

%%%%%
Turts 25 E 24 n 3

Marokkaans 2. n A 18 3

MarcktTurts 21 n fl 19 3

N€deílendsnNn193

Leeftiil 11/13 14/'15 16/17 18++
dduubtob6

Turk 25 38 A I
Mamld<aans 21 41 8 7

Marok.&TurkÉ40n8
NedeÍlendc 25 10 B 8

l€qiaaÍ 112 314 5t6 7ts'
oloïo%%

TurksS'l €33
Marol(aans184533
Matok&Tutk ,19 U 3 3

NedeÍlends 37 56 1 2

' Lo€Í,aeÍ 7E = l€eíaar 1/2 MBO

Nód OGr Miriden N Hol Z.Hol ZuidR€gio

% 'lo olo 7o olo olo

Turts18883818
Marckkaans 2 24 3 21 30 21

Marolc&Turts 1 17 5 24 31 n
Nsdeíhnds I 22 5 18 25 22

s@ít woonplaats grob klein

stad sled dom óm onbemald

% ïo olo olo alo

Tutlrs 12 ,O 10 7 1

Marohaam 26 51 10 I 3

Marck& Turts 30 48 10 7 2

N€deílaÍds B 56 11 I 0

Werksitlalb vader oí, indiefl vad€r afu€z[, moeder

uii«edng huis.

weíkt g€nsioon houden rcÍkloc onbegaald

%ïo1o%%
Turk 31 17 3 í6 gl
Marold<aans O 18 3 15 31

Maroh&Turlc 30 Í8 3 16 33

N€deÍ18nds6677316
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Tebel ll.1

Opl*ling moeder basir ULO

oe€n schml LBO MAVO msr onbeeaH
%
5

%
45 3

ïo
I
2

2

12

%
1

3

2

1

11

51

18

§

Marckaarc B
Marck&Turb 3l
Nodedands í 0 35

Opleiiing vedeí besit ULO

oeen sdtod LBO

193
133

mÉí mbemald
V.%
653
551
55{
443

%
6

1

1

3

%
t
5

5

35

%

?

27

18

15

%

B
Marokkaans 9
Maro[&Turk 18

Ndeílende 1
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BULAGE Iu
De Nederlandse matchers in vergelijking nret elle Nederlandse respondenten uit het onder-

zoeksbestand 'Gemndheid, Gedrag en Relaties'

Hieronder worden enige gegevens gepÍesenteerd vmr de totale gÍoep Nederlandse jongeren in het

bestand van Gezondheid. Gedrag en Relaties en de Nederlardse jongeren die in dit rapport worden

gebruikt als vergelijkingsgÍoep met de Turkse en Marokkaanse jongeren

T*el lll.l Vergelljking wr de Nedclandee matfiingegroep met de lolsh gÍo€p Nedrlandee loíliÍrgdt uii Guondtpid, Gedr4 en Relatieo

t80

Malóinp-
gÍoep

(1574

Totale grep
N€deÍhndss leerling«r

Ée5m)
olo

vadóele
sekee

pngen§

morsj*

leeÍtiiÈgrcep'
11 -13

1'f-l 5

1S17
18+

ondemijssoorf'
rBo
t80
MAVO

HAVO /lVO
MBO

w@írl tij vader trub*
wont tÍj moeder thub

vader rerldooe"
vader a[eloud"
vader mel pmienA/tlT
vader albbndilp"
vader heeft baan

regelmatrge wiletilbbetding
bezoek caíeóaf'
disco

dub/buurfiub
sportclub e.d.-
rondhangen

R@kl rrcoil"
hktda0€liih"

drinh geen ahohol

drinh rekelijks
heelt hasj gebruih

46

51

25

33

31

11

6
19

t9
41

16

87

94

2

4

1

15

a

21

32

12

60

n

n
15

40

Z3

7

48

52

25

40

n
I

22

n
27

19

3

80

93

4

7

1

10

61

11

n
12

50

I

67

u

42

/3
7
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T*ellll.l vsívolg

KeuÍr gsldrbgememdup goed

t ltotlrplsnnen
Ul vete vedtedng

Uj redieHh*,
alsP tml Y@ÍelkeaÍv*ll
zonder dat ie vel vmr elkaar voelt

kent niel de worden home/
hebrcelsrsl'

Zol alliiJ/mebl coídooíns gebruiken

tij geeladrg*norechap

Mmt rergmnde selsuele ervuing
g€sladrEgeínoo«só8p

naalrt mpn
stÍ€len mder kl€íeíl

tongzenen
geen enaring

leeltiit erste geslaóbgemmnsc+up

15 oíjonge
oud€í dan 15

aanEl coitrsparheít haÈte halve jaar

0

1

MEÍ

kennb getenliere rerking
cotrdoomgebruiK'

nialw inieclienaaHen'

wijor zonder coilrs'

91

75

41

53

9

u

?É

B
11

19

13

v

50

50

't6

73

11

89

68

70

c)
n
41

{8
8

32

aa

n
11

n
14

n

63

37

13

n
10

82

60

62

Mafiering ven gegevoÍB duií op een Chl-significant rÍÉÍschil tucGen de matdrir4sgrep en de owip Nedeílandse l*rlingen; ' p < .0Í; "
p<.o1
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