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1 Inleiding 

Hoe beleven studenten in Nairobi seksualiteit en intimiteit, in welke context gebeurt een 

seksbeleving vandaag, welke seksuele verlangens hebben jongeren, waarom, en worden deze 

ingelost? Dit zijn de vragen waarop ik een antwoord probeer te bieden in deze masterproef. 

De studenten waar ik het specifiek zal over hebben zijn universiteitstudenten in Nairobi die 

tot de Kikuyu gemeenschap behoren en ofwel in Nairobi, ofwel op een andere plaats in Kenia 

opgroeiden. Ook genderrollen en -verwachtingen komen aan bod in dit onderzoek. Op deze 

onderzoeksvragen probeer ik een antwoord te geven aan de hand van literatuur en veldwerk 

met interviews. Deze twee aspecten van deze masterproef worden in een analyse met elkaar 

vergeleken.  

De Republiek Kenia ligt in Oost-Afrika en heeft ongeveer negenendertig miljoen inwoners, 

waarvan het grootste deel tot de Kikuyu gemeenschap behoren. Volgens de Wereld Bank is 

6,3 procent van de Keniaanse bevolking, tussen vijftien en negenenveertig jaar oud, besmet 

met het HIV-virus (The World Bank s.d.). Daarbij komt ook dat de meerderheid van de 

jongeren geen of niet relevantie informatie verkrijgen in verband met seksualiteit, 

condoomgebruik of HIV/AIDS (Mbugua 2007). De AIDS-epidemie in Kenia vraagt om extra 

aandacht voor kennis omtrent seksualiteit zowel bij onderzoekers als Kenianen zelf. Jongeren 

zijn een risicogroep aangezien zij vaak verschillende sekspartners hebben en geen kennis 

verkrijgen via een officiële weg over hoe AIDS en andere seksueel overdraagbare ziekten te 

vermijden. 

De beleving van seksualiteit en de genderverwachtingen binnen seksualiteit zijn 

onderwerpen die vaak binnen de antropologie genegeerd werden. Met de opkomst van AIDS 

en HIV werd seksualiteit  gemedicaliseerd en vergeten onderzoekers en antropologen vaak dat 

seks vooral te maken heeft met gevoelens en zintuigen. Hoe mensen seks hebben, wat ze leuk 

en niet leuk vinden is voor een deel cultureel bepaald, een feit dat zeer duidelijk wordt in mijn 

onderzoek. De afschuw van sommige Keniaanse studenten ten opzichte van masturbatie en 

orale seks is hier een mooi voorbeeld van. Dat seks altijd aangenaam en leuk is lijkt voor ons 

vanzelfsprekend maar dat is het zeker niet. Uit dit onderzoek blijkt dat seksueel contact voor 

frustratie en argwaan kan zorgen. Om de context te schetsen waarin jongeren seks beleven 

wordt gekeken naar dominante gevestigde opvattingen, de rol van de kerk, het onderwijs, 

ouders, en naar de populaire media in Nairobi. Al snel zal blijken dat Keniaanse studenten 

vandaag nieuwe grenzen verkennen en de gevestigde waarden combineren met ‘nieuwe’, 

‘westerse’ waarden. 
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Om mijzelf voor te bereiden op een onderzoek naar seksualiteit in Afrika bespreek ik eerst 

de geschiedenis van seksualiteit en van onderzoek naar seksualiteit. Dit doe ik aan de hand 

van verschillende artikels en boeken van onder meer Pat Caplan (1987), Carole S. Vance 

(1991),  Nici Nelson (1987), Tamale (2011), Spronk (2007, 2009) en Donald Tuzin (1991).  

Daarna bespreek ik specifiek seksualiteit in Afrika en seksualiteit in Kenia bij zowel de 

Kikuyu als bij jongeren in Kenia, gebaseerd op artikels van onder meer Rachel Spronk (2007, 

2009), Bodil Folke Frederiksen (2000), Maticka-Tyndale en Kyeremeh (2010), Njeri Mbugua 

(2007), Nici Nelson (1987), Damaris Seleina Parsitau (2009), Miroslava Prazak (2000) en 

Sylvia Tamale (2011). Aan de hand van dit theoretisch kader stel ik een aantal hypotheses op 

die resoneren met bovenstaande probleemstelling, de basis vormen voor de interviews die ik 

hield met de studenten, en mij helpen bij het zoeken naar een antwoord op de 

onderzoeksvraag. 

De eerste hypothese stelt dat voor jongeren in een urbane setting liefde, romantiek en 

intimiteit een belangrijke plaats krijgen binnen een relatie, en meer nog, essentieel zijn voor 

een seksuele relatie. Deze zaken kunnen impliceren dat dus ook monogamie essentieel wordt 

voor het voortbestaan van een seksuele relatie. Deze veronderstellingen ga ik na door 

uitgebreid vragen te stellen in verband met de rol en de beleving van romantiek, liefde, 

relaties en intimiteit. De tweede hypothese behandelt identiteit en het ‘verwesterd’ zijn van 

jongeren in Nairobi. Jongeren zouden westerse waarden gerelateerd aan seksualiteit en 

relaties overnemen via populaire westerse media (Spronk 2009). Aan de hand van enkele 

vragen ga ik na of de studenten door anderen of zichzelf als ‘verwesterd’ beschouwd worden. 

Seksuele verlangens en genderverwachtingen vormen een derde hypothese, waarin 

emotionele intimiteit en kennis over het andere geslacht en diverse seksuele praktijken tijdens 

een seksbeleving een belangrijke rol spelen. De studenten krijgen uitgebreide vragen over wat 

zij verwachten van hun sekspartner en wat zijzelf als aangename seks beschouwen. De vierde 

hypothese gaat uit van een matige kennis die studenten bezitten in verband met seksualiteit, 

de problematische communicatie rond seksualiteit tussen leidinggevende figuren zoals ouders 

en de studenten zelf, en verschillende media, zoals pornografie, die dienst doen als (enige) 

informatiekanaal voor kennis over seksualiteit. Om deze hypothese te bevestigen vraag ik de 

studenten op welke manier zij kennis over seksualiteit vergaard hebben en welke invloed 

media hierin hebben. 

Het veldwerk en onderzoek in Kenia gebeurt op basis van participerende observatie en 

interviews. De studie is een kwalitatieve studie waarbij zeventien studenten werden 

geïnterviewd op basis van vrijwillige deelname. Genderrelaties zijn een belangrijk deel van 
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het onderzoek, dus werden zowel jongens als meisjes geïnterviewd. Ik wil zo vermijden dat 

een eenzijdig vrouwelijk beeld of eenzijdig mannelijk beeld wordt gegeven. Beide geslachten 

(niet enkel vrouwen) zijn onderhevig aan cultureel bepaalde genderverwachtingen- en rollen, 

die niet steeds gemakkelijk in te lossen zijn. Er werden studenten geïnterviewd op twee 

verschillende universiteiten: University of Nairobi en Kenyatta University.  

Op basis van vier hypothesen werd een vragenlijst opgesteld die de rode draad werd door 

de interviews.  

Eerst en vooral blijkt uit de interviews inderdaad dat liefde, romantiek en intimiteit een erg 

belangrijke rol spelen bij een relatie. De Keniaanse jongeren baseren zich op vriendschap, 

begrip en romantiek in plaats van op economische en etnische aspecten om een seksuele 

relatie aan te gaan. De studenten zien zichzelf ook als ‘verwesterd’, maar op een unieke 

manier. Er bleek verder ook een groot verschil te bestaan in verband met de beleving van 

seksualiteit en genderverwachtingen tussen studenten die opgroeiden in Nairobi en studenten 

die uit andere plaatsen van Kenia afkomstig zijn. Het overnemen van bepaalde westerse 

waarden, zoals een seksuele relatie op basis van liefde en vriendschap blijken soms moeilijk 

te combineren met gevestigde normen en genderverwachtingen. Van vrouwen wordt 

bijvoorbeeld nog steeds verwacht dat zij tot op zekere hoogte minder autoriteit hebben dan de 

man, wat wederzijds genot en begrip in de weg kan staan.  

De mate waarin de participanten beïnvloed werden door populaire media zoals televisie, 

pornografie, internet, tijdschriften en popmuziek speelt een grote rol bij de kennis die zij 

bezitten in verband met seksualiteit en bij de seksuele verlangens die zij hebben. Jongeren 

leren diverse seksuele praktijken kennen via deze media en vormen aan de hand van deze 

media verwachtingen en seksuele verlangens. De verwachtingen en verlangens van de partner 

ontdekken blijkt echter niet vanzelfsprekend voor deze studenten. Gebrek aan communicatie 

en de angst om ego’s of eigen reputatie te schaden maken het moeilijk om een seksuele relatie 

te starten op basis van wederzijds begrip. 

Een kwalitatieve studie als deze kan volgens mij een beter inzicht brengen in de seksuele 

gedragingen van mensen die beschouwd worden als een grote risicogroep voor AIDS en HIV. 

Ik hoop met deze studie bij te dragen aan een betere, context-gevoelige preventie tegen deze 

en andere seksueel overdraagbare ziekten.  
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2 Theoretisch kader 

In dit theoretisch kader schets ik eerst definities van seksualiteit, geslacht en gender. Daarna 

behandel ik de geschiedenis van seksualiteit en van onderzoek naar seksualiteit in de laatste 

twee eeuwen. 

Tenslotte ga ik dieper in op seksualiteit in Kenia, en in het bijzonder bij de Kikuyu. Ook 

een aantal aspecten van de context waarin seksuele verlangens en verwachtingen van 

Keniaanse jongeren ingebed zijn worden op het einde van dit hoofdstuk besproken. De 

context waarin jongeren seks beleven wordt in dit deel dieper uitgewerkt. 

2.1 Geslacht, seksualiteit en gender 

Geslacht, seksualiteit en gender hebben elk hun eigen betekenis. Het biologische geslacht 

van een persoon verschilt van ‘gender’, een cultureel constructie die de sociaal aanvaardbare 

gedragingen voor de verschillende geslachten bepaalt (Caplan 1987: 1). Gender is dus geen 

stabiele identiteit, maar wordt historisch en sociaal gevormd. (Butler 1988: 519). Seksualiteit 

daarentegen, slaat op seksueel gedrag en seksuele voorkeur. Seks wordt in de westerse 

samenleving gezien als iets instinctief, een drang. Deze theorie wordt ook wel het hydraulic 

model of sexuality genoemd (Caplan 1987: 1), maar seks is meer dan iets natuurlijks, dan een 

natuurlijke drang. Seks heeft een geschiedenis, een sociale context en een discours (Foucault 

1972: 78). Het onderscheid tussen geslacht, gender en seksualiteit werd voor het eerst 

gemaakt door feministen die kritiek gaven op de idee dat seks louter een natuurlijke drang is. 

Zij zien gender als een historisch product, niet als een biologisch vastgelegd feit (Butler 1988: 

520). Seksueel gedrag, ideologieën rond dit thema en genderverwachtingen veranderen steeds, 

en zijn dus niet statisch (Vance 1991). In de hedendaagse westerse samenleving zijn 

seksualiteit, of seksuele voorkeur, erg verbonden met gender en identiteit. Een voorbeeld 

hiervan zijn homoseksuelen die zich vrouwelijk gaan gedragen (Caplan 1987: 2).  

Gender en seksualiteit hoeven echter niet steeds met elkaar verbonden te zijn, maar ze zijn 

wel met elkaar verweven. Deze verwevenheid kan als ‘natuurlijk’ worden aangevoeld maar is 

cultuur-historisch bepaald (Vance 1991: 41). Een voorbeeld hiervan zijn 

genderverwachtingen zoals kuisheid en dominantie die, zoals we in deze masterproef zullen 

zien, niet steeds corresponderen met seksuele verwachtingen of verlangens. De verwevenheid 

van de twee concepten uit zich dan in de frustraties en onzekerheid die deze tegenstellingen 

met zich mee brengen. 
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2.2 De geschiedenis van seksualiteit en van het onderzoek naar seksualiteit in de 

laatste twee eeuwen, in het bijzonder in Sub-Sahara Afrika 

2.2.1 De negentiende eeuw 

Antropologische en sociale studies naar seksualiteit hebben zich vooral op seksuele 

gedragingen van ‘exotische’ volkeren gefocust (Caplan 1987: 10), en zijn volgens Vance 

(1991) niet steeds adequaat gebeurd. Tot 1860 werden het huwelijk, familie en seksuele rollen 

als natuurlijke eigenschappen van de mens gezien. Door de opkomst van het evangelische 

christendom, tussen 1790 en 1830, werden vrouwen gevoeliger geacht voor religie dan 

mannen en werden ze als ‘passieloos’ beschouwd. Ook in de medische wereld werden 

vrouwen toen als aseksueel gezien (Caplan 1987).  

In het Victoriaanse tijdperk waren ideeën over mannelijke seksualiteit anders dan die over 

vrouwen: mannen werden geacht over te lopen van seksuele verlangens, die niet enkel als 

gevaarlijk gezien werden voor vrouwen maar ook voor mannen zelf. Vrouwen deden dus een 

goede zaak wanneer ze de verlangens van hun mannen afwezen. Masturbatie werd in deze 

periode afgeraden, zowel bij mannen als vrouwen. Sommige dokters voerden zelfs 

clitoridectomie uit bij vrouwen om masturbatie tegen te gaan. Er heerste met andere woorden 

dus een repressie van seksualiteit, al stonden de ideologieën ver af van de realiteit, met als 

goed voorbeeld de sterk groeiende prostitutie-industrie (Caplan 1987: 3-4).  

Tussen 1860 en 1890 concentreerden veel antropologen zich op het beeld van de ideale 

familie, waarbij families in de Victoriaanse middenklasse als eindpunt werden gezien in hun 

evolutionistische cultuuropvatting. Seksualiteit werd geassocieerd met het dierlijke, en 

‘primitieve’ volkeren werden gelijkwaardig geacht met de natuur. De Victorianen hadden het 

idee dat seksuele gewoonten en gedragingen van ‘primitieve’ volkeren ‘dierlijker’ waren dan 

hun eigen seksuele gewoonten. Het controleren van seksuele instincten zagen zij als een 

overwinning op de natuur. Het Darwinisme versterkte deze ideeën nog, aangezien deze 

theorie de dominantie van mannen, ook in seksuele relaties, zag als een product van evolutie 

en overleving (Caplan 1987: 11).  

Sylvia Tamale schets in haar boek “African Sexualities: A Reader” (2011) de geschiedenis 

van seksualiteit en het onderzoek naar seksualiteit in Sub-Sahara Afrika vanaf de kolonisatie. 

Volgens Tamale (2011) is er erg veel informatie te vinden in verband met seksualiteit in 

Afrika aan de hand van griots, liederen, andere vormen van orale tradities, dans, kleding, 

juwelen, muziek, woordenschat en kunst. Onze eerste geschreven bronnen over seksualiteit in 

Afrika zijn opgemaakt door missionarissen, andere kolonialen en ontdekkingsreizigers in de 
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negentiende eeuw. Tijdens deze periode werd Afrikaanse seksualiteit als legitimering gebruikt 

voor de kolonisatie en het imperialisme, aangezien zoals eerder vermeld, de Afrikanen gered 

moesten worden door het westen van hun immoraliteit en primitiviteit. Seksualiteit werd in 

diezelfde periode onderdrukt in Europa, en dus werd een meer open, andere kijk op 

seksualiteit door westerse antropologen gerepresenteerd als barbaars en exotisch (Tamale 

2011: 14-15).  

  Door middel van het opdringen van de christelijke religie werden Afrikanen 

aangespoord om hun oorspronkelijke waarden en normen af te wijzen en een ‘fatsoenlijke’ 

levenswijze over te nemen van de kolonisator. Samen met deze nieuwe religie kwam ook het 

bedekken van bepaalde lichaamsdelen met kleding, dat gereglementeerd werd aan de hand 

van kledingsvoorschriften. Zo kreeg de kolonisator voornamelijk controle op de vrouwelijke 

seksualiteit, die ingeperkt werd naar Victoriaanse regels (Tamale 2011: 15). Vele tradities in 

Kenia, zoals ook initiatierituelen waar seksuele opvoeding werd gegeven, gingen verloren en 

werden zelfs verboden door de missionarissen. Tot op de dag van vandaag wordt expliciete 

woordenschat omtrent geslachtsdelen en seksueel gedrag als beledigend en schokkend 

beschouwd door Keniaanse christenen (Mbugua 2007: 1081). 

2.2.2 De twintigste eeuw 

2.2.2.1 Invloed van psychoanalyse 

Tolerantie ten opzichte van seksualiteit zou begonnen zijn in de 20
ste

 eeuw dankzij Freud, 

die onder andere beweerde dat seksuele repressie zou kunnen leiden tot neurose (Caplan 

1987: 7). Al snel kwam er ook een reactie op de theorieën van Freud en de psychoanalysten. 

Antropologen zoals Malinowski testten de ideeën van Freud, zoals het Oedipuscomplex, dat 

toch niet universeel bleek te zijn. Malinowski weerlegde het Oedipuscomplex, maar slaagde 

er niet in om verder te kijken dan de klassieke ideeën over de rol van mannen en vrouwen. 

Volgens hem was bijvoorbeeld het huwelijk universeel, en gelijk over heel de wereld (Caplan 

1987: 12).  

Een reactie op de psychoanalytische theorieën is het cultureel determinisme, dat volgens 

Tuzin (1991) een aantal technische en methodologische problemen in verband met de studie 

over seksualiteit met zich mee bracht (Tuzin 1991: 868). De Amerikaanse Antropologe 

Margaret Mead is hier een voorbeeld van. Zij deed veldwerk in Samoa tussen 1925 en 1935. 

Mead beweerde, in haar boek “Sex and Temperament in Primitive Society”, dat de 

identiteitscrisis in de puberteit iets typisch westers is, en dit niet voorkomt bij jongeren op 
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Samoa. Daar zou de overgang naar volwassenheid vlekkeloos en stressloos verlopen. Mead’s 

analyse kreeg veel kritiek en werd weerlegt, onder andere door Freeman, in 1983, maar haar 

werk bleef wel grote interesse opwekken bij antropologen (Caplan 1987: 13).  

In Groot-Brittannië werden in deze periode vragen rond seksualiteit genegeerd door 

antropologen, en werd dit onderwerp eerder gezien als een studieveld voor psychologen en 

psychoanalisten. Al waren er een paar uitzonderingen zoals “Facing Mount Kenya” van Jomo 

Kenyatta (1938), een studie over de Kikuyu, en “Married Life in an African Tribe” door Isaac 

Schapera (1940), een studie over de Tswana in Zuid-Afrika. In dit soort studies werden 

onderwerpen als gender en seksualiteit echter bijna nooit op een directe manier vermeld. 

Onderzoek over symbolisme en rituelen waren dan wel vaak direct op seksualiteit en gender 

gericht. In 1967 verscheen het werk van Victor Turner over initiatierituelen in Malawi. Een 

ander studieveld, waar seksualiteit op een directe manier besproken werd, is de studie van het 

menselijke lichaam en de perceptie van het menselijke lichaam. Mary Douglas beweerde in de 

jaren ’60 dat het menselijke lichaam moet gezien worden als een belichaming van de 

samenleving: er zou volgens haar een verband zijn tussen hoe mensen naar hun eigen lichaam 

kijken en hoe zij de samenleving zien. Vooral het vrouwelijke lichaam zou in verschillende 

samenlevingen gebruikt worden als een sociaal symbool, als afspiegeling van moraliteit en 

ideologie. Een voorbeeld hiervan is de vrouwelijke besnijdenis en infibulatie (Caplan 1987: 

14-15).  

2.2.2.2 Seksualiteit en macht 

De Franse filosoof-historicus Michel Foucault (1926-1984) zag de geschiedenis van 

seksualiteit vooral in het kader van macht. Seksuele repressie zou niet zomaar verdwenen zijn 

dankzij de theorie van Freud, en ook tijdens de Victoriaanse periode zou er in bepaalde 

kringen een overvloed geweest zijn aan discours in verband met seks. Hij meende echter dat 

de drie belangrijkste veranderingen inzake seksualiteit in het westen zich voordeden in de 18
de

 

eeuw met de opkomst van pedagogie, geneeskunde en demografie, in de 19
de

 eeuw met de 

medicalisatie van seksualiteit en op het einde van de 19
de

 eeuw met de opkomst van de 

psychiatrie. Demografie, geneeskunde en de groeiende belangstelling voor de bevolkingsgroei 

zorgden voor een sterkere ‘vermaatschappelijking’ van reproductief gedrag (Caplan 1987: 7), 

zoals het één-kind beleid in China. Ook vandaag nog wordt de overbevolking gezien als één 

van de grootse oorzaken van de klimaatverandering, waarbij verschillende initiatieven 

ondernomen worden om reproductief gedrag te controleren in Afrika, terwijl het Westen, 

waar bijna geen bevolkingsgroei is, de grootste vervuiler is (UNFPA s.d.). Ook de 
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medicalisatie, de psychiatrie en psychoanalyse hebben volgens Foucault bijgedragen tot 

machtsrelaties op seksueel vlak: alle seksueel gedrag dat als abnormaal beschouwd werd, 

bijvoorbeeld homoseksualiteit werd een ‘ziekte’ waarvoor een ‘remedie’ bestond (Caplan 

1987: 7-8).   

Aansluitend bij de ideeën van Foucault besteedde men vanaf de jaren ’60 meer aandacht 

aan het politieke aspect van seksualiteit, en ook antropologen gingen zich meer bezighouden 

met de relatie tussen macht, voortplanting en seksualiteit (Ginsburg en Rapp 1991). Vandaag 

zien we het politieke aspect van gender en seksualiteit duidelijk naar voren komen in het 

internationale beleid van het westen ten opzichte van de moslimwereld. Genderrollen en 

seksualiteit worden als legitimering gebruikt om moslims te stigmatiseren en om de publieke 

opinie te beïnvloeden tijdens het voeren van oorlog in bijvoorbeeld Afghanistan. 

Een belangrijke kritiek op de theorie van Foucault is dat hij zou vergeten zijn dat de 

geschiedenis van seksualiteit anders is voor mannen dan vrouwen (Caplan 1987: 8). Vanaf de 

jaren ’70 werd op dit aspect van de geschiedenis meer nadruk gelegd door de samenwerking 

tussen antropologen en feministen (Ginsburg en Rapp 1991), en kwam ook pornografie onder 

de aandacht (Caplan 1987). De feministen beschuldigden ‘klassieke’ antropologen ervan dat  

ze vrouwen negeerden, dat ze niet genoeg moeite deden om ook vrouwen te betrekken in hun 

onderzoek en dat ze vrouwen zagen als passief en als wezens die daar gewoon aanwezig 

waren, zoals Nuer koeien (Caplan 1987: 16) – met een sneer naar het ‘monument’ Evans-

Pritchard. Dankzij feministische onderzoekers en hun introductie van history from below is er 

een grote vooruitgang geboekt inzake onderzoek naar gender, seksualiteit, genderrelaties en 

de sociale constructie hiervan. Wel hadden wetenschappers verschillende visies op welke 

aspecten van seksualiteit nu juist cultureel en sociaal geconstrueerd zijn, maar ze waren het er 

wel over eens dat seksuele praktijken geen universele sociale betekenissen hebben (Vance 

1991: 40).  

Vance (1991) heeft echter twijfels over de capaciteit van het feminisme om seksualiteit 

even goed te analyseren als gender omdat het niet de juiste invalshoeken heeft om de sociale 

organisatie van seksualiteit te begrijpen (Vance 1991). Een andere kritiek op feministische 

theorieën leert ons dat feministen vrouwen zien als een universele categorie, terwijl ook 

binnen de categorie ‘vrouwen’ veel diversiteit en verschillen bestaan, en de categorie zelf ook 

een constructie is. Feministen zouden dus de categorie ‘vrouwen’ gebruiken om hun politieke 

doeleinden te kunnen bekomen (Butler 1988: 529). 
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2.2.2.3 AIDS in Afrika 

In de late jaren 1970 en in 1980 werd door westerse afrikanisten en antropologen erg veel 

onderzoek gedaan naar specifieke, niet noodzakelijk wijd verspreide aspecten van seksualiteit 

in Afrika zoals vrouwelijke besnijdenis, infibulatie, polygynie, seksuele reinigende rituelen, 

leviraat en droge seks.
1
 Deze studies zorgen opnieuw voor een stereotiepe, exotische en 

abnormale beeldvorming van Afrikaanse seksualiteit en belichten juist praktijken die net het 

tegenovergestelde zijn van de christelijke waarden en normen inzake seksualiteit (Tamale 

2011: 19-20). In ieder geval heeft de literatuur over sociale constructie in de jaren ’70 mensen 

ervan bewust gemaakt dat seksualiteit voor een deel een sociale, historische en culturele 

constructie is. Onderzoek naar de culturele invloed op seksualiteit heeft andere theorieën rond 

seksueel gedrag uit de geneeskunde en psychiatrie, die er vanuit gaan dat seksualiteit 

psychologisch en instinctief functioneert, ondergraven (Vance 1991: 45). Seksualiteit kon 

vanaf nu als meer gezien worden dan enkel iets biologisch en instinctief. 

Door de opkomst van AIDS, in dezelfde periode, en de medicalisatie van seksualiteit die 

daarmee gepaard ging, vermindert de invloed van dit denken. Steeds meer antropologen gaan 

mee in die medicalisatie, en spitsen zich toe op onderzoek naar AIDS (Vance 1991: 46). De 

AIDS-crisis zorgde ervoor dat antropologen zich realiseerden dat ze veel te weinig wisten 

over seksueel gedrag, en dat er veel te weinig adequate studies naar gebeurd zijn (Tuzin 

1991). De mondiale significantie van het AIDS-probleem heeft er voor gezorgd dat er veel 

meer onderzoek werd gedaan naar seksueel gedrag. Maar voor Afrika betekende dit dat alle 

onderzoek dat gevoerd werd direct in relatie stond met de AIDS-problematiek. Het gevolg 

hiervan is volgens Spronk (2007) dat seks ‘gedeërotiseerd’ werd, en dat alles wat te maken 

had met gevoelens genegeerd werd (Spronk 2007: 3). 

 In de jaren ’90 wakkerde de angst in verband met AIDS en HIV  opnieuw aan wanneer 

bleek dat het virus zich sneller verspreidde in Afrika dan elders. Opnieuw werd 

geconcludeerd dat de oorzaak hiervan de Afrikaanse culturen en Afrikaanse seksualiteit 

moesten zijn (Tamale 2011: 21). De sleutel om AIDS en HIV te bestrijden is volgens Tamale 

(2011) niet om culturen aan te vechten maar om mensen bewust te maken van veilig vrijen en 

de overdracht van de ziekte. In de jaren 1990 werd ook duidelijk dat er erg weinig geweten 

was over Afrikaanse seksualiteit met uitzondering van zaken als gezondheid, ziekten, seksueel 

                                                 
1
 Droge seks is een praktijk waarbij vaginaal vocht vermeden of verwijderd wordt voor de penetratie. Het kan er 

voor zorgen dat de vagina strakker aanvoelt tijdens het penetreren en dus meer plezier bezorgt aan de man. Het 

kan erg pijnlijk zijn voor de vrouw en wondjes in de vagina veroorzaken (Kun 1998). 
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geweld, en voortplanting. Niet-medische aspecten van Afrikaanse seksualiteit werden door 

meeste onderzoekers genegeerd (Tamale 2011: 22-23). Volgens Tamale (2011) is het 

onderzoek naar seksualiteit in Sub-Sahara Afrika al altijd te veel geassocieerd met 

volksgezondheid en reproductie. Tijdens de koloniale periode in Afrika werd seksualiteit 

gereduceerd tot enkel reproductie. Vanaf de jaren 1960 ontstond paniek omwille van de 

‘exponentiële’ bevolkingsgroei in het globale Zuiden. Onderzoek richtte zich toen opnieuw 

bijna enkel op vruchtbaarheid en reproductief gedrag, en strategieën om hier controle op te 

verkrijgen. De AIDS-epidemie ten slotte heeft ervoor gezorgd dat seksualiteit in Afrika 

opnieuw gemedicaliseerd werd: er werd voornamelijk kwantitatief en epidemiologisch 

onderzoek gevoerd naar AIDS, zonder rekening te houden met de kwalitatieve socio-

economische aspecten van de ziekte (Tamale 2011: 23). Er zijn volgens Vance (1991) ook 

veel te weinig scholen waar een goede antropologische opleiding met seksualiteit als centrale 

thema wordt aangeboden. De afwezigheid van gespecialiseerde antropologen in dit veld zorgt 

er volgens Vance (1991) voor dat studenten vaak worden afgeraden om studies te doen over 

seksualiteit (Vance 1991: 39).  

2.2.3 Onderzoek naar seksualiteit in Afrika vandaag 

Het zijn vooral geschiedkundigen die de laatste jaren de lacune rond seksualiteit hebben 

opgevuld, met onder andere studies over de geschiedenis van vrouwen (Vance 1991).  

Vandaag wordt de biomedische onderzoeker vervangen door een multidisciplinaire 

onderzoeker die een holistische kijk op seksualiteit heeft en ook geschiedenis, politiek, 

economie, kunst, recht, filosofie, literatuur en sociologie in acht neemt (Tamale 2011: 30). 

Een historische analyse van seksualiteit is in elk geval een must. Spronk (2007) geeft een 

mooi voorbeeld om het belang van die historische analyse te illustreren. Voor het geval van 

Kenia biedt deze manier van onderzoek een alternatieve verklaring voor de wijdverspreide 

polygamie bij mannen. Vanaf de koloniale periode leefden erg veel getrouwde koppels niet 

meer samen ten gevolge van de industrialisatie en arbeidsmigratie. Aangezien echtgenoten 

vaak gescheiden van elkaar leefden, begonnen zowel mannen als vrouwen buitenechtelijke 

relaties, die indruisten tegen de culturele waarden en normen: overspel werd door 

verschillende Keniaanse samenlevingen aanvankelijk gezien als een misdaad. Seksualiteit 

wordt volgens Spronk te veel gezien als ingebed in oude tradities, en in dit geval als de 

traditie van polygynie. Aandacht voor sociale en historische aspecten van seksuele praktijken 

is dus onmisbaar in onderzoek naar seksualiteit (Spronk 2007: 3).  
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Het blijft hoe dan ook een moeilijke opdracht voor antropologen om inzicht te krijgen in 

ideeën over seksualiteit, aangezien dit een onderwerp is waarover men omwille van 

verlegenheid of beleefdheid niet graag met vreemden en buitenstaanders praat. Zowel de 

antropoloog als de participant moeten bereid zijn om over seks en seksualiteit te willen praten, 

wat niet altijd even gemakkelijk blijkt (Nelson 1987). Hoe seks wordt ervaren, en hoe het 

voelt, wordt volgens Spronk vaak als vanzelfsprekend geacht in onderzoek. Seksueel genot is 

een aspect dat veel te weinig aan bod komt (Spronk 2009). De uitdaging in onderzoek rond 

seksualiteit is om de verschillende manieren te begrijpen waarop sociale factoren seks en 

seksualiteit organiseren. Seks draait vooral rond gevoelens, en mensen gaan vaak een seksuele 

relatie aan voor het plezier ervan (Spronk 2007: 3). 

2.3 Seksualiteit in Kenia 

Eerst worden opvattingen met betrekking tot seksualiteit, en seksueel gedrag bij de Kikuyu 

besproken. Daarna worden de rol van de kerk in Kenia en de beleving van seksualiteit bij 

Keniaanse jongeren toegelicht.  

2.3.1 Casus: Kikuyu seksualiteit 

Dit deel van het theoretisch kader behandelt specifiek seksualiteit en opvattingen over 

seksualiteit, de aard van seks, opvattingen over de seksuele aard van mannen en vrouwen, en 

hoe seks verbonden is met andere aspecten van de samenleving bij de Kikuyu in Kenia. Het is 

voornamelijk gebaseerd op een hoofdstuk uit het boek “The cultural construction of 

sexuality” dat geschreven werd door Nici Nelson. Zij deed veldwerk in Nairobi in de jaren ’70 

en schreef het achtste hoofdstuk voor dit boek: “Selling her Kiosk: Kikuyu notions of sexuality 

and sex for sale in Mathare Valley, Kenya”. 

2.3.1.1 Mannelijke seksualiteit bij de Kikuyu 

Volgens Nelson (1987) wordt er bij alle Kikuyu vrouwen en mannen algemeen aanvaard dat 

de drang naar seks erg groot is bij mannen. Mannen zouden veel seks en verschillende 

partners nodig hebben. Trouw zijn aan één partner zou minder belangrijk zijn voor mannen 

dan voor vrouwen. Voornamelijk mannen, en een kleiner aantal vrouwen, vinden dat een man 

het ‘recht’ heeft om met verschillende partners naar bed te gaan, een logisch gevolg van het 

heersende gedachtegoed dat mannen van nature polygaam zijn. Vrouwen zouden dan weer 

eerder monogaam zijn van nature. Mannen die dus zonder hun echtgenotes migreren naar de 

stad vinden het volkomen normaal om informele seksuele relaties te beginnen in de stad. 

Polygynie was in de jaren ‘80 aan het afnemen in de Kikuyu samenleving, maar de redenen 
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hiervoor bleken eerder economisch dan ideologisch te zijn. Meer en meer herdefiniëren 

mannen polygynie als een situatie waarin men één officiële echtgenoot heeft, waaraan op 

lange termijn socio-economische verantwoordelijkheden gekoppeld zijn, in combinatie met 

een aantal officieuze minnaressen, waaraan enkel korttermijn verantwoordelijkheden zijn 

gekoppeld (Nelson 1987).  

 Alle Kikuyu mannen zijn besneden. De besnijdenis staat voor de overgang van jongen naar 

man, zowel op seksueel vlak als op sociaal vlak (Nelson 1987). 

2.3.1.2 Vrouwelijk seksualiteit bij de Kikuyu 

Zowel mannen als vrouwen delen de opvatting dat ook vrouwen een sterke drang naar seks 

hebben. Om deze reden kunnen mannen, die migreren naar de stad, hun achtergebleven 

vrouwen verbieden om contraceptiemiddelen te gebruiken, omdat ze denken dat hun vrouwen 

overspelig zullen zijn tijdens hun afwezigheid, en ze dit niet te weten zullen komen. In de 

ogen van mannen is dus het ‘recht’ dat vrouwen hebben op seks ondergeschikt aan de 

mannelijke controle op de vruchtbaarheid van vrouwen. Vrouwen zelf daarentegen, vinden 

dat ze een ‘recht’ hebben op seks, en een echtgenoot die voor lange tijd migreert naar de stad, 

is voor hen dan ook een reden tot scheiden. Voor Kikuyu vrouwen is het dus vaak een keuze 

tussen trouw blijven aan hun man, of financiële onzekerheid (Nelson 1987).  

Vrouwen, zowel gehuwd als ongehuwd, beweren dat ze trouw kunnen zijn, en zelfs trouw 

zijn van nature, zolang ze goed behandeld worden door hun man en financiële steun, 

tederheid en seks krijgen van hem (Nelson 1987).  

 Besnijdenis bij vrouwen had net dezelfde betekenis als besnijdenis bij mannen: de overgang 

van kind naar volwassene (vandaag worden binnen de Kikuyu gemeenschap bijna geen 

vrouwen meer besneden). Het wordt ook gezien als een overgang van onwetendheid, 

aseksualiteit en onvermogen naar kennis, seksualiteit, en vruchtbaarheid. Maar seksualiteit 

voor vrouwen heeft meer te maken met voortplanting dan met genot, en meer specifiek met de 

voortzetting van de patrilineaire clan. Controle op de vrouwelijke drang naar seks is dus een 

must (Nelson 1987).  

 Zowel dokters als Kikuyu vrouwen die Nelson interviewde gingen ervan uit dat de 

besnijdenis het seksuele genot van vrouwen inperkt, aangezien de meest gevoelige plaatsen 

aan de vagina, zoals de clitoris, werden weggesneden. Oudere vrouwen die werden 

geïnterviewd bevestigden dit. Zij vertelden dat jonge meisjes besneden werden om hun drang 

naar seks te verminderen, en ze onder controle te houden. Deze vrouwen vertelden ook dat 

seks enkel de voortplanting tot doel heeft, en niet het beleven van genot of plezier (Nelson 
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1987). Volgens Mbugua (2007) daarentegen werd penetratie voor het huwelijk wel verboden 

bij de Kikuyu, maar andere seksuele praktijken, zoals het stimuleren van de 

voortplantingsorganen, werden wel toegestaan (Mbugua 2007: 1080), iets dat wel wijst op het 

belang van genot tijdens seks. 

2.3.1.3 Geslachtsgemeenschap en seksueel gedrag 

De Kikuyu hebben volgens Nelson (1987) een erg pragmatische visie op seks. Seks wordt 

gezien als noodzakelijk voor een goede gezondheid, en mensen die niet seksueel actief zijn, 

zouden verschillende ziekten kunnen oplopen, zowel mentaal als fysiek. Vrijwillig celibaat 

wordt als psychologisch onmogelijk geacht, en er bestaat geen woord voor in het Kikuyu. 

Ook voor mensen die geen zin of behoefte hebben aan seks bestaat geen term, aangezien 

mannen een sterke drang naar seks hebben, en het voor vrouwen ‘verplicht’ is om seksuele 

diensten te verlenen aan hun man (Nelson 1987). Uit het artikel “Talking about sex: 

Contemporary construction of sexuality in rural Kenya” van Miroslava Prazak (2000) over de 

Kuria, een Keniaanse gemeenschap met culturele gelijkenissen met de Kikuyu, blijk dat ook 

zij geslachtsgemeenschap zien als iets natuurlijk, noodzakelijk voor een goede fysieke en 

mentale gezondheid, in functie van de reproductie en essentieel voor het huwelijk. Mannen 

zouden zichzelf ook seksueel voldaan voelen als ze in staat zijn snel te ejaculeren. Kuria 

vrouwen zouden volgens de mannen dan weer niet echt sexy en opwindend zijn. De vrouwen 

zijn niet erg actief in bed en nemen geen initiatief uit angst dat hun partner jaloers zou worden 

en zich vragen begint te stellen waar en met wie de vrouw die praktijken zou geleerd hebben. 

Seks wordt dan ook niet echt besproken tussen echtgenoten (Prazak 2000: 85-86).  

 Seks is de hoeksteen van het huwelijk, al wil dit niet zeggen dat seks noodzakelijk is voor 

genot of plezier. Seks wordt door de Kikuyu eerder gezien als een vergoeding die vrouwen 

betalen in ruil voor de middelen die ze krijgen van hun man. Er is volgens Nelson (1987) dan 

ook geen enkele verwijzing te vinden in Kikuyu mythen en verhalen over genot en plezier bij 

seks. Bij de initiatie van mannen en vrouwen wordt er geen introductie gegeven in hoe je een 

man of vrouw moet behagen, in tegenstelling tot vele andere culturen (Nelson 1987). Er 

bestaat dan ook, volgens Nelson (1987), geen woord voor ‘orgasme’ in het Kikuyu, en 

penetratie wordt conceptueel vaak vergeleken met verkrachting. De mannen en vrouwen die 

Nelson interviewde geven eerder een beeld van seks als iets gewelddadig en alles behalve 

romantisch en sensueel (Nelson 1987). Frederiksen spreekt in zijn artikel “Popular Culture, 

Gender Relations and the Democratization of Everyday Life in Kenya” (2000) Nelson tegen 

door te beweren dat traditioneel grootouders hun kleinkinderen onderwezen in verschillende 
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aspecten van seksualiteit. Ouders waren niet bevoegd voor het adviseren van hun kinderen als 

het om seksualiteit gaat, en er heerste dan ook een geheimzinnige sfeer hieromtrent tussen 

ouders en hun kinderen (Frederiksen 2000: 213). Bij veel culturen in Sub-Sahara Afrika 

worden zaken als seksualiteit niet besproken tussen kinderen en hun ouders (Mbugua 2007: 

1080). Dit taboe rond seksualiteit tussen deze twee generaties komt volgens Frederiksen 

(2000) nog steeds veel voor. Grootouders daarentegen, introduceerden hun kleinkinderen in 

meer gevoelige kennis zoals manvrouw relaties, seksueel gedrag, waarden en tradities. Dit 

deden ze aan de hand van verhalen, gedichten en liederen. Grootmoeders waren meer 

betrokken bij de educatie van hun kleindochters, terwijl grootvaders de educatie van hun 

kleinzonen op zich namen (Mbugua 2007: 1080). 

 

“The adult initiation rites, which took place when youth reached puberty, usually lasted three 

to six months. During this period, the initiates stayed together in secluded huts where they 

received meaningful sex-education by specially trained older men or women referred to by 

various names, such as sponsors. Unlike other adults in the society, sponsors were permitted, 

and mandated, to give comprehensive sex-education to the initiates. They gave them candid 

sex talks, and to reinforce these talks they also taught them songs that contained sexually 

explicit language. Because the initiates danced to these sexually explicit songs that they were 

learning, dancing became another channel through which sex-education was reinforced.” 

(Mbugua 2007: 1080) 

 

In Nelsons onderzoek is erg weinig te vinden over romantiek en liefde bij de Kikuyu. De 

manier waarop ze seks beschrijft heeft niet veel te maken met erotiek, iets waar Rachel 

Spronk in haar artikel “Beyond pain, towards pleasure in the study of sexuality in Africa” 

(2007) kritiek op geeft. Zij schenkt in haar onderzoek net wel veel aandacht aan het erotische 

element van seks. Verder vermeldt Nelson ook niets over de sekseducatie die door Kikuyu 

grootouders gegeven werd aan hun kleinkinderen. 

2.3.2 De rol van de kerk in Kenia 

 Vandaag is de Pinksterkerk één van de snelst groeiende christelijke kerken in zowel Afrika 

als de rest van de wereld. Sinds de jaren 1970 heeft ook in Kenia de Pinksterkerk een 

prominente plaats gekregen binnen het religieuze en politieke landschap, en speelt dus een 

belangrijke rol bij het vormen van attitudes rond seks. Vooral in steden zijn sinds 1990 erg 

veel pinksterkerken opgekomen (Parsitau 2009: 47). Vele van de deze kerken hebben de focus 
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gelegd op jongeren, en promoten ‘goed’ en ‘moreel’ gedrag zoals onthouding van seks voor 

het huwelijk, getrouwheid binnen het huwelijk en het testen van HIV bij jonge koppels voor 

ze trouwen. Christelijke kerken hebben deze waarden en normen steeds benadrukt, maar die 

houding werd steeds populairder wanneer de Amerikaanse president George W. Bush het 

wetsvoorstel om 15 miljard dollar vrij te maken voor Turn the tide against AIDS in Africa 

tekende.
2
 Twintig procent van de financiële middelen moesten naar preventie, onthouding, 

trouwheid en condoomgebruik gaan. Elke organisatie die gebruik wilde maken van dit fonds 

moest twee derden van zijn financiële middelen besteden aan het promoten van abstinence en 

be-faithful initiatieven. Erg veel christelijke organisaties hadden hier niets op tegen, aangezien 

deze strategie gelijk liep met hun eigen normen, waarden en doelstellingen (Parsitau 2009: 

45-46). 

 Voor het PEPFAR-initiatief (The President’s Emergency Plan for AIDS Relief), in de jaren 

1990, werd AIDS door de christelijke kerken vooral gezien als een straf van god voor 

immoreel seksueel gedrag. Condoomgebruik werd toen afgeraden, en de kerk wou niet 

geassocieerd worden met door HIV-besmette individuen, die zich immoreel zouden gedragen 

hebben. Vanaf de jaren 2000 veranderden de Oost-Afrikaanse kerken van houding ten 

opzichte van AIDS, en besloten mee te werken aan preventiecampagnes. Het plan van de 

Amerikaanse president gaf deze nieuwe houding van de kerken in Afrika een extra boost 

(Parsitau 2009: 50). Door deze christelijke waarden worden oudere tradities zoals de 

initiatierituelen met expliciete liederen en seksuele opvoeding door de grootouders gezien als 

‘heidens’. Vele Keniaanse ouders verbieden hun kinderen om nog deel te nemen aan 

traditionele initiatierituelen, uit angst dat hun kinderen onkuise gedachten zullen krijgen 

(Mbugua 2007: 1081).  

 Het wel of niet promoten van condoomgebruik levert binnen verschillende christelijke 

kerken nog steeds vurige debatten op, en veel Pinksterkerken zijn dat ook tegen 

condoomgebruik. Het promoten van condoomgebruik zou promiscue gedrag aanmoedigen en 

dus tegenstrijdig zijn met de abstinence en be-faithful initiatieven van de kerk. Andere 

Pinksterkerken in Kenia zouden het condoomdebat omzeilen door agressief te preken over 

moraal, onthouding en trouwheid, vooral ten opzichte van de jeugd. De kerken zouden AIDS 

en HIV als een middel zien om hun normen omtrent seksueel gedrag te promoten en te 

versterken. Ze zouden besmette mensen stigmatiseren, seksuele opvoeding in scholen 

                                                 
2
 In 2002 kwam dit initiatief tot leven, en werd “The President’s Emergency Plan for AIDS Relief” (PEPFAR) 

genoemd (Parsitau 2009: 46). 
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verhinderen en een boodschap verkondigen die tegenstrijdig is met het promoten van 

condoomgebruik door te claimen dat onthouding voor het huwelijk en huwelijkstrouw de 

enige oplossingen zijn om HIV en AIDS te vermijden. Verder blijkt er ook een grote 

contradictie te bestaan tussen de morele waarden en het eigenlijk seksueel gedrag van de 

jeugdige leden van de Pinksterkerk in Kenia. Door te focussen op normen en waarden in 

plaats van op feitelijk gedrag mist de kerk een kans om wel degelijk bij te dragen aan een 

oplossing tegen de HIV/AIDS-epidemie in Kenia (Parsitau 2009). 

2.3.3 Seksualiteit bij jongeren in hedendaags Kenia 

In haar artikels “Sex, sexuality and negotiating Africanness in Nairobi” (2009) en “Beyond 

pain, towards pleasure in the study of sexuality in Africa” (2007) doet Rachel Spronk 

onderzoek naar seksualiteit en de relatie tussen seksualiteit en sociale verandering bij jonge 

professionelen in een modernistische context in Nairobi. Rachel Spronk wil in haar onderzoek 

ingaan op de algemeen heersende trend in wetenschappelijk onderzoek die seksualiteit 

behandelt als een onerotische handeling.  

2.3.3.1 Kosmopolitische jongeren in Nairobi 

 Eerst en vooral maakt Spronk (2009) een onderscheid tussen seksualiteit in de publieke 

sfeer en seksualiteit in de privésfeer, waarbij de intieme privébeleving gestructureerd zit in 

een groter geheel van sociale relaties. Ten tweede kan seks zowel een deel zijn van een 

ideologisch debat als van een vorm van plezier. Seksualiteit is volgens haar cruciaal in de 

ontwikkeling van een hedendaagse identiteit bij jongeren in Nairobi. Deze jongeren waarover 

ze het heeft zijn jong volwassenen die geboren zijn in Nairobi en vaak ouders of grootouders 

hebben die vroeger vanuit het platteland gemigreerd zijn naar de hoofdstad. Ze zijn tussen 20 

en 30 jaar oud, hebben gestudeerd en werken vooral in de privésector. Deze jongeren maken 

noch deel uit van de kleine elite, noch van de grote arme meerderheid. Binnen de Keniaanse 

samenleving wordt het deze jongeren vaak verweten dat ze ‘on-Afrikaans’ of ‘verwesterd’ 

zouden zijn, omwille van hun kritische meningen ten opzichte van de conventionele 

genderrollen. Deze jongeren associëren zich met verschillende identiteiten: werknemers, 

Afrikanen, Kenianen, wereldburgers, vrouwen, mannen, minnaars en partners.  

De jongeren hebben maar weinig voeling met de rurale gebieden waar hun grootouders 

leven, en de cultuur van hun grootouders. Veel van deze jonge werknemers spreken de 

etnische taal van hun grootouders niet, en kennen enkel Kiswahili, Sheng en Engels (Spronk 

2009: 503-504). De ontbrekende band met de grootouders zorgt er ook voor dat deze jongeren 



21 

 

niet geïnitieerd werden in kennis over seksualiteit door hun grootouders. Ze moeten de 

informatie over seksualiteit die ze anders van hun grootouders zouden verkrijgen nu ergens 

anders zien te vinden. Vooral vrouwen doen nu die kennis op aan de hand van diverse media 

zoals tijdschriften, boeken, televisie en radio (Frederiksen 2000: 222). Bij de ouders kunnen 

ze, zoals eerder vermeld, voor informatie omtrent seksualiteit niet terecht. Moeders en 

dochters voelen zich door de ‘generatietaboe’ en als Christenen vaak beschaamd en zijn te 

verlegen om seksualiteit te bespreken met elkaar. Ook het gebrek aan kennis bij de ouders 

over puberteit, seks en contraceptiva verhinderen de communicatie over seksualiteit. Moeders 

waarschuwden hun dochters wel voor ongewenste zwangerschappen en de aandacht van 

jongens, maar geven vaak geen expliciete tips of uitleg hoe een zwangerschap te vermijden. 

De moeders focussen vaak enkel op de negatieve aspecten van seks, maar bieden geen 

oplossing zoals bijvoorbeeld condoomgebruik (Crichton, Ibisomi en Obeng Gyimah 2012: 

28). Uit de studie van Njeri Mbugua (2007) blijkt dat 98% van de geschoolde moeders die 

geïnterviewd werden geen relevante seksuele opvoeding aan hun kinderen konden of wilden 

geven. Verder bleek ook dat deze moeders zelf geen seksuele opvoeding gekregen hadden van 

hun eigen ouders, en vaak de band met hun grootouders verloren hadden. Ten tweede, voelen 

moeders zich gehinderd door christelijke waarden die expliciet taalgebruik verbieden. Een 

goede Christene gebruikt enkel moreel ‘propere’ taal. Ongepast taalgebruik omvat alles wat te 

maken heeft met geslachtsdelen, menstruatie en geslachtsgemeenschap. Ten derde schuiven 

moeders hun verantwoordelijkheid vaak af op boeken, en ten vierde verwachten moeders dat 

seksuele opvoeding op school gegeven wordt. De seksuele educatie die op scholen gegeven 

wordt is jammer genoeg niet relevant en te oppervlakkig. De onderwijzers zijn dan ook het 

product van diezelfde Keniaanse cultuur, waar diezelfde ‘generatietaboe’ speelt, als bij de 

ouders (Mbugua 2007). Door de christelijke taboe in verband met seksualiteit, urbanisatie, de 

ontbrekende band met de grootouders, het verbieden van traditionele initiatie wegens 

‘heidens’ en formele educatie verkrijgen jongeren geen relevante seksuele opvoeding van hun 

familie, ouders, leraars of andere leidinggevende figuren (Mbugua 2007). 

Nochtans blijkt uit onderzoek dat ouders een belangrijke rol spelen bij het voorbereiden van 

hun kinderen op het latere leven. Sociale en emotionele steun van ouders, ook op gebied van 

condoomgebruik, relaties, menstruatie, enzovoort draagt bij tot het emotionele welzijn van 

jongeren, vooral tijdens de adolescentie. Verder blijkt ook dat communicatie omtrent 

seksualiteit tussen ouders en hun kinderen bijdraagt tot consequenter condoomgebruik en dus 

minder kans op seksueel overdraagbare ziekten, latere seksuele activiteit, minder sekspartners, 

en minder risico op ongewenste zwangerschap. Vooral in Sub-Sahara Afrika is communicatie 
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van ouders naar kinderen toe dus belangrijk aangezien de AIDS-epidemie en de zwakke 

seksuele opvoeding in scholen (Crichton, Ibisomi en Obeng Gyimah 2012: 22). 

Een ander opvallend patroon in het onderzoek van Spronk (2009) is dat de meeste van deze 

jongeren niet gehuwd zijn, en ze hun carrière voor nemen op een huwelijk. Ook uit het artikel 

“Relationship Transitions in Urban Kenya” van Clark, Kabiru en Mathur (2010) blijkt dat 

jongeren in een urbane context, in dit geval Kisumu, educatie en een job prefereren boven een 

huwelijk. Ze stellen de verantwoordelijkheden die komen kijken bij een huwelijk het liefst zo 

lang mogelijk uit, en genieten van hun leven. Wel hebben ze relaties, zowel van korte als van 

lange duur, al blijkt consequent condoomgebruik bij jongeren bijna niet te bestaan (Clark, 

Kabiru en Mathur 2010: 4). Aangezien ze financieel onafhankelijk zijn van hun familie, 

kunnen de jongeren relaties beginnen en uitgaan met leeftijdsgenoten naar keuze en van 

verschillende etnieën (Spronk 2009: 504). Door urbanisatie, globalisatie, educatie, migratie, 

industrialisatie, en de overname van westerse ideologieën zijn samenlevingen geëvolueerd 

van rurale uitgebreide families naar meer urbane nucleaire systemen. Deze vormen van 

samenleven worden gekenmerkt door grotere individuele onafhankelijkheid en monogamie 

(Clark, Kabiru en Mathur 2010: 3). 

2.3.3.2 Seks als deel van de identiteit 

 Een belangrijk patroon in het leven van deze jongeren is dat hun subcultuur seks als een 

belangrijk onderdeel van hun hedendaagse persoonlijkheid ziet. Seks voor het huwelijk is dan 

ook erg veel voorkomend. Dit is mogelijk aangezien seks, dankzij het gebruik van 

contraceptieve middelen, niet noodzakelijk meer leidt tot een zwangerschap. Dit leidt ook tot 

een partnerkeuze die gebaseerd is op wederzijdse en gemeenschappelijke interesse, 

wederzijds seksueel genot, gelijk niveau van educatie, en gelijke achtergrond, en niet op basis 

van reproductie en etnische overeenstemming (Spronk 2009; Clark, Kabiru en Mathur 2010). 

Het gevolg hiervan is dat het huwelijk binnen een urbane context meer en meer een 

verbintenis wordt tussen twee individuen, in plaats van een verbintenis tussen twee families. 

Liefde en emotionele intimiteit vervangen dus economische belangen van de familie. 

Intimiteit wordt een belangrijk aspect van een goede relatie, en overspel zou volgens de studie 

van Clark, Kabiru en Mathur (2010) de meest voorkomende reden zijn voor het beëindigen 

van een seksuele relatie.  

Populaire westerse media beïnvloeden jongeren en scheppen normen in verband met 

huwelijk, relaties en romantiek (Clark, Kabiru en Mathur 2010: 1). Lokale media daarentegen 

geven volgens het artikel “Popular Culture, Gender Relations and the Democratization of 
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Everyday Life in Kenya” van Frederiksen (2000) christelijke idealen van het huwelijk en 

genderrollen weer, die in het westen als erg conservatief zouden beschouwd worden. 

Hedendaagse representaties van liefde, romantiek en het huwelijk in populaire media hebben 

veel invloed en hebben vaak jongeren als doelgroep. Ze focussen ook op het ideaal van een 

‘moderne’ nucleaire familie gebaseerd op liefde, en waar macht eerlijker verdeeld is tussen 

man en vrouw. Ook worden ouderlijke verantwoordelijkheid, en de gevaren van immoraliteit 

en seks voor het huwelijk erg benadrukt. Lokale tijdschriften adviseren jongeren om te huwen 

vooraleer ze gaan samenwonen. Volgens Frederiksen (2000) zijn dan ook niet enkel westerse 

media dominant, maar ook lokale populaire media hebben een belangrijke invloed op 

jongeren. Er zijn dus met andere woorden verschillende factoren die bijdragen tot de 

veranderingen binnen relaties bij jongeren, waardoor wederzijds genot, liefde, romantiek en 

intimiteit belangrijke aspecten worden van het leven als moderne jonge wereldburger, zowel 

bij de mannen als bij de vrouwen (Spronk 2009).  

Het belang van een vrouwelijk orgasme impliceert dat vrouwelijke seksualiteit nu 

beschouwd kan worden als een aspect van genot, in plaats van enkel voortplanting. Deze visie 

is nieuw en betekent dat er meer engagement binnen seks moet zijn van zowel mannen als 

vrouwen. Voor jongeren is het hebben een bevredigend seksleven een symbool geworden van 

hun hedendaagse identiteit (Spronk 2007: 4). Seks wordt door jongeren verbonden met liefde 

in plaats van met reproductie, en huwelijk. Uit Spronks onderzoek (2007) blijkt dat jonge 

vrouwen nu seks beschouwen als iets natuurlijks, en essentieel in de transitie naar volwassene. 

Seksuele verlangens worden dus een eigenschap van hun identiteit als moderne vrouw. 

Vrouwen moeten erkenning krijgen voor hun seksuele verlangens, terwijl mannelijke seksuele 

verlangens daarentegen altijd al als evident beschouwd werden. Maar, die verlangens werden 

nooit in relatie gezien tot intimiteit. Mannen moeten dus hun seksuele verlangen 

herdefiniëren. Voor zowel mannen als vrouwen worden liefde, romantiek en emotionele 

intimiteit alsmaar belangrijker voor het kiezen van een partner (Spronk 2007: 4). Die 

veranderingen brengen veel verwachtingen met zich mee, die voor angst kunnen zorgen. 

 

“I believe that there can never be a purely physical, ecstatic or anxiety free sexual encounter. 

From the young adults' experiences (and underlined by other accounts described in the 

literature), it can be concluded that sex is almost always imbued with some degree of 

uncertainty, ambiguity or anxiety. Feelings of shame, fear of losing the partner, fear of 

disappointing, fear about violation of trust, anxiety about failure to enjoy sex or have an 

orgasm, and fear of arousing suspicion, all these were experienced by both women and men, 
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and only serve to highlight the precarious and complex nature of a sexual encounter. For 

example, many women endlessly deliberated whether or not to initiate condom use because 

they feared to arouse the suspicion of their partner about being promiscuous”.  

(Spronk 2007: 5) 

 

Aangezien liefde nu een belangrijk aspect is geworden van seksualiteit kan daar ook 

misbruik van gemaakt worden. Uit een onderzoek, gevoerd in de Rift Valley blijkt dat 

jongens vaak meisjes misleiden en verleiden tot seks door claims van liefde, adoratie en 

oncontroleerbare drang naar seks te gebruiken (Maticka-Tyndale en Kyeremeh 2010: 241). 

De notie liefde wordt door jongeren in Kenia ook gebruikt als een alternatieve expressie voor 

seks. Meisjes zouden niet meteen ingaan op het verzoek van jongens om hun eigen reputatie 

niet te schenden (Maticka-Tyndale, Gallant, et al. 2005: 34). Verder is er ook nog steeds een 

ongelijke verdeling van macht tussen jongens en meisjes in Kenia. Van vrouwen wordt 

verwacht dat ze gehoorzaam zijn aan mannen, waardoor er een gebrek is aan bijvoorbeeld 

oppositie tegen seksueel geweld (Maticka-Tyndale, Gallant, et al. 2005: 29). Jongens zouden 

na de puberteit hun seksuele drang niet kunnen controleren, onder andere door groepsdruk. 

Volgens zowel meisjes als jongens zouden mannen gedwongen worden door drang en 

groepsdruk om seks te hebben (Maticka-Tyndale, Gallant, et al. 2005: 35). 

2.3.3.3 ‘Verwesterde’ jeugd 

Doordat jongeren uit Nairobi sociale verandering duidelijk zichtbaar en concreet maken 

worden deze jongeren ook vaak beschuldigd door de oudere generaties. Hun interpretatie van 

seksualiteit wordt als ‘verwesterd’ gezien en breekt met de dominante opvattingen over 

seksualiteit en hiërarchie in genderrelaties. In publieke debatten gaat men ervan uit dat AIDS 

een gevolg is van die vrije opvattingen over seksualiteit, en de teloorgang van de 

familiebanden. Er wordt onder andere in de media, politiek en kerken verwezen naar een ‘loss 

of culture’. ‘Immoraliteit’ en ‘verwestering’ worden vaak in dezelfde betekenis gebruikt. 

Cultuur zou zijn grip op seksualiteit verloren hebben, wat resulteert in seksuele chaos of 

‘slechte seks’ (Spronk 2009: 506). HIV preventie campagnes focussen dan ook bijna enkel op 

onthouding van seks voor het huwelijk (Clark, Kabiru en Mathur 2010: 12). Seksualiteit staat 

nu ook buiten de traditionele culturele instituties zoals het huwelijk, en dat blijkt een 

problematische ontwikkeling te zijn voor vele Kenianen. Westerse films, pornografie, 

reclame, televisieseries, kleding en muziek worden afgeschilderd als de boosdoeners en de 

slechte invloeden (Spronk 2009: 507). De populaire cultuur is volgens Frederiksen nochtans 
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erg belangrijk omdat ze relevante en dringende discussies op gang brengen. De jongeren leren 

vanuit die discussies en vormen een eigen mening (Frederiksen 2000: 221). 

  Deze jongeren in Nairobi breken volgens Spronk (2009) met oude gewoonten en 

verkennen nieuwe grenzen. Ze herdefiniëren de heersende hiërarchieën tussen ouderen en 

jongeren, en tussen mannen en vrouwen. De jongeren zitten volgens haar gevangen tussen de 

debatten over culturele waarden en normen, en hun rol als leiders van sociale verandering. 

Een moeilijke positie, vooral omdat ze zichzelf zien als ‘echte’ Afrikanen, omdat zij boven 

alle etnische geschillen staan. Het doet hen dan ook pijn als ze te horen krijgen dat ze on-

Afrikaans zijn, of een schande zijn voor hun volk (Spronk 2009: 508). 

 Vooral voor vrouwen is die contradictie erg groot: aan de ene kant wordt van hen verwacht 

dat ze de rol van echtgenote en moeder op zich nemen, hetgeen zij zelf ook willen. Maar, aan 

de andere kant willen ze hun vrijheid en job niet opgeven. Ze proberen een balans te vinden 

tussen de conventionele ‘Afrikaanse’ opvattingen over het vrouw zijn, en het ‘modern 

Afrikaans’ vrouw zijn, dat staat voor een job en vrijheid (Spronk 2007).  

 Ook mannen voelen zich onzeker in deze situatie, en willen aan de ene kant hun 

mannelijkheid laten gelden, en een vrouw die thuisblijft en voor de kinderen zorgt, maar 

willen aan de andere kant de vrijheid van hun echtgenotes of vriendinnen niet inperken 

(Spronk 2009). Seks is ten eerste een erg persoonlijk gegeven, ten tweede is het een manier 

om gevoelens te uiten, en ten derde is het een gender- en cultureel gerelateerd iets. Mannen 

moeten bijvoorbeeld ‘genoeg man zijn’ en vrouwen initiëren seks niet (Spronk 2007: 6). Seks 

wordt gezien als iets natuurlijks en als een aspect van de volwassenheid, maar toch bestaat er 

weinig discours over vrouwelijke seksuele verlangens in Kenia. Vrouwelijke seksualiteit 

wordt nog steeds sterk gelinkt aan reproductie. Vrouwelijk seksueel genot wordt voor het 

huwelijk als onbestaand gezien en in een huwelijk als passief (Spronk 2009). 

 De culturele erfenis, sociale verwachtingen, keuzes in levensstijl en culturele identiteit van 

deze jongeren zorgen voor spanningen, die volgens Spronk (2009) soms resulteren in angsten. 

Ze associëren zichzelf met een hedendaagse identiteit waarop ze trots zijn, ze vertonen een 

halfslachtige houding ten opzichte van de ‘traditionele’ manier van leven, ze verwerpen het 

concept ‘verwesterd’ en identificeren zich met het ‘Afrikaan’ zijn. Deze Afrikaanse identiteit 

is volgens Spronk (2009) erg dubbelzinnig en tegenstrijdig: aan de ene kant verwijzen ze naar 

de Afrikaanse identiteit om authentieke tradities te verheerlijken, en aan de andere kant zien 

zij zichzelf als ‘Afrikaan’ omdat ze geen aandacht schenken aan etnische achtergrond, ze zijn 

tenslotte allemaal ‘Afrikanen’, met een progressieve Afrikaanse levensstijl en houding. Hun 

Afrikaan-zijn is dus niet zo vanzelfsprekend, net zoals hun vermeende verwestering niet zo 
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vanzelfsprekend is. De verwarring bij deze jongeren in hun zoektocht naar een identiteit komt 

ook voort uit de publieke opinie die stelt dat ‘Afrikaans zijn’ het tegenovergestelde is van 

‘modern zijn’. Seksualiteit is in deze debatten vaak het centrale thema. Seks als een centraal 

aspect van de persoonlijkheid en zelfbeeld, wordt geassocieerd met het modern zijn, terwijl 

seks ook juist als iets erg ‘natuurlijk’ aanvoelt, dat neer komt op een zintuiglijke ervaring. 

Ook seksualiteit, zoals het prefereren van wederzijds seksueel genot, wordt dus een centraal 

aspect van identiteit, een identiteit die geassocieerd wordt met ‘modern zijn’. Seksueel actief 

zijn impliceert voor deze jongeren dat ze gewild worden, en aantrekkelijk gevonden worden, 

wat positief bijdraagt aan het zelfbeeld van zowel mannen als vrouwen.  

 De uitdaging waar de jongeren voor staan veroorzaken angst over hun culturele identiteit 

die staat voor ‘modern zijn op zijn Afrikaans’. Ze zitten volgens Spronk (2009) gevangen in 

een web van abstracte noties als ‘Afrikaans’, ‘traditioneel’, ‘modern’ en ‘westers’. 

2.4 Plaats van deze masterproef in het onderzoek naar seksualiteit in Afrika, en in 

Kenia in het bijzonder  

Onderzoek naar seksualiteit in Afrika heeft zich vooral gefocust op medische belangen, 

volksgezondheid en reproductie. Emoties en gevoelens werden al vanaf de kolonisatie 

genegeerd in onderzoek naar Afrikaanse seksualiteit. In deze masterproef is het echter de 

bedoeling een context te schetsen waarin jongeren op de Universiteit seks beleven, dus ook 

zintuiglijk. Welke zijn hun seksuele verlangens en waarom? Hoe voelen ze zich bij een 

seksbeleving? Deze masterproef behandelt met andere woorden de sociale en culturele 

constructie van seksualiteit, en de veranderingen die er in plaatsvinden. De opkomst van HIV 

en AIDS heeft er voor gezorgd dat dit aspect van onderzoek naar seksualiteit deels vergeten 

werd. Erg veel studies over seksualiteit in Afrika zijn kwantitatief en behandelen AIDS en 

HIV. Het gevolg hiervan is dat er enerzijds vrij weinig geweten is over seksuele verlangens en 

gedrag in Afrika, en anderzijds dat seksualiteit in Afrika ‘gedeërotiseerd’ werd (Spronk 

2007). Seksueel genot is dus nog steeds een marginaal onderwerp binnen de antropologie  

De antropologie heeft zich verder ook bijna enkel op ‘exotisch’ seksueel gedrag gefocust. 

Ook dit wil ik vermijden door niet expliciet naar seksueel geweld te vragen. Het is dan ook 

niet mijn bedoeling een weergave te geven van uitzonderingen, maar wel van de modale 

student en zijn of haar dagelijkse ervaringen.  

Seksualiteit kan onmogelijk geanalyseerd worden zonder de economische, politieke, 

historische sociale en culturele aspecten waarin het zit ingebed in acht te nemen. Wat mensen 

verlangen, willen en doen op seksueel vlak, wordt in elke samenleving tot op grote hoogte 
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bepaald door wat ze ‘gemaakt’ zijn om te doen, en wat ze ‘mogen’ doen. (Caplan 1987). In 

Kenia benadrukken de kerk, scholen en ouders een conservatieve kijk op seksualiteit en 

beschouwen seks als taboe, terwijl de populaire media in Nairobi opener over seks zou zijn 

(Frederiksen 2000). Enerzijds is er de populaire cultuur in Nairobi, die ook westerse waarden 

zoals gelijkheid van man en vrouw en het belang van orgasmen en een boeiend seksleven 

accentueren, en anderzijds zijn er de gevestigde idealen en genderrollen die benadrukt worden 

door oudere generaties, scholen en kerken. Oudere ‘tradities’ zoals de seksuele opvoeding die 

grootouders voorzien gaan verloren door de grote invloed van de kerk, formele educatie en de 

urbanisatie (Mbugua 2007). De populaire media in Nairobi hebben een sterke invloed op 

jongeren, en brengen belangrijke discussies over seksualiteit en relaties op gang (Frederiksen 

2000). Toch blijkt er nog steeds een grote taboe te bestaan inzake verschillende aspecten van 

seksualiteit, vooral tussen ouders en hun kinderen.  

In Kenia worden conventies van wat als ‘normaal’ en ‘abnormaal’ beschouwd worden 

verlegd door jongeren die onder andere  dankzij financiële onafhankelijkheid van hun ouders 

zelf partners kunnen kiezen. Het gevolg hiervan is dat liefde en emotionele intimiteit 

belangrijke factoren worden in een relatie en de plaats innemen van economische belangen. 

Ook op seksueel vlak verkennen hedendaagse jongeren in Kenia vrouwelijke orgasmen en 

wederzijds seksueel genot. De genderrollen veranderen en nieuwe grenzen worden afgetast, 

maar dit gebeurt niet zonder enige frustratie en twijfel (Spronk 2009).  

De context waarin jongeren seks beleven en seksuele verlangens vormen, bestaat dus met 

andere woorden uit verschillende gelaagde aspecten die invloed uitoefenen op elkaar. De 

jongeren die Spronk (2009) in haar onderzoek beschrijft proberen nieuwe en ‘oude’ waarden 

en genderrollen te combineren, wat niet altijd evident is. 

Seksuele verlangens van jongeren in Kenia zitten ingebed in een steeds veranderende 

context die bestaat uit religieuze, sociale, politieke, culturele en historische aspecten. In deze 

masterproef probeer ik deze context beter te schetsen en een antwoord te bieden op vragen in 

verband met seksuele verlangens en genderrelaties binnen die context, en de specifieke 

problemen die jongeren hieromtrent ondervinden. 

 Aan de hand van de besproken literatuur kunnen vier hypothesen gevormd worden waarop 

ik mijn onderzoek bij studenten in Nairobi baseer, en die een deel van de context beschrijven 

waarin geschoolde jongeren in Nairobi seks beleven. Ten eerste wordt duidelijk gemaakt in 

het onderzoek van Spronk (2007) en Clark, Kabiru en Mathur (2010) dat liefde en romantiek 

essentiële aspecten zijn geworden van een relatie. Dit kan ook impliceren dat monogamie een 

voorwaarde wordt voor het voortbestaan van een seksuele relatie. Jongeren kunnen nu zelf 
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een partner kiezen dankzij urbanisatie en financiële onafhankelijkheid van hun ouders. Deze 

hypothese ga ik na door tijdens de interviews in te gaan op het belang van romantiek en 

intimiteit binnen een relatie, en de verwachtingen van een relatie. Ik ga na of de studenten wel 

degelijk een partner kiezen op basis van liefde, waarom, wat dit voor hen betekent, en hoe zij 

een westers begrip als ‘romantiek’ ervaren. Uit het onderzoek van Maticka-Tyndale en 

Kyeremeh (2010) blijkt dat liefde niet enkel een belangrijk aspect is geworden voor het 

bestaan van een relatie, maar dat de notie ‘liefde’ nu ook misbruikt kan worden. Jongens 

maken claims van liefde om een meisje te verleiden en misleiden tot seks (Maticka-Tyndale 

en Kyeremeh 2010). 

 De tweede hypothese die kan afgeleid worden uit de literatuur veronderstelt het 

‘verwesterd’ beschouwd worden van de jeugd in Nairobi (Spronk 2009). Een bevredigend 

seksleven is volgens Spronk (2009) een belangrijk deel van een moderne jonge identiteit. 

Seks voor het huwelijk zou dan ook erg veel voorkomend zijn. Die identiteit strookt niet met 

de dominante opvattingen over seksualiteit en genderrollen in de Keniaanse samenleving, 

waardoor jongeren beschouwd worden als ‘verwesterd’ (Spronk 2009). 

 De seksuele en genderverwachtingen die vernoemd worden in de besproken literatuur, 

waarin emotionele intimiteit en wederzijds genot belangrijke rollen lijken te spelen, vormen 

een derde hypothese die ik zal nagaan tijdens de interviews. De studenten zullen bevraagd 

worden naar wat ze leuk vinden aan seks, welke hun seksuele verlangens zijn, wat ze denken 

dat de partner leuk vindt aan seks, wat ze verwachten van de partner tijdens een vrijpartij, 

welke verwachtingen ze hebben van een relatie en huwelijk en of die verwachtingen ingelost 

worden. Prazak (2000) spreekt in haar artikel van Kuria mannen die zo snel mogelijk 

proberen ejaculeren om zich seksueel voldaan te voelen en van Kuria vrouwen die niet echt 

sexy en opwindend zijn om hun partner niet jaloers of achterdochtig te maken. Ik ga na of dit 

seksuele gedragingen en opvattingen zijn die leven bij de studenten.  

 De vierde hypothese die ik afleid uit de gelezen literatuur is een gebrek aan communicatie 

in verband met seks, zowel door scholen, ouders, familie en kerken, en de rol van de media 

die discussies op gang brengen en waarden mee herdefiniëren (Frederiksen 2000). Deze 

stellingen wordt getest door na te gaan op welke manier de studenten kennis over seksualiteit 

vergaard hebben en welke invloed populaire media op hun verwachtingen en verlangens 

hebben.  
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3 Methodologie 

De methodologie van deze studie is gebaseerd op kwalitatief onderzoek aan de hand van 

participerende observatie en interviews. Zo’n onderzoek kan een moeilijke zaak worden 

aangezien het voor veel mensen geen evident onderwerp is, en hierover praten verlegenheid 

en schaamte kan veroorzaken. Seksuele praktijken omvatten een zekere mate van privacy 

(Gune en Manuel 2011). Gune en Manuel (2011) maken in hun methodologie voor onderzoek 

naar seksualiteit duidelijk dat de participant moet kunnen deelnemen op vrijwillige basis, hij 

op voorhand moet ingelicht worden over het onderwerp van studie, en hij verzekerd moet 

worden van anonimiteit. Ook stellen zij voor om de participant duidelijk te maken dat ook zij 

vragen kunnen stellen en gevoelige vragen kunnen negeren. Deze ethische richtlijnen heb ik 

dan ook gevolgd tijdens de interviews. 

Eerst en vooral werd een vragenlijst opgesteld die de leidraad door de interviews was. Om 

een vertrouwensband op te bouwen, en om te vermijden dat ik de individuen zou afschrikken 

werd eerst de achtergrond en technische kennis van de studenten besproken. De vragenlijst is 

zo opgesteld dat er een opbouw ontstaat naar vragen over relaties, seksualiteit en intimiteit. 

Aan de hand van deze vragenlijst probeer ik een antwoord te bieden op de eerder gestelde 

vragen en hypotheses.  

 De interviews vonden plaats op twee verschillende universiteiten in Nairobi: Kenyatta 

University en University of Nairobi. Op beide universiteiten stond er een contactpersoon tot 

mijn beschikking die mij hielp participanten te vinden. Op Kenyatta University was dit Amy, 

een studente in Public Health Care, die ik leerde kennen via een vriend. Zij stelde me 

persoonlijk voor aan geïnteresseerde studenten. In de University of Nairobi was dit Rosebella, 

een studente Literatuur die me vooral telefoonnummers bezorgde van geïnteresseerde 

studenten die wilden meewerken aan de studie. Rosebella leerde ik kennen via Professor 

Wasamba, waarmee ik eerder gemaild had. Uit beide universiteiten werden zowel mannen als 

vrouwen geïnterviewd. Elk interview vond plaats op een rustige, door de student gekozen 

locatie op de universiteit zelf. Door de student zelf een locatie te laten kiezen, begeeft hij of 

zij zich naar een vertrouwde omgeving, wat angst of ongemak vermindert. De participanten 

maakten deel uit van de studie op vrijwillige basis en werden op voorhand op de hoogte 

gebracht van het onderwerp. Elk gesprek duurde ongeveer twee en een half tot drie uur, 

naargelang het enthousiasme van de student. Aan het begin van elk gesprek werd 

uitdrukkelijk gezegd dat alle informatie anoniem en vertrouwelijk blijft, dat het niet dient 

voor commerciële doeleinden en dat ook zij mij vragen mochten stellen. Op die manier wordt 
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het vertrouwen van de studenten groter, en is er een uitwisseling van informatie, in plaats van 

éénrichtingsverkeer. Alle gegevens werden opgenomen en opgeschreven vlak na het 

interview. De gesprekken werden gehouden in het Engels. Alle geïnterviewde individuen 

kregen na het gesprek mijn telefoonnummer en e-mailadres voor het geval ze nog informatie 

of vragen hadden. 

 Naast de interviews vonden nog een aantal officieuze gesprekken plaats met zowel de 

studenten als ook anderen die ik op weg tegenkwam. Ook populaire televisieseries en muziek 

werden bekeken en beluisterd. Het uitgaansleven en het leven op de universiteitscampus 

werden de uitvalbasissen om participerend te observeren. 

De vragenlijst is zoals eerder vermeld op die manier opgesteld dat er een vertrouwensband 

kan groeien met de participant. Het eerste deel van het interview behandelt de etnische 

achtergrond, afkomst, geboorteplaats, beroep van de ouders, leeftijd, technische kennis 

omtrent seksualiteit en de attitude tegenover seksualiteit. Om de sociale achtergrond van de 

participanten te bepalen maak ik gebruik van de iCAPE-methode. Dit aspect van het interview 

geeft mij enerzijds een algemeen beeld over de student en zijn geschiedenis, en anderzijds 

onderzoek ik de invloed van media, onderwijs en familie. 

a) Identiteit: vragen naar leeftijd, geboorteplaats, etnische achtergrond, educatie, scholing 

en job van de ouders, woonplaats nu, hobby’s, muzieksmaak, interesses, 

seksuele geaardheid, financiële situatie, met welke identiteit associeert de 

participant zichzelf. 

b) Capaciteit:  nagaan wat de kennis is van de participant over de thematiek. 

Wat wordt geleerd over seksualiteit vanuit de school, gezin, familie, en media 

zoals televisie, pornografie, internet en tijdschriften. 

c) Attitude: Navragen waarom de participant wil meedoen aan het onderzoek, hoe de 

participant tegen over seks, seks voor het huwelijk, homoseksualiteit, 

romantiek, overspel, losse relaties, huwelijk, vaste relaties, enzovoorts staat.  

d) Praktijk:   Is de participant al seksueel actief, heeft hij/zij al relaties gehad? 

e) Evolutie:   Evolutie in de tijd van elk voorgaand element. 

 

Om na te gaan hoe studenten omgaan met relaties, hoe ze een partner kiezen, hoe ze die 

partner verleiden, hoe ze romantiek beleven en wat hun visie is ten opzichte van het huwelijk 

en de bruidsprijs worden in het volgende deel van het interview onderstaande vragen gesteld. 

Ik maak in het algemeen gebruik van open vragen in plaats van ja/nee vragen om de 
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participanten zo weinig mogelijk te beïnvloeden in hun antwoorden. Een aantal vragen 

werden verschillende keren gesteld in de loop van het interview om leugens of onwaarheden 

zo veel mogelijk te vermijden.  

Aan de hand van deze categorie vragen wil ik een antwoord bieden op de eerder gestelde 

hypothese in verband met het belang van liefde, romantiek en intimiteit binnen een relatie, 

waardoor monogamie een voorwaarde kan worden voor het slagen van een seksuele relatie. 

Begrippen als ‘romantiek’, ‘liefde’ en ‘intimiteit’ kunnen uiteraard inhoudelijk verschillen 

naargelang cultuur en regio. Deze inhoudelijke betekenissen probeer ik te achterhalen.  

 

a) Verleiden en partnerkeuze 

 Hoe versier je een man/vrouw? Waar doe je dat? Waarom? 

 Hoe word je graag versierd door een man/vrouw? Waarom?  

 Welke gevoelens komen daar bij kijken?  

 Op basis van welke aspecten kies je een partner? Waarom? 

 Welk belang spelen je ouders/familie bij een partnerkeuze?  

b) Relaties 

 Wil je een relatie? Waarom wel/niet? 

 Welk soort relatie wil je? Zowel nu als later. 

 Wat verwacht je van een relatie? 

 Wat verwacht je van je vriend(in) binnen een relatie? Taakverdeling? 

 Wat houd een goede relatie in? Waarom? 

 Wat is belangrijk voor jou in een relatie? Waarom? 

 Worden deze verwachtingen ook ingelost? (indien de participant al een relatie heeft of 

gehad heeft). 

 Waarom denk je dat ze wel/niet worden ingelost? 

 Samenwonen of LAT-relatie, andere vormen? Van het ene naar het andere? 

 Wat vind je van overspel binnen een relatie?  

c) Romantiek 

 Wat betekent voor jou ‘romantiek’? Waarom? 

 Wat vind je romantisch en wat niet? Wat vind je leuk? Wat vindt je partner leuk? 
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 Hecht je er veel belang aan? Waarom? 

 Welke gevoelens brengt het teweeg? 

 Wanneer is er meestal sprake van romantiek? Op welke momenten? Voor een relatie, 

tijdens een relatie? Welke setting? 

 Welke plaats krijgt romantiek binnen een relatie? 

 Wat is de relatie tussen romantiek en seks? 

d) Huwelijk 

 Waarom en wanneer wil je trouwen? Na eerst te hebben samengewoond of niet? 

 Met wie zou je liefst willen trouwen? Welk soort vrouw/man? 

 Welke rol speelt de familie/lineage hierin? 

 Wat met de bruidsprijs? Wordt dat nog gedaan? Ben je bereid om deze traditie voort te 

zetten? Waarom wel/niet? 

 Wat verwachte je precies van een huwelijk? Waarom? 

 Wat verwacht je van je echtgenoot/echtgenote binnen een huwelijk? 

 Hoe zie je de taakverdeling binnen een huwelijk? 

 Welke plaats krijgt romantiek binnen een huwelijk? 

 Wat is belangrijk voor een goed huwelijk? Waarom? 

Ook deze vragen worden gesteld om het vertrouwen van de participant op te bouwen en een 

aanloop te nemen naar meer expliciete vragen over seksueel gedrag en seksuele verlangens. 

 Het derde deel van het interview heeft betrekking op het seksuele gedrag en verlangens van 

de studenten. De vragen die opgesteld werden zijn erg expliciet, maar dankzij de voorgaande 

kennismaking en gesprekstof werden deze vlot beantwoord. Er wordt onderzocht welke de 

seksuele verlangens zijn, of deze worden ingelost, en of emotionele intimiteit inderdaad een 

belangrijke rol speelt. Met deze categorie vragen acht ik een antwoord te bieden op de derde 

hypothese die werd opgesteld. 

 

e) Seks en seksualiteit 

 Ben je seksueel actief? Waarom wel/niet?  

 Wat versta je onder het woord ‘seks’?  

 Wat versta je onder het woord ‘intimiteit’? Wat is de link tussen de twee? 

 Met hoeveel mensen heb je al seks gehad? 
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 Is seks belangrijk voor jou? Waarom wel/niet? Wat vind je belangrijk aan seks? 

 Wat vind je leuk aan seks? Wat houdt goede seks voor jou in? Waarom? 

 Welke standjes vind je leuk? Waarom? 

 Wat vind je van orale seks? Waarom? Wat houdt dat in?  

 Wat vind je van anale seks? Waarom? 

 Waarom heb je seks? 

 Wat verwacht je van je partner? Waarom? 

 Lost hij/zij die verwachtingen ook in? Waarom wel/niet denk je? Wat doe je er aan? 

 Doe je aan voorspel en naspel? Waarom wel/niet? Wat houden deze in? Wat vind je 

leuk bij voorspel en naspel? 

 Wie neemt initiatief? Waarom? Hoe initieer(t) jij/je partner seks? 

 Welke gevoelens komen kijken bij seks? Hoe voel je je tijdens, en na seks? 

 Hoe belangrijk is een orgasme?  

 Is het van belang voor je partner?  

 Hoe lang moet/mag seks duren? 

 Met wie heb je zoal seks? Enkel in relatie? Of ook daarbuiten? 

 Welke plaats krijgt seks binnen een relatie/huwelijk? 

 Welke seksuele activiteiten zou je nog graag willen doen, maar heb je nog niet 

gedaan? Waarom? 

 Praat je over seks, met vrienden/vriendinnen? Over wat dan precies? 

 Praat je over seks met je partner? Waarom wel/niet?  

 Hoe belangrijk vind je communicatie over seks? 

 Mannen: wat vinden vrouwen leuk? 

 Vrouwen: wat vinden mannen leuk? 

 Wat is de rol van de man in bed, en wat is de rol van de vrouw in bed volgens jou?  

 Wanneer had je de eerste keer seks? Welk gevoel had je daarbij? Zijn je gevoelens 

en/of verlangens geëvolueerd?  

 Welke invloed hebben AIDS-interventies of het gevaar van de ziekte zelf op jou 

seksuele leven? 

 Welke invloed hebben de media op jou seksuele leven volgens jou? 
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Ten slotte werden de interviews afgerond met een aantal vragen over het belang en de 

beleving van liefde en verliefdheid, en toets ik de laatste en vierde hypothese die stelt dat de 

Keniaanse jongeren als ‘verwesterd’ zouden bestempeld worden. 

 

f) Liefde 

 Welke rol speelt verliefdheid bij seks of het starten van een (seksuele) relatie? 

 Ben je al verliefd geweest? 

 Welke gevoelens komen daar bij kijken? 

 Als je verliefd bent, maar je dat duidelijk? Hoe maar je dat duidelijk? 

 Wat houdt liefde in? Wat komt kijken bij wederzijdse liefde? 

Na de interviews kregen de studenten zelf de kans om mij vragen te stellen, om 

opmerkingen te maken en het gesprek te evalueren.  

Dankzij deze interviews kan ik een antwoord bieden op de eerder gestelde hypothesen, en 

schets ik een aantal aspecten van de context waarin een seksbeleving bij jongeren in Nairobi 

plaatsvindt.  

Om de verzamelde data te structureren werden de participanten opgedeeld in categorieën 

naar gelang hun geslacht en afkomst. Daarna werd aan de hand van de opnames gecontroleerd 

of deze categorisaties relevant zijn. Hieruit wordt dan een analyse gevormd die vergeleken 

wordt met de reeds gelezen literatuur. 
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4 Data 

Het hoofdstuk Data wordt opgedeeld in twee delen. De eerste sectie behandelt mijn eigen 

ervaringen in Nairobi en beschrijft seksualiteit vanuit de populaire cultuur in Nairobi. In het 

tweede deel van dit hoofdstuk behandel ik de interviews met de studenten. De vragenlijst in 

de bijlage deed dienst als de rode draad door de interviews. Eerst wordt de achtergrond van de 

studenten besproken, daarna de kijk van de studenten op relaties, intimiteit en seksualiteit. De 

gewonnen informatie uit de interviews toont aan hoe studenten in Nairobi met relaties, 

intimiteit en seksualiteit omgaan. De participanten worden in verschillende categorieën 

opgedeeld, naar gelang gender en geboorteplaats. 

4.1 Nairobi en zijn cultuur 

Nairobi is een levendige stad met stoffige buitenwijken, marktjes, Chinese wegen en 

overvolle matatu’s waarin veel te luide hiphop en R&B muziek speelt.
3
 De muziekteksten 

gaan over liefde of mooie meisjes en zijn meestal zeemzoet en melig. Een manier van 

communiceren die dan ook door jonge mannen in Nairobi wordt overgenomen. Ze gebruiken 

dezelfde clichématige zinnen en zegswijzen zoals ‘ik hou van jou’ en ‘je bent zo mooi’ om 

vrouwen aan te spreken en te verleiden in de clubs, op straat of op school. Dit riepen ze ook 

naar mij op bus of op straat. De meisjes verwachten dit ook van mannen, en voelen zich 

gewaardeerd door de aandacht van mannen. Het lijkt wel of de jongens in Nairobi steeds hun 

mannelijkheid proberen bewijzen tegenover de vriendengroep door vrouwen op die manier 

aan te spreken. Zoals in het theoretisch kader vermeld wordt misbruiken ze claims van liefde 

om een vrouw te verleiden. 

Ook op de televisie worden erg melige zeemzoete series getoond zoals Triumph of Love, 

een Mexicaanse soap. Een vrouw in deze serie wordt door haar echtgenoot steeds 

aangesproken met “my sweet flower”, iets wat mij erg klef en onrealistisch overkomt. De 

jongeren in Nairobi vinden deze serie geweldig, en nemen er een voorbeeld aan.  

In de discotheken en cafés gaat het erg anders toe. Iedereen lijkt iedereen te willen verleiden 

en in bed te krijgen. Als vrouw word je direct belaagd door een groep mannen die tegen je aan 

beginnen ‘schuren’ terwijl je aan het dansen bent. Het lijkt wel een wedstrijd tussen de 

mannen, en de testosteron laait hoog op. Ook dan gebruiken ze zeemzoet taalgebruik, maar 

enkel met de bedoeling om een vrouw in bed te krijgen. Van ‘liefde’ is er op zo een moment 

niet echt sprake.  

                                                 
3
 Matatu’s zijn minibusjes die dienst doen als openbaar vervoer. 
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Nairobi heeft zijn charmes, maar ook zijn minder mooie kanten. Mannen in Nairobi hebben 

een enorm ‘ego’, waar ze maar moeilijk afstand van kunnen nemen. Als vrouw, en zeker als 

westerse vrouw, is het soms erg moeilijk om daar mee om te gaan. Er bestaat een duidelijke 

machocultuur die vrouwen onderschikt aan mannen. Communicatie verloopt vrij indirect, en 

het was dan ook moeilijk voor mij om mij hieraan aan te passen. Ik werd vaak 

‘gecommandeerd’ door Ken, een vriend die in het toerisme werkt, en andere mannen. Op een 

directe manier zeggen wat je denkt is moeilijk, zeker als vrouw.  

4.2 Studenten en relaties, intimiteit, communicatie, identiteit en seksualiteit 

4.2.1 Achtergrond van de participanten 

Alle studenten die werden geïnterviewd hebben een leeftijd tussen 21 en 24 jaar oud, 

maken deel uit van de Kikuyu gemeenschap en zijn christenen. Ze volgen momenteel 

allemaal een bachelopleiding aan een universiteit in Nairobi. Deze homogeniteit binnen de 

groep is louter toeval, er werd op voorhand geen doelgroep op basis van etniciteit, 

studieniveau of religie bepaald. De studenten werden geïnterviewd op basis van hun 

vrijwillige medewerking.  

Iets meer dan de helft van de geïnterviewde studenten, met name Max, Austine, David, 

Magda, Jerusha, Charles, Joy, Saimon, Diana, Puritie en Fidelis groeiden op en werden 

geboren in ruraal gebied of in provinciesteden zoals Nakuru, Kisii, Kisumu, Naivasha, Embu, 

Meru en Nyeri. De andere studenten, Francis, Joseph, Raj, Jata, Mary en Sarah zijn geboren 

en opgegroeid in Nairobi. 

4.2.2 Algemene kennis van de studenten omtrent seksualiteit 

De opleiding die de studenten hebben verkregen in verband met seksualiteit is in het 

algemeen erg gering. Uit de interviews blijkt dat er zowel in schoolverband als binnen de 

gemeenschap erg weinig gesproken wordt over seksualiteit, condoomgebruik of relaties. De 

initiatierituelen die de mannelijke studenten ondergingen werden enkel beperkt tot de 

besnijdenis, die meestal plaatsvindt in een ziekenhuis. Het ritueel dat na de besnijdenis volgt 

moet de jongeren van een vlotte overgang van kind tot volwassene voorzien. Deze opleiding 

werd overgenomen door de kerk, waar ze christelijke waarden zoals eerlijkheid en trouwheid 

leerden. In verband met seksualiteit werd hen bijna niets verteld. Erger nog, verschillende 

studenten vertelden me dat ze bang gemaakt werden van seks, en ze enkel de negatieve 

gevolgen van seks te horen kregen, zoals AIDS, HIV en ongewenste zwangerschap. Deze 

situatie geldt niet enkel voor de jongeren, maar ook voor de ouders van de studenten. De 
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moeder van Ken, een lerares in de lagere school waar ik een paar dagen bleef bij logeren, 

vertelde me dat ze als jonge vrouw bang was om seks te hebben als gevolg van de informatie 

die ze kreeg in de kerk en op school. De kerk vertelt de jongeren geen seks te hebben voor het 

huwelijk omdat seks slecht is, je krijgt er AIDS van en wordt er zwanger van. Seks is enkel 

gepast binnen een huwelijk, waar ook kinderen welkom zijn. Trouw zijn binnen het huwelijk 

moet er voor zorgen dat je niet besmet wordt met het HIV-virus. De moeder van Ken vertelde 

me dat deze boodschap “a lost case” is, en dat zowel zij als andere ouders heel goed weten dat 

hun kinderen wel seksueel actief zijn voor het huwelijk.  

Bij de ouders van de geïnterviewde studenten bestaat een groot taboe rond intimiteit, 

contraceptiva en seks. De studenten zagen hun ouders in het algemeen nooit knuffelen of 

zoenen, en kunnen niet praten over seks of relaties met hen. Enkel bepaalde studenten die 

geboren zijn in Nairobi of die hoger opgeleide ouders hebben, zoals Raj, kunnen over relaties 

praten met hun ouders. Maar, toegeven dat ze een vriendje of vriendin hebben kunnen en doen 

ze vaak niet. De ouders willen er niets van weten en vragen er ook niet naar, ook al weten ze 

dat hun zoon of dochter een relatie heeft.  

Het gebruik van condooms wordt niet door de ouders aangehaald of aangemoedigd. Amy, 

een derdejaars studente in Public Health Care, vertelde me dat haar ouders erg boos zouden 

zijn, mochten ze ooit een condoom vinden in haar tas of zak, al wisten ze waarschijnlijk wel 

dat Amy een vriendje had. Nooit vragen ze naar haar vriend of relatie. Haar ouders doen alsof 

ze geen vriend heeft, en alsof ze niet seksueel actief is, al hebben ze waarschijnlijk wel een 

vermoeden dat de realiteit anders is. 

“You know us Kenyans have weird traditions. For example, if my mum knows that I’m having 

sex she will scold at me. I can’t talk about it with her, I can’t even take my boyfriend home. 

My mum won’t even want to see me with a condom. She can’t talk about contraceptives. I only 

read in books.” (Interview met Amy) 

De geringe kennis over contraceptiva, intimiteit en seksualiteit bij jongeren is dus niet enkel 

een probleem dat gezocht moet worden bij de kerk en educatieve instellingen, maar ook bij de 

ouders en oudere generaties die de taboe hieromtrent in stand houden. De hypocrisie van de 

ouders in verband met seks en relaties is een groot probleem voor de jeugd. In plaats van hun 

kinderen aan te moedigen om condooms te gebruiken, en veilig te vrijen maken ze het hun 

kinderen moeilijker. Er bestaat in Kenia een cultuur van geheimzinnigheid, taboe en ‘doen 

alsof het er niet is’ in verband met aspecten rond seks, contraceptiva, intimiteit en relaties. De 
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oudere generaties proberen alle aspecten van seksualiteit in de privésfeer te houden, terwijl de 

AIDS-epidemie juist vraagt om openheid en toegankelijke informatie over verschillende 

aspecten van seksualiteit en contraceptiva. 

Over het huwelijk kunnen de meeste studenten wel praten met hun ouders. De ouders 

sporen hun kinderen aan om te wachten met seks tot aan het huwelijk en om met iemand te 

trouwen die begripvol is. Uit de interviews blijkt ook dat de meeste ouders hun kinderen 

aanraden om met iemand te trouwen die dezelfde etnische achtergrond heeft als hen. Ze 

waarschuwen hun kinderen voor het cultuurverschil tussen verschillende etnieën en raden hen 

af met iemand te trouwen uit een ‘andere cultuur’.  

Op school leren de jongeren enkel idealen in verband met seksualiteit, zoals geen seks voor 

het huwelijk. Ook daar komen enkel negatieve aspecten van seks aan bod: HIV, AIDS en 

ongewenste zwangerschap. Wat voor ons doodgewone biologie lessen lijken in de middelbare 

school, zoals hoe geslachtsdelen werken, waarom vrouwen maandstonden krijgen, en hoe 

kinderen verwekt worden, komen in Kenia niet, of erg oppervlakkig aan bod op school. Geen 

enkele student antwoordde positief op de vraag of ze ooit geleerd hadden hoe ze een condoom 

moeten gebruiken, of hoe ze AIDS, HIV en zwangerschappen kunnen vermijden. De jongeren 

leren deze praktische zaken van leeftijdsgenoten met wat meer ervaring op het gebied van 

seks of boeken. In een tijdperk van AIDS leren de jongeren niet hoe ze een condoom moeten 

gebruiken, of hoe HIV besmetting op een verstandige en realistische manier kan vermeden 

worden.  

 

“Here in Kenya, people don’t talk about sex. It’s a taboo. In school we are just taught about 

menstruation cycle.” (Interview met Diana) 

 

Omdat seks zo ‘verboden’ is, en omdat de jongeren er geen kennis van hebben is de 

verleiding groot om het te proberen. Raj had de eerste keer seks op 14 jarige leeftijd. Ook 

David was 14 jaar oud toen hij de eerste keer seks had, en omdat hij er niets over wist vond 

hij het helemaal geen aangename ervaring. Hij penetreerde, ejaculeerde en ging naar huis. Hij 

was teleurgesteld, hij had er zo veel meer van verwacht.   

Ondanks alle negatieve informatie over seksualiteit hebben alle studenten het gevoel dat 

seks een deel is van het leven en iets erg natuurlijk is. Alle studenten zijn Christen, maar als 

het op seks aankomt speelt hun geloof geen rol. De jongeren negeren de visie van de bijbel in 

verband met seks, en hechten enkel belang aan de andere waarden en normen die 

voorgeschreven worden. Ze hebben hun eigen visie op het leven, waarbij de bijbel wordt 
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gezien als een handleiding, geen wetboek. Seks is een belangrijk aspect van het leven en hun 

identiteit als jonge moderne student. Bij de studenten bestaat er dus een vrij positief discours 

rond seks en seksualiteit.  

Alle geïnterviewde studenten zijn seksueel actief, of hebben het laatste jaar seks gehad. De 

belangrijkste redenen hiervoor is genot. Seks wordt in de eerste plaats gezien als een vorm 

van plezier, en dat is ook de belangrijkste reden waarom de jongeren vrijen. Andere redenen 

die vernoemd werden tijdens de interviews zijn wraak (Jerusha), financiële middelen (Amy), 

groepsdruk (Joy), liefde (Fidelis) en drang (David). 

Verschillen in kennis omtrent seksualiteit situeren zich niet in geloof, leeftijd en etnische 

achtergrond, maar vooral in de plaats waar de participanten opgroeiden en de mate waarin 

populaire media benut worden. Een aantal studenten groeiden op in Nairobi terwijl anderen in 

provinciesteden, of in ruraal gebied opgroeiden. Toch zorgt dit verschil in achtergrondsituatie 

voor een heel ander seksueel leven en een andere kijk op seks en intimiteit. Uit de interviews 

blijkt dat er een gelijkmatig patroon te vinden is bij studenten afkomstig uit rurale gebieden en 

studenten afkomstig uit provinciesteden als Nakuru, Embu, Meru, Kisii, Naivasha, Kisumu en 

Nyeri. Er is erg weinig informatie te vinden over seksualiteit in deze regio’s. Als deze 

jongeren naar Nairobi verhuizen om er te studeren is er plots een explosie aan informatie 

verkrijgbaar, waaruit correcte, relevante, en realistische gegevens moeten gefilterd worden. 

Dit blijkt niet altijd even gemakkelijk voor de studenten. Er zijn dus duidelijk regionale 

verschillen in de manier waarop jongeren seks beleven en kennis verkrijgen over seksualiteit. 

Deze regionale verschillen worden in de volgende hoofdstukje ‘Seksuele verwachtingen en 

verlangens’ verder uitgediept. 

Vooral mannelijke studenten die opgroeiden in Nairobi hebben vaak een andere kijk op 

seksualiteit en andere seksuele verlangens. Ook kennis omtrent seksualiteit is groter. Zij zijn 

vertrouwd met verschillende soorten moderne media zoals internet, pornografie, televisie en 

tijdschriften. Seksuele verlangens van deze studenten blijken te verschillen van de andere 

categorie studenten. Deze verlangens blijken dus cultureel bepaald te zijn, en het 

cultuurverschil is gesitueerd in geboorteplaats. 
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4.2.3 Verwachtingen binnen relaties en het huwelijk, en het belang van romantiek en 

vriendschap 

De verwachtingen binnen een relatie zijn zowat voor alle studenten dezelfde. Alle studenten 

die werden geïnterviewd hebben graag iemand die ze om raad kunnen vragen, die hen bijstaat 

in moeilijkheden, en iemand waar ze alles aan kunnen vertellen. Iemand die er is voor hen, en 

ze altijd kunnen bellen. David, een student antropologie zonder relatie, overloopt alle 

contacten in zijn mobiele telefoon op zoek naar iemand om te kunnen bellen, en zijn 

problemen mee te kunnen delen. Hij had graag een relatie gehad, want dan zou hij ten allen 

tijden zijn vriendin kunnen contacteren. De studenten verlangen vooral gezelschap en 

vriendschap.  

Alle studenten verwachten dat hun vriend of vriendin trouw is, dat hij of zij luistert, en dat 

ze samen tot een oplossing kunnen komen mocht er zich een probleem voordoen. 

Geld is een belangrijk aspect in een relatie. Vrouwen verwachten nog steeds dat de man 

voor het grootste deel het geld binnen brengt, en dat hij tot het uiterste zal gaan om dat te 

doen. Voor de meeste mannen is het financiële aspect minder belangrijk, ze vinden dat ook 

vrouwen kunnen bijdragen.  

Voor huishoudelijke taken verwachten alle vrouwen behalve Jerusha dat de man bijdraagt 

waar hij kan. De mannen zijn ook bereid om dat te doen, aangezien ze een relatie willen op 

basis van vriendschap en wederzijds begrip. Slechts enkele mannen verwachten wel dat de 

vrouw kookt. Francis, geboren en opgegroeid in Nairobi, vertelde me dat de liefde van een 

man door de maag gaat.  

Een aantal weken wachten met het eerste seksueel contact tijdens de relatie is een must 

voor de meeste jongeren. Vrouwen beschermen zo hun reputatie en komen niet als promiscue 

over.  

“In Kenya, you can’t have sex the first days of the relationship. We have only been together 

for 3 weeks. We just hug. We can’t do anything that will arouse us. If you have sex with a guy 

you love before the relationship is strong, you will be dumped. He will think you are 

promiscuous. Funny thing is that Kenyans believe they are westernized.”  

(Interview met Amy) 

Bij een huwelijk zijn de verwachtingen naar de partner toe vaak dezelfde als voor een vaste 

relatie. De studenten hebben wat wij een conservatieve kijk zouden noemen op het huwelijk. 

Eerst trouwen en dan kinderen krijgen geeft hen een zeker gevoel. Zoals Diana het 

verwoorde: “Nu kan hij mij zeker niet meer zomaar verlaten”. 
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Huwelijk biedt voor de studenten wel een grotere zekerheid dan een relatie. Er wordt meer 

verantwoordelijkheid verwacht, en het is nog belangrijker dat er begrip is naar beide partners 

toe. Alle studenten waren het er over eens dat gezelschap en begrip de meest belangrijke 

aspecten zijn in een relatie en een huwelijk. 

Samenwonen voor het huwelijk is voor de meeste studenten een noodzaak., om elkaar nog 

beter te leren kennen voor je trouwt. Voor Diana, Charles en Puritie is dit niet nodig, zij 

willen eerst zekerheid, met andere woorden een huwelijk, vooraleer ze gaan samenwonen met 

een partner. Puritie, opgegroeid in Centraal Kenia, vertelde me dat samenwonen voor het 

huwelijk gevaarlijk is, aangezien de partner nog steeds kan vertrekken, wat voor 

moeilijkheden kan zorgen. Verwachtingen zijn dus voor een groot deel verschoven van 

economische naar begrip, vriendschap en gezelschap. Al is het voor de vrouwen vaak een 

combinatie tussen de twee. Ze willen zowel een partner die begripvol is als een man die hen 

financieel kan ondersteunen.  

Het viel tijdens de interviews meteen op dat alle studenten erg veel relationele problemen 

hebben. Al denk ik niet dat dit enkel voor Keniaanse jongeren geldt. Vaak is de ‘connectie’ en 

emotionele intimiteit die jongeren verwachten afwezig of is er bedrog in het spel. De 

verwachtingen binnen een relatie worden niet ingelost waardoor de jongeren ergens anders 

die ‘connectie’ of seksuele verlangens gaan zoeken. Overspel binnen een relatie gebeurt 

omwille van verschillende redenen, die zowel van emotionele als seksuele aard kunnen zijn. 

Jerusha bedroog haar gewezen partner uit wraak omdat hij haar bedrogen had. Diana pleegde 

overspel omdat ze nieuwsgierig was. David bedroog zijn vriendin omdat zijn seksuele en 

relationele verlangens niet ingelost werden. Op emotioneel vlak was de band tussen David en 

zijn vriendin niet wat hij verwachtte, er bleek geen ‘connectie’ of een vriendschapsband te 

zijn. Francis ging vreemd omwille van zijn te jaloerse vriendin. Te veel ruzie en jaloezie 

resulteerde dus in overspel.  

De meest voorkomende oorzaak van stuklopende relaties is overspel. Er bestaat een 

gedachtegoed bij jongeren, die niet opgroeiden in Nairobi, dat aangeeft dat het aanvaardbaar 

is voor mannen om te bedriegen, want ze zouden zichzelf niet kunnen controleren. Vrouwen 

zouden zich wel kunnen bedwingen als het op seks aankomt. Ook groepsdruk is belangrijk, 

mannen sporen elkaar aan om seks te hebben met zo veel mogelijk meisjes. Als je met een 

meisje hebt geslapen wordt je onthaald als held bij je vrienden. Dit is anders voor vrouwen. 

Zij spelen vaak ‘hard to get’ om niet over te komen als een ‘hoer’, en hun goede reputatie te 

behouden. Vrouwen zouden minder houden van seks en daarom ook niet die grote drang 

hebben naar seks als mannen. De studenten die in Nairobi opgroeiden zoals Francis, Raj, 
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Joseph, Sarah, Jata en Mary vertelden me dat mannen zichzelf wel kunnen controleren, maar 

niet willen. Mannen worden volgens hen gedreven door groepsdruk. Binnen de vriendengroep 

willen ze hun mannelijkheid bewijzen tegenover hun vrienden. Volgens Mary was ook de 

media een groot probleem: ze vertelde me dat mannen uit rurale gebieden of kleinere steden 

vaak geen televisie, internet of magazines hebben, maar als ze naar Nairobi komen is er plots 

een explosie aan materiaal over seks. Ze zien bijvoorbeeld de videoclips van rappers die 

omringt zijn door talloze mooie vrouwen, en nemen daar een voorbeeld aan. Ze hebben nooit 

geleerd om dit soort materiaal te relativeren, terwijl zij dit wel geleerd heeft. Aangezien zij 

altijd in Nairobi heeft gewoond weet zij dat deze beelden fictie zijn, en niet de realiteit. Ook 

Francis kaartte dit probleem aan: hij vertelde me dat mannen uit rurale gebieden en kleinere 

steden de informatie die ze via de media verkrijgen veel te serieus nemen en proberen 

koppelen aan realiteit, omdat ze er niet aan gewoon zijn.  

 Joseph en Raj, twee jongens geboren in Nairobi, hadden het over vriendschap. Zij willen 

eerst bevriend zijn met iemand voor een relatie te starten met die persoon. Het argument van 

Raj luidde dat je aan je vriendin alles moet kunnen vertellen, zoals bij een vriend. Eerst een 

vriendschappelijk relatie opbouwen vergemakkelijkt deze situatie omdat je al gewend bent om 

mekaar van alles te vertellen. 

4.2.3.1 Partnerkeuze 

De manier waarop studenten een partner kiezen verschilt naar gelang geboorteplaats en 

gender. Studenten die in Nairobi opgroeiden zoals Raj, Jata, Mary, Sarah en Joseph willen 

enkel een relatie starten met iemand die ook opgroeide in Nairobi. Deze studenten legden 

tijdens het interview veel nadruk op het ‘cultuurverschil’ tussen hen en jongeren die ergens 

anders opgroeiden. Ze zijn vooral op zoek naar vriendschap en openheid, iets wat volgens hen 

moeilijk te vinden is bij een persoon met een andere achtergrond.  

Schoonheid en vriendschap zijn voor de mannelijke studenten de twee belangrijkste 

redenen om voor iemand te kiezen. Voor de vrouwen is begrip, liefde en aandacht belangrijke 

aspecten. 

Geld is een belangrijke reden in de partnerkeuze van de vrouwelijke studenten. Amy wacht 

op een rijke man die haar kan onderhouden. Liefde komt voor haar op de tweede plaats. Voor 

alle andere meisjes komt begrip op de eerste plaats. 

Minder belangrijk is de mening van de ouders. Enkel indien zij erg goede argumenten 

hebben zouden de studenten misschien willen breken met hun partner. Een regelmatig 

terugkerend antwoord van de studenten hierop was “ik trouw niet met mijn moeder of vader, 
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dus ik kies zelf mijn partner. Ik ben diegene die met hem/haar zal moeten leven, niet mijn 

ouders”.  

4.2.3.2 Bruidsprijs 

De bruidsprijs is voor de studenten geen hinderpaal om te kunnen trouwen. De bruidsprijs 

wordt echter ook niet als iets negatief gezien. De meisjes beschouwen het als een appreciatie 

van de man. Slechts één studente, Magda, vond dat de bruidsprijs moet afgeschaft worden. 

Haar reden hiervoor is dat ze geen object is dat je kan kopen. Alle andere studenten 

beschouwen de bruidsprijs meer als een waardering naar de ouders toe voor de goede 

opvoeding en educatie van hun dochter.  

Alle meisjes, met uitzondering van Amy, vertelden me dat ze verwachten van hun ouders 

dat zij de bruidsprijs aanpassen aan het budget van hun partner. Mocht dit niet het geval zijn 

zouden ze samen met hun partner een manier zoeken om de bruidsprijs te betalen. Ze zijn niet 

bereid een geliefde op te geven omwille van de bruidsprijs. Dit aspect van een relatie gaat 

hand in hand met een eigen partnerkeuze op basis van vriendschap en begrip in plaats van 

economische belangen. Het huwelijk en de partnerkeuze van jongeren komt los te staan van 

de familie, aangezien ze niet meer bij hun ouders wonen en een zelfstandig leven opbouwen 

met financiële onafhankelijkheid. 

4.2.4 Beleving van romantiek en intimiteit 

Intimiteit, romantiek, geschenkjes, en samen knuffelen worden door jongeren direct 

geassocieerd met seksualiteit. Rose en Martin, een koppel waar ik veel contact mee had, en 

waar ik soms logeerde, raakten elkaar enkel aan als ze zin hadden in seksueel contact. Geen 

kus of knuffel voor ze vertokken naar de stad of naar het werk. Ook niet als ze thuiskwamen. 

In Kenia bestaat geen cultuur van openbare intimiteit. Knuffelen en kussen gebeurt enkel in 

de privésfeer en wordt direct geassocieerd met voorspel of seks. 

Voor zowel mannen als vrouwen is romantiek iets erg belangrijk in een relatie. De 

studenten hebben het gevoel dat romantiek enkel kan plaatsvinden met iemand die speciaal is, 

iemand waarmee je een relatie of connectie hebt. Romantiek is de manier bij uitstek om een 

verschil te maken tussen gewoon vrienden, en een geliefde. Het is een manier om duidelijk te 

maken dat je iemand apprecieert of graag ziet. Romantisch gedrag is ook iets dat verwacht 

wordt van de partner. In het geval dat die verwachtingen niet ingelost worden eindigt de 

relatie. 
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Romantiek is voor de meeste studenten een belangrijk aspect van het huwelijk. Zonder 

romantiek en intimiteit is een huwelijk niet mogelijk, net omdat het exclusief is voor een 

relatie of huwelijk.  

Alle vrouwen beleven romantiek op een gelijkaardige manier. De manier waarop vrouwen 

romantiek interpreteren is vaak gebaseerd op een cliché beeld dat alom vertegenwoordigd is 

in soaps, op televisie en in tijdschriften die in Nairobi te verkrijgen zijn. Uit eten bij 

kaarslicht, mannen die hen geschenkjes brengen, gezellig samen naar een film kijken, 

knuffelen, zoenen of voor elkaar koken. Romantiek gaat altijd vooraf aan seks. Na een 

romantisch moment wordt er seks verwacht, van zowel de mannen als de vrouwen.  

Romantische momenten zorgen er voor dat de vrouwen zich gewaardeerd voelden. Ze 

hebben het gevoel dat het de taak van de man is om seks te initiëren, waardoor ze zich gewild 

voelen. Enkel vrouwen die een langdurige relatie hebben lieten ook aan hun partner blijken 

dat ze zin hebben in seks. Mannen verwachten vaak meer dan enkel knuffelen en zoenen, 

zoals een lap dance, sexy lingerie, een blowjob, zaken die ze in pornografie of op tv zien. 

Veel vrouwen zijn hier niet toe bereid, hebben geen idee hoe hun partners romantiek beleven 

of wat ze juist verwachten. Mannen hebben vaak een heel ander idee over romantiek dan 

vrouwen. Voor hen is romantiek hetzelfde als voorspel, en komt er seks bij kijken, zoals orale 

bevrediging. Voor de mannen is het een boost voor hun zelfzekerheid, zeker als een vrouw 

voorspel initieert. Al doen vrouwen dit te weinig volgens de hen. 

Twee studenten, Austine en Max, afkomstig uit provinciesteden, hadden geen idee hoe 

romantiek te beschrijven. Austine, afkomstig uit Kisii en later verhuisd naar Mombasa, 

vertelde me dat hij niet gelooft in romantiek en liefde. Deze zaken bestonden voor hem niet, 

en hij had dus ook geen enkel idee hoe ze te beschrijven. Hij gelooft enkel in de realiteit van 

seks. Ook het woord forplay had hij nog nooit gehoord. Austine en Max waren van de 

weinige studenten die geen pornografie of tv kijken. 

4.2.5 Seksuele verwachtingen en verlangens 

In dit hoofdstukje deel ik de studenten op in groepjes naar gelang hun geboorteplaats en 

gender. Er bestaat namelijk een duidelijk verschil in hoe studenten omgaan met seksualiteit, 

en over hoeveel kennis ze beschikken in verband met seksualiteit, afhankelijk waar ze 

opgroeiden. Opgroeien in Nairobi heeft een duidelijke impact op de manier waarop studenten 

met seksualiteit omgaan. De taboe rond seksualiteit en intimiteit is minder groot in Nairobi 

dan in andere gebieden van Kenia.  



45 

 

4.2.5.1 Studenten afkomstig van provinciesteden en ruraal gebied 

Met provinciesteden bedoel ik vooral kleinere steden zoals Naivasha, Nanyuki, Embu, Meru, 

Kisii, Nyeri, Nakuru en Kisumu. De studenten die opgroeiden in deze steden of op het 

platteland, en later naar Nairobi verhuisden om er te studeren hebben duidelijk minder kennis 

omtrent seksualiteit dan jongeren die opgroeiden in Nairobi. 

 

4.2.5.1.1 Beleving van seks en seksuele verlangens van mannen 

 

 Leeftijd Geboorteplaats Universiteit Kennis 

seksualiteit 

Vrouwelijk 

orgasme 

In een 

Relatie 

Invloed 

pornografie, tv, 

tijdschriften 

Max 21 Embu Kenyatta 

University 

Klein Geen 

kennis van 

Nee Weinig 

Austin 24 Kisii University 

of Nairobi 

Klein Geen 

kennis van 

Friends 

with 

benefits 

Geen wegens 

“Tijdverspilling” 

David 23 Nanyuki University 

of Nairobi 

Groot Ja Friends 

with 

benefits 

Veel 

Charles 24 Embu 

 

University 

of Nairobi 

Klein Weinig 

kennis 

Nee Weinig 

Saimon 21 Meru Kenyatta 

University 

Gemiddeld Ja Ja Veel 

 

a) Invloed media en kennis: 

Zoals eerder vermeld is kennis over seksualiteit is bij jongeren die opgroeiden in 

provinciesteden vrij klein. Bij jongens die opgroeiden buiten de Keniaanse hoofdstad bestaat 

een duidelijk verband tussen kennis van seksualiteit en invloed van pornografie, televisie of 

tijdschriften. Saimon en David, twee studenten die zelf duidelijk aangaven dat ze pornografie 

bekijken, praatten tijdens de interviews met weinig moeite over hun seksuele ervaringen. Ze 

hadden een positieve kijk op seksualiteit. De andere drie jongens, Austin, Max en Charles 

hadden veel meer moeite met een antwoord formuleren op de vragen die hen gesteld werden. 
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Er bestond duidelijk een minder grote taboe rond seks bij de jongens die hierover kennis 

opdeden via de media.  

David en Saimon hebben tijdens hun verblijf in Nairobi verschillende aspecten van 

seksualiteit ontdekt door middel van verschillende media, zoals internet, pornografie en 

televisie. Max, Charles en Austin daarentegen hadden geen idee wat de noties ‘voorspel’ en 

‘vrouwelijk orgasme’ betekenen. De aanloop naar het penetreren bestaat voor hen uit zoenen.  

In het begin dat David, 22 jaar oud en student antropologie, seksueel actief was had hij ook 

geen idee wat voorspel was, en hoe hij zichzelf en zijn partner kon opwinden. In Nairobi 

ontdekte hij aan de hand van internet, televisie en pornografie verschillende seksuele 

praktijken zoals orale bevrediging, voorspel, en het belang van een ‘connectie’ tussen zichzelf 

en zijn partner. David bekijkt regelmatig pornografie en is erg open over zijn seksuele 

verlangens. Hij vindt het belangrijk dat vrouwen evenveel genieten van seks als hij. Een 

vrouwelijk orgasme maakt hem gelukkig en geeft hem zelfvertrouwen. Vrouwen die niet 

genieten van seks doen hem twijfelen aan zichzelf. Orale seks voelt niet onnatuurlijk aan voor 

David. 

 

Interview met David (datum) 

Ik:    “What about oral sex?” 

David:   “I love oral sex, but no one wants to give me” 

Ik:    “Do you give oral sex?” 

David:   “yes, I like giving! But what can I do if they don’t want to return the favor?”  

Ik:    “Why is that?” 

David: “I don’t know, I guess they (girls) don’t like it. I don’t know, I give them, but they 

don’t give it back. I expect they do, but most of the time they don’t want to.” 

Ik: “Have you asked them why they don’t like it?” 

David: “No, maybe they don’t like the way I do it, I don’t know. Or maybe they just don’t 

like sex. But sometimes I don’t do it, you know, sometimes they’re not clean.”  

Ik:  “What do mean not clean? Does it smell bad?” 

David: “Yeah sometimes their pussy smells really bad, and they have many pubic hair. 

With that hair, they can break a condom, sometimes it’s harsh, like dreadlocks.” 

Ik: ((Verwonderde blik)) 

David: “Serious!” 

Ik: “Dreadlocks?” 

David: “yeah!” 
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Ik:  “Do you tell the girl?” 

David: “((smile)) no, I can’t. But you know we (men) just ((doet alsof hij een vagina 

aanraakt met zijn vingers en ruikt er dan aan)). I do it subtle so the girl doesn’t 

know. When it’s bad I finish, I go.” 

b) Orgasmen: 

Voor David en Saimon is een vrouwelijk orgasme erg belangrijk. Wanneer ze een vrouw zo  

ver kunnen krijgen is het een boost voor hun ego en mannelijkheid. Austin en Max hadden 

geen kennis over het bestaan van een vrouwelijk orgasme, en vroegen me of vrouwen seks 

leuk vinden, en hoe zo een orgasme dan werkt. Charles had er al van gehoord, maar wist niet 

wat hij er zich moest bij voorstellen. Hij vroeg me of er bij een vrouwelijk orgasme ook iets 

geëjaculeerd wordt.  

Over het bestaan van een clitoris had Max geen kennis.  

Interview met Max: 

Ik:   “Do you like her having an orgasm, do you make an effort to give her an orgasm?” 

Max:  “Yes I like orgasm” 

Ik:   “Yes, but what about she having an orgasm?” 

Max:  “Yes I like having an orgasm” 

Ik:   “No, I mean a female orgasm, the girl getting an orgasm, not you” 

Max:  “Eeuu, … I don’t know what you mean by that question.” 

Ik:   “Do you make an effort to make a girl come” 

Max:  “yes, I do sometimes” 

Ik:   “How?” 

Max:  “I just kiss her and … I don’t know what most people do” 

Ik:   “Do you know what and where the clitoris is?” 

Max:   “yes” 

Ik:   “Can you explain?” 

Max:  “((lacht)) I don’t really know” 

 

Max heeft duidelijk geen idee wat een clitoris is, en wat een vrouwelijk orgasme is. Achteraf 

vroeg hij me nog hoe vrouwen nu precies een orgasme krijgen. 
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c) Orale bevrediging: 

Uit de interviews blijkt dat seksuele verlangens zoals orale bevrediging erg cultureel 

bepaald zijn. Het zijn juist die jongens, die weinig of niet beïnvloed worden door populaire 

media, die minder geneigd zijn orale seks geven, en niet graag oraal bevredigd worden. 

Austin vindt orale seks erg onhygiënisch en onnatuurlijk. Orale seks is dus duidelijk geen 

evidentie voor sommige Keniaanse jongeren. 

 Max, Austin en Charles hebben een afkeer van zowel het verkrijgen als geven van orale 

seks. Het voelt onnatuurlijk aan, en er wordt een associatie gemaakt met urine. Het is dan ook 

geen toeval dat net zij, Austin en Max, weinig televisie, en geen pornografie bekijken. Max 

dacht zelfs dat vrouwen uit hun vagina plassen, en heeft dan ook geen behoefte om een vrouw 

oraal te bevredigen.  

d) Standjes: 

De jongens uit deze categorie zijn bereid alle standjes te proberen. De grootste favorieten zijn 

doggy style en de missionaris houding. Waarom ze net die standjes net prefereren is 

onduidelijk, aangezien de jongens er zelf geen antwoord op konden formuleren. 

e) Masturbatie en anale seks: 

Anale seks en masturbatie worden sterk gelinkt met homoseksualiteit, iets waar de meesten 

een afgrijzen voor hebben. Ook masturbatie is nog steeds bij veel jongeren een taboe, en 

wordt geassocieerd met homoseksualiteit. Homofobie wordt algemeen aanvaard, ook bij 

jongeren die wel opgroeiden in Nairobi. 

f) Communicatie tussen sekspartners:  

Opvallend veel vrouwen hadden het idee dat mannen hoe dan ook opgewonden zijn en een 

orgasme bekomen, terwijl uit de interviews juist het tegendeel blijkt. Ook mannen verwachten 

moeite en initiatief van hun sekspartner. Mannen zullen hun partners duidelijk moeten maken 

dat een ‘connectie’, emotionele intimiteit en genegenheid hun meeste belangrijke verlangens 

zijn. Zonder die connectie voelen de jongens zich onzeker en ontstaat er een soort argwaan 

tegenover het andere geslacht. Alle vrouwen die niet in Nairobi opgroeiden, met uitzondering 

van Joy, veronderstellen dat mannen enkel genieten van het orgasme. Vrouwen hebben dus 

geen idee dat ook mannen voorspel, intimiteit en een emotionele band prettig vinden.  
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g) Seksuele bevrediging: 

De meerderheid van deze categorie mannen die geïnterviewd werden klagen dat hun 

partners te weinig initiatief nemen en dat er een gebrek is aan emotionele intimiteit. Vaak 

kreeg ik te horen tijdens een interview dat vrouwen daar gewoon liggen, ‘zoals een lijk’. 

 “They (girls) just lie there, like a dead body, they’re just staring at the ceiling. They could 

easily read a magazine while you’re doing it. Most of the time I don’t think they even like it 

(sex)” (Interview met David). David verwacht initiatief, enthousiasme en een emotionele 

‘klik’ van zijn partner. Niet enkel David, maar ook de andere jongens hadden het over die 

‘klik’ die ze ‘a connection’ noemden. Die ‘klik’ is voor hen één van de meest belangrijke 

aspecten van seksualiteit. Zonder een emotionele band wordt seks als saai en onbevredigend 

ervaren. Die specifieke band met vrouwen is moeilijk te vinden voor deze jongens, waardoor 

seksueel contact vaak uitdraait op een teleurstelling.  

David verwacht verder ook dat zijn partner ‘sexy’ lingerie draagt, dat ze voor hem danst, 

aan ‘dirty talk’ doet, dat ze aangeeft dat ze het leuk vindt en dat zij duidelijk initiatief neemt. 

Dit geldt voor veel mannen, maar hun verwachtingen worden zelden ingelost. Het gevolg 

hiervan is dat zij dan ook minder moeite doen om hun partner te bevredigen. Zoals David zei: 

“If she doesn’t make an effort why should I? I just quit and go.”  Hij penetreerde het meisje 

dan maar gewoon, ging weg als hij klaar was en keerde nooit meer terug.  

h) Taalgebruik: 

Enig taalgebruik dat de jongens in deze categorie af en toe gebruiken viel meteen op. 

Saimon, Max en Austin gebruiken het werkwoord ‘to grab’, als in “When I grab a girl” om 

aan te geven dat ze een meisje verleid hebben of zullen verleiden. Sperma noemen ze ‘shit’. 

Hier moest ik toch even aan wennen. Verder onderzoek naar woordenschat dat gebruikt wordt 

door jongeren zou erg interessant kunnen zijn. De manier waarop ze taal gebruiken kan een 

reflectie zijn van gevestigde waarden, opvattingen en genderrollen.  
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4.2.5.1.2 Beleving van seks en seksuele verlangens van vrouwen 

 

 Geboorte- 

plaats 

In een 

Relatie 

Universiteit Kennis 

seksualiteit 

Vindt 

seks leuk 

Leeftijd 

Magda Narok Ja Kenyatta 

University 

Matig Ja 22 

Jerusha Nyeri Nee Kenyatta 

University 

Matig Ja 23 

Diana Meru Ja Kenyatta 

University 

Veel Ja 21 

Puritie Nyeri Ja Kenyatta 

University 

Matig Ja 21 

Fidelis Kisii Ja Kenyatta 

University 

Weinig Nee 22 

Amy Embu Ja Kenyatta 

University 

Veel Ja 23 

Joy Kisumu Ja University of 

Nairobi 

Veel Ja 23 

 

a) Invloed media en kennis: 

Ook in deze categorie is kennis in verband met seksualiteit en het lichaam eerder klein. Wel 

verliepen de interviews een stuk vlotter dan bij de jongens. Het feit dat ik een vrouw ben kan 

hiertoe hebben bijgedragen. Net zoals in de vorige categorie leren de meisjes verschillende 

aspecten van seksualiteit kennen via populaire media in Nairobi. De kennis hangt dan af van 

in welke mate de meisjes tijdschriften lezen en beroep doen op het internet. Jerusha 

bijvoorbeeld had geen enkel idee waarom vrouwen maandstonden krijgen en Fidelis had geen 

kennis van een clitoris. Ze had dan ook nog nooit een orgasme gekregen, en wist niet hoe dat 

kwam. Uit het interview bleek later dat haar vriend enkel kort penetreerde tijdens een seksueel 

contact. Seksuele verlangens van Fidelis worden niet ingelost, maar een oplossing voor dit 

probleem heeft ze niet. Wat ze leuk vindt aan seks weet ze niet, en later bleek dat ze helemaal 

niet geniet van seksuele contacten met haar vriend.  

Joy vertelde me dat ze had geleerd uit een magazine True love hoe ze een orgasme kon 

krijgen, en hoe seks leuker te maken door elkaar te knuffelen, overal te kussen, de tepels te 

stimuleren, verschillende standjes uit te proberen, en elkaar oraal te bevredigen. In het begin 
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dat ze seksueel actief was dacht ze dat seks vooral draaide om de penetratie. Joy was 

teleurgesteld na haar eerste keer. Al haar vriendinnen waren op dat moment al seksueel actief, 

en dus had zij het gevoel dat ze iets miste. Haar vriendinnen overtuigden haar in een bar om 

mee te gaan met een man die duidelijk geïnteresseerd was, en dat deed ze dan ook. Ze vrijden 

op zijn appartement. Er was enkel penetratie, geen voorspel, en ze vertelde dat het erg veel 

pijn deed. Ze snapte niet wat haar vriendinnen zo tof en leuk vonden aan seks, want zij vond 

het verschrikkelijk. Ze begon meteen een relatie met de man waarmee ze de eerste keer seks 

had gehad. Ook de tweede, derde keer en vierde keer vond ze de geslachtsgemeenschap niet 

aangenaam, het deed pijn, hij was te ruw en wachtte niet met penetreren tot ze opgewonden 

was. Nu heeft ze nog steeds een relatie met dezelfde man, hij is 10 jaar ouder dan haar. Toen 

ze vanuit Kisumu verhuisde naar Nairobi om er te studeren ontdekte ze het magazine True 

love. Ze vertelde me dat ze dankzij dit tijdschrift erg veel had geleerd over seks, orgasmen, 

voorspel, en intimiteit. Joy vertelde letterlijk dat haar seksleven beter werd sinds ze in Nairobi 

woonde. Ze verkreeg kennis over nieuwe seksuele praktijken, en probeerde deze nieuwe 

kennis uit met haar vriend in Kisumu.  

Ook Jerusha vertelde me dat ze deze dingen geleerd had via sit coms en tv-soaps, en ook 

voor haar waren de eerste ervaringen met seks niet zo aangenaam 

Sommige van deze meisjes zien zichzelf als ‘verwesterd’ omdat zij nu de mogelijkheid 

hebben om een relatie aan te gaan met een partner naar keuze, op basis van vriendschap. Ze 

zijn dan ook trots op deze prestatie. 

b) Orgasmen: 

Uit de interviews blijkt dat alle vrouwen intimiteit, voorspel, een orgasme en romantiek erg 

belangrijk vinden. Alle meisjes uit deze categorie, met uitzondering op Puritie en Amy, 

voelen zich gebruikt als ze geen orgasme krijgen tijdens de geslachtsgemeenschap. Ze willen 

gelijkheid van genot. Het grootste probleem is dat deze meisjes vaak geen orgasme krijgen, en 

ze doen alsof. Enkel Puritie, Diana en Joy zijn in het algemeen tevreden over hun seksleven. 

Ze hebben alle drie een langdurige relatie van minimum 3 jaar.  

c) Orale bevrediging: 

Bijna alle meisjes uit deze groep, bevredigen hun partners niet oraal. Ze vinden het vies, 

onhygiënisch en onaangenaam. Slechts 20% van de meisjes uit deze categorie worden niet 

graag oraal bevredigd, maar 70% geeft niet graag orale seks. Deze gegevens zijn coherent met 

het verhaal van David. Veel vrouwen verwachten nochtans orale bevrediging van hun partner, 
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maar velen zijn niet bereid om zelf orale seks te geven. Slechts twee studentes, Amy en 

Puritie, bevredigen hun vriend oraal.  

d) Standjes: 

Ook zijn de meisjes niet zo ‘avontuurlijk’ als het aankomt op standjes. Doggy style werd in 

het algemeen afgewezen omdat het pijn doet. De missionaris houding bleek de favoriet van 

meeste vrouwen. Enkel Puritie, Amy en Joy zijn ook enthousiast over andere standjes. 

e) Masturbatie en anale seks: 

 Masturbatie is taboe voor alle meisjes uit de categorie. Ze masturberen niet of bijna 

nooit, en worden verlegen als ik er een vraag over stel. Geen enkel meisje had ervaring met 

anale seks. 

f) Communicatie tussen sekspartners: 

Fidelis, studente aan Kenyatta University, in een vaste relatie en afkomstig van Kisii, 

vertelde me dat ze seks niet aangenaam vindt. Romantische momenten zoals kussen en elkaar 

vasthouden vindt ze veel toffer het vrijen zelf. Ze heeft al 3 jaar een vaste relatie, maar vindt 

het vrijen met haar vriend nog steeds niet aangenaam. Haar vriend is vaak te ruw, vooral als 

hij haar probeert te bevredigen met zijn vingers, en doet geen moeite om ook haar een 

orgasme te bezorgen. Praten over deze problemen blijkt moeilijk, en gebeurt vaak in een 

grapje een paar dagen nadien het vrijen. Ze wil zijn ego niet schaden door te direct te zijn. 

Magda praat niet over haar seksuele verlangens met haar partner voor een andere reden: 

“The problem is girls are not allowed to talk about sex. You can’t tell your man what you like. 

If you do, they say you know too much and that you had so many partners. We lie to our men 

that we are virgins. They are not sharp to notice that we have been having sex. … They want 

to marry virgins, yet they want to have sex before marriage. I wonder where they expect to get 

virgins if they have sex with girls.” (Interview met Magda) 

Er heerst nog steeds een taboe rond seks, en een aantal studenten vinden het moeilijk om er 

over een directe manier met hun partner over te praten. Vrouwen worden ook verondersteld 

weinig partners gehad te hebben en dus weinig kennis te bezitten in verband met hun eigen 

seksuele verlangens.  Fidelis en Magda zouden erg graag geslachtsgemeenschap hebben in de 



53 

 

buitenlucht, maar hebben de moed niet om dit aan hun partner te vertellen, aangezien ze niet 

kunnen inschatten hoe hij zal reageren. 

 

g) Seksuele bevrediging: 

Alle meisjes uit deze categorie hebben ervaring met mannen die geen moeite doen om hen 

te bevredigen. Zo een situatie zorgt er voor dat ze zich gebruikt voelen. Als de mannen dan 

toch moeite doen om de vrouw op een alternatieve manier te bevredigen zijn ze vaak te ruw. 

Het gevolg van de taboesfeer, en de geringe kennis bij jongens omtrent vrouwelijke 

seksualiteit. Amy, Jerusha, Joy, Fidelis en Magda vinden dat mannen te ruw zijn tijdens het 

seksueel bevredigen met de vingers, dat ze te weinig aan voorspel doen, ze winden de 

vrouwen te weinig op, penetreren te snel, en ejaculeren te snel. 

Het volgende gesprek is een officieus gesprek dat plaatsvond tijdens lunch op de universiteit. 

Het werd wel opgenomen. 

 

Ik:   “How is the sex? Do you like it?” 

Amy:   “It’s so nice, I love it so much. I can have it whole day. Then his kisses!” 

Ik:    “That is good, I'm happy for you.” 

 

Later in het gesprek: 

 

Amy:   “I think I need sex lessons. I always disappoint him” 

Ik:    “Do you ask him what he likes?” 

Amy:   “He is very shy to say. When I ask him he says he likes everything.” 

Ik:  “Maybe you can ask him certain thinks like do you like a blow job? Or do you want 

me to be on top? Stuff like that. Maybe that is easier for him, he only has to answer 

with yes or no.” 

Amy:  “I tried that, last time he said he likes blow jobs, he said yea, but I could see he 

didn’t like it. I tried being on top and after some time he said we change. He likes 

doing everything, and I just lie there waiting. I don’t even understand him at times.” 

Ik: “Why don’t you talk about it?” 

Amy:  “I do but I think he just likes kisses and penetrating. I’ll have to change him. His sex 

is sweet but he really needs to work on some things. That’s why you girls from 

abroad have quality sex. You have good men. Our men never care, they just want to 

feel good. Honestly I’ve never had an orgasm. I always fake it just to please him.” 
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Ik: “What about oral sex?” 

Amy: “I think they (men) don’t like oral sex. All they want is to get horny and penetrate. 

The whole process takes less than ten minutes.” 

Ik:  “Why don’t you talk about this? Maybe if you tell them what you like, they will 

consider to give you oral sex or something else.” 

Amy: “Do you think with their pride they (men) will listen?” 

 

Amy, net als een aantal andere vrouwen uit deze categorie, doen alsof ze en orgasme krijgen 

om het ego van hun partner niet te schaden, en hem een goed gevoel te bezorgen. Dit 

interview vat bijna alle problemen die de studenten hebben in verband met seksualiteit en 

geslachtgemeenschap samen. De vriend van Amy heeft duidelijk geen idee hoe hij haar kan 

opwinden, en een orgasme doen krijgen. Amy heeft op haar beurt ook geen idee wat haar 

vriend leuk vindt. Ze ‘ligt te wachten’ tot hij initiatief neemt. Hierover communiceren blijkt 

een moeilijk opgave voor zowel Amy als haar partner. 

Amy heeft duidelijk het gevoel dat mannen gebruik van haar maken om hun behoeften te 

vervullen. Mannen zouden volgens haar geen rekening willen houden met haar seksuele 

verlangens of gevoelens. Later in het gesprek vermelde ze nog dat ze het gevoel had dat haar 

vriend misbruikt maakt van het concept liefde, om zo seks te kunnen verkrijgen. Dit soort 

misbruik werd eerder ook al vermeld in het artikel van Maticka-Tyndale en Kyeremeh (2010). 

Bij beide partners is er duidelijk een gebrek aan kennis van wat de verwachtingen zijn. 

Deze situatie wordt nog bemoeilijkt door de falende communicatie en de taboesfeer. Praten 

over seksuele verlangens met je partner blijft een moeilijke opgave voor deze studenten. Het 

gevolg hiervan is opnieuw frustratie en wrange gevoelens die de meisjes laten twijfelen aan 

zichzelf en aan de bedoelingen van het andere geslacht. Omdat ze geen kennis hebben van de 

seksuele verlangens van hun partners ‘liggen ze te wachten’ tot hij initiatief neemt. Ze gaan er 

dan ook van uit dat een man ‘sowieso’ opgewonden is en klaarkomt. Ze hebben geen idee dat 

de mannen juist op zoek zijn naar een connectie, emotionele intimiteit, initiatief, genegenheid, 

vriendschap en begrip. Bij deze meisjes leeft het idee dat mannen een grotere drang naar seks 

hebben dan vrouwen, en dat ze die drang maar moeilijk of niet kunnen controleren. Ook de 

jongens hebben het gevoel dat ze seksueel actief zijn juist omdat ze die ‘drang naar seks’ niet 

kunnen stoppen of ophouden. In het kader van deze ‘machocultuur’ voelen vrouwen zich 

verantwoordelijk om het ego van hun partner te strelen door zogenaamd klaar te komen, en 

zich voor te doen als een maagd.  
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4.2.5.2 De seksuele leefwereld van studenten uit Nairobi 

Opgroeien in Nairobi heeft een invloed op de manier waarop mensen met seksualiteit 

omgaan. De stad heeft een eigen jongerencultuur, met een afzonderlijke taal, uitgaansleven, 

populaire muziek en toegang tot verschillende soorten media. De kinderen van Nairobi zijn 

heel open over hun seksuele verlangens en behoeften. Zij wisten vaak heel goed wat ik met 

voorspel bedoelde en konden me in detail vertellen wat dit voor hen inhield. 

4.2.5.2.1 Beleving van seks en seksuele verlangens van mannen 

a) Kennis: 

Tijdens de interviews viel het meteen op dat Raj, Francis en Joseph, drie jongeren die in 

Nairobi opgroeiden en studeren aan Kenyatta University, veel minder moeite hadden met 

informatie delen over hun seksuele ervaringen dan de andere jongens. Wat ze verwachten 

weten ze heel goed.  

Raj, 23 jaar oud en student Public health care:  

 

“I only want a girl from Nairobi. Rural people are different, they have another culture you 

know, they think different, and those girls, they only want your money. They marry a guy for 

his money, not because they love him. I want friendship, someone I can trust and I want to 

spend the rest of my life with. There has to be an emotional connection you know, not just 

sex.” (Voor Raj zijn alle Kenianen die niet opgroeiden in Nairobi ‘rural people’).  

 

Ook hadden deze jongeren kennis van het vrouwelijke lichaam, van vrouwelijke orgasmen, en 

van heel wat verschillende seksuele praktijken. Raj en Joseph vertelden me dat de populaire 

media in Nairobi een grote invloed op hen heeft. Vooral pornografie is een bron van 

informatie om ideeën op te doen en nieuwe seksuele praktijken uit te proberen. Films en 

series hebben een invloed op hoe zij met vrouwen omgaan en hoe ze vrouwen verleiden. Ze 

spiegelen zich vooral aan westerse conventies in verband met seksualiteit en genderrollen, iets 

waar ze ook trots op zijn.  

Het gedachtegoed dat mannen zichzelf en hun drang naar seks niet zouden kunnen 

controleren is afwezig bij jongeren die opgroeiden in Nairobi. Mannen zouden zich volgens 

Raj, Joseph en Francis wel kunnen beheersen, en zouden evenveel seksuele drang hebben als 

vrouwen. Joseph, 22 jaar oud, beëindigde zijn relatie omwille van dit dogma. De ondraaglijke 
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jaloezie van zijn ex-vriendin was een gevolg van haar overtuiging dat Joseph vreemd ging, 

terwijl hij haar nooit had bedrogen. 

b) Orgasmen: 

Wederzijds genot en vrouwelijke orgasmen zijn erg belangrijk voor de jongens, en zijn een 

boost voor het zelfvertrouwen. Ze willen een partner die op dezelfde golflengte zit, wil 

experimenteren, en geniet van seks en intimiteit. Ze verwachten dan ook dat vrouwen af en 

toe initiatief nemen. Seks zonder emotionele intimiteit is geen aangename seks voor deze 

jongens. 

c) Orale bevrediging: 

Oraal bevredigen en oraal bevredigd worden is voor Raj, Joseph en Francis geen 

problematisch gegeven. De verwachtingen zijn dan ook hoog, en worden vaak niet ingelost. 

Raj en Jospeh klaagden over vrouwen die bijten tijdens een blow job. Dit feit is opnieuw een 

voorbeeld van de weinige kennis en communicatie die er is tussen partners over seksuele 

verlangens. Mannen zijn vaak te ruw en dat resulteert misschien wel in een afspiegeling door 

vrouwen tijdens het voorspel.  

 

d) Masturbatie, anale seks en seksspeeltjes: 

Toch zijn er ook een aantal taboes bij deze jongens: masturbatie, anale seks en seksspeeltjes. 

Masturbatie is bij deze jongens, net zoals bij de anderen taboe. Raj vertelde me dat hij bijna 

nooit masturbeert.  

“It’s better for me to find a girl than to masturbate. … When my girlfriend comes and I just 

masturbated she will think I cheated on her, because my libido will be low, so I don’t”.  

Zijn vriendin zou hem dan niet meer vertrouwen, en haar vertellen dat hij masturbeert is geen 

optie. Masturbatie wordt als slecht en onnatuurlijk beschouwd, en er wordt een link met 

homoseksualiteit gemaakt. Ook Francis vindt masturbatie onnatuurlijk en slecht. Hij heeft er 

geen goed gevoel bij. Masturbatie bij de partner resulteert in onzekerheid, en een gevoel van 

onnodigheid. Francis en Raj vertelden me in een gezamenlijk gesprek dat ze zich graag nodig 

of nuttig voelen, en hun partner iets willen geven dat niemand anders kan, ook de partner zelf 

niet. Ze zouden zich gekrengd in hun eer voelen mochten ze ooit een partner betrappen op 
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masturbatie. Hetzelfde geldt voor seksspeeltjes. Anale seks wordt dan weer sterk geassocieerd 

met homoseksualiteit, waar afschuw voor is. 

e) Communicatie tussen sekspartners: 

Communicatie, ook naar mij toe, verloopt vlotter bij deze groep jongens dan bij de andere 

groep, maar als het aankomt op verlangens als intimiteit blijkt het nog steeds moeilijk om de 

partner duidelijk te maken wat ze nu juist verwachten. 

f) Seksuele bevrediging:  

Als ik vroeg aan de studenten wat ze leuk vinden aan geslachtsgemeenschap antwoordden 

ze alle drie het samen zijn, de intimiteit en de ‘connectie’ tussen twee personen. Deze 

‘connectie’ waarnaar de jongens op zoek zijn ontbreekt vaak in relaties. Ook zij hebben 

ervaring met ‘ontwijkend gedrag’ van vrouwen tijdens seks, vrouwen die ‘daar gewoon 

liggen’ en vrouwen die geen idee hebben hoe ze een man kunnen opwinden of plezieren. Dit 

is de meest voorkomende oorzaak van stuklopende relaties en overspel. Joseph vertelde: “We 

try to be nice, and we do our best to please them, but sometimes it’s like they don’t want us to 

be nice and try hard, it’s like they just want to get it over with as soon as possible and go 

home”.  

Redenen voor het hebben van seks zijn voor deze jongens vooral genot en plezier. Drang 

werd niet vermeld als reden. Liefde is geen noodzaak om seks te kunnen hebben voor deze 

jongens. Vriendschap en begrip daarentegen wel. Seks wordt dus niet direct geassocieerd met 

liefde. 

Raj en Joseph willen verder ook beiden wachten met een relatie tot ze een job hebben 

gevonden en ze zich in een stabiele financiële situatie bevinden. 

4.2.5.2.2 Beleving van seks en seksuele verlangens van vrouwen 

a) Kennis: 

Het valt meteen op dat deze groep vrouwen, studentes aan de University of Nairobi, een 

sterke mening hebben over wat kan en niet kan en wat hun seksuele verlangens zijn. Mary 

heeft een relatie waar ze zich goed in voelt, en Jata en Sarah zijn vrijgezel. Zij willen wachten 

tot ze afgestudeerd zijn, en een job hebben. Wel hebben ze af en toe een one night stand. Ook 

voor deze vrouwen is het belangrijkste aspect voor geslachtsgemeenschap de intimiteit die er 

mee samen gaat.  
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Deze meisjes lezen tijdschriften als True Love, en raadplegen regelmatig het internet. Ook 

zij spiegelen zich naar westerse waarden en normen in relatie tot seksualiteit. Mary vertelde 

me over mannen die orgieën hielden op de campus. Ze zouden meisjes uitnodigen die denken 

dat het een alledaags feestje is, en ze dan verkrachten. Ze vertelde me dat ze laatst hoorde van 

haar vrienden dat de mannen een orgie hielden om iets te proberen dat ze in pornografie 

hadden gezien: 2 penissen in 1 vagina. Volgens haar is er te plots, en te veel informatie, en 

hebben sommige studenten geen idee waar de lijn  te trekken tussen wat kan en niet kan, en 

wat fictie is en wat realiteit. De reden die ze hiervoor gaf was dat er te weinig opleiding is 

over seksualiteit en dat er veel te weinig over gesproken wordt.  

Aan Mary vroeg ik of ze ooit als westernized 
4
 bestempeld werd door oudere generaties, en 

wat ze daarvan vond:  

“Yes some people do, but I’m African, and I’ll always be, people who judge us and tell us 

we’re westernized are more westernized than us. For example young matatu drivers and 

artists in Nairobi wanted to paint all matatus in different ways, and put black lights and music 

systems in them. Like different pieces of art driving around. It was something only we would 

have, something unique for Nairobi and Kenya, not like the rest of the world. But the 

government decided that all matatus should look the same, standardized, just like every 

country in the west. They want to copy the west, not us (youth). We want to create a unique 

country with a unique culture, but the government doesn’t allow us. They just do what the US 

and the queen of England tell them to do. They are westernized.” 

Mary, Jata en Sarah zijn de meest kritische studenten die ik interviewde in Nairobi, zowel op 

vlak van partnerkeuze als op politiek vlak.  

b) Orgasmen: 

Een orgasme is voor hen minder belangrijk, en niet noodzakelijk om te kunnen genieten 

van seks. Voor Mary daarentegen is een orgasme wel noodzakelijk: “My boyfriend always lets 

me come first, so we’re both pleased”. Zij woont samen met haar vriend in Nairobi.  

c) Orale bevrediging: 

Hun sekspartners gaven orale seks, deden aan voorspel, en doen moeite om hen een 

orgasme te bezorgen. Zijzelf bevredigen hun partners niet oraal. 

                                                 
4
 Zie ook eerder vermelde hypothese over identiteit en seksualiteit van Spronk (2009). 
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d) Seksuele bevrediging: 

Het viel meteen op dat deze vrouwen vrijwel geen klachten hadden over hun seksleven. Ik 

vroeg me af hoe het komt dat er zo veel verschil is in de ervaringen van deze vrouwen en de 

meisjes die niet opgroeiden in Nairobi. Uiteindelijk bleek dat deze vrouwen enkel 

geslachtsgemeenschap hebben met mannen die ook opgroeiden in Nairobi. Mannen afkomstig 

uit andere steden zouden een andere cultuur hebben, en een andere visie hebben op 

seksualiteit en relaties, aldus Jata:  

 

“If you start a relationship with a rural guy you’ll end up doing the dishes and cleaning all 

day. They think we still live in the old times. They don’t care for us (women)”. (Ook voor Jata 

zijn alle mannen die niet geboren zijn in Nairobi ‘rural guys’). 

 

Mary en Jata denken dat mannen vooral intimiteit leuk vinden aan seks. Sarah denkt dat dit 

voor elke man anders is. De drie meisjes hebben zijn seksueel actief voor het genot, nemen 

initiatief, en verwachten van hun partner dat hij moeite doet om hen te bevredigen. Ze hebben 

geen ervaring met anale seks of seksspeeltjes.  
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5 Analyse 

In dit hoofdstuk geef ik aan de hand van de verzamelde data een antwoord op de vier 

aangehaalde hypothesen in het hoofdstuk ‘Theoretisch kader’.  

5.1 De rol van romantiek, liefde en emotionele intimiteit 

Intimiteit, liefde, begrip en een ‘connectie’ tussen beide partners zijn zowel voor mannen 

als voor vrouwen belangrijke begrippen die essentieel zijn voor een relatie. Ook seks is voor 

de studenten een belangrijk deel van het leven, en van hun identiteit. Net zoals de jongeren in 

het onderzoek van Spronk (2009) en Clark, Kaburi en Mathur (2010) worden partners 

gekozen op basis van vriendschap, seksuele voldoening, gemeenschappelijke interesses, 

gelijkheid van educatie, en begrip. De jongeren zijn minder afhankelijk van hun ouders en 

kiezen dus hun eigen partner. Seks, romantiek en intimiteit zijn essentieel in een relatie, en de 

manier bij uitstek voor de jongeren om elkaar te plezieren en te tonen dat ze elkaar 

aantrekkelijk vinden. Emotionele intimiteit, romantiek en liefde zijn belangrijke aspecten van 

een relatie die monogamie impliceren. Dit geldt ook voor de studenten die ik interviewde. Ze 

verwachten dat hun partner trouw is, en zijn jaloers of breken de relatie mocht dit niet het 

geval zijn. Overspel zou volgens de studie van Clark, Kabiru en Mathur (2010) dan ook de 

meest voorkomende reden zijn om een seksuele relatie te beëindigen. De oorzaken van 

overspel worden in hun artikel “Relationship Transitions Among Youth in Urban Kenya” 

(2010) niet vermeld. Nieuwsgierigheid, wraak, gebrek aan vertrouwen, gebrek aan een 

emotionele band, niet bevredigende seks en drang zijn oorzaken die vermeld werden door de 

studenten. Monogamie wordt dus zoals eerder verondersteld een vereiste voor het 

voortbestaan van een relatie. Bedrog van de partner is een belangrijke reden voor de studenten 

om een relatie te beëindigen. De bevindingen van Clark, Kabiru en Mathur (2010) 

corresponderen dus met mijn resultaten. 

David, Raj, Joseph, Saimon, Francis zijn ook op zoek naar een ‘connectie’, naar iets ‘meer 

in een relatie, niet enkel seks of vriendschap en begrip. Het gebrek aan een positief discour 

over mannelijke seksuele verlangens in relatie tot intimiteit zorgt voor verwarring (Spronk 

2007). Mannen moeten man zijn en blijven, maar willen toch een manier vinden om die 

gewenste emotionele intimiteit te verwoorden en beleven, zonder hun mannelijke gender te 

verliezen. Mannen verwoordden hun seksuele verlangens als een ‘drang’ en een ‘noodzaak’, 

wat impliceert dat mannelijke seksualiteit niet in relatie wordt gezien met intimiteit, en 

wederzijds genot. Deze visie reflecteert dus een individuele prestatie (Spronk 2007). Ook uit 

mijn studie blijkt het niet gemakkelijk voor mannen om hun sekspartners duidelijk te maken 
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wat ze juist verwachten. Die ‘connectie’ of emotionele intimiteit is vaak afwezig tijdens een 

seksbeleving, en zorgt voor frustratie bij de mannelijke studenten. Langs de andere kant 

bewaren zij toch ook graag de controle door te verwachten van meisjes dat zij minder 

seksuele ervaring hebben dan zijzelf. Het gesprek met Amy is hier onder andere een mooi 

voorbeeld van. 

Net zoals enkele bij mannen in Spronks onderzoek (2009) is er sprake van ervaring met 

‘ontwijkend’ gedrag van vrouwen tijdens de geslachtsgemeenschap. Vrouwen die ‘daar 

gewoon liggen’, en geen initiatief nemen. Ik denk dat het aan de mannen is om duidelijk te 

maken dat ook zij emotionele gevoelens hebben bij seks, en dat ook zij nood hebben intimiteit 

en geborgenheid.  

 Een belangrijk patroon in het leven van deze jongeren is dat hun subcultuur seks als een 

belangrijk onderdeel van hun hedendaagse persoonlijkheid ziet. Seks voor het huwelijk is dan 

ook erg veel voorkomend, alle studenten die geïnterviewd werden waren of zijn seksueel 

actief en ongehuwd. Dit is mogelijk aangezien seks, dankzij het gebruik van contraceptieve 

middelen, niet noodzakelijk meer leidt tot een zwangerschap, en het vooral gelinkt wordt met 

ofwel genot ofwel ‘deel van het leven’. Dit leidt ook tot een partnerkeuze die gebaseerd is op 

wederzijdse en gemeenschappelijke interesse, wederzijds seksueel genot, gelijk niveau van 

educatie, en gelijke achtergrond, en niet op basis van reproductie en etnische 

overeenstemming (Spronk 2009; Clark, Kabiru en Mathur 2010). Liefde en emoties 

vervangen economische en etnische belangen bij het zoeken van een partner, iets dat duidelijk 

wordt bij de vragen over het belang van de bruidsprijs. Meisjes zijn bereid hun partner mee te 

helpen om de bruidsprijs te betalen, en verwachten van hun ouders dat zij de bruidsprijs 

aanpassen aan het budget van hun geliefde. De studenten zien de bruidsprijs duidelijk eerder 

als een appreciatie naar de ouders toe van het meisje, dan als een economisch belang. 

Initiatief van de vrouw naar seks toe is een vrij recent verlangen van de man. Kens moeder, 

Lydia, vertelde me dat ‘traditioneel’ vrouwen hun eigen hut of huisje hadden, binnen een 

compound. Waardoor de man naar hen toe kwam, indien hij geslachtgemeenschap wou 

hebben. Nu wonen jonge koppels onder één dak, en kan de vrouw initiatief nemen om intiem 

te zijn. De onzekerheid bij de meisjes en de angst om hun reputatie te schenden is vaak groot, 

daarom wachten ze liever tot de man initiatief neemt. Ze willen zich gewild voelen. 

Voor de studenten is seks een belangrijk aspect van een relatie, die bij voorbaat gebaseerd is 

op vriendschap en begrip. Om deze relaties te kunnen doen slagen zullen ze dus moeite 

moeten doen om ook begrip te tonen voor de seksuele verlangens van hun partner. 
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Nelsons visie dat seks een ‘vergoeding’ zou zijn voor financiële steun die vrouwen krijgen 

van hun partner (Nelson 1987) geldt niet voor de jongeren die ik interviewde. Seks wordt 

eerder beschouwd als een aspect van het leven als moderne vrouw of man. Er zijn vandaag 

veel meer redenen om seks te hebben, bijvoorbeeld drang, groepsdruk, genot, gezelschap, 

liefde of wraak. Ik denk dat de visie van Nelson hier nogal kortzichtig is, en andere redenen 

over het hoofd heeft gezien. Geschenkjes kunnen wel gezien worden als een appreciatie van 

de man naar de vrouw toe. Dit verwachten vrouwen ook. 

5.2 Identiteit en een ‘verwesterde’ jeugd 

Seksualiteit is volgens Spronk (2009) zowel een publieke zaak als een private zaak. Een 

debat rond seksualiteit kan zowel een ideologische kwestie zijn als een praktische (Spronk 

2009). Bij de jongeren die ik interviewde, en iets jonger zijn dan de participanten uit Spronks 

onderzoek, is de lijn tussen ideologie en praktijk eerder dun. Enkel op het vlak van trouwheid 

binnen een relatie blijkt de praktijk niet te stroken met de waarden en normen van deze 

jongeren. Verder hebben ze een erg realistische en praktische kijk op seksualiteit. Besnijdenis 

van vrouwen werd door alle studenten afgekeurd en gezien als een minder goed aspect van de 

‘Afrikaanse cultuur’. Ook de taboe bij de ouders in verband met seksualiteit wordt door de 

jongeren gezien als een deel van de ‘Afrikaanse cultuur’ en afgekeurd. Spronk (2009) verwijst 

in haar artikel naar Patrick, een jonge man die enerzijds vrouwelijke besnijdenis verdedigd als 

een cultureel recht, maar anderzijds geen relatie wil met een vrouw die besneden is. Zijn 

ideologie strookt duidelijk niet met zijn praktische visie op zijn seksleven (Spronk 2009). De 

jongeren die ik interviewde hadden geen moeite met het ideologisch afkeuren van vrouwelijke 

besnijdenis. Wel moet ik hier aan toevoegen dat geen enkele vrouwelijke student 

geïnterviewd werd die besneden is.  

Seksueel genot voor zowel mannen als vrouwen is wel een erg belangrijk aspect in een 

relatie. Seksueel genot, en intimiteit zijn volgens Spronk (2009) aspecten van een identiteit 

die hip, jong, en ambitieus belichamen. Ook voor de studenten is het verlangen naar seksueel 

genot en intimiteit een fundamenteel aspect van hun identiteit die zich afzet van taboes en 

‘bekrompenheid’ bij oudere generaties. Deze verlangens koppelen met de realiteit blijkt 

echter niet evident voor jongeren in Kenia, een probleem dat ook Spronk ontdekte. Eerst en 

vooral worden de jongeren volgens Spronk (2009) beschouwd als ‘on-Afrikaans’ of westers. 

In mijn studie worden de jongeren vooral veroordeeld door verschillende invloedrijke 

centering institutions als hun familie, scholen, kerken en de overheid. De jongeren gaan in 

tegen de idealen die uitgaan van de gevestigde structuren (Spronk 2009).  
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Doordat jongeren uit Nairobi sociale verandering duidelijk zichtbaar en concreet maken 

worden deze jongeren ook vaak beschuldigd door de oudere generaties. Hun interpretatie van 

seksualiteit wordt als ‘verwesterd’ gezien en breekt met de dominante opvattingen over 

seksualiteit en hiërarchie in gender relaties. In publieke debatten gaat men er van uit dat AIDS 

een gevolg is van die vrije opvattingen over seksualiteit, en de teloorgang van de 

familiebanden. Er wordt onder andere in de media, politiek en kerken verwezen naar een loss 

of culture. ‘Immoraliteit’ en ‘verwestering’ worden vaak in dezelfde betekenis gebruikt. 

Cultuur zou zijn grip op seksualiteit verloren hebben, wat resulteert in seksuele chaos of 

‘slechte seks’ (Spronk 2009). Seksualiteit staat nu ook buiten de traditionele culturele 

instituties zoals het huwelijk, en dat blijkt een problematische ontwikkeling te zijn voor vele 

Kenianen. Westerse films, pornografie, reclame, televisieseries, kleding en muziek worden 

afgeschilderd als de boosdoeners en de slechte invloeden (Spronk 2009). 

Deze situatie is voor de studenten die ik interviewde minder problematisch. Aan de ene 

kant zijn ze trots om Afrikaan te zijn, maar aan de andere kant hebben ze ook geen moeite om 

‘Afrikaanse’ tradities zoals vrouwelijke besnijdenis af te keuren en zijn ze fier op de westerse 

waarden die ze hebben overgenomen. De studenten die opgroeiden in Nairobi, zoals Mary, 

zien zichzelf eerder als revolutionairen die zich inzetten voor een uniek Kenia, en een unieke 

jongerencultuur met originele kunst, een eigen jongerentaal en eigen seksuele waarden, 

normen en verlangens. Mary ziet zichzelf als alles behalve ‘verwesterd’ en beschuldigd de 

Keniaanse overheid er van westerse normen op te leggen. De normen die de overheid oplegt 

inzake seksualiteit, zoals onthouding, geen kinderen voor het huwelijk en trouwheid, zijn ook 

westers, maar dan eerder conservatief westers, een feit dat ook aangehaald wordt door 

Frederiksen (2000). 

Wel is het zo dat genderverwachtingen voor problematische situaties kunnen zorgen. De 

seksuele verlangens die de studenten van westerse media hebben overgenomen zijn soms 

moeilijk te combineren met Keniaanse of ‘Afrikaanse’ genderverwachtingen:  

 

“In Kenya, you can’t have sex the first days of the relationship. We have only been together 

for 3 weeks. We just hug. We can’t do anything that will arouse us. If you have sex with a guy 

you love before the relationship is strong, you will be dumped. He will think you are 

promiscuous. Funny thing is that Kenyans believe they are westernized.”  

(Interview met Amy) 
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“The problem is girls are not allowed to talk about sex. You can’t tell your man what you like. 

If you do, they say you know too much and that you had so many partners.”  

(Interview met Magda) 

Mannen verwachten bijvoorbeeld van hun partner dat ze weinig ervaring hebben op gebied 

van seks, en dus weinig sekspartners hebben gehad. Maar aan de andere kant verwachten ze 

ook initiatief en opwinding van hun partner. Ik denk dat het problematisch gegeven hier niet 

zozeer het ‘verwesterd’ zijn op ideologisch vlak is, maar de combinatie van ‘westerse’ en 

‘Keniaanse’ verwachtingen op een praktisch seksueel en relationeel gebied. De studenten 

zullen op zoek moeten gaan naar een manier om elkaar te respecteren en elkaar ook toe te 

laten om seksuele verlangens te uiten. Die verwachtingen en verlangens wordt in het volgende 

hoofdstukje verder uitgediept 

5.3 Seksuele en gender verwachtingen, genderidentiteit en de evolutie hiervan 

De verwachtingen voor een relatie en een huwelijk zijn zowat voor alle studenten gelijk. Ze 

zijn vooral op zoek naar vriendschap en begrip. Dit is mogelijk omdat de jongeren minder 

afhankelijk zijn van hun ouders, en dus zelf een partner kiezen. Toch lopen zoals eerder 

vermeld heel wat relaties stuk, vooral door bedrog, gebrek aan vrijheid en wantrouwen.  

Er bestaat in Kenia nog steeds een duidelijke cultuur die aangeeft dat mannen zichzelf niet 

kunnen bedwingen en het hun ‘natuur’ is om vreemd te gaan. Dit is het zogenaamde hydraulic 

model of sexuality dat Caplan (1987) beschrijft. Dit gedachtegoed vond ik vooral terug bij 

jongeren die opgroeiden buiten Nairobi, en dit sluit aan bij de bevindingen van Nelson (1987) 

over Kikuyu seksualiteit. Mannen zouden hun drang naar seks niet kunnen relativeren. Dit 

gedachtegoed leeft zowel bij mannen als vrouwen, waardoor niet enkel mannen vreemdgaan, 

maar ook vrouwen hun partners niet kunnen vertrouwen. Bij de vriendin van Joseph was het 

wantrouwen zo groot dat Joseph een einde moest maken aan de relatie. De oorzaak hiervan 

volgens Joseph luidde als volgt:  

 

“Many girls have polygamous fathers, so they think all guys need more than one woman. They 

think a guy is not happy with just one woman.” (Interview met Joseph) 

 

Deze idee impliceert dat mannen een grotere drang naar seks hebben dan vrouwen, die ze niet 

kunnen controleren.  

Het verschil tussen de jongere generatie en hun ouders in verband met idealen, seksualiteit, 

verwachtingen en verlangens is groot, zeker als we literatuur over vroeger vergelijken met 
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hedendaagse literatuur. Toch zijn er nog een deel van die vroegere opvattingen in omloop, 

zoals die oncontroleerbare drang bij mannen. Studenten die opgroeiden in Nairobi 

daarentegen, zijn van mening dat vooral groepsdruk en ego de redenen zijn waarom mannen 

verschillende partners houden. Volgens Nelson (1987) en Spronk (2009) zou de vorige 

ideologie eerder het gevolg zijn van de arbeidsmigratie tijdens en na de kolonisatie. Een ander 

idee, dat waarschijnlijk gebaseerd is op deze ideologie, is dat mannen ‘sowieso’ zouden 

ejaculeren en opgewonden zijn. Veel meisjes die elders in Kenia opgroeiden veronderstellen 

dat ze dus geen moeite moeten doen om een man op te winden. Maar, ook mannen 

verwachten een sekspartner die hen opwindt en moeite doet door seks te initiëren, hel oraal te 

bevredigen, enthousiasme te tonen, enzovoort. Volgens het onderzoek van Prazak (2000) bij 

de Kuria, een volk dat cultureel dicht aanleunt bij de Kikuyu, zouden mannen zichzelf 

seksueel voldaan voelen als ze in staat zijn snel te ejaculeren. Deze bevinding van Prazak 

(2000) strookt met de informatie verkregen uit de interviews met de studenten. Meisjes klagen 

dat mannen te snel klaarkomen, terwijl de jongens het net gepast vinden om snel te ejaculeren. 

Ze gaan er van uit dat snel ejaculeren een bewijs is dat ze het meisje in kwestie aantrekkelijk 

vinden, en ze zijn bang dat het meisje anders zou vermoeden dat hij vreemd is gegaan, en dus 

al seksueel voldaan is. Een zelfde soort probleemsituatie is de angst van vrouwen om 

enthousiaste sekspartners te zijn. Net zoals bij de Kuria, in het onderzoek van Prazak (2000), 

zijn veel vrouwelijke studentes niet actief tijdens de geslachtgemeenschap en ‘liggen daar 

maar’ uit angst dat hun partner zich vragen begint te stellen zoals waar en met wie ze die 

seksuele praktijken zou geleerd en geoefend hebben. Mannen verwachten aan de ene kant 

opwinding en initiatief, maar behouden toch graag de controle, en verwachten van hun 

sekspartner dat zij weinig tot geen seksuele ervaring heeft en dus een ‘fatsoenlijk’ meisje is. 

Seks wordt bij de Kuria ook niet besproken tussen echtgenoten (Prazak 2000), net zoals de 

studenten het bespreken met een sekspartner problematisch vinden aangezien ze elkaars ego 

niet willen schaden, en ze hun eigen reputatie hoog willen houden. Dit geldt ook voor 

condoomgebruik dat vaak afwezig is in een relatie. Het gebruik van een condoom voorstellen 

aan de partner kan beschouwd worden als het bewijs van bedrog of promiscue gedrag. De 

meerderheid van de geïnterviewde studenten gebruikt dan ook enkel een condoom bij one 

night stands en losse seksuele betrekkingen, niet binnen een relatie. Het gevaar is dat ze dan 

ook bij een losse seksuele betrekking een condoom vergeten gebruiken, en dan hun vaste 

partner besmetten met het HIV virus. 

 Volgens Nelson (1987) werd seks bij de Kikuyu vooral geassocieerd met reproductie, 

terwijl seks nu duidelijk met genot wordt geassocieerd. De meerderheid van de geïnterviewde 
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studenten zijn volop bezig met een zoektocht naar seksueel genot, proberen nieuwe seksuele 

praktijken, en herdefiniëren seksuele verlangens en verwachtingen. Ze verwachten andere 

dingen dan vroeger, maar die nieuwe verwachtingen kunnen niet vervuld worden door de 

aanwezigheid van ‘oudere’ of ‘christelijke’ culturele waarden die soms ongewild of onbewust 

de bovenhand nemen, en niet stroken of moeilijk combineerbaar zijn met de nieuwe 

verwachtingen en verlangens. Er is dus inderdaad, zoals Spronk (2009) vermeld, een 

tweestrijd tussen ‘westerse’ en ‘Afrikaanse’ waarden, maar die niet zozeer op ideologisch 

vlak gevoerd worden door de studenten maar eerder op een heel praktisch gebied. Beide 

seksen moeten voldoen aan bepaalde verwachtingen, nieuwe ‘verwesterde’ en oudere 

‘traditionele’ verwachtingen. Mannen moeten langs de ene kant een vrouw kunnen opwinden, 

romantisch zijn en langs de andere kant man genoeg zijn en financiële steun bieden, vrouwen 

moeten langs de ene kant mannen opwinden, sexy zijn en langs de andere kant kuis zijn en 

‘gehoorzamen’. Deze nieuwe en oude waarden of verwachtingen zijn moeilijk met elkaar te 

combineren.  

Door het bestaande taboe in Kenia ten opzichte van seksualiteit, intimiteit en contraceptiva 

hebben zowel jongens als meisjes vaak geen enkel idee hoe ze elkaar moeten plezieren. Deze 

situatie zorgt bij beide geslachten voor veel frustratie, teleurstelling, ongenoegen en 

uiteenvallende relaties. Ook wantrouwen naar het andere geslacht toe is een gevolg van het 

gebrek aan kennis en communicatie omtrent seksuele verlangens. Amy is er van overtuigd dat 

haar vriend enkel zichzelf tegoed wil komen en dat hij dus misbruikt van haar maakt. Austin 

vraagt zich af om welke redenen vrouwen seks hebben, want genieten doen ze volgens hem 

niet.  

Seks is dus een manier om de identiteit van jonge moderne student te belichamen, maar 

zorgt aan de andere kant ook voor veel frustratie. Zowel mannen als vrouwen vinden het wel 

belangrijk dat hun partner geniet van seks en intimiteit, wat ook wil zeggen dat ze hiervoor 

moeite willen doen. De cultuur die genot voor beide partners, vrije seksualiteit, en het belang 

van begrip en liefde voorop stelt strookt dus vaak niet met de realiteit waarmee de jongeren 

elke dag te kampen krijgen. Vaak is er minder seksueel genot dan beide partners gehoopt 

hadden, en is het wantrouwen zo groot dat er moeilijk nog kan gesproken worden over begrip 

voor elkaar. Raj is er bijvoorbeeld van overtuigd dat ‘rurale vrouwen’ enkel op geld uit zijn, 

en niet op emotionele intimiteit (omwille van hun ontwijkend gedrag), en Amy is van mening 

dat geen enkele Keniaanse man oprechte bedoelingen heeft. 

De geïnterviewde jongens zijn in het algemeen minder tevreden over hun eigen seksleven 

dan meisjes. Hun verwachtingen worden vaak niet ingelost, omdat vrouwen te verlegen zijn 
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om initiatief te nemen, en ‘ontwijkend’ gedrag vertonen. Het zijn dus niet enkel vrouwen die 

hun seksuele verlangens in kaart moeten brengen, maar ook mannen zullen in de toekomst 

hun verlangens moeten herdefiniëren. 

Een volgend problematisch gegeven voor een open seksuele relatie is het grote ego van 

mannen, dat zorgt voor moeilijke communicatie tussen mannen en vrouwen. Keniaanse 

mannen zijn erg trots. Vrouwen kunnen hun seksuele verlangens niet op een directe manier 

duidelijk maken zonder het ego van de man te schaden of ‘gedumpt’ te worden. De 

ongelijkheid tussen mannen en vrouwen komt ook duidelijk tot uiting in het seksleven van de 

geïnterviewde jongeren. Mannen die te ruw zijn, is vaak een gebrek aan kennis, in combinatie 

met de vrouwen die niet durven zeggen wat ze er van vinden. Wat ze zien in pornografie is 

vaak ook ruw en hard, geen realiteit. Dit kan een oorzaak zijn van dit gedrag. 

Spronk (2009) spreekt in haar onderzoek over relaties gebaseerd op gelijkheid en seksuele 

voldoening voor vrouwen. Uit mijn onderzoek blijkt dat ook mannen een partner kiezen op 

basis van hun seksuele verlangens maar dat gelijkheid tussen man en vrouw enkel tot op zeker 

niveau gewenst is. Mannen verwachten nog steeds een zekere gehoorzaamheid en ‘respect 

voor hun ego’ van vrouwen, die gelijkheid tussen man en vrouw in de weg staat. Spronk 

(2009) spreekt in haar onderzoek nergens over het enorme ego van de mannen, dat onder 

meer directe communicatie over seksuele verlangens tussen partners bemoeilijkt. Naar mijn 

mening wordt er gestreefd naar vriendschap en begrip, maar gelijkheid tussen man en vrouw 

is hier zeker geen synoniem voor. Vrouwen die hun verlangens niet op een directe manier 

kunnen duidelijk maken omdat ze bang zijn het ego van hun partner te schaden of ‘gedumpt’ 

te worden lijkt mij niet te duiden op volledige gelijkheid tussen partners.  

Wat vandaag duidelijk anders is dan vroeger is het belang van vrouwelijke orgasmen voor 

zowel mannen en vrouwen, het erkennen van vrouwelijke seksuele verlangens (vooral bij 

studenten die kennis opdeden via populaire media), de zoektocht van mannen naar een 

‘connectie’ en emotionele intimiteit en seksuele relaties op basis van vriendschap in plaats 

van op economische en etnische belangen. David, Raj, Joseph, Saimon, Francis zijn duidelijk 

op zoek naar die ‘connectie’, naar iets ‘meer in een relatie, niet enkel seks. Die ‘connectie’ die 

ze zoeken is vaak afwezig in een relatie en dus zullen deze jonge mannen duidelijk moeten 

maken dat ze dit verlangen. Volgens Spronk (2007) hebben mannen hun seksuele verlangens 

steeds verwoord als een ‘drang’ en ‘noodzaak’, waardoor er geen positief discours bestaat in 

verband met mannelijke seksualiteit in relatie tot intimiteit en wederzijds genot. Voor 

vrouwen ligt de situatie net iets anders, aangezien zij niet enkel één aspect van hun seksuele 

verlangens moeten definiëren, maar zij mannen zullen moeten duidelijk maken dat ze wel 
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degelijk seksuele verlangens hebben (Spronk 2007). Austin en Max bijvoorbeeld, denken niet 

eens dat vrouwen seksueel contact leuk vinden. 

De keerzijde van het belang van romantiek, vriendschap en vooral liefde is dat van deze 

noties misbruik kan gemaakt worden. Uit een onderzoek van Maticka-Tyndale en Kyeremeh 

(2010), gevoerd in de Rift Valley, blijkt dat jongens vaak meisjes misleiden en verleiden tot 

seks door claims van liefde, adoratie en oncontroleerbare drang naar seks te gebruiken 

(Maticka-Tyndale en Kyeremeh 2010). Dit geldt zeker ook voor de studenten in Nairobi. 

Jongens gebruik zeemzoete taal, overgenomen uit televisieseries zoals Triumph of Love om 

meisjes te verleiden tot seks, zonder er perse sprake is van een vriendschappelijk band of 

liefde. De notie liefde wordt door jongeren in Kenia ook gebruikt als een alternatieve 

expressie voor seks. Meisjes zouden niet meteen ingaan op het verzoek van jongens om hun 

eigen reputatie niet te schenden (Maticka-Tyndale, Gallant, et al. 2005). Het gesprek met 

Amy illustreert ook deze hypothese:  

 

“In Kenya, you can’t have sex the first days of the relationship. We have only been together 

for 3 weeks. We just hug. We can’t do anything that will arouse us. If you have sex with a guy 

you love before the relationship is strong, you will be dumped. He will think you are 

promiscuous.” 

 

Een belangrijke genderrol die vrouwen spelen is het niet laten merken dat je al meerdere 

sekspartners hebt gehad. Een vrouw moet kuis en vroom zijn, iets dat dus ook hoort bij de 

identiteit van jonge vrouwen. Ze houden hiermee hun reputatie hoog, en versterken hun 

positie binnen een relatie. Mannen verwachten dan ook dat vrouwen zich deze rol aanmeten. 

Mannelijke identiteit wordt dan weer belichaamd door het hebben van veel sekspartners.  

Seksueel actief zijn impliceert voor deze jongeren dat ze gewild worden, en aantrekkelijk 

gevonden worden, wat positief bijdraagt aan het zelfbeeld van zowel mannen als vrouwen. 

Seks wordt gezien als iets natuurlijks en als een aspect van de volwassenheid, maar toch 

bestaat er weinig discours over vrouwelijke seksuele verlangens in Kenia. Vrouwelijke 

seksualiteit wordt nog steeds sterk gelinkt aan reproductie. Vrouwelijk seksueel genot wordt 

voor het huwelijk als onbestaand gezien en in een huwelijk als passief (Spronk 2009). 
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5.4 Media, educatie en communicatie in verband met seksualiteit 

Taboe bij de ouders wordt door de jongeren gezien als een ‘Afrikaans’ probleem. Het 

gebrek aan openheid omtrent seksualiteit en intimiteit zou dan een ‘Afrikaanse’ traditie zijn, 

die volgens de jongeren moet worden doorbroken. De trotse houding tegenover de Afrikaanse 

identiteit kent twee kanten. Langs de ene kant hebben de studenten erg veel kritiek op de 

levensvisie van hun ouders, die zij beschouwen als een deel van ‘de Afrikaanse cultuur’. 

Langs de andere kant zijn zij ook erg trots om Afrikaan en Keniaan te zijn. Het herdefiniëren 

van de ‘Afrikaanse’ of ‘Keniaanse’ cultuur ligt in de handen van deze jonge generatie die 

seksualiteit en intimiteit aanvaardbaar willen maken. Ze kunnen hun eigen visie vormen en 

experimenteren dankzij het campusleven ver weg van hun ouders.  

Alle studenten die geïnterviewd werden hadden over het algemeen weinig kennis opgedaan, 

via een officiële weg, over intimiteit, condoomgebruik, voorspel en de seksuele en emotionele 

verwachtingen van het andere geslacht. Ondanks dat gebrek aan kennis zien alle studenten 

seks als iets natuurlijks, als iets dat iedereen doet, en iets dat van je verwacht wordt. Het 

gebrek aan kennis is duidelijk groter bij jongeren die niet opgroeiden in Nairobi, geen tv en 

pornografie kijken, en geen tijdschriften lezen, zoals Max, Fidelis, Charles en Austine. Uit de 

interviews blijkt dat zij soms erg traumatische seksuele ervaringen hebben, met als gevolg 

veel twijfels en frustratie. Ik behandel pornografie hier als een aparte vorm van populaire 

media, omdat het een specifiek en heel direct beeld weergeeft van seksualiteit, en het dus niet 

veralgemeend kan worden met ‘internet’. 

Populaire cultuur en media zijn een erg belangrijk, en vaak het enige informatiekanaal voor de 

jongeren om kennis te vergaren over alle aspecten van seksualiteit. Frederiksen (2000) heeft 

dus zeker gelijk wanneer hij stelt dat populaire media noodzakelijk is om dringende en 

relevantie discussies op gang te brengen, die op hun beurt dan weer opgepikt worden door de 

jeugd, die op basis hiervan een eigen mening en seksuele normen vormen. Verder doen 

jongeren langs deze weg ook kennis op van verschillende seksuele praktijken en het lichaam 

van het andere geslacht. Studenten zoals Joy ontdekken bijvoorbeeld op deze manier het 

bestaan van vrouwelijk orgasmen en orale bevrediging. Jongeren als David, die pornografie 

bekijken hebben veel meer inzicht in vrouwelijke verlangens, vrouwelijke orgasmen en 

verschillende seksuele praktijken dan jongeren zoals Max, die geen pornografie bekijken. 

Zoals al uit de literatuur bleek zijn populaire media zoals pornografie, internet, tijdschriften, 

televisie, enzovoort de enige weg naar kennis over seks en seksualiteit. Het probleem dat 

hiermee samen gaat is dat de jongeren zelf de juiste, realistische en relevante informatie 

moeten filteren uit een grote hoeveelheid fictie en onwaarheden. Er is op dat moment geen 
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leidinggevende figuur die hen daarmee kan helpen, en een context kan schetsen. Die 

leidinggevende figuren zoals ouders, familie, leraren, priesters en overheden ontrekken zich 

van alle verantwoordelijkheid als het op seksualiteit aan komt, dat blijkt ook uit de gelezen 

literatuur van onder andere Mbugua (2007) en Parsitau (2009).  

 Nelson beweert in haar artikel dat ook vroeger geen seksuele opvoeding werd gegeven aan 

jongeren. Frederiksen (2000) en Mbugua (2007) spreken haar tegen door te beweren dan 

meisjes en jongens vroeger seksuele opvoeding kregen van hun grootouders. De band met die 

grootouders is vandaag bij jongeren vaak onbestaand omdat zij ver weg in de stad wonen. Na 

een gesprek met de moeder van Ken heb ik extra indicaties dat het onderzoek van Frederiksen 

(2000) en Mbugua (2007) accurater is dan de stelling van Nelson (1987). Kens moeder 

vertelde me dat haar oudste zus onderwezen werd door haar grootmoeder, na de besnijdenis. 

Ze zou er onder meer geleerd hebben hoe met mannen om te gaan, en hoe ze plezieren in bed. 

Verder werd de zus ook onderwezen in het vrouwenlichaam en vrouwelijke seksualiteit. Kens 

moeder zelf verhuisde als klein meisje naar de stad Naivasha, ging naar een kostschool en 

verloor de band met haar grootouders en familie op het platteland. Zij werd enkel door de 

kerk en de school onderwezen in uitsluitend negatieve aspecten van seksualiteit. De overgang 

van een uitgebreid familieleven naar een nucleair gezinssysteem heeft als gevolg gehad dat 

een traditionele initiatie door grootouders vervangen werd door een initiatie die gebeurt in de 

kerk en op school. De geheimzinnige sfeer en de taboe rond seksualiteit binnen de kerk en op 

de scholen zorgt er voor dat kinderen uiterst belangrijke informatie over seks, 

condoomgebruik, het menselijke lichaam en intimiteit mislopen. Kens moeder bevestigt de 

artikels van Frederiksen (2000) en Mbugua (2007) verder door te beweren dat zij als moeder 

en als dochter niet kan praten over relaties of seksualiteit met haar kinderen of ouders. Deze 

onderwerpen zijn tussen deze twee generaties taboe. Het probleem van communicatie en 

openheid rond seksualiteit zijn dus niet enkel een probleem van de jeugd in Kenia, maar 

misschien ook van al diegenen die de band met hun grootouders hebben verloren. Het gevaar 

voor HIV en AIDS vraagt om seksualiteit bespreekbaar te maken in de publieke sfeer, maar 

oudere generaties lijken wel vastbesloten de privé en publieke sfeer gescheiden te houden. 

Urbanisatie, industrialisatie, het campusleven en officieel onderwijs hebben waarschijnlijk 

niet enkel gezorgd voor eigen partnerkeuze op basis van vriendschap en financiële 

onafhankelijkheid, maar ook voor een teloorgang van belangrijke oudere ‘tradities’ waarvoor 

geen vervanging bestaat buiten Nairobi. Openheid in verband met seksualiteit, bestaat in 

Nairobi dankzij verschillende populaire media zoals tijdschriften, televisie, muziek, internet 

en pornografie. Zowel uit mijn interviews, als uit het artikel van Frederiksen (2000) blijkt dat 
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het vooral vrouwen zijn die deze media benutten. Tijdschriften als True Love worden vooral 

gelezen door vrouwen (Frederiksen 2000), zoals Joy, die de verworven kennis dan in praktijk 

omzetten en experimenteren. Jongens zoals David, Saimon, Raj, Francis en Joseph doen 

vooral kennis op aan de hand van pornografie, dat dus als een apart deel van media kan 

benaderd worden.  

Geen enkele student die geïnterviewd werd kan seksualiteit, condoomgebruik, of relaties 

bespreken met ouders of leerkrachten. Dit is niet enkel een oorzaak van ‘oudere’ tradities 

waarin seksualiteit tussen twee specifieke generaties niet kon besproken worden, maar ook 

van conservatieve christelijke waarden die voornamelijk pleiten voor onthouding van seks 

voor het huwelijk. Ondanks die taboe en christelijke waarden is er een groot percentage 

jongeren seksueel actief voor het huwelijk. 

Door de christelijke taboe in verband met seksualiteit, urbanisatie, de ontbrekende band met 

de grootouders, het verbieden van traditionele initiatie wegens ‘heidens’ en formele educatie 

verkrijgen jongeren geen relevante seksuele opvoeding van hun familie, ouders, leraars of 

andere leiding gevende figuren (Mbugua 2007). Populaire media is dus met andere woorden 

dé manier om jongeren te bereiken en te voorzien van seksuele opvoeding en kennis. 

De taboe en geringe kennis in verband met seksualiteit is niet enkel een groot probleem 

voor het seksleven van de jongeren maar ook voor de verspreiding van HIV, andere seksueel 

overdraagbare ziekten en ongewenste zwangerschap.  

Een ander groot probleem dat hier nauw mee samenhangt is de angst of verlegenheid om te 

praten over seksuele verlangens en gevoelens met de partner. Dit aspect van de problematiek 

is het groots bij jongeren die niet opgroeiden in Nairobi, en dus ook minder in contact 

kwamen met populaire media zoals tijdschriften, pornografie en een positief discours rond 

seksualiteit. We zien dat studenten die wel praten over hun seksuele verlangens, zoals Joy, in 

het algemeen meer tevreden zijn over hun seksleven.  

 De oorzaak dat veel mannen vaak te ruw aan het werk gaan is volgens mij te vinden bij de 

weinige kennis die jongeren hebben in verband met de seksuele verlangens van vrouwen, en 

aan de indirecte manier waarop vrouwen hier op reageren. Uit de studie blijkt dat goede 

communicatie over seksuele verlangens tussen beide partners bijdraagt aan de perceptie van 

een beter seksleven, en dus ook een betere relatie, waarin zowel man als vrouw zich 

gelukkiger zullen voelen. 

Uit de interviews kan ik afleiden dat ‘goede’ en ‘aangename’ seks iets is dat moet 

aangeleerd of ontdekt worden. Het lijkt vanzelfsprekend dat seks aangenaam is, en dat 

mensen weten wat aangenaam is. Niets blijkt minder waar. Het is duidelijk dat de jongeren 
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die opgroeiden in een omgeving waar seks en intimiteit een taboe is, ook geen idee hebben 

hoe ze moeten omgaan met deze praktijken. Deze studenten komen vaak voor het eerst in 

contact met concepten als voorspel, clitoris, orale seks en vrouwelijke orgasmen aan de hand 

van televisie, tijdschriften en internet tijdens hun verblijf in Nairobi. Daar komen voor de 

eerste keer in contact met een positief discours rond seksualiteit en intimiteit. Ze ontdekken er 

dat seks en intimiteit om veel meer draaien dan enkel penetratie en zoenen. Het verhaal van 

Joy illustreert dit mooi. Zij ontdekte het bestaan van orale seks, en andere seksuele praktijken 

via een tijdschrift, toen ze in Nairobi kwam studeren. Seks draait om gevoelens en emoties, 

die ook erg negatief kunnen zijn als seksuele verlangens niet worden ingelost. 

Toch zijn er ook een aantal studenten die geen tijdschriften lezen en niet op zoek gaan naar 

een manier om te leren over seks. Orale seks is voor deze jongeren geen evidentie, wat 

bewijst dat het ‘normaal’ of ‘abnormaal’ zijn van verschillende seksuele praktijken 

cultuurgebonden zijn. De geringe kennis van sommige studenten in verband met seksualiteit 

kan zorgen voor problematische situaties zoals mannen die ‘te ruw zijn’. Vrouwen kunnen 

niet op een directe manier duidelijk maken dat de man te ruw is, want ze zouden zijn ego 

kunnen schaden.  

Buiten Nairobi, waar seksualiteit niet in de publieke sfeer besproken wordt zien we dat 

seksuele praktijken die niet gebonden zijn aan voortplanting, zoals masturbatie, anale seks en 

orale bevrediging, als onnatuurlijk worden beschouwd. In Nairobi is de situatie duidelijk 

anders, en wordt seksualiteit wel besproken in publieke sferen, zoals op televisie, internet, in 

pornografie en tijdschriften. Het discours in deze media associeert seks vooral met genot een 

plezier, waardoor seksuele praktijken die niet gekoppeld zijn aan voortplanting ook niet als 

onnatuurlijk worden beschouwd.  

Beide seksen hebben problemen om elkaar duidelijk te maken wat ze leuk en aangenaam 

vinden. Praten over seksualiteit en seksuele verlangens is geen evidentie voor de jongeren, 

aangezien ze ook nooit aangespoord werden om er over te praten. Vooral jongens die niet 

opgroeiden in Nairobi het hadden tijdens de interviews moeilijk om diepgaand over 

seksualiteit en intimiteit te praten. De jongens die wel in Nairobi opgroeiden hadden hier 

duidelijk minder problemen mee, en hadden veel minder moeite om gedetailleerd over hun 

seksuele ervaringen te vertellen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een positief discours 

over seksualiteit in Nairobi. Het voorbeeld van Fidelis en Amy maakt duidelijk dat het ook 

moeilijk is om te praten met de partner over seksuele verlangens.  

Het culturele verschil tussen jongeren die in Nairobi opgroeiden en jongeren die elders in 

Kenia opgroeiden is erg treffend. Populaire media die enkel in Nairobi te raadplegen zijn 
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onderwijzen jongeren op gebied van seksualiteit, en brengen een aparte cultuur met zich mee. 

Vrouwelijke studenten die opgroeiden in de hoofdstad zijn duidelijk zekerder van zichzelf en 

kiezen enkel partners met dezelfde culturele achtergrond.  
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6 Discussie  

Seksualiteit maakt zoals eerder vermeld een groot deel uit van de sociale relaties tussen 

jongeren aan de universiteit in Nairobi. Vrienden discussiëren over hun seksleven en wisselen 

ervaringen uit. Jongens proberen meisjes te verleiden aan de hand van complimentjes en 

oogcontact. Toch ervaren ook heel wat studenten problemen bij de beleving van seks. De 

basis van deze problemen liggen bij het gebrek aan communicatie en kennis, dat op zijn beurt 

het gevolg is van bestaande taboes en genderrelaties die vervat liggen in een historische, 

sociale, religieuze en culturele context. Deze factoren hebben niet enkel invloed op de 

seksbelevingen van jongeren maar ook de verspreiding van HIV/AIDS en andere seksueel 

overdraagbare aandoeningen (SOA’s). Communicatie over seks en contraceptiva in de 

publieke sfeer, ook buiten Nairobi, tussen ouders en kinderen, leerkrachten en leerlingen, 

media en recipiënten, overheid en burgers, kerken en leden, enzovoort is noodzakelijk om de 

kennis over seksualiteit en SOA’s te vergroten in Kenia. Jongeren leren niet op school hoe ze 

een condoom moeten gebruiken, terwijl een school juist de ideale omgeving kan bieden om 

dit te oefenen en de juiste informatie over te brengen. Ikzelf heb het gebruik van een condoom 

moeten oefenen op de middelbare school, waar iedereen in de biologieles een houten stok en 

een condoom kreeg. De leerkracht gaf alle nodige informatie en toonde voor hoe de condoom 

precies op de ‘stok’ moest komen. Deze les is me steeds bijgebleven, niet enkel omdat het 

hilarische situaties heeft opgeleverd, maar ook omdat deze les één van de meest bruikbare, 

relevante en praktische lessen was die ik gehad heb tijdens mijn middelbare studies. Ik was 

geschokt toen ik te horen kreeg van de studenten dat iets vergelijkbaar niet gedaan wordt in 

het Keniaanse onderwijs, en dit in een tijdperk waar HIV en AIDS een grote bedreiging 

vormen voor de Keniaanse volksgezondheid. 

Oudere generaties zullen dus moeten inzien dat de bestaande taboes doorgehakt zullen 

moeten worden, indien ze hun kinderen willen beschermen tegen SOA’s en ongewenste 

zwangerschappen. Er moet dringend ruimte komen voor seksuele communicatie en educatie 

indien men HIV/AIDS op een realistische manier wil bestrijden. Het is belangrijk voor 

beleidsmakers om culturele, religieuze, en historische factoren in acht te nemen, indien men 

een oplossing wil vinden voor de HIV/AIDS epidemie in Kenia (Mbugua 2007, Ginsburg en 

Rapp 1991). 

Verder is er ook kennis nodig in verband met de eigen cultuur en genderrelaties. Een 

kritische kennis ten opzichte van de Keniaanse genderrelaties kan misschien ook een 

oplossing bieden voor de ongelijke machtspositie van vrouwen, die zich genoodzaakt zien om 
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zich voor te doen als ‘maagd’ tijdens een seksbeleving of in een relatie. Hierdoor kunnen zij 

niet eisen van hun partner om een condoom te gebruiken, zonder dat het risico bestaat 

argwaan te wekken. 

Het is dan ook de taak van de volgende generatie ouders om hun kinderen aan te sporen te 

praten over seksualiteit en relaties, en dus niet dezelfde fouten te begaan als de generatie 

ouders en leerkrachten vandaag. Ik denk dat ik met deze studie het woord heb gegeven aan 

jonge geschoolde mensen in Nairobi, en hen een verhaal heb laten vertellen. Deze jongeren 

hebben op deze manier kunnen praten, en informatie kunnen inwisselen over seksualiteit, hun 

seksuele ervaringen, genderrelaties, taboes, frustraties, en achtergrond waarbij zijzelf hebben 

bepaald wat relevant en belangrijk is en wat niet. Ik had voor mijn vertrek nooit gedacht dat 

vrouwen hun seksuele verlangens niet zouden kunnen of willen overmaken aan hun partner 

omwille van reputatie en angst. Voor mij is de mogelijkheid tot oprechtheid en het uiten van 

verlangens binnen een relatie vanzelfsprekend. Zowel de studenten als ikzelf hebben veel 

bijgeleerd:  

“I feel so sad you have to go next week. I really enjoyed the interview, I learned a lot you 

know, because I had to think about stuff I normally don’t think about. … I really learned lots 

of things about myself. … Thanks for the interview.” (Interview met Raj) 
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7 Conclusie  

In deze conclusie vorm ik een antwoord op de onderzoeksvraag ‘In welke context en hoe 

beleven studenten in Nairobi seks, seksualiteit en intimiteit?’ die ik mij stelde in het eerste 

hoofdstuk ‘Inleiding’. Welke de seksuele verlangens zijn van deze studenten, waarom en of 

deze ingelost worden zijn een aantal subvragen die resoneren met de hoofdvraag van dit 

onderzoek. Dit onderwerp is erg ruim, en er moet in de toekomst zeker verder onderzoek naar 

gebeuren. Toch denk ik dat een aantal aspecten van deze context, die meergelaagd is, waarin 

studenten in Nairobi seks beleven duidelijk zijn geworden. Die context bestaat uiteraard uit 

verschillende facetten die gaan van educatie, invloed van zowel lokale als westerse media, 

religie, lokale cultuur, gevestigde genderverwachtingen, gevestigde genderrollen, familie, 

geschiedenis en achtergrond. Deze facetten verhouden zich tot elkaar en worden 

gecombineerd met elkaar, wat tot problematische situaties kan leiden, zoals taboe in verband 

met seksualiteit terwijl er net nood is aan een debat in de publieke sfeer aangezien de AIDS-

epidemie.  

Over seks, seksualiteit en seksueel gedrag verkrijgen de studenten tegenstrijdige informatie 

van verschillende bronnen. Ik beschouw geen informatie hier ook als  een vorm van 

(indirecte) informatie. Ouders, de kerk, scholen en lokale media voeren een bijna uitsluitend 

negatief discours in verband met seksualiteit en contraceptiva. Populaire en westerse media 

daarentegen voeren een positief discours over seks en seksualiteit, en zijn bijna de enige 

manier voor jongeren om kennis op te doen over diverse seksuele praktijken, het menselijke 

lichaam, vrouwelijke orgasmen, emotionele intimiteit, wederzijds genot, voorspel, naspel, 

enzovoort. Deze populaire media zijn in Nairobi meer vertegenwoordigd dan in andere delen 

van Kenia, waardoor er in de hoofdstad meer openheid is over seks, en de studenten die er 

opgroeiden meer kennis bezitten over hoe ze hun partner kunnen bevredigen. Het grote belang 

van populaire media in Kenia komt in deze masterproef tot uiting in de verhalen van David en 

Joy. Voor deze studenten in een nieuwe wereld opgegaan dankzij diverse media in Nairobi. 

De specifieke aspecten van de context waarin jongeren vandaag seks beleven die besproken 

worden in deze masterproef behandelen de invloed die populaire media hebben, de 

achtergrond van de studenten, de rol van de ouders en grootouders, heersende moraliteit, 

genderrollen en waarden, urbanisatie, financiële onafhankelijkheid, formele educatie en het 

campusleven op de universiteit.  

Een eerste aspect die een grote rol speelt bij een seksbeleving is het belang van liefde, 

romantiek en emotionele intimiteit. Voor zowel de mannelijke als vrouwelijke studenten zijn 
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liefde en romantiek essentieel voor de perceptie van een goede relatie. Romantiek leidt op 

zich weer tot seks, dat op zijn beurt zorgt voor een gevoel van geliefd zijn, en 

aantrekkelijkheid zorgen. Dit is onder andere het gevolg van een context waarin jongeren nu 

zelf een partner kunnen kiezen.  

Mannelijke studenten zijn op zoek naar die emotionele intimiteit, die vaak afwezig blijkt te 

zijn. Dit verlangen is nieuw voor mannen en dus ook moeilijk te verwoorden zonder 

‘mannelijkheid’ of mannelijke gender te verliezen. Die mannelijke rol, waarvan verwacht 

wordt dat mannen deze op zich nemen, zit verweven in de dominante gevestigde waarden in 

Kenia. De jongens zijn op zoek naar wederzijds genot, maar verwachten toch nog steeds dat 

vrouwen minder autoriteit en kennis bezitten op het gebied van seks. Ze bevinden zich in een 

moeilijke en steeds veranderende situatie waarin ze nieuwe genderrelaties en waarden 

aftasten. Vrouwen zijn op hun beurt op zoek naar liefde, seksueel genot en een gevoel van 

‘gewild zijn’. Door de aanwezige genderrelaties, ongelijkheid tussen man en vrouw, taboes en 

gebrekkige kennis omtrent seksualiteit in Kenia is de zoektocht naar oprechte liefde, 

emotionele intimiteit, wederzijds genot en romantiek (dat ook gezien kan worden als 

voorspel) een moeilijke opgave voor de studenten. Het belang van romantiek, vriendschap en 

intimiteit vervangt deels de economische belangen als basis voor een seksuele relatie. Deze 

evolutie is een duidelijk gevolg van de urbanisatie, de financiële onafhankelijkheid ten 

opzichte van de ouders en het zelfstandig kunnen kiezen van een partner. 

Deze stelling hangt nauw samen met de westerse waarden die jongeren overnemen van 

westerse populaire media. Emotionele intimiteit, liefde en romantiek zijn westerse begrippen 

die de jongeren internaliseren en waar ze deels een eigen invulling aan geven. Deze nieuwe 

verlangens worden opnieuw erg ‘Keniaans’ wanneer ze gecombineerd worden met in de 

Keniaanse cultuur vervatte genderrollen -en verwachtingen. Een voorbeeld hiervan zijn de 

meisjes die geen emotionele intimiteit willen of kunnen tonen tijdens seks met hun partner 

omwille van de angst om als ‘promiscue’ te worden aanzien. Van vrouwen wordt nog steeds 

verwacht dat zij tot op zekere hoogte minder autoriteit en kennis hebben dan mannen, ook op 

seksueel vlak. Spronk (2009) observeerde deze tweestrijd vooral binnen huishoudelijke taken 

en financiële verantwoordelijkheid in een relatie. Vrouwen willen hun vrijheid behouden, 

maar willen aan de andere kant ook niet falen in hun rol van vrouw, waarvan verwacht wordt 

dat ze een ondergeschikte rol opneemt ten opzicht van de man (Spronk 2009). Tijdens de 

interviews die ik hield, werd die tweestrijd vooral benadrukt in het kader van een 

seksbeleving. Beide seksen moeten voldoen aan bepaalde verwachtingen, die cultureel en 

historisch bepaald zijn. Deze verwachtingen bestaan uit zowel ‘westerse’ verwachtingen en 
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‘Afrikaanse’ verwachtingen. Mannen moeten enerzijds begripvol zijn, een vrouw kunnen 

opwinden, seksueel genot voorzien en romantisch zijn. Anderzijds wordt van hem verwacht 

dat hij financiële steun biedt en zijn mannelijkheid bewijst door bijvoorbeeld snel te 

ejaculeren tijdens seks of initiatief te nemen. Van vrouwen wordt dan weer verwacht dat zij 

enerzijds hun partner opwinden, sexy zijn en initiatief nemen, terwijl anderzijds ook van hun 

verwacht wordt dat zij kuis zijn, en weinig seksuele ervaring hebben. Deze ‘westerse’ en 

‘Afrikaanse’ opvattingen vallen moeilijk met elkaar in harmonie te brengen, iets waar jonge 

studenten vandaag mee worstelen. 

 Een bevredigend seksleven is iets waar studenten zich erg graag mee willen identificeren. 

Ze zijn trost op hun waarden en ideologieën. De studenten die kennis opdeden over 

seksualiteit aan de hand van verscheidene media uitten kritiek op de opvattingen van hun 

ouders en de oudere generaties. Een aantal van hen, zoals Mary, zien zichzelf niet als 

‘verwesterd’, maar als voortrekkers van een nieuwe generatie met een nieuwe unieke cultuur, 

en unieke ideologieën en waarden, die zowel ‘westers’ als ‘Afrikaans’ zijn. Raj ziet zichzelf 

dan weer wel als ‘verwesterd’, maar is hier ook trots op, en verdedigd wat hij noemt: zijn 

‘westerse’ waarden en idealen, zoals de mogelijkheid tot seks voor het huwelijk, relaties 

gebaseerd op liefde en emotionele intimiteit, en wederzijds genot. Studenten die kennis 

opdeden via populaire media breken dus bewust met de dominante opvattingen over 

seksualiteit en verdedigen hun eigen opvattingen met trots. Spronk (2009) zag hierin een 

problematische tweestrijd tussen idealen en praktijk, maar dit is zeker niet het geval bij de 

studenten die ik interviewde.  

Voor de meisjes kan ik zeggen dat hoe meer kennis zij bezitten over seksualiteit en seksuele 

praktijken hoe groter de perceptie is van een aangenaam seksleven. Voor de jongens geldt 

deze redenering niet echt, zelfs diegenen met een goede kennis van seksualiteit en seksuele 

praktijken lijken in het algemeen niet tevreden over hun sekservaringen. Raj en David hebben 

vaak te kampen met een teleurstellende sekservaring waarbij de partner zich ontwijkend 

gedraagt en er geen emotionele intimiteit of ‘connectie’ aanwezig is.  

Er bestaat een duidelijk verschil tussen een seksbeleving van jongeren die kennis hebben 

opgedaan over seksualiteit en jongeren die geen kennis hebben over seksualiteit. Hier speelt 

de populaire media een belangrijk rol, aangezien er op geen enkele andere manier kennis 

wordt opgedaan over seksualiteit, anticonceptie, biologie en diverse seksuele praktijken. De 

perceptie van een aangenaam seksleven is in het algemeen groter bij meisjes dan bij jongens, 

aangezien zij meer gebruik maken van die populaire media. Jongens maken op hun beurt dan 

weer meer gebruik van pornografie als informatiebron. Pornografie is echter vaak mannelijk 
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gedomineerd, wat misschien wel de oorzaak is van ‘te ruwe’ jongens. Wel hebben jongens die 

pornografie bekijken een beter inzicht in verschillende seksuele praktijken zoals orale 

bevrediging, vrouwelijke orgasmen, het bestaan van een clitoris, enzovoort. 

Populaire media zijn dus van uiterst belang, omdat zij de enige vervanging bieden voor 

vroegere seksuele opvoeding van grootouder op kleinkind. De teloorgang van ‘oudere’ 

tradities en de verloren band met grootouders door urbanisatie en industrialisatie, christelijke 

‘preutsheid’ en de ‘generatietaboe’ in verband met ‘gevoelige informatie’ tussen individuen 

van twee opeenvolgende generaties hebben er voor gezorgd dat seks bijna enkel besproken 

wordt in de populaire media specifiek in Nairobi. Dit heeft niet enkel drastische gevolgen 

voor het seksleven van jongeren maar ook voor hun gezondheid. Een formeel 

informatiekanaal zoals het onderwijs ontrekt zich van zijn verantwoordelijk om HIV op een 

realistische manier te bestrijden door mee te gaan in die christelijke ‘preutsheid’ en 

‘generatietaboe’, en seksualiteit niet publiek bespreekbaar te maken. Het is naar mijn mening 

aangewezen om deze culturele, historische en sociale aspecten in acht te nemen bij de strijd 

tegen de verspreiding van het HIV virus. Er moet uiteraard nog veel meer onderzoek gebeuren 

naar seksueel gedrag en verlangens in Afrika. Deze masterproef biedt slechts een kleinschalig 

onderzoek bij een kleine groep studenten op de universiteit, met verschillende achtergronden. 
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9 Bijlagen 

9.1 Vragenlijst interviews 

 

Populaire cultuur 

Eerste werk in Kenia: seksualiteit en romantiek beschrijven vanuit populaire cultuur. Welk 

beeld wordt er van romantiek en seksualiteit gegeven in de populaire cultuur?  

1) Invloed van de media: kijken naar tv-series, reclame, luisteren naar populaire muziek, 

kunst, populaire tijdschriften lezen (bijvoorbeeld: Parents, Family Mirror, Character, True 

Love, Baby Times). 

2) Invloed van ngo’s: AIDS interventies op tv, radio, school, … 

3) Stedelijkheid versus platteland: participerend observeren op plaatsen die typisch zijn voor 

de stad: discotheken, cafés, bioscoop, parken,  … 

Vragen aan participanten wat volgens hen het verschil is tussen leven op het platte land en de 

stad, in het beeld dat gegeven wordt rond romantiek en seksualiteit. 

 

Interviews 

Interviews met studenten die wonen in Nairobi.  

Achtergrond 

Om de sociale achtergrond van de participanten te bepalen maak ik gebruik van de iCAPE 

methode. 

1) Identiteit: vragen naar leeftijd, geboorteplaats, etnische achtergrond, educatie, scholing en 

job van de ouders, woonplaats nu, hobby’s, muzieksmaak, interesses, seksuele geaardheid, 

financiële situatie, met welke identiteit associeert de participant zichzelf, … 

2) Capaciteit: nagaan wat de kennis is van de participant over de thematiek. 

Wat wordt geleerd over seksualiteit vanuit de school, gezin, familie, tv-series, … 

3) Attitude: Navragen waarom de participant wil meedoen aan het onderzoek, hoe de 

participant tegen over seks, seks voor het huwelijk, homoseksualiteit, romantiek, overspel, 

losse relaties, huwelijk, vaste relaties, enzovoorts staat.  

4) Praktijk: Is de participant al seksueel actief, heeft hij/zij al relaties gehad? 
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Seksualiteit, relaties en romantiek 

1) Versieren en partnerkeuze 

 Hoe versier je een man/vrouw? Waar doe je dat? Waarom? 

 Hoe word je graag versierd door een man/vrouw? Waarom?  

 Welke gevoelens komen daar bij kijken?  

 Op basis van welke aspecten kies je een partner? Waarom? 

 Welk belang spelen je ouders/familie bij een partnerkeuze?  

2) Relaties 

 Wil je een relatie? Waarom wel/niet? 

 Welk soort relatie wil je? Zowel nu als later. 

 Wat verwacht je van een relatie? 

 Wat verwacht je van je vriend(in) binnen een relatie? Taakverdeling? 

 Wat houd een goede relatie in? Waarom? 

 Wat is belangrijk voor jou in een relatie? Waarom? 

 Worden deze verwachtingen ook ingelost? (indien de participant al een relatie heeft of 

gehad heeft). 

 Waarom denk je dat ze wel/niet worden ingelost? 

 Samenwonen of Latrelatie, andere vormen? Van het ene naar het andere? 

 Wat vind je van overspel binnen een relatie? 

3) Romantiek 

 Wat betekent voor jou ‘romantiek’? Waarom? 

 Wat vind je romantisch en wat niet? Wat vind je leuk? Wat vindt je partner leuk? 

 Hecht je er veel belang aan? Waarom? 

 Welke gevoelens brengt het teweeg? 

 Wanneer is er meestal sprake van romantiek? Op welke momenten? Voor een relatie, 

tijdens een relatie? Welke setting? 

 Welke plaats krijgt romantiek binnen een relatie? 

 Wat is de relatie tussen romantiek en seks? 
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4) Huwelijk 

 Waarom en wanneer wil je trouwen? Na eerst te hebben samengewoond of niet? 

 Met wie zou je liefst willen trouwen? Welk soort vrouw/man? 

 Welke rol speelt de familie/lineage hierin? 

 Wat met de bruidsprijs? Wordt dat nog gedaan? Ben je bereid om deze traditie voort te 

zetten? Waarom wel/niet? 

 Wat verwachte je precies van een huwelijk? Waarom? 

 Wat verwacht je van je echtgenoot/echtgenote binnen een huwelijk? 

 Hoe zie je de taakverdeling binnen een huwelijk? 

 Welke plaats krijgt romantiek binnen een huwelijk? 

 Wat is belangrijk voor een goed huwelijk? Waarom? 

5) Seks en seksualiteit 

 Ben je seksueel actief? Waarom wel/niet?  

 Wat versta je onder het woord ‘seks’?  

 Wat versta je onder het woord intimiteit? Wat is de link tussen de twee? 

 Met hoeveel mensen heb je al seks gehad? 

 Is seks belangrijk voor jou? Waarom wel/niet? Wat vind je belangrijk aan seks? 

 Wat vind je leuk aan seks? Wat houd goede seks voor jou in? Waarom? 

 Welke standjes vind je leuk? Waarom? 

 Wat vind je van orale seks? Waarom? Wat houd dat in?  

 Wat vind je van anale seks? Waarom? 

 Waarom heb je seks? 

 Wat verwacht je van je partner? Waarom? 

 Lost hij/zij die verwachtingen ook in? Waarom wel/niet denk je? Wat doe je er aan? 

 Doe je aan voorspel en naspel? Waarom wel/niet? Wat houden deze in? Wat vind je 

leuk bij voorspel en naspel? 

 Wie neemt initiatief? Waarom? Hoe initieer(t) jij/je partner seks? 

 Welke gevoelens komen kijken bij seks? Hoe voel je je tijdens, en na seks? 

 Hoe belangrijk is een orgasme? Wanneer krijg je een orgasme?  
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 Is het van belang voor je partner?  

 Hoe lang moet/mag seks duren? 

 Met wie heb je zoal seks? Enkel in relatie? Of ook daarbuiten? 

 Welke plaats krijgt seks binnen een relatie/huwelijk? 

 Welke seksuele activiteiten zou je nog graag willen doen, maar heb je nog niet 

gedaan? Waarom? 

 Praat je over seks, met vrienden/vriendinnen? Over wat dan precies? 

 Praat je over seks met je partner? Waarom wel/niet?  

 Hoe belangrijk vind je communicatie over seks? 

 Mannen: wat vinden vrouwen leuk? 

 Vrouwen: wat vinden mannen leuk? 

 Wat is de rol van de man in bed, en wat is de rol van de vrouw in bed volgens jou?  

 Wanneer had je de eerste keer seks? Welk gevoel had je daarbij? Zijn je gevoelens 

en/of verlangens geëvolueerd?  

 Welke invloed hebben AIDS-interventies of het gevaar van de ziekte zelf op jou 

seksuele leven? 

 Welke invloed hebben de media op jou seksuele leven volgens jou? 

6) Liefde 

 Welke rol speelt verliefdheid bij seks of het starten van een (seksuele) relatie? 

 Ben je al verliefd geweest? 

 Welke gevoelens komen daar bij kijken? 

 Als je verliefd bent, maar je dat duidelijk? Hoe maar je dat duidelijk? 

 Wat houdt liefde in? Wat komt kijken bij wederzijdse liefde? 

Relatie tussen seks, romantiek, liefde, gender rollen en intimiteit moet ik ook te weten komen. 

Welke vragen ik juist moet stellen om deze relatie te kunnen schetsen voor de participanten is 

mij niet direct duidelijk, maar dat zal misschien spontaan duidelijk worden tijdens de 

gesprekken, en met de vragen die ik stel. 

 

Eventueel nog vragen welke terminologie er gebruikt wordt voor ‘versieren’, ‘seks hebben’, 

‘orgasme’, verschillende soorten relaties, aantrekkelijk vrouwen/mannen, seksueel genot, … 



87 

 

9.2 Foto’s 

 

Amy en ik 

 

 

 

 

 

Ik, Kevin en Amy 
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Joseph, Francis, ik en Amy 
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David en ik 


